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Abstract 
	
The purpose of this paper is to investigate whether the adherence to absolute truth and moral 

universalism is compatible with democracy. The starting point is that there is absolute truth 

and absolute values.         

       My thesis is that democracy in the form of universal suffrage is not necessarily in the way 

of truth, but rather party politics and representative democracy. Abolishing the parties may be 

sufficient to overcome both truth relativism and moral relativism, and thus provide an 

alternative to abolishing universal suffrage. I suggest the problem lies in party politics, and 

the way in which political talks are conducted, rather than in the right to vote.         

       The investigation shows that democracy only have instrumental value. It shall be judged 

based on how well it promotes absolute truth and absolute values. Furthermore, representative 

democracy does not promote absolute truth and absolute values. One alternative is 

epistocracy. Another option is to abolish the parties, preserve universal suffrage, and create 

conditions for a new form of political dialogue. The conclusion is that the latter option is best 

for promoting the absolute truth. 
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1.	Inledning	

1.1.	Inledning	
	
Utgångspunkten för denna uppsats är antagandet att det existerar en absolut sanning och 

absoluta värden. Sanna sakpåståenden och grundläggande universella värden bör alltid 

eftersträvas, inte minst inom politiken som får avgörande och storskaliga konsekvenser. Jag 

menar att demokratin ska bedömas utifrån hur väl den främjar den absoluta sanningen och 

absoluta värden, vilket därmed står i fokus för min utredning.  

       Den franska filosofen Simone Weil har argumenterat för att politiska partier framställer 

kollektiva lidelser, utövar ett kollektivt tryck på medlemmarnas sätt att tänka, samt har som 

största mål att ohämmat växa sig större. Detta leder till att strävan efter sanningen blir 

underordnad (Weil 2014: 21). Hon förklarar hur sanningen kan försvaras genom speciella 

domstolar, och presenterar ett alternativ till partierna i form av en sorts tidskrifter.  

       Den amerikanske filosofen Jason Brennan kritiserar inte bara de politiska partierna, utan 

också den allmänna rösträtten. Han menar att hela demokratin har en demoraliserande effekt, 

och att den inte tar hänsyn till den oberoende sanningen (Brennan 2017: 21). Den bör därför 

ersättas med en form av expertstyre. 

       Den brittiske marxisten och författaren Mick Hume avfärdar idén om expertstyre. Han 

vill istället acceptera alla möjliga konsekvenser av den representativa demokratin, och tycks 

således inta en relativistisk hållning (Hume 2017: 96). 

       Den amerikanske filosofen och statsvetaren Robert A. Dahl försvarar också demokratin 

och politiska partier. Han påstår att demokratin skapar ansvarstagande människor, och 

skyddar grundläggande universella rättigheter. Enligt Dahl är dessutom partiernas 

informationsspridning något eftersträvansvärt, och experters uttalanden ska endast fungera 

som rekommendationer (Dahl 1998: 71). 

       I denna uppsats opponerar jag mig mot den sanningsrelativism som tycks dölja sig i 

Humes och Dahls argumentation. Med stöd av Weil argumenterar jag sedan för en alternativ 

lösning till Brennans förslag om att avskaffa den allmänna rösträtten helt. 

 

1.2.	Syfte	
	
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad erkännandet av den absoluta sanningen bör få för 

konsekvenser för demokratin.  
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1.3.	Frågeställningar	
	

• Vilka konsekvenser bör erkännandet av den absoluta sanningen få för förekomsten av 

politiska partier i en demokrati? 

 

• Vilka konsekvenser bör erkännandet av den absoluta sanningen få för vårt användande 

av experter i en demokrati? 

 

1.4.	Tes	
	
Vid första anblick kan expertstyre tyckas främja sanningen bättre än demokratin. Jag menar 

dock att det inte nödvändigtvis är demokrati i form av allmän rösträtt som står i vägen för 

sanningen, utan snarare partipolitiken och den representativa demokratin. Att avskaffa 

partierna kan möjligen räcka för att råda bot på både sannings- och värderelativismen, och 

därmed utgöra ett alternativ till att avskaffa den allmänna rösträtten helt. Problemet ligger i 

partipolitiken, och det sätt på vilket de politiska samtalen förs, snarare än i själva rösträtten. 

Partierna tycks ge upphov till desinformation, klantänkande och polarisering, vilket också gör 

oss till sämre människor. 

 

1.5.	Begrepp		
	
I denna uppsats görs ingen närmare distinktion mellan begreppen objektiv sanning och 

absolut sanning. Detta då de aktuella filosoferna behandlar begreppen som i stort sett 

synonyma. Motsatsparen objektiv-subjektiv, och absolut-relativ skulle visserligen kunna vara 

vägledande. Jag vänder mig dock mot både relativismen (ståndpunkten att kunskap/värde inte 

är absolut), och subjektivismen (ståndpunkten att kunskap/värde uteslutande är betingat av att 

det finns ett subjekt som varseblir kunskapen/värdet).  

       Uppsatsen behandlar både sanning i form av objektivt sanna påståenden och sanning i 

form av universella värden. Beträffande det förstnämnda stöttar jag mig på följande definition 

av Åsa Wikforss:  

 
Att ett påstående är objektivt sant betyder att dess sanning inte beror av våra 
övertygelser. Oavsett vad Trump tror om saken så är det sant att det regnade den 20 
januari 2017 i Washington D.C. Det är inte bara så att fakta om väder är oberoende 
av hans övertygelser, de är oberoende av alla människors övertygelser (Wikforss 
2017: 48).  
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I den meningen är sanningen varken relativ eller subjektiv.  

       När det kommer till sanna universella värden utgår jag från Simone Weils idé om att 

samhället bör organiseras utifrån förpliktelser i form av skyldigheter gentemot 

medmänniskan. Detta då förpliktelserna går före rättigheterna:   

 
[…] en rättighets faktiska ikraftträdande har inte sitt upphov hos den som äger 
rättigheten utan hos de människor som erkänner sig ha förpliktelser emot honom. 
[…] En förpliktelse har alltid sin fulla giltighet, även om den inte skulle erkännas 
av en enda människa. Men en rättighet som ingen erkänner är av föga värde […] 
Endast förpliktelsen kan vara ovillkorlig […] Denna förpliktelse grundar sig inte på 
något konkret läge, inte heller på lagar eller sedvänjor […] Denna förpliktelse 
grundar sig inte på någon överenskommelse. Ty alla överenskommelser kan 
modifieras alltefter parternas önskan, men här kan ingen förändring i människornas 
vilja rubba någonting […] (Weil 1994: 7-9).  

 
Som utgångspunkt och exempel på en sådan förpliktelse skriver Weil:  

[…] ingen vill förklara en människa för skuldlös, som har gott om föda och går 
förbi en halvt ihjälsvulten stackare utan att ge honom något att äta. Följaktligen är 
det en evig förpliktelse gentemot människan att inte låta henne hungra när man kan 
hjälpa henne. Eftersom denna förpliktelse är den självklaraste av alla, är det från 
den man bör utgå när det gäller att fastställa de eviga förpliktelserna mot varje 
människa […] Antalet förpliktelser gentemot människan måste alltså motsvara 
antalet mänskliga behov som i likhet med hungern är av vital natur (Weil 1994: 10-
11) 

 
Det är också intressant att notera att Weil senare även framhåller att det är en moralisk 

skyldighet att välja sanningen istället för ideologin. 

       Uppsatsens utgångspunkt är alltså både värde- och sanningsabsolutistisk. När begreppet 

sanning används kan således både sanna faktapåståenden och sanna universella värden 

åsyftas. 
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2.	Bakgrund	

2.1.	Simone	Weil		

Den franska filosofen Simone Weil har framfört en skarp kritik mot partisystemet. Hon har 

diskuterat hur sanningen kan försvaras genom en sorts domstolar, och presenterat ett 

alternativ till politiska partier. I förestående avsnitt inleder jag min bakgrund genom att 

granska och utvärdera dessa idéer, vilka blir viktiga för min utredning. Weils 

sanningsabsolutism och kritiken av partierna sätts sedan i relation till hennes begrepp 

avskapelse. Jag gör även ett fåtal nedslag hos den svenska kunskapsteoretikern Åsa Wikforss, 

och sätter hennes epistemologiska resonemang i relation till Weils politiska filosofi.  

 

Partiernas	avskaffande		
	
I sin essä Om de politiska partiernas allmänna avskaffande (2014) pläderar Simone Weil för 

att alla politiska partier bör förbjudas då de är något kategoriskt ont. Enbart det goda är 

legitimt att bevara, och det utmärks enligt Weil endast av sanningen, rättvisan och därefter 

allmännyttan (Weil 2014: 8). Weil förklarar att demokratin inte hör till detta goda. Hon ger ett 

konkret exempel som jag menar utgör ett kraftfullt argument för hennes tes om att de politiska 

partierna bör avvecklas:  

 

Om Weimarrepubliken i stället för Hitler hade beslutat att på strängt 
parlamentarisk och laglig väg sätta judarna i koncentrationsläger och tortera dem 
till döds med utstuderade metoder hade dessa tortyrmetoder inte varit ett dugg mer 
berättigade än de är nu. Och något sådant är inte alls otänkbart (Weil 2014: 8-9). 

 

Jag menar att exemplet i sin brutalitet och tydlighet är ett slagkraftigt argument för hur 

bräcklig demokratin är, och att den absolut inte kan sägas vara god i sig själv. Det är ett 

obestridligt faktum att den moderna demokratin inte kunde förhindra NSDAP:s 

maktövertagande, som faktiskt skedde genom valurnan. Jag finner det rimligt att räddningen 

knappast kan ligga i att förstärka det partipolitiska system som gett NSDAP makten. 

Lösningen torde snarare vara att förändra systemet i grunden.  

       Weil sluter sig alltså till att endast det som är rätt är berättigat, medan lögnen och brottet 

aldrig kan vara det. Vidare menar hon att innebörden i Jean-Jacques Rousseaus idé om det 

allmänna bästa tidigt gick förlorad. De politiska partierna kan aldrig företräda det de menar att 

de förvaltar, alltså det Rousseau kallat allmänviljan (Weil 2014: 9). Weil understryker att 

Rousseau för det första utgick från att förnuftet uppfattar och väljer oegennyttan och rättvisan, 
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medan alla brott orsakas av lidelserna. För det andra menade Rousseau att detta förnuft är 

detsamma hos alla, medan människors lidelser oftast är olika. Weil ponerar att alla människor 

skulle kunna tänka ut ett generellt problem och uttrycka detta i en åsikt. Vid en jämförelse av 

dessa åsikter skulle de troligtvis sammanfalla om de är förnuftiga och rättfärdiga, och gå isär 

om de är missvisande och orättfärdiga (Weil 2014: 9). Hon menar att det enbart är genom 

sådana resonemang som man kan nå en heltäckande konsensus som kan visa oss sanningen. 

Weil konstaterar att det endast finns en sanning, och endast en rättvisa. Detta medan 

misstagen och orättvisorna är ändlöst mångskiftande (Weil 2014: 10). Hon understryker att 

partierna ska bedömas utifrån de kriterier som sanningen, rättvisan och allmännyttan ställer 

upp.  

