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Abstract 
 
Grundtanken i deliberativ demokrati är att politiska beslut skall grundas på en fri och 
förnuftig deliberation mellan fria och jämlika medborgare. Målet med denna deliberation är 
att nå en rationell konsensus, och kräver att deltagarna sätter sina personliga intressen, 
värderingar och perspektiv åt sidan, samt fokuserar på det allmänna bästa. 
I denna uppsats presenterar jag teorin bakom, och framför kritik mot den nuvarande 
utformningen av deliberativ demokrati. Denna kritik går huvudsakligen ut på att deliberativ 
demokrati inte fullt respekterar samhällets pluralism, eftersom den antar orimliga normer för 
hur politisk kommunikation får bedrivas, och därmed riskerar att marginalisera vissa 
människor. Jag diskuterar också hur en alternativ demokratimodell, som bevarar grundtanken 
i deliberativ demokrati, skulle kunna vara utformad.  
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1. Inledning 
 
Demokrati har blivit ett självklart ideal för all nutida politisk teori, men är samtidigt ett lika 
svårtolkat sådant. Målet med denna uppsats är att försöka klargöra hur detta ideal ser ut för en 
demokratimodell, samt framföra kritik mot denna. 
Det vanligaste demokratiska systemet i världen idag är det representativa, där medborgarna 
röstar på det parti som bäst representerar deras intressen och ideal, och där de politiska 
besluten ofta grundar sig på en kompromiss mellan olika viljor. Samtidigt håller dock en 
annan demokratimodell, som starkt betonar den politiska diskussionens värde, på att få mer 
och mer inflytande över det politiska forumet. Detta är den deliberativa demokratimodellen 
som går ut på att politiska beslut tas genom fri deliberation, inriktad på det allmänna bästa, 
mellan fria och jämlika medborgare. Målet med denna deliberation är att nå en rationell 
konsensus som accepteras av alla deltagare, och som därmed löser problemet med politiska 
besluts legitimitet. Även i Sverige har denna demokratimodell fått inflytande, och i 
demokratiutredningens slutbetänkande från 2000 står det t.ex. att man ”förordar en 
deltagardemokrati med förstärkta inslag av den deliberativa demokratiteorin”.1 
 
I denna uppsats kommer jag att presentera teorin bakom deliberativ demokrati och framföra 
kritik mot denna, utan att dock helt förkasta dess grundtanke. Denna kritik går huvudsakligen 
ut på att den nuvarande utformningen av idén om deliberativ demokrati inte fullt tar hänsyn 
till samhällets pluralism, och därför riskerar att marginalisera vissa människor. Detta kommer 
i sin tur att leda till att de politiska beslut som tas blir orättvisa. 
Inledningsvis i del 2 (2.1) kommer jag att diskutera två demokratimodeller som kan vara bra 
att känna till, både för att förstå mot vilken bakgrund teorin om deliberativ demokrati 
existerar, samt hur denna skiljer sig från andra modeller. Därefter kommer jag att i det andra 
kapitlet (2.2) presentera, och diskutera, den deliberativa demokratimodellens utformning och 
argumenten för denna. Denna del grundar sig främst i John Rawls teori om det offentliga 
förnuftet och Jürgen Habermas diskursetiska teori, och ska därför inte ses som representativ 
för all teoribildning inom ämnet. När jag fortsättningsvis i uppsatsen använder begreppet 
”deliberativ demokrati” refererar jag alltså främst till den demokratimodell som förespråkas 
av dessa två filosofer, vilket innebär att en del av de problem som jag diskuterar inte 
nödvändigtvis uppstår hos alla teorier om deliberativ demokrati.2  
I del 3 framför jag min kritik mot deliberativ demokrati, och diskuterar kort hur en alternativ 
demokratimodell skulle kunna se ut. Det första kapitlet (3.1) i denna del behandlar de externa 
problem som deliberativ demokrati har, men som jag dock menar att teorin kan hantera. Den 
deliberativa demokratimodellens interna problem behandlas i det andra kapitlet (3.2), och det 
är också här uppsatsens tyngdpunkt ligger.  
Min huvudsakliga kritik kan delas upp i fyra olika delar, där jag i den första (3.2.1) 
argumenterar för att den nuvarande utformningen av deliberativ demokrati implicit antar en 
språklig norm för hur man får uttrycka sig i den politiska kommunikationen. Den andra delen 
(3.2.2) diskuterar demokratimodellens fokusering på det allmänna bästa, och jag hävdar att 
denna riskerar att utesluta vissa sociala grupper, eftersom den inte fullt respekterar 
människors skillnader. I den tredje delen (3.2.3) framför jag kritik mot den deliberativa 
demokratins krav på opartiskhet, och argumenterar för att detta är en omöjlighet, och 
dessutom ibland farligt. Den fjärde delen (3.2.4) innehåller en diskussion om hegemoni, och 
jag argumenterar där för att deliberativ demokrati inte kan hantera vedertagna falska 
                                                 