       Därefter fastslår Weil partiernas grundläggande kännetecken:  

 
• Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser. 
• Ett politiskt parti är en organisation som är så inrättad att den utövar ett 

kollektivt tryck på alla medlemmarnas sätt att tänka. 
• Alla politiska partiers främsta och strängt taget enda mål är att växa, och det 

ohämmat (Weil 2014: 14).  
 

Utifrån dessa grundläggande kännetecken sluter hon sig till att alla partier delar samma 

totalitära ursprung och målsättningar (mer om dessa punkter i min utredning).  

       Vidare menar Weil att både de mest hållningslösa och de mest hårdfört styrda partierna 

inbegriper samma diffusa doktrin. Detta då ingen partimedlem är kapabel att ge en noggrann 

redogörelse för vare sig sitt eget, eller någon annans parti (Weil 2014: 16). Den människa som 

går med i ett parti accepterar ståndpunkter som hon inte ens har kännedom om. När dessa 

ståndpunkter sedan uppdagas så inkorporerar hon dem i sitt tankesätt utan någon vidare 

granskning. Lojaliteten till partiet riskerar alltså att bli starkare än lojaliteten till sanningen.  

       Weil ser med motvilja på tendensen inom politiska partier där demokrater ivrar för 

flerpartisystem. På samma vis bekymras hon över att det finns ”vidsynta” röster som påskiner 

att de ”ser ett värde i åsikter de inte delar” (Weil 2014: 35). Detta leder till att konceptet om 

sant och falsk fullständigt har förlorats. Weil skriver: ”Om man medger att det finns en 

sanning är det endast tillåtet att tänka det som är sant” (Weil 2014: 21). Det ”vidsynta” är 

alltså inget gott i sig.  

       Hon konstaterar att detta mönster vidhålls därför att det dessvärre är nödvändigt att gå 

med i ett parti om man verkligen vill vara delaktig i det offentliga (Weil 2014: 22). Det är just 

denna nödvändighet som är förkastlig, vilket också föranleder Weil att kräva partiernas 

avskaffande.  
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       Weil vill alltså bort från resonemang av typen ”Som socialist anser jag…”. Hon vill 

istället uppmuntra människor att uttrycka sina konkreta ståndpunkter i konkreta frågor. På så 

sätt skulle de folkvalda kunna gå samman eller skilja sig åt enligt de skiftningar som uppstår 

naturligt (Weil 2014: 31). Här blir det tydligare att Weil kanske inte vill förbjuda demokratin i 

sig. Detta kan möjligen tyckas inkonsekvent i relation till hennes inledande ord om att 

”demokratin, flertalets makt, hör inte till det goda” (Weil 2014: 8). Samtidigt återfinns 

formuleringar om att:  

 
[…] vi aldrig upplevt något som tillnärmelsevis liknar en demokrati. Det som vi 
kallar vid detta namn har aldrig låtit folket få vare sig möjlighet eller medel att 
yttra en åsikt om något problem som hör samhällslivet till […] (Weil 2014: 13).  
 

Kanske är Weils hållning snarare något av en provokation för att skapa förändring? Citatet 

ovan skulle kunna tolkas som att vi egentligen behöver mer demokrati, men att partierna står i 

vägen för detta.  

 

Den	absoluta	sanningen		
	
Weil diskuterar sanningsbegreppet i verket Att slå rot (1994), som utgavs sex år efter hennes 

död, alltså år 1949. Hon skriver:  

 
Allmänheten är misstänksamt inställd mot tidningar, men misstänksamheten är inte 
något skydd. Läsaren har en allmän föreställning om att en tidning innehåller såväl 
lögner som sanningen, och så fördelar han de nyheter han läser mellan dessa båda 
rubriker, men på måfå, efter eget tycke. På så sätt blir han ovillkorligen vilseledd 
(Weil 1994: 43).   

 
Här är det svårt att inte åter se relevansen för vår tid. Den svenska filosofen Åsa Wikforss har 

diskuterat begreppen sanning och kunskap i boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess 

fiender (2017). Wikforss är professor i teoretisk filosofi och boken handlar i grunden om 

kunskapsteoretiska frågor, och inte politisk filosofi (vilket föranlett mig att inte ge henne ett 

eget avsnitt i bakgrunden). Samtidigt nämner Wikforss att frågorna om demokrati 

ofrånkomligen väcks i sammanhanget, även om hon inte ger sig in i en argumentation för eller 

emot demokrati (Wikforss 2017: 40). Jag menar dock att implikationerna av de 

kunskapsteoretiska resonemang hon för i boken bör få konsekvenser för vår syn demokrati. 

Det finns inga referenser till Simone Weil hos Wikforss, men jag menar att en jämförelse 

mellan deras respektive resonemang ändå är av stort värde. Om fenomenet bekräftelsebias 

skriver Wikforss:  
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Vi söker information som bekräftar det vi redan tror och undviker information som 
strider mot vad vi tror […] Det kan handla om att vi söker oss till källor som vi vet 
ligger i linje med våra övertygelser. Vi läser de tidningar som stämmer med vår syn 
på världen, följer de bloggar som tycks bekräfta våra övertygelser […] Denna 
tendens samverkar förstås på ett farligt sätt med dagens mediesituation. Aldrig har 
det varit lättare att få sina övertygelser ’bekräftade’ än i dag (Wikforss 2017: 89). 

 

Weil talar om en allmän godtycklig misstänksamhet som ovillkorligen vilseleder oss. 

Wikforss tycks urskilja samma bedrägliga böjelse hos människan, samtidigt som det framgår 

att den idag blivit än mer framträdande på grund av dagens teknik och digitaliserade medier. 

Propagandan har heller aldrig varit lättare att sprida. Demagoger lyckas sälja in sina budskap 

tack vare förmågan att skapa starka affekter, vilket tycks få människor att ignorera den 

kunskap som finns.  

       Jag menar dock att en brist i Wikforss bok är att hon endast ger några generella råd kring 

hur privatpersoner, journalister och forskare ”bör” förhålla sig till kunskapsresistens och 

bekräftelsebias (Wikforss 2017: 243-246). Långt före sin tid presenterar Weil ett radikalare 

förslag som på ett konkret vis skulle möta dagens problematik på området mycket bättre än 

några försiktiga råd. Först konstaterar Weil att alla vet att det är moraliskt fel att ljuga, men 

frågar sig därpå varför då inte lögnen är brottslig och straffbar. Hon förordar därför att 

allmänheten ska skyddas från det hon kallar ”brott mot sanningen” (Weil 1994: 43). Till detta 

föreslår Weil speciella domstolar som skulle övervaka att all information hölls objektiv. Hon 

vill också se ett absolut förbud mot all form av propaganda. Domstolarna skulle även kunna 

”dra in en tidning om den alltför ofta förgripit sig på sanningen” (Weil 1994: 45).  

       Men finns inte risken att dessa förslag skulle kunna missbrukas eller inskränka på 

människans frihet? Weil tycks tvärtom mena att en sådan politik snarare skulle tillfredsställa 

det hon kallar ”människosjälens heligaste behov”, alltså behovet att skyddas mot påverkan 

och lögn (Weil 1994: 45).  

 

 

Leder	absolutism	till	totalitarism?		
 

Weils syn på sanningen kan beskrivas som absolutistisk. Hon skriver: ”Det finns bara ett svar. 

Sanningen är de tankar som uppstår i själen hos en tänkande varelse som endast, 

undantagslöst och uteslutande åtrår sanningen” (Weil 2014: 24). Detta medan lögnen är de 

tankar som antingen inte åtrår sanningen, eller försöker åtrå sanningen vid sidan av något 
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annat. Jag tänker att det exempelvis skulle kunna röra sig om en klimatförnekande medlem av 

det republikanska partiet. Partimedlemmen kan åtrå dels sanningen, och dels det vedertagna 

tankesättet inom partiet. Weil upplyser om att vår uppmärksamhetsförmåga inte klarar av två 

angelägenheter på samma gång. Den som ägnar sig åt en av dem överger den andra (Weil 

2014: 25). Jag välkomnar Weils sanningsabsolutism, men har samtidigt vissa farhågor inför 

dess konsekvenser. Skulle inte idén om den absoluta sanningen kunna leda till missbruk, eller 

rentav en form av totalitarism?  

       Det verkar emellertid som att Weil samtidigt är ödmjuk inför vår förmåga att fullt nå fram 

till denna sanning. Hon pekar på det hon vill beskriva som ”mysteriernas mysterium” - det att 

åtrå sanningen utan att man vet något om den (Weil 2014: 24). Hon tycks alltså säga att 

sanningen finns, men inte att vi nödvändigtvis vet vad sanningen är: ”Det är när man tomhänt 

åtrår sanningen utan att på förhand försöka ana sig till dess innehåll som man tar emot ljuset. 

Det är just så uppmärksamheten fungerar” (Weil 2014: 24).  

       Här vill jag åter jämföra med Wikforss som skriver: 

 
Tron på objektiva sanningar innebär inte att vi har skäl att vara säkra, utan i själva 
verket är det tvärtom: Just eftersom sanning är objektiv, inte beroende av oss och 
våra åsikter, så bör man inte vara tvärsäker. Hur övertygad jag än är kan jag ha fel. 
Detta är anti-dogmatismens grundbult och den förutsätter en objektiv sanning. Att 
jag kan ha fel betyder inte att jag inte vet […] Men att jag kan ha fel ger skäl att 
vara ödmjuk och öppen för invändningar – givet att dessa verkligen utgör argument 
mot min position (Wikross 2017: 51). 

 

Visst kan Weils lagförslag anses vara radikalt, men jag menar att det i sådana fall är en typ av 

god radikalitet som motverkar totalitarism. Precis som Wikforss konstaterar: ”[…] i den 

auktoritära staten är tron på objektiva sanningar radikalt […] den som ger upp denna tro ger 

också upp det främsta medlet att bekämpa dogmatism och blind auktoritetstro” (Wikforss 

2017: 156). Jag ser emellertid att Weil, till skillnad från Wikfross, också dristar sig till att slå 

fast de logiska politiska och juridiska konsekvenserna av denna insikt. 

 

Alternativet	till	partier		
	
Med vad skulle då alternativet vara till partierna? Weil föreslår att de folkvalda istället ska 

”gå samman och sära på sig i enlighet med samhörighetskänslans naturliga skiftningar” (Weil 

2014: 31). Här förklarar Weil att utomparlamentariska kulturtidskrifter skulle kunna skapa 

intellektuella miljöer. Dessa sammanhang skulle dock bevaras flytande, vilket tydligt skulle 

skilja dem från partierna med deras skadliga påverkan på tänkandet. Weil förklarar att det 



	 12	

skulle gå utmärkt att umgås i dessa tidskrifters kretsar, men det går inte att veta huruvida man 

hör dit: ”det finns ingen tydlig skiljelinje mellan innanför och utanför […] det skulle inte falla 

någon in att tänka eller säga: ’Eftersom jag har anknytning till denna tidskrift anser jag…’ ” 

(Weil 2014: 32). Weil förespråkar att det skulle vara förbjudet att åberopa tidskriften om en 

medarbetare till tidskriften skulle delta i ett val. Inte heller får tidskriften stödja eller nominera 

någon kandidatur. Skulle individerna i miljön kring tidskriften försöka formera sig till något 

som liknar ett parti genom att komma med krav på medlemmarna, skulle det innebära rättsliga 

följder (Weil 2014: 33).     

       Weils förslag kan vid första anblick igen tyckas leda in i de totalitärt orienterade 

förhållningssätt som hon kritiserar. Jag ser dock att det rör sig om den goda radikalitet som 

jag nämnt ovan. Även om förslaget möjligen skulle kunna missbrukas, ter det sig i mina ögon 

som bättre än alternativet med partierna. Här är det viktigt att komma ihåg att Weil menar att 

partierna besudlar och fördummar tänkandet. Detta visar sig inte minst i att tankarna 

organiseras i ”för” och ”emot” en viss åsikt, varpå man letar efter argument som stödjer 

åsikten (Weil 2014: 34). Detta syns i de flesta allmänna debatter rörande de flesta ämnen, men 

Weil visar också på ett exempel från skolans värld. Där formuleras gärna uppgifter av typen: 

”Håller ni med eller inte? Motivera era svar” (Weil 2014: 36). Jag menar att det sannolikt 

snarare är just denna typ av tänkande som kan leda till totalitarism. En diktator vill ha ett 

fördummat folk vars funktion endast är att enstämmigt svara ”Ja!” på hans beslut, samt ta 

avstånd från landets fiender. Jag ser att Weils förslag med tidskrifterna mycket väl skulle 

kunna erbjuda en lösning på detta förenklade tänkande. Individerna skulle så kunna ägna sig 

åt ett genuint sanningssökande, befriat från partiernas kollektiva tryck.  

       I min utredning återkommer jag till hur Weils alternativ till partier skulle kunna utvecklas 

i vår tid. Jag påstår att Weils resonemang utgör ett konstruktivt alternativ till den föråldrade 

vänster-höger-skalan inom politiken. Därmed inte sagt att vi bör undvika alla motsättningar i 

den politiska diskussionen. Resonemanget tycks snarare medföra att den huvudsakliga 

politiska motsättningen i sådana fall bör ligga mellan sanning och lögn. 

        

	

Avskapelsen	och	dess	politiska	betydelse	

	
Weils kritik av de politiska partierna kan sättas i relation till hennes kritik av jaget. Ett centralt 

begrepp i Weils tänkande är det hon i Tyngden och nåden (2010) kallar ”avskapelse” (Weil 

2010: 73). Innebörden av detta begrepp är att vi kan ta emot skapelsen, men ta bort allt 
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tillfälligt, alltså det som får oss att tro att den är en subjektiv egendom (Weil 2010: 67). Vår 

uppfattning av våra jag kan länkas samman med vår politiska identitet, vår partitillhörighet. 

Weil visar dock hur denna identitet är en illusion som hindrar verklig förändring. Det går 

därför heller inte att beskriva Weil som individualist. Hon riktar visserligen en skarp kritik 

mot kollektivismen, då den står i vägen för sanningen. Sanningen ligger dock inte heller hos 

jaget, då jagets fantasier om världen står i vägen för vad världen egentligen är. Weil vill 

istället uppmuntra det opersonliga, det som kan transcendera jaget och dess identitetsbundna 

åsikter. Det paradoxala är att det som driver oss att ha åsikter som en del av vår identitet, även 

driver oss att ingå i de kollektiv vars medlemmar vi tycker liknar oss själva. På så vis kan 

jaget också driva oss in i den ideologiska gemenskap som korrumperar tänkandet, samtidigt 

som vår narcissistiska självidentitet förstärks. Sanningen blir i den meningen istället anonym, 

och avskapelsen är omformandet av världen från allt som binder den vid det subjektiva.  

       Vi bör enligt Weil dock överge våra jag frivilligt: ”[…]då sker förintandet inte utifrån 

utan inifrån […] jaget förstörs inte genom yttre våld utan att först ha gjort förbittrat motstånd” 

(Weil 2010: 68). Partisystemet blir på så vis någonting som starkt motarbetar våra möjligheter 

att avskapa våra jag frivilligt. Partierna är snarare just det som förintar jagen utifrån, i det att 

de gör sina medlemmar och väljare till medel för att uppnå sina mål. Att däremot frivilligt 

överge jaget gör att vi slipper de begränsningar som tvingar in oss i kollektiva identiteter som 

korrumperar tänkandet. 

       Jag menar att en rimlig konsekvens av dessa insikter är att arbeta för en politik som på ett 

eller annat sätt skulle främja avskapelsen av våra jag. 

       Weils kritik av jaget går hand i hand med en kritik av sanningsrelativismen. Något kan 

inte vara sant för mig, men falskt för dig. De politiska partierna utnyttjar dock en sådan 

villfarelse. Kritiken av jaget ligger således även i linje med hennes tidigare nämnda förslag 

med tidskrifterna. Dessa skulle gynna ett kritiskt och oberoende tänkande som kunde söka det 

allmänna bästa. Detta skulle alltså vara en ny sorts sanningssökande politik som skulle kunna 

hjälpa oss att frigöra oss från både våra jag och kollektivet. Weil menar att de kollektiva 

lidelserna bottnar i de individuella lidelserna, med den skillnaden att de kollektiva lidelsernas 

destruktiva konsekvenser vida överträffar de individuella lidelserna (Weil 2014: 11).  

       Att utsläcka jaget hänger även ihop med en skärpt uppmärksamhet: ”Det som krävs av 

mig är uppmärksamhet allena, den uppmärksamhet som fyller mig så helt att ’jag’ försvinner. 

Att beröva allt som jag kallar ’jag’ uppmärksamhetens ljus […]” (Weil 2010: 164). 

Självförglömmelsen gör oss alltså uppmärksamma, vilket leder oss i riktning mot sanningen. 
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       Att överge jaget är enligt Weil däremot inte detsamma som att överge begäret. Det går att 

tillerkänna sina lidelser ett verkligt värde, emedan fantasierna som jaget tillräknar objektet för 

dessa lidelser samtidigt kan överges. Weil beskriver detta som att ”begära föremålslöst” (Weil 

2010: 63). Det är att överge fantasierna som får oss att begära objektet vilket därmed inte kan 

begäras för vad det verkligen är. Sanningen leder oss till att se och begära det sanna, istället 

för det inbillade. I linje med hur vi förtränger sanningen och bedrar oss själva med fantasier, 

kan de politiska partierna således föra vår ovilja att acceptera sanningen till en ny, och 

betydligt farligare nivå. Partiernas ideologier och dess kollektiva lidelser göder drömmar om 

en bättre värld som ständigt ligger i framtiden.  

 

  

2.2.	Jason	Brennan	
	
I sin bok Efter demokratin (2017) argumenterar den amerikanske filosofen och statsvetaren 

Jason Brennan för ett nytt styrelseskick. Brennan kritiserar inte bara de politiska partierna, 

utan även den allmänna rösträtten. Hans iakttagelser om demokratins och de deliberativa 

samtalens demoraliserande effekt och bristande hänsyn till den oberoende sanningen blir 

viktiga för min utredning. Brennan menar dock att lösningen är att ersätta hela demokratin 

med en form av expertstyre, vilket Brennan kallar epistokrati. I min utredning kommer jag att 

kritisera denna slutsats för att vara alltför kategorisk. 

 

Demokratins	demoraliserande	effekt	
	
Brennan pekar på att vi numera kan se att det politiska engagemanget i demokratiska länder 

misslyckats med att göra medborgarna till bättre och mer bildade människor. Det sker snarare 

en fördumning som gör oss till moraliskt sämre människor (Brennan 2017: 18). Trots att 

politisk information numera är tillgänglig och billig pekar Brennan på en tragikomisk 

kommentar som kan sammanfatta situationen: ”Jag har en apparat i fickan som ger mig 

tillgång till allt känt mänskligt vetande. Jag använder den till att titta på bilder av katter […] ” 

(Brennan 2017: 54). Därför frågar sig Brennan i vilken grad vi faktiskt vill att medborgarna 

ska engagera sig i politiken. Ska medborgarna alls tillåtas delta i politiken? (Brennan 2017: 

18).       
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       Brennan delar upp väljarna i tre huvudsakliga typer som ska ses som konceptuella 

arketyper eller idealkaraktärer. Den första gruppen kallar han hobbitar. De är likgiltigt 

inställda till politik. De hyser inga fasta eller starka åsikter, och är relativt okunniga (Brennan 

2017: 21). Hobbitarna vill fortsätta leva sina lugna liv där de slipper tänka på politik.  

       Den andra väljargruppen kallar Brennan för huliganer, vilka är att likna vid just fanatiskt 

sportintresserade. Deras världsbild är bestämd och de hyser starka åsikter. De kan dock inte 

förklara alternativa ståndpunkter på ett sätt som individer med dessa ståndpunkter skulle 

uppfatta som tillfredställande (Brennan 2017: 81). Huliganerna håller sig uppdaterade 

politiskt, men på ett partiskt sätt. Samtidigt är de är tvärsäkra på sina egna kunskaper. 

Åsikterna är en del av huliganernas identitet, och de fäster stor stolthet vid det politiska lag de 

är medlemmar i (Brennan 2017: 21-22). Samtidigt föraktar de inte sällan människor som står i 

ett annat politiskt läger. Brennan grundar bilden av huliganerna på empiri framförd av den 

amerikanska statsvetaren Fiona Mutz (Brennan 2017: 67).  De allra flesta politiskt aktiva 

faller inom denna kategori.  

       Den tredje väljargruppen kallar Brennan vulcaner. De tänker rationellt och vetenskapligt 

om politik. Vulcaner kan dessutom förklara alternativa ståndpunkter på ett vis som individer 

med dessa ståndpunkter skulle uppfatta som tillfredställande. De är sakliga, och undviker att 

präglas av biaser eller demonisera meningsmotståndare.  

       En av Brennan teser är att det vore bäst för oss alla om vi lämnade politiken till 

experterna. Detta då historien har visat att politiskt deltagande inte gör hobbitar till vulcaner. 

Enligt Brennan har det politiska deltagandet snarare gjort hobbitar till huliganer (Brennan 

2017: 23). Brennan hävdar alltså att politiskt deltagande och demokrati är skadligt för det 

stora flertalet. En majoritet är hobbitar eller huliganer, och flertalet hobbitar är latenta 

huliganer. Därför sluter sig Brennan till att det vore bättre att huliganen förblir latent, och att 

färre engagerar sig politiskt (Brennan 2017: 110). 

  

 

Proceduralism	kontra	instrumentalism	
 

Jag vill återkomma till det inledande exemplet från Weil, där hon förkastade eventuella 

demokratiskt fattade beslut att organisera folkmord, som något minst lika vedervärdigt som 

samma beslut fattat i en diktatur (Weil 2014: 8-9). Detta kan jämföras med Brennans kritik av 

att vi inte kan peka på oberoende rättvisenormer för att bedöma det som sker i en demokrati. 

Han går till angrepp mot s.k. ”rena procerduralister”, vilka anser att det finns objektiva och 
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moraliska sanningar, samtidig som de påstår att dessa sanningar endast rör hur politiska beslut 

fattas, och inte vad som faktiskt beslutas (Brennan 2017: 31). Jag instämmer med att en sådan 

position är farlig, inkonsekvent och rent absurd. Detta då den tycks implicera en tro på en 

absolut moral som rör demokratins värde, samtidigt som den är relativistisk och skeptisk 

gentemot alla andra moraliska värden.  

       Brennan kontrasterar detta till s.k. ”ren instrumentalism” (Brennan 2017: 32). Det finns 

enligt den inget sätt som makten kan fördelas på som per definition är rättvist eller orättvist. 

Vi bör snarare sträva efter det styrelseskick som bäst leder oss fram till den oberoende 

sanningen.  

       Brennan sällar sig till instrumentalismens förespråkare och avvisar att demokratin skulle 

ha ett värde i sig själv eller leda till rättvisa beslut (Brennan 2017: 24). Som instrumentalist 

menar Brennan att ett samhälles styrelseskick, likt en hammare, ska bedömas efter dess 

instrumentella värde, och inte dess symboliska värde, eller som ett mål i sig (Brennan 2017: 

28; 33). Han menar att det finns anledning att tro att epistokratin, alltså de kunnigas styre, 

vore en bättre hammare än demokratin (Brennan 2017: 29).  

 

 

Kritiken	mot	deliberativ	demokrati	
 

Som tidigare framgått driver Brennan tesen att politiskt deltagande gör oss till sämre 

människor (Brennan 2017: 102). Här är hans kritik av idén om deliberativ demokrati viktig, 

vilken han definierar som följande: 

 

[…] demokrati där människor samlas och för fram idéer, diskuterar de idéerna, 
väger för- och nackdelar, lyssnar på varandra och kritiserar varandras idéer utan 
förutfattade meningar. De flesta deliberativa demokrater förespråkar ett ideal där 
medborgarna diskuterar med varandra på ett sakligt, vetenskapligt sätt, och som ett 
resultat av detta når en samförståndslösning angående vad som bör göras […] 
(Brennan 2017: 90). 

 

Till detta hör Jürgen Habermas kriterier om att deltagarna i de deliberativa samtalen måste 

vara konsekventa, uppriktiga, icke-manipulativa, samt fria att plädera för exakt vilken 

ståndpunkt de vill (Brennan 2010: 92). Brennan invänder mot dessa krav då det enligt honom 

låter som en fullkomlig fantasi och att verkligheten är helt annorlunda (Brennan 2017: 93). 

Han vill att vi föreställer oss hur huliganerna skulle föra deliberativa samtal. Brennan sluter 
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sig till att de skulle dominera, håna, ignorera, manipulera och avfärda varandra. Hederlig 

argumentation och goda skäl skulle bli helt åsidosatta (Brennan 2017: 94).  

       Till stöd för denna kritik pekar Brennan på en omfattande metastudie gjord av 

statsvetaren Tali Mendelberg, vilken visar att evidensen för de deliberativa samtalens fördelar 

är bristfälliga eller obefintliga. Mendelbergs granskning täcker all befintlig empiri på området 

och visar att de deliberativa samtalen faktiskt underminerar samarbete mellan olika grupper. 

När människor ser sig som tillhörande en viss grupp har deliberativa samtal en tendens att 

försämra situationen (Brennan 2017: 96). Forskningen visar även att deltagarna i deliberativa 

samtal försöker manipulera varandra med språket på ett biaspräglat sätt. Dessutom tenderar 

intellektuell bias att förstärkas av deliberativa samtal (Brennan 2017: 97). Däröver listar 

Brennan ett antal punkter som forskarna är eniga om: 

 

• När människor betraktar sig själva som medlemmar i en grupp tenderar deliberativa samtal att 
göra saker och ting sämre, inte bättre. 
 

• Deliberativa samtal tenderar att föra människor mot mer extrema versioner av deras 
ideologier istället för mer balanserade […] 

 
• Istället för att leda till samförstånd kan offentliga deliberativa samtal orsaka 

oenighet och bildandet av inomgrupper och utomgrupper. De kan också leda till 
våld (Brennan 2017: 96, 99-100). 

 

Brennan drar slutsatsen att forskningen kort sagt visar att människor för de deliberativa 

samtalen som huliganer, och inte som vulcaner (Brennan 2017: 98). Dessutom gör de 

deliberativa samtalen dem ”mer huliganaktiga” (Brennan 2017: 100). Vi för alltså inte de 

deliberativa samtalen på rätt vis, och felaktigt förda deliberativa samtal förbättrar inte vår 

karaktär. Samtalen har istället en fördummande effekt som gör oss till sämre människor 

(Brennan 2017: 106). 

 

 

2.3.	Mick	Hume	
 
I sin bok Revolting! How the Establishment Are Undermining Democracy and What They're 

Afraid of (2017) svarar den brittiske marxisten och författaren Mick Hume på den 

demokratikritik som uppkommit efter Brexit och det amerikanska presidentvalet 2016. Hume 

avfärdar idén om expertstyre och accepterar demokratins inneboende risker. Han tycks inta en 

relativistisk hållning.  
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Expertis	kontra	värderingar	
 

Hume beskriver att anti-demokraterna utmärks av att de antar att experterna och högre 

utbildade alltid vet vad som är bäst för de övriga (Hume 2017: 142). Han påtalar att eliten 

tolkat faktumet att de med universitetsutbildning i högre grad röstade mot Brexit, också skulle 

betyda att de som röstade för Brexit är obildade och dumma. Mot detta invänder Hume att det 

snarare handlar om att de universitetsutbildade tenderar att bära på helt andra värderingar, 

samt att de avvisar de flesta traditionella värden som fortfarande hålls högt av många utanför 

den snäva universitetsvärlden (Hume 2017: 17).  Hume poängterar dessutom senare att även 

experter kan ha delade åsikter i många frågor rörande t.ex. kärnkraft (Hume 2017: 180).  

       Hume ställer några angelägna frågor i sammanhanget: ”If somebody counters that what 

we need are more ’informed choices and decisions’, the question arises: informed by whom? 

In pursuit of whose interest?” (Hume 2017: 182). Hume pekar på ett exempel med en kapten 

(alltså en expert), som kan navigera, medan det är passagerarna som ska bestämma vart 

skutan ska gå (Hume 2017: 185).  

       Det är dock inte bara värderingarna som gör idén om expertväldet problematiskt enligt 

Hume. Experterna kan dessutom rentav ha fel. Hume skriver: ”Expertise in an area is not the 

same thing as infallibility” (Hume 2017: 179-180).  

	
	
Relativism	och	postsanning	
	
Vidare vänder sig Hume mot uppfattningen om att valresultaten beror på oinformerade väjare 

i en ny tidsålder präglad av ”post-truth politics” (Hume 2017: 21). Enligt Hume utmärks idén 

om denna era av att det känslostyrda och ignoranta flertalet blir betrodda på bekostnad av det 

visa och upplysta fåtalet. Han skriver: ”[…] The remainers reduced this to the basic claim that 

their ‘objective facts’ and truths had lost out to Leave´s appeals to emotion and outright 

Brexit lies” (Hume 2017: 24).  

       Hume medger att det inte finns några garantier att den demokratiskt valda regeringen ska 

vara god: ”Any historical critic can find examples of electorates making dangerous and 

damaging choices […]” (Hume 2017: 95-96). Som exempel nämner Hume bl.a. Hitlers 

demokratiska maktövertagande i Tyskland. Hume tillstår att demokratiska val kan bringa fram 

samvetslösa politiker som vill manipulera opinionen, och fortsätter: ”Of course genuine 

democratic debate is inherently risky” (Hume 2017: 96). Han ser dock inte att denna risk 
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skulle vara ett argument mot demokratin: “Once you treat a democracy or liberty as a 

selective privilege to be handed down, rather than a universal right to be demanded, your own 

rights are also at risk” (Hume 2017: 96). 

							Hume hänvisar slutligen till Immanuel Kant, som varnade för att låta andra tänka och 

bestämma i vårt ställe, då detta förvandlar vuxna till barn (Hume 2017: 217). I likhet med 

Kant pekar Hume på att det är lätt att vara omyndig. Att låta andra (alltså experter) tänka åt 

oss, eller vara våra samveten, är bekvämt, då detta leder till att vi inte behöver utveckla oss 

själva (Hume 2017: 218). 

 

 

 

2.4.	Robert	A.	Dahl	
	
Den amerikanske filosofen och statsvetaren Robert A. Dahl presenterar några grundläggande 

kriterier för en ideal demokrati i boken On Democracy (1998). Dessa kriterier kommer i min 

utredning kritiseras för att vara relativistiska. Dahls argument för demokrati och politiska 

partier, samt hans uppfattning om experternas roll, bemöts också i min utredning.  

	
Dahls	demokratikriterier		
	
För det första menar Dahl att demokratin kräver att alla medborgare måste ha lika stora 

möjligheter att delta effektivt. Detta betyder att alla måste ha fått lika möjligheter att uttrycka 

sina önskningar och komma till tals innan beslut fattas. För det andra krävs en 

beslutsjämlikhet, vilket innebär att allas åsikter även ska väga lika tungt när besluten fattas; 

alla får alltså en röst var. För det tredje krävs en upplyst förståelse, vilket betyder att folket 

måste ha tillräcklig kunskap om de frågor som behandlas. Detta kräver att alla ska ges tid och 

lika möjlighet att sätta sig in i de olika alternativen och dess troliga konsekvenser (Dahl 1998: 

37). För det fjärde ska medborgarna ha kontroll över dagordningen. De bestämmer själva vad 

som ska beslutas genom ett kollektivt beslutsfattande. Det som beslutats kan dessutom alltid 

revideras, om folket så önskar. Slutligen pekar Dahl på vikten av inklusion av alla vuxna, 

vilka har alla de rättigheter som de fyra första kriterierna medför (Dahl 1998: 38).  
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Dahls	argument	för	demokrati	

Det främsta argumentet Dahl använder som svar på varför demokrati är att föredra, är att 

demokratin förhindrar ett styre av hänsynslösa envåldshärskare. Vidare förklarar Dahl att det i 

grunden handlar om huruvida demokratiska processer gör mindre skada för medborgarnas 

grundläggande rättigheter och intressen än icke-demokratiska alternativ. Om demokratiska 

styrelseskick förhindrar ett enväldes maktmissbruk, så är det demokratiska styrelseskicket 

bättre än icke-demokratiska alternativ (Dahl 1998: 48).  

       Dahl ifrågasätter även att människor kan uppleva ansvar för beslut de själva inte varit 

med och fattat. Kan vi inte kontrollera utfallet, så har vi i själva verket inget ansvar. Därför 

kan endast en demokrati skapa moraliskt ansvarstagande människor (Dahl 1998: 55).  

       Dahl kommer sedan med en kritik riktad mot Platons idé om filosofernas styre. Han 

använder sig av vårt förhållande till läkares rekommendationer som exempel i sin kritik. En 

läkare har kompetensen att ställa en riktig diagnos, men vi väljer själva vad vi vill göra med 

läkarens expertutlåtande. På liknande vis kan regeringar söka hjälp från experter, men det är 

en helt annan sak att låta experterna inneha all makt över medborgarna (Dahl 1998: 71).  
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3.	Utredning	

I förestående utredning opponerar jag mig inledningsvis mot den sanningsrelativism som 

tycks dölja sig i Humes och Dahls argumentation. Med stöd av Weil avslutar jag sedan med 

att föreslå en alternativ lösning till Brennans förslag om att avskaffa den allmänna rösträtten 

helt.  
	
	

3.1.	Expertis	kontra	värderingar	
 

Hume menar att de universitetsutbildade tenderar att bära på helt andra värderingar, samt att 

de avvisar de flesta traditionella värden som fortfarande hålls högt av många utanför den 

snäva universitetsvärlden. Jag menar att detta är en hållbar och relevant argumentation som 

Brennan inte tagit tillräcklig hänsyn till. Även om det kan finnas en samsyn rörande aktuell 

fakta, så kan det dras olika slutsatser om vad som bör göras utifrån denna kunskap, vilket 

avgörs av värderingar. Jag menar att detta innebär att någon form av demokratisk samtal kan 

vara eftersträvansvärt.  

       Humes kritiska frågor är självklart viktiga att ha med sig när expertutlåtanden granskas. 

Om förtroendet för vetenskaperna ska kvarstå, menar jag dock att respekten för de 

sakkunnigas expertis fortfarande är nödvändig. Självklart kan även forskarens diskurs 

granskas, men det är just ett tecken på att det behövs mer kritiskt tänkande och kunskap, och 

knappast mindre. Hume pekar på ett exempel med en kapten (alltså en expert), som kan 

navigera, medan det är passagerarna som ska bestämma vart skutan ska gå (Hume 2017: 185). 

Jag menar dock att frågan uppstår: ska passagerarna låtas bestämma kursen, även om 

kaptenen försökt upplysa om att det ligger ett isberg i vägen?  

       Det är dock inte bara värderingarna som gör idén om expertväldet problematisk enligt 

Hume. Experterna kan dessutom rentav ha fel. Mitt kommande förslag grundläggs därför 

utifrån frågan: vilket system är minst felbart – representativ demokrati eller något alternativt 

styrelseskick? Experters eventuella misstag innebär inte att beslut som inte understödjs av 

expertis eller faktagranskning skulle vara bättre, speciellt inte om man vill undvika 

sanningsrelativism.  
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3.2.	Fakta	och	universella	värden	är	inte	åsikter	
	
Jag menar att Humes medgivande om demokratins risker visserligen är ärligt, och delvis 

konsekvent, då han är beredd att se också de oönskade följderna. Jag ifrågasätter dock hur det 

kan vara värt risken, speciellt med tanke på hans exempel som åter för tankarna till Weils 

inledande exempel, vilket pekade på Hitlerregimens ofrånkomliga förkastlighet. Humes 

resonemang visar emellertid även prov på en inkonsekvens då han ser demokratin som en 

universell rättighet som ovillkorligen ska krävas, samtidigt som han accepterar att detta kan 

leda till i stort sett vadsomhelst. Jag menar att detta är ett exempel på Humes relativism. Han 

tror uppenbarligen på en absolut ”universal right”, rörande just demokratin (Hume 2017: 96). 

Samtidigt tycks han förneka alla andra moraliska värden eller oberoende rättvisenormer, då 

han accepterar alla tänkbara utfall av demokratiskt fattade beslut.  

       Jag förstår Humes oro över att ”the remainers” skulle kunna missbruka idén om ”deras” 

objektiva fakta och sanningar, samt att bilden av de andras känslostyrda lögner kan bli 

orättvis. Jag ser emellertid att Hume åter är inne på ett relativistiskt resonemang, då han inte 

understryker att det trots allt finns en sanning och objektiva fakta, även om det inte entydigt 

låtit sig fångas av endera politiska läger. Jag menar att sanningen ändå måste tjäna som ett 

ideal att sträva efter. I likhet med Weil menar jag att vi åtminstone måste enas om att 

sanningen finns, även om vi nödvändigtvis inte till fullo kan veta vad sanningen är. Hume 

påstår emellertid att: ”Democratic debate is the way that society decides what it believes to be 

true […] What it does not need is the intervention of official fact-checkers and thought 

policemen to tell us what The Truth might be” (Hume 2017: 215). Han går också så långt som 

att säga: ”It is only through democratic debate that citizens clarify the issues that face us and 

decide what we deem to be the political truth (regardless of what the experts instruct us to 

believe)” (Hume 2017: 96, min kursivering). I mina ögon implicerar Humes avfärdande av 

expertis också ett förkastande av vetenskap. Det framgår snarare att väljarna kan bestämma 

vad de ”anser” vara sanningen. Det må så vara när det kommer till mindre grundläggande 

värdefrågor, men inte när det kommer till faktapåståenden eller universella moraliska 

sanningar som koncentrationslägrens förkastlighet. Mitt alternativa förslag till den 

representativa demokratin kommer därför ifrågasätta att fakta och universella värden är något 

förhandlingsbart som kan ändras utefter våra åsikter.  

	

	



	 23	

3.3.	Partier	förleder	mer	än	experter	
 

Hume hänvisar till Immanuel Kant, som varnade för att låta andra tänka och bestämma i vårt 

ställe, då detta förvandlar vuxna till barn. I likhet med Kant pekar Hume på att det är lätt att 

vara omyndig. Att låta andra (alltså experter) tänka åt oss, eller vara våra samveten, är 

bekvämt, då detta leder till att vi inte behöver utveckla oss själva (Hume 2017: 2017-218).      

       Jag menar att det visserligen kan uppstå en bekvämlighet i relation till experternas 

uttalanden. Det finns dock anledning att tro att frestelsen till denna oreflekterade 

bekvämlighet är än större i ett sammanhang med politiska partier, vilka utövar ett kollektiv 

tryck på medlemmarnas sätt att tänka (eller inte tänka).  

       Kanske kan både experter och politiska partier ha en oönskad effekt på vårt tänkande? 

Det vore möjligt, men här blir det åter relevant att fråga sig: vilken form av påverkan på vårt 

tänkande är då värst? Den som genereras av de politiska partiernas kollektiva lidelser (vilket 

kan sluta i katastrof)? Eller de lätt förmyndaraktiga expertutlåtandena, som trots allt är 

faktaunderbyggda? Mitt svar är uppenbarligen att de politiska partiernas skadliga inverkan är 

överlägset mest problematisk. Vad man än svarar föranleds jag dock åter att anta att det inte 

behöver vara rösträtten i sig, utan snarare det förslappande kollektiva trycket, som kan förleda 

oss. I den meningen vore kanske lösningen återigen snarare mer (direkt) demokrati, än 

mindre. Jag ställer mig dock mycket kritisk till den sanningsrelativism vilken jag visat att 

Humes resonemang flera gånger leder till. Det alternativ till partier som jag skisserar i kapitel 

3.10. kommer därför vara oförenligt med Humes idéer om demokrati. 

	
	

3.4.	Invändningar	mot	Dahls	demokratikriterier		
	
Jag frågar mig huruvida Dahl egentligen menar att det han kallar effektivt deltagande 

verkligen ska gälla alla vuxna. Ska även militanta islamister och nationalsocialister tas 

hänsyn till? Om inte, varför då säga att det effektiva deltagandet ska gälla alla? Också idén 

om folkets kontroll över dagordningen kan kritiseras på likande vis. Menar Dahl att detta 

verkligen gäller alla frågor? Finns det inga undantag? Mina exempel är visserligen en aning 

extrema, men de konkretiserar en inneboende svaghet i systemet som handlar om relativism. 

       Dahls idé om att alla medborgare måste ha en upplyst förståelse och lika möjlighet att 

sätta sig in i olika alternativ förefaller mig dessutom alltför optimistisk, för att inte säga 

utopisk. Han menar att en viktig förutsättning för demokratin är att medborgarna har 

tillräcklig kunskap om de frågor som behandlas, och understryker utbildningens avgörande 
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betydelse för demokratin (Dahl 1998: 79). Ponera att kunskaperna då inte kan garanteras. 

Kriteriet tycks leda till att demokratin inte helt kan berättigas i sådana fall. Det är dessutom 

högst tveksamt att någon demokratisk stat helt lever upp till detta kriterium. Även om Dahl 

tycks försvara demokratin, pekar kriteriet på hur svåruppnåeligt demokratins ideal faktiskt är. 

Jag menar att det är rimligt att ifrågasätta detta styrelseskick, om kriterierna för det faktisk 

inte går att uppnå. Dahl skriver: 

 
 […] most citizens receive a level of formal education sufficient to insure literacy. 
Their political understanding is augmented further by the widespread availability of 
relevant information that they can acquire at low cost through the media (Dahl 
1998: 185).  

 
Först vill jag påpeka att läs- och skrivkunnighet är ett alltför lågt krav. För det andra är den 

stora tillgängligheten på information via media idag inte nödvändigtvis något positivt. Vi har 

snarare kunnat se hur informationssamhället lett till filterbubblor, kunskapsresistens och en 

starkt bristande källkritik. Jag reagerar också på följande:  

 
Thanks to the political parties and interest organizations, the amount of 
information that citizens need in order to be adequately informed, actively engaged 
in politics, and politically effective is actually reduced to more easily attainable 
levels […] (Dahl 1998: 185, min kursivering). 

 
Hur kan vi rimligen vara tacksamma för ”informationen” – vilken i många fall snarast är att 

likna vid propaganda - som sprids av de politiska partierna? Partiernas pamfletter tenderar 

inte sällan att undanhålla, förneka, eller förringa fakta. Hur ska väljarna då kunna närma sig 

sanningen? Jag framhärdar att de olika partierna inte kan ha rätt på samma gång. Lojaliteten 

till partiet ser onekligen ut att riskera att bli starkare än lojaliteten till sanningen. 

	

3.5.	Den	representativa	demokratin	skyddar	inte	mot	envåldshärskare		
 

Det främsta argumentet Dahl använder som svar på varför demokrati är att föredra, är att 

demokratin förhindrar ett styre av hänsynslösa envåldshärskare. Han skriver:  

 
Throughout all recorded history, including our own times, leaders driven by 
megalomania, paranoia, self-interest, ideology, nationalism, religious belief, 
convictions of innate superiority, or sheer emotion and impulse have exploited the 
state’s exceptional capacities for coercion and violence to serve their own ends 
(Dahl 1998: 46). 
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Jag menar dock att det inte finns någon som helst garanti för att den representativa 

demokratin vaccinerar mot de åkommor Dahl här räknar upp. Inte heller i vår tid. Trump kan 

knappast sägas vara fri från varken megalomani, paranoia, eller känslostyrda impulser. 

Nationella fronten, Gyllene gryning, eller Tysklands nationaldemokratiska parti, kan knappast 

sägas vara fria från nationalism. Att Dahl skrev sin bok 1998 kan förklara en del. Mycket har 

hänt sedan dess, och det har visat sig att historien knappast nått sitt slut. Uppenbarligen finns 

det flera olika krafter som idag utmanar den liberala demokratin, och detta sker genom den 

liberala demokratin, vilket visar på dess inneboende värderelativism.  

       Ett system utan partier med bevarad rösträtt skulle visserligen inte heller helt skydda mot 

de nämnda åkommorna, men som vi ska se skulle förutsättningarna för att hetsa fram dessa 

kollektiva affekter vara begränsade. Jag menar att faran med ideologier, nationalism och 

maktfullkomliga ledare är tätt sammanknuten med grupptänkande, och därmed partier.  

 

3.6.	Konsekvenserna	av	Dahls	instrumentalistiska	resonemang		
	
Dahl förklarar att det i grunden handlar om huruvida demokratiska processer gör mindre 

skada för medborgarnas grundläggande rättigheter och intressen än icke-demokratiska 

alternativ. Om demokratiska styrelseskick förhindrar ett enväldes maktmissbruk, så är det 

demokratiska styrelseskicket bättre än icke-demokratiska alternativ (Dahl 1998: 48). Här är 

Dahl inne på en tankegång som jag menar kan användas som argument mot demokratin, 

snarare än för demokratin. Detta då han här tycks glida över i ett instrumentalistiskt präglat 

resonemang. Dahl medger att frågan rör huruvida demokratin leder till mindre skada än nytta 

för medborgarna än de icke-demokratiska alternativen. Om bara den demokratiska staten 

fyller denna funktion bättre, så är den alltså att föredra. Här tycks Dahl alltså mena att 

styrelseskicket fyller en instrumentell funktion, och att det bästa verktyget ska användas. Jag 

påstår dock att detta implicerar att verktyget därmed bör bytas ut om det visar sig att det inte 

fungerar lika bra som ett annat verktyg. Jag ska snart visa hur detta alternativa verktyg skulle 

kunna utgöras av ett avskaffande av de politiska partierna, med bevarad rösträtt. Till skillnad 

från Dahl menar jag dock att det överordnade värdet för ett samhälles styrelseskick inte är 

nytta, utan sanning. Mitt resonemang är alltså inte heller utilitaristiskt. Även om nytta (eller 

lycka) inte är ett motiv för mitt kommande förslag, så kan det dock vara en konsekvens av 

det. Sanningen antas ligga i linje med rättvisan och allmännyttan. Detta utesluter dock inte att 

den samtidigt kan vara obekväm. Sanningen om miljön kan mycket väl skapa ”klimatångest”, 

vilket knappast kan motiveras utilitaristiskt, åtminstone inte kortsiktigt.  
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       Det bör även noteras att Dahl dock riggar alternativen på ett något godtyckligt vis. Valet 

tycks hela tiden stå mellan Dahls ideala demokrati eller hänsynslösa envåldshärskare. Detta 

kan knappast sägas vara en rättvisande bild då flera alternativ är tänkbara. 

 

3.7.	Experterna	ska	snarare	ses	som	kaptener	än	läkare	
 

Dahl kommer med en kritik riktad mot Platons idé om filosofernas styre. Dahl använder sig 

av vårt förhållande till läkares rekommendationer som exempel i denna kritik. En läkare har 

kompetensen att ställa en riktig diagnos, men vi väljer själva vad vi vill göra med läkarens 

expertutlåtande. På liknande vis kan regeringar söka hjälp från experter, men det är en helt 

annan sak att låta experterna inneha all makt över medborgarna (Dahl 1998: 71). Jag ser att 

detta liknar Mick Humes exempel med kaptenen som kan navigera, medan det är 

passagerarna som ska bestämma vart skutan ska gå (Hume 2017: 185). Min tidigare 

invändning mot Humes exempel (ska passagerarna låtas bestämma kursen även om kaptenen 

försökt upplysa om att det ligger ett isberg i vägen?) kan även prövas i Dahls fall: ska 

patienten kunna ignorera läkarens råd, även om patienten därmed skulle gå mot sin död? Om 

det gäller en enskild individ, är jag beredd att svara ja på den frågan, då allt annat skulle vara 

ett utslag av paternalism och ett inskränkande av individens frihet. Problemet är dock att det 

inte bara rör sig om en patient. Humes analogi med passagerarna och skeppet är därför bättre 

att använda sig av. Det är en sak att ignorera experternas råd rörande det som endast kommer 

att påverka en själv. Det är dock en helt annan sak att ignorera experternas beslut (kanske till 

förmån för ett godtyckligt beslut) rörande det som kommer att påverka alla medborgare. Dahl 

skriver emellertid: ”But if we should not be governed by guardians, by whom should we be 

governed? By ourselves.” (Dahl 1998: 75). Jag menar alltså att Dahl har fel här, då 

demokratin som tidigare framkommit inte bara handlar om att göra val för sig själv. Detta 

betyder dock inte att det inte går att bevara en sund skepsis också mot experternas uttalanden, 

då även dessa kan ta fel eller vara präglade av partiskheter.  

 

3.8.	Partierna	förhindrar	ett	genuint	sanningssökande	
 

Jag menar att Weils listade kriterier för vad som är utmärkande för partierna även präglar 

dagens politiska partier och rörelser. Partierna genererar affekter och ett kollektivt tryck på 

vårt sätt att tänka. Vi kan idag på grund av överväldigande evidens inse att klimathotet är 
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reellt, och att detta ofrånkomligen måste mötas med radikala livsstilsförändringar. Trots 

forskningen möts dock klimatfrågan med ett omfattande motstånd inom exempelvis det 

republikanska partiet i USA. Likaså kunde vänsterpartister länge hålla fast vid ståndpunkten 

att globaliseringen, alltså den kapitalistiska expansionen till tredje världen, gjorde de fattiga 

ännu fattigare. Detta trots att studier från IMF och OECD med all tydlighet visade att så inte 

var fallet. Också de högerpopulistiska partiernas irrationella rädsla för invandrare och tiggare, 

kan ses som ett utslag av framställda affekter och lidelser, vilka håller medlemmarnas 

tänkande i sitt grepp.  

       Brennan sätter fingret på vad han menar är en förljugen idealisering:  

 
’Kom och låt oss tillsammans resonera oss fram till vad rättvisan kräver… Ja, jag 
medger att ditt argument är bäst. Tack för att du fick mig att inse att jag hade fel. 
Vi gör på ditt sätt!’ (Brennan 2017: 309).  

 

Exemplet tydliggör ett centralt problem, men jag invänder dock mot Brennans uppfattning att 

det är just rösträtten som skapar denna förljugna idealisering av demokratin. Jag påstår att det 

finns anledning att tro att det snarare är det partipolitiska klantänkandet som här är problemet. 

Brennan gör dock ingen tydlig distinktion mellan dessa två fenomen. En sådan distinktion 

skulle kunna problematisera frågan ytterligare. En intellektuellt hederlig medlem i ett parti 

som vill ta strid mot någon av partiets doktriner till förmån för ett genuint sanningssökande, 

blir troligtvis tidigt bemött av ett omfattande motstånd från partiet, om denne ens tog modet 

till sig att uttrycka sig så ärligt som i citatet ovan. Förfarandet förefaller komiskt i sin 

otänkbarhet, men det vore egentligen det enda rätta. Detta då det är den enda rimliga 

konsekvensen av vad jag vill kalla ett genuint sanningssökande. Lojaliteten till partiet riskerar 

onekligen att bli starkare än lojaliteten till sanningen.   

       Jag menar att man gör våld på sin intellektuella integritet, i det att man går med i ett parti. 

Partitillhörigheten tvingar medlemmarna att anpassa sig till partiets alla dogmer, även om den 

enskilde medlemmen sökt sig till partiet för en enskild sakfråga som denne satt sig in i. Sakta 

men säkert korrumperas tänkandet, och till slut definierar individen sig som i första hand 

”republikan”, ”vänsterpartist”, eller ”sverigedemokrat”.  

       Jag menar alltså att kravet om just partiernas avskaffade kanske skulle räcka för att råda 

bot på problemet, och därmed utgöra ett alternativ till Brennans förslag om att avskaffa den 

allmänna rösträtten helt. 

       Jag påstår dessutom att sanningens anonymitet i och med avskapelsen, alltså 

omformandet av världen från allt som binder den vid det subjektiva, skulle skapa en ökad 
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prestigelöshet som tar bort det komiska i Brennans ovanstående exempel. Om man skulle 

lyckas etablera ett opersonligt samtal, där jaget med dess identitetsbundna åsikter överskreds, 

skulle Brennans farhågor kunna undvikas. Men är den typen av samtal möjliga? 

 

        

3.9.	Brennan	drar	en	alltför	kategorisk	slutsats	
 

Jag noterar att Brennans exempel med huliganerna är välfunnet då det inte bara illustrerar de 

kollektiva affekterna och tendenserna att ignorera fakta, utan dessutom visar hur vår 

uppfattning av våra jag kan länkas samman med vår politiska identitet och partitillhörighet. 

Som Weil påtalat tycks denna identitet dock vara en illusion som hindrar verklig förändring. 

Sanningen finns varken hos jaget eller kollektivet. Detta då jagets fantasier om världen står i 

vägen för vad världen egentligen är. Jag menar att huliganerna visar på det paradoxala i att det 

som driver oss att ha åsikter som en del av vår identitet, även driver oss att ingå i de kollektiv 

vars medlemmar vi tycker liknar oss själva. Jaget driver oss på så vis in i den ideologiska 

gemenskap som utövar ett starkt tryck på vårt tänkande, samtidigt som vår individuella 

politiska identitet förstärks. 

       Brennan hävdar dock att människor för de deliberativa samtalen som huliganer, vilket gör 

samtalen omöjliga. Han påstår därför att medborgare inte borde uppmuntras att alls delta i 

politiken, samtala om politik, tänka på politik eller följa politiska nyheter (Brennan 2017: 

110). Jag menar att detta tycks vara en alltför kategorisk slutsats, och ifrågasätter Brennans 

tanke om att detta nödvändigtvis bör äventyra den allmänna rösträtten. 

       Empirin visar förvisso att deliberativa samtal tenderar ”att föra människor mot mer 

extrema versioner av deras ideologier istället för mer balanserade”, och istället för 

samförstånd leder till våld eller ”oenighet och bildandet av inomgrupper och utomgrupper 

(Brennan 2017: 99-100, min kursivering). Jag menar dock att kritiken främst bör riktas mot 

just ideologierna och gruppmentaliteten. Dessa kan i sin tur sannolikt härledas till de politiska 

partierna, och deras påverkan på hur samtalen förs. Jag påstår alltså att det finns anledning att 

tro att det egentligen är de politiska partiernas inflytande som skapar manipulation och 

oärlighet i samtalen. Precis som Brennan själv medger att forskningen pekar på: ”när 

människor betraktar sig själva som medlemmar i en grupp tenderar deliberativa samtal att 

göra saker och ting sämre, inte bättre” (Brennan 2017: 96, min kursivering).  
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       En tendens som stärker min uppfattning om att det är partierna som orsakar samtalens 

manipulation och oärlighet är att det i Sverige idag oftast är retorikexperter som utvärderar 

partiledardebatter, och inte filosofer eller sakkunniga. Samtidigt finns det dock andra 

sammanhang som är präglade av ett godare och mer uppbyggligt samtalsklimat (vilka jag 

strax återkommer till).  

       Jag menar att de politiska samtalen gör det ytterst svårt för oss att vara konsekventa, 

uppriktiga och icke-manipulativa. Detta behöver dock inte utesluta att människor fortfarande 

kan och bör uppmuntras till att uttrycka sina konkreta ståndpunkter i konkreta frågor. Jag 

ställer mig positiv till grundtanken i Weils förslag om att de folkvalda skulle kunna gå 

samman eller skilja sig åt enligt de skiftningar som uppstår naturligt. Alla människor skulle 

kunna tänka ut ett generellt problem och uttrycka detta i en åsikt. Vid en jämförelse av dessa 

åsikter skulle de troligtvis sammanfalla om de är förnuftiga och rättfärdiga, och gå isär om de 

är missvisande och orättfärdiga. Weil menar att det enbart är genom sådana resonemang som 

man kan nå en heltäckande konsensus som kan visa oss sanningen. Dessa tankar fördes fram 

långt före idén om deliberativa samtal introducerades. Kan resonemanget ändå jämföras med 

idén om deliberativa samtal?  

       Jag finner det tveksamt, speciellt med tanke på hur Weil menar att hennes idé bäst 

realiseras. En förutsättning för att förstå begreppet allmänvilja är enligt Weil att det 

fullständigt saknas lidelser när folket ger uttryck för sin vilja. Hon föreslår tidskrifter och ett 

fritt tänkande utan politiska partier.  

       Jag menar att det egentligen inte är något som kan liknas vid deliberativa samtal. Det rör 

sig istället om ett självständigt sanningssökande, fritt från de olika typer av social press som 

kan uppstå också vid de påstått deliberativa samtalen, vilka i varierande grad tycks bli 

påverkade av partipolitikens diskurs.  

       Förhållningssättet skär sig också med Habermas idé om att samtalsdeltagarna skulle vara 

fria att plädera för exakt vilken ståndpunkt de vill. Koncentrationslägren är som sagt att 

betrakta som något objektivt förkastligt oavsett via vilken beslutsprocess de tillkommit. Med 

de politiska partierna i bakgrunden kan farliga kollektiva lidelser genereras fram, också i 

demokratiskt överlagda beslut. Förslaget med de oberoende tidskrifterna och det fria 

sanningssökandet skulle alltså kunna utgöra ett alternativ till den till synes orealistiska, och 

numera empiriskt vederlagda, idén om deliberativa samtal.  

       Brennan framför visserligen empiriskt underbyggd kritik mot de deliberativa samtalen, 

men jag menar att andra aspekter är viktiga att ta hänsyn till. Wikforss förklarar att 

sammanförandet av olika individer med olika åsikter också leder till ett sammanförande av 
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individer med goda argument för sina övertygelser, samt skarpa motargument mot andras 

övertygelser. Hon skriver: ”resultatet blir en form av kritisk granskning vi inte är kapabla att 

uppnå på individnivå. Gruppen kan därför nå fram till sanningen även om individen är illa 

anpassad för detta” (Wikforss 2017: 100). Kunskapen uppkommer alltså genom gemensamma 

krafter, vilket gör det mindre viktigt att vi som individer är kognitivt felfria. Det viktiga är 

istället att vår gemensamma kognition fungerar bra. Vi måste därför diskutera för att vi ska 

kunna nå sanningen. Detta är inte ett försvar av deliberativa samtal, men jag menar att det är 

argument för att någon typ av samtal rörande politik trots allt skulle vara lämpliga.  

       Samtidigt är det viktigt att notera att bekräftelsebias innebär att vi endast vill ”bekräfta 

våra egna åsikter […]” (Wikforss 2017: 100). Jag menar dock att Wikforss inte drar de 

nödvändiga slutsatser som borde följa av denna insikt. Jag påstår att alla eventuella politiska 

samtal endast kan bli fruktbara och leda oss mot sanningen om samtalen stimulerar en 

frigörelse från identitetsbundna åsikter och grupptänkande, vilket hör samman med ett 

beivrande av partipolitiskt inflytande. Nedan följer ett förslag på riktlinjer för hur ett sådant 

samtal skulle kunna gå till. 

        

3.10.	Vidareutveckling	av	Weils	förslag	i	ljuset	av	Brennan	och	Wikforss	
	
Om Weils förslag med tidskrifterna skulle visa sig vara framgångsrikt, skulle detta tala för att 

en form av demokrati är möjlig, fri från två fenomen som hindrar oss från ett genuint 

sanningssökande: partiernas kollektiva tryck, och de partipolitiskt präglade samtalens 

negativa inverkan på vårt tänkande och vår karaktär. Jag menar att en form av direkt 

demokrati således skulle kunna föreslås, dock utan de förment deliberativa samtalen. Jag har 

tidigare välkomnat Weils förslag med tidskrifterna, men ser också att det skulle kunna 

utvecklas med dagens teknik. Jag menar att det finns nya möjligheter att realisera ett 

sanningssökande samtal genom strängt administrerade och anonyma forum på Internet. Där 

kan enskilda sakfrågor diskuteras, utan något kollektivt tryck från partier. De skulle vara 

strängt administrerade i den meningen att allt som uppenbarligen avviker från sanningen 

utestängs; frågan huruvida klimathotet är en myt diskuteras exempelvis inte. Detta då 

”klimatmyten” inte är en verklig fråga, utan en lögn som blivit empiriskt vederlagd av en 

enhällig forskarkår. Jag menar att mittenpositionen knappast kan ses som något idealt, bara 

för att man framstår som en mer öppen och tolerant människa, speciellt inte om det faktiskt 

finns evidens. Numera är klimatforskningen nästan helt enig rörande situationen för planeten, 

med några få obskyra undantag. Att då rigga samtalet rörande klimatet som om det vore något 
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där alla demokratiskt kan föra fram sin åsikt, blir helt bedrägligt. Genom den stränga 

administrationen skulle således det Wikforss kallat för ”falsk balans” kunna motarbetas: ”det 

är meningslöst att ha ’debatter’ om sådant som vi på mycket goda grunder vet är fallet. Det är 

inte bara meningslöst, det är farligt, eftersom det faktum att frågan debatteras ger intrycket att 

den inte är avgjord” (Wikforss 2017: 237). Wikforss slutsatser stannar som tidigare nämnt 

dock vid några generella råd till privatpersoner, journalister och forskare. Detta är självfallet 

också av stor vikt, men jag menar att det inte räcker.  

       Ideologiska åberopanden av ismer eller dylikt skulle heller inte vara relevanta för 

diskussionen i forumen, då det är sakfrågor som diskuteras. Jag vill påstå att det exempelvis 

inte följer med någon som helst logisk nödvändighet att en väljare som är vänsterorienterad i 

fråga om skattepolitiken, också bör vara för abort. Likväl tycks en överväldigande majoritet 

av demokraterna i USA vara just för abort. På samma vis är en majoritet av republikanerna i 

USA mot abort. Jag menar att skattepolitiken och abortfrågan är två skilda frågor som bör tas 

ställning till utan det kollektiva tryck partierna genererar. Detta är emellertid inte fallet, då 

partierna ackumulerat ett inte sällan godtyckligt kluster av idéer.  

       Med hänvisning till en rad experiment visar Wikforss att vad vi verkligen bryr oss om 

inte är vad vi tycker, utan snarare att försvara oss själva, och att vi ”till varje pris vill försvara 

(det vi uppfattar som) våra egna övertygelser” (Wikforss 2017: 102). Vidare konstaterar 

Wikforss: ”Blir ett samhälle tillräckligt polariserat kommer medborgarna att rösta på basis av 

grupptillhörighet snarare än på basis av det politiska innehållet: ’Jag kan aldrig, aldrig lägga 

min röst på deras kandidat’ ” (Wikforss 2017: 237).  

       Jag menar att forumens anonymitet och beivrandet av partier sannolikt skulle motverka 

dessa tendenser. Partierna utnyttjar vårt behov av att tillhöra. Forumen skulle istället främja 

avskapelsen av våra jag, och motverka jagets onödiga sammanlänkning med en politisk 

identitet eller partitillhörighet. Det skulle kunna uppmuntra det opersonliga och prestigelösa 

och överskrida jagets identitetsbundna åsikter. Detta skulle hjälpa oss att inte drivas av åsikter 

som en del vår identitet, och vi skulle därmed också slippa drivas in i de kollektiv vars 

medlemmar vi tycker liknar oss själva. Vi undviker att jaget för oss in i den ideologiska 

gemenskap som korrumperar tänkandet, samtidigt som risken minskar för vår narcissistiska 

självidentitet att förstärkas. På så vis skulle det ligga i linje med avskapelsen som 

omformandet av världen från allt som binder den vid det subjektiva. Forumen skulle vara 

anonyma och oberoende av partipolitik, då sanningen är anonym och oberoende av 

partipolitik.  
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       Av Wikforss tidigare nämnda generella råd mot kunskapsresistens och bekräftelsebias 

framkommer att vi bör: ”vara öppna för att vi kan ha fel och försöka fundera över de bästa 

invändningarna mot den egna positionen”, och ” […] undvika det som leder till polarisering 

och starka känsloreaktioner […] ”, samt ” […] tolka den andres position så välvilligt som 

möjligt” (Wikforss 2017: 244). Hon konstaterar dessutom att: ”Vissa typer av situationer 

aktiverar känslor som gör att vi blir kunskapsresistenta. Detta gäller särskilt situationer där 

uppfattningar som är centrala för vår känsla av identitet och grupptillhörighet utmanas […] 

Det är viktigt att man undviker att identifiera åsikten med en viss grupp människor – det leder 

bara till stamtänkande” (Wikforss 2017: 245).  

       Jag välkomnar Wikforss råd, men ser samtidigt att de inte är realistiska i dagens situation. 

Hur ska dessa råd kunna följas om de politiska partierna bevaras? I vilken partiledardebatt hör 

vi politiker som försöker ”fundera över de bästa invändningarna mot den egna positionen”? 

Hur är det möjligt för allmänheten att undvika polarisering när partiledare från olika partier 

vägrar att sitta i samma soffa i en TV-studio? Jag påstår att partierna till sin själva natur tycks 

”identifiera åsikten med en viss grupp människor”. Stamtänkandet är just det som livnär 

partierna. Partisystemet i sig självt skulle således kunna ses som en situation som just 

”aktiverar känslor som gör att vi blir kunskapsresistenta”. Om man som Wikforss vill försvara 

sanningen, tycks den enda logiska konsekvensen därmed vara att partipolitiken ersattes av en 

helt ny form av sanningssökande samtal där kollektiva och individuella identiteter kunde 

upplösas.  

       Och varför skulle inte idealet för ett gott filosofiseminarium även gälla för politiska 

beslut som får storskaliga konsekvenser: för planetens framtid, krig och fred, liv och död?	

       I forumen skulle övergivandet av våra jag dessutom vara frivilligt. Vi slipper således de 

begränsningar som tvingar in oss i kollektiva identiteter. Detta skulle gynna ett kritiskt, 

uppmärksamt och oberoende tänkande som kunde söka det allmänna bästa och leda oss i 

riktning mot sanningen. Denna politik skulle kunna hjälpa oss att frigöra oss från både våra 

jag och kollektivet.  

       Utöver detta finns det idag dessutom nya möjligheter till en radikal form av 

direktdemokrati via ny teknik som exempelvis e-legitimation. Även om forumen skulle vara 

anonyma, är det ändå viktigt att deltagarna kan verifieras som röstberättigade medborgare.  
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3.11.	Invändningar	mot	mitt	skisserade	förslag	
 

Det finns visserligen inga garantier för att forumens deltagare alltid kommer att vara 

medvetna om moraliska grundsanningar som att svältande bör få mat, eller att det under alla 

omständigheter är förkastligt med koncentrationsläger. Sannolikheten för att inhumana idéer 

skulle få spridning och fäste via forumen torde dock vara mindre än i sammanhang med 

politiska partier; det är inte de demokratiskt fattade besluten i sig som är problemet, utan de 

bakomliggande politiska partierna som kan generera fram de farliga kollektiva affekterna. 

Avsaknaden av partierna förhindrar således att grupp sätts mot grupp, och förutsättningarna 

för att hetsa fram och uppvigla destruktiva affekter blir kraftigt begränsade. Forumens samtal 

vore väsensskilt från de förment deliberativa samtalen. Detta då de deliberativa samtalens 

kritiker på empirisk grund bl.a. beskriver en förstärkt gruppmentalitet och extremism som 

vanliga konsekvenser av dessa samtal.  

       Dessutom menar de deliberativa samtalens förespråkare att samtalsdeltagarna bör vara 

helt fria att plädera för vilken ståndpunkt de vill. Jag har tidigare förklarat hur falsk balans 

skulle undvikas avseende sådant vi egentligen redan har faktakunskaper om. På liknande vis 

skulle vissa universellt giltiga värden inte vara förhandlingsbara i forumen. Jag vill dock 

påpeka att detta också kan gå hand i hand; ett förnekande av fakta tenderar ofta att leda till 

eller motiveras av ett förnekande av moraliska värden. Förnekelsen av klimathotet leder till att 

vi inte behöver ta vårt moraliska ansvar för miljön. Förnekelsen av förintelsen leder till att 

nationalsocialistiska idéer åter kan få spridning.  

       Den stränga administrationen skulle ha auktoritet, men detta innebär givetvis inte att t.ex. 

en övertygad nationalsocialist skulle acceptera administrationen. Men denne kan likväl bli 

varnad eller avstängd.     

       Detta kan medföra problem. Då partierna är ersatta med forumen, skulle risken självklart 

finnas att de uteslutna personerna eller de som väljer att inte delta i forumen, bildade 

underjordiska partier. Men de skulle inte öppet kunna sprida sin propaganda. Här hyser jag 

tilltro till Weils idé om att opartiska och skäliga lagar som grundar sig på det allmänna bästa, 

genom sin blotta existens försvagar allt det de förbjuder.  

       Jag vill dessutom tillägga att lagliga partier har en mycket större potential att orsaka 

större skada då de är just lagliga och därmed får exempelvis offentligt ekonomiskt stöd. Detta 

vore inte fallet med de tänkbara olagliga partierna som eventuellt skulle verka i marginalen.  

       Men hur många skulle överhuvudtaget engagera sig i forumen? Jag menar att de personer 

som är beredda att möta kraven naturligen kommer att söka sig till samtalen. Att de som inte 



	 34	

ställer upp på reglerna (eller bryter mot dem), inte kan delta är egentligen inte odemokratiskt 

då alla har fått chansen att höras. Jag menar att alla såklart inte heller måste ha en åsikt om 

allting, och att det bör respekteras, speciellt då mycket desinformation uppstår när man 

avkrävs en åsikt om sådant man saknar kunskaper om.  

       Hur skulle de kunskaper som krävs för ett fruktbart samtal kunna garanteras? Genom att 

forumens administration skulle kunna se till att användare som spred ideologiskt motiverad 

desinformation blev korrigerade, varnade, eller i sista hand avstängda. En av Brennans 

farhågor med demokratin är dess bristande hänsyn till kunskap, vilket han vill möta med ett 

kunskapstest för alla som ska rösta. Jag menar att kunskapen istället skulle kunna garanteras 

genom att alla som söker sig till forumen först får chansen att höras. Därpå kan sanningen, 

mycket tack vare administrationen och den partipolitiskt obundna diskussionen, naturligen 

utkristallisera sig. Det skulle heller inte vara yrkestitlar eller akademiska meriter som avgör; 

de anonyma forumen utgår snarare från den rena faktaunderbyggda argumentationen. Det 

skulle därför i någon mening ändå kunna ses som ett kunskapstest, med den skillnaden att 

kunskapen testas under hela processen, istället för vid ett tillfälle.  

       Weil förordar som bekant att allmänheten ska skyddas från ”brott mot sanningen”, via 

domstolar som skulle övervaka att all information hölls objektiv. Detta skulle skydda ett hos 

människan okränkbart behov, alltså behovet att skyddas mot påverkan och lögn (Weil 1994: 

43, 45). Administratörerna i mina föreslagna forum skulle vara att likna vid domarna i sådana 

domstolar.  

       Det kan invändas med att Brennans förslag med det rena expertstyret fortfarande skulle 

främja sanningen bättre. Brennans förslag tar dock inte hänsyn till att människor trots 

kunskapstestet kan styras av ideologiskt nycker och klantänkande. Jag menar också att hans 

epistokrati är för definitiv, vilket gör det lättare för experterna att missbruka sin makt. Även 

mot mitt förslag går det att invända med den klassiska frågan: Vem vaktar väktarna? Mitt 

förslag försöker dock bevara en sund skepsis: den fulla sanningen låter sig inte entydigt 

fångas av en viss grupp, inte heller av experter. Administratörernas auktoritet i mina 

föreslagna forum skulle inskränka sig till att kunna korrigera påståenden som saknar evidens, 

eller strider mot grundläggande universella värden.  

       Men varför har vi användning av demokrati om administrationen redan besitter denna 

objektiva kunskap? Därför att denna kunskap återigen är begränsad. Det finns visserligen 

evidens och konsensus i vetenskapssamhället rörande klimathotet, och grundläggande 

universella värden har fastslagits via exempelvis Nürnbergrättegångarna. Detta lämnar dock 
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andra frågor öppna. Vi bör vara ödmjuka inför vår förmåga att fullt ut ringa in hela sanningen. 

Därmed inte sagt att en grundläggande sanning inte kan fastslås.  

       Jag vill understryka att jag heller inte menar att politiska oenigheter nödvändigtvis beror 

på att någon ljuger. Precis som Mick Hume påtalat kan t.ex. universitetsutbildade tendera att 

bära på vissa värderingar, samtidigt som de avvisar traditionella värden som värdesätts av 

många utanför den snäva universitetsvärlden. Även om det kan finnas en samsyn rörande 

aktuell fakta, så kan det dras olika slutsatser om vad som bör göras utifrån denna kunskap, 

vilket avgörs av värderingar. Jag menar dock att alla deltagare i forumen ändå bör kunna enas 

om och utgå från objektiva fakta, och förhålla sig till grundläggande universella värden. 

Dessa grundläggande antaganden lämnar dock mycket annat öppet för diskussion som inte 

entydigt låter sig fastslås. Vi lägger olika vikt på olika sidor av verkligheten. Frågor om 

exempelvis skattesatser, vinster i välfärden, eller delad föräldraförsäkring, kan givetvis 

diskuteras. Även om det likväl är viktigt att förhålla sig till de fakta som finns, så har frågor 

som dessa inga givna svar. Jag menar dock att mycket talar för att de politiska partierna 

förhindrar väljarna att bilda sig en balanserad och självständig uppfattning också om dessa 

frågor. Ingen väljare fattar ett mer moget övervägt beslut under påtryckningar från partier som 

försöker övertala och påverka genom retoriska knep, eller i värsta fall desinformation. Det är 

fullt naturligt att vi lägger olika vikt på olika sidor av verkligheten. Det är dock inte detsamma 

som att tillåta partier att undanhålla, förneka, eller förringa delar av denna verklighet. 
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4.	Slutsatser	
	
Utgångspunkten har varit att det existerar en absolut sanning och absoluta värden. 

Demokratin har dock endast ett instrumentellt värde. Den ska bedömas utifrån hur väl den 

främjar den absoluta sanningen och absoluta värden. Mycket tyder dock på att den 

representativa demokratin inte främjar den absoluta sanningen och absoluta värden. Ett 

alternativ är expertstyre. Ett annat alternativ är att avskaffa partierna, bevara rösträtten och 

skapa förutsättningar för en ny form av politiskt samtal. Det sistnämnda alternativet främjar 

den absoluta sanningen bättre.  

       Jag har riktat kritik mot gruppmentaliteten i det poliska samtalet, vilken kan härledas till 

de politiska partierna, och deras påverkan på hur det politiska samtalet förs. Det är partiernas 

inflytande som skapar grupptänkande, manipulation och oärlighet. Det presenterade 

alternativet vill istället ge utrymme för ett självständigt sanningssökande, fritt från den sociala 

press som härrör från partipolitiken. Politiska samtal kan endast vara verkligt fruktbara om 

samtalen stimulerar en frigörelse från identitetsbundna åsikter.  

       De föreslagna forumen skulle stimulera en frigörelse från de partipolitiskt präglade 

samtalens negativa inverkan på vårt tänkande och vår karaktär. I dessa administrerade och 

anonyma forum kan ett sanningssökande samtal realiseras och enskilda sakfrågor diskuteras, 

utan något kollektivt tryck från partier. Administrationen skulle motverka falsk balans, men 

samtidigt ha begränsade befogenheter och lämna många frågor öppna för diskussion. 

Forumen skulle motverka vår tendens att försvara oss själva istället för vad vi tycker, och 

fenomenet att rösta utifrån grupptillhörighet istället för politiskt innehåll. Detta skulle 

motverka jagets sammanlänkning med en politisk identitet, och istället uppmuntra ett 

opersonligt samtal. Fakta är oberoende av våra övertygelser, och universella värden är 

oberoende av våra överenskommelser. Forumen skulle vara anonyma och oberoende av 

partier, då sanningen är anonym och oberoende av partier. 

       Partierna livnärs av stamtänkande och skapar kunskapsresistens. De gör allt för att vi inte 

ska hitta de bästa invändningarna mot den egna positionen, eller tolka andras position 

välvilligt. I forumens samtal kan kollektiva och individuella identiteter istället upplösas. Detta 

skulle gynna ett kritiskt och uppmärksamt tänkande. 

       Det finns dock inga garantier för att forumens deltagare alltid kommer vara medvetna om 

universella värden. Sannolikheten för att direkt inhumana idéer skulle få fäste torde dock vara 

mindre än i sammanhang med politiska partier. Det är inte demokratiska beslut som är 
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problemet, utan de politiska partierna. Avsaknaden av partierna förhindrar att grupp ställs mot 

grupp, och förutsättningarna för att hetsa fram destruktiva kollektiva affekter blir begränsade.  

       Trots samsyn rörande aktuell fakta kan det dock dras olika slutsatser om vad som bör 

göras, vilket avgörs av värderingar. Alla deltagare bör ändå kunna utgå från objektiva fakta, 

och förhålla sig till grundläggande universella värden. De politiska partierna kan emellertid 

förhindra väljarna att bilda sig balanserade och självständiga uppfattningar rörande alla 

frågor. Ingen väljare gör ett mer moget övervägt beslut under påtryckningar från partier som 

försöker påverka med retoriska knep eller desinformation. Vi kan lägga olika vikt på olika 

sidor av verkligheten. Det är dock inte detsamma som att tillåta partier att undanhålla, 

förneka, eller förringa delar av denna verklighet. 
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