1 Göransson, B. m. fl. (2000), En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet (Statens offentliga 
utredningar, Stockholm), sid. 242, URL: http://www.regeringen.se/sb/d/134/a/624 
2 Andra filosofer som förespråkar en form av deliberativ demokrati är bl.a. James Bohman, John S. Dryzek, Amy 
Gutmann, Philip Pettit, och Dennis Thompson.  
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premisser som leder till en falsk konsensus. Sist i del 3 diskuterar jag kort hur ett möjligt 
alternativ till deliberativ demokrati skulle kunna se ut. Jag avslutar uppsatsen med en 
sammanfattning och slutsats.  
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2. Deliberation och demokrati 
 
Grundtanken i deliberativ demokrati är att politiska beslut skall grundas på kommunikationen 
mellan fria och jämlika medborgare. Utformandet och fastställandet av samhällets 
institutioner och normer måste vara en offentlig process där alla medborgare som påverkas av 
besluten inkluderas. Ett samhälle med en pluralism av olika värderingar och intressen kan 
dock inte nå politisk enighet med dessa ”livskontexter” eller ”övergripande doktriner” som 
utgångspunkt, utan kräver att deltagarna går bortom sina egna perspektiv och fokuserar på det 
allmänna bästa. Enligt förespråkarna för deliberativ demokrati uppfylls detta krav i en process 
med fri och rationell deliberation där deltagarna ger goda och opartiska argument som kan 
accepteras av alla, och där målet med deliberationen är att nå en rationell konsensus. Vidare 
krävs det dock att samhället garanterar medborgarna vissa liberala fri- och rättigheter som 
möjliggör att en sådan deliberation överhuvudtaget kan äga rum. 
I denna del kommer jag att presentera teorin bakom deliberativ demokrati och de två 
huvudspår som finns inom denna teoribildning. Jag inleder dock med en kort diskussion om 
två andra historiskt och teoretiskt inflytelserika demokratimodeller. 

2.1 Bakgrund 

 
För att lättare kunna förstå den deliberativa demokratin mål och utformning kan det vara värt 
att veta lite om andra (och tidigare) demokratiteorier. I denna del skall jag därför kort 
diskutera två modeller som jag kallar för den republikanska demokratimodellen och 
aggregeringsmodellen. 

2.1.1 Den republikanska demokratimodellen 

 
Den republikanska demokratimodellen (såsom jag här presenterar den) är ingen enhetlig 
modell utan kan snarare ses som en teori om politikens funktion och roll. Jag har här valt att 
kalla modellen för den republikanska, men denna sammanflyter till viss del även med 
tankegångarna i den teori som Jon Elster kallar för deltagandedemokrati.3 Det jag här 
presenterar skall dock inte ses som uttömmande eller utmärkande för någon specifik teori, 
utan belyser endast vissa gemensamma aspekter och problem hos modellen. 
 
Utmärkande för den republikanska demokratimodellen är det aktiva medborgarskapet, men 
också tanken att politik och demokrati har ett egenvärde. Det viktiga är inte demokratins 
instrumentella värde utan att denna garanterar medborgarna rättigheter till politiskt 
deltagande, och att den har välgörande effekter på medborgarna. Politikens roll är att stärka 
den kollektiva identiteten som konstituerar själva samhällskroppen, och kan ses som ”den 
reflexiva formen för ett etiskt livssammanhang”4 för att använda Habermas ord. Detta är 
historiskt klassiska tankegångar som bl.a. återfinns i Jean-Jacques Rousseaus idé om 

                                                 
3 Elster, J. (1986), The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory (ursprungligen i: Foundations 
of Social Choice Theory, Cambridge University Press), i Goodin, R.E. (ed), Pettit, P. (ed), (1997), Contemporary 
Political Philosophy: an Anthology (Blackwell Publishing, Malden, USA), sid. 136-9 
4 Habermas, J. (1994), Tre normativa demokratimodeller: om begreppet deliberativ politik, i Habermas, J. 
(1995), Diskurs, rätt och demokrati (Bokförlaget Daidalos, Göteborg, Sverige), sid. 76 
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”allmänvilja”5, men även hos John Stuart Mill då han säger att frihet och demokrati skapar 
”mänsklig ypperlighet”.6 
Eftersom demokratins grundförutsättning i den republikanska modellen är det aktiva 
medborgarskapet som strävar efter en kollektiv identitet (och främjandet av de medborgerliga 
dygderna), har den också en form av kommunikativ grund. Statsmakten kan endast utgå från 
medborgarnas ”allmänvilja” och staten får sin legitimitet genom att garantera medborgarna 
detta självstyre. I ett sådant självstyre krävs det också att medborgarna garanteras fri åsikts- 
och viljebildning i vilken man enas om vad som tillhör allmänhetens bästa.7  
 
Den republikanska demokratimodellen har en mängd problem som rör dess syn på politikens 
egenvärde och tanken om en ”allmänvilja”.  
Elster påpekar riktigt att det egenvärde som politiken sägs ha i själva verket endast är 
biprodukter av den politiska aktiviteten. Demokrati kan endast ha ett instrumentellt värde, och 
varje försök att göra dessa biprodukter, som modellen betonar, till huvudmål kommer att 
upplösa dem.8 
Ett viktigare problem tror jag dock är teorins indirekta syn på samhället som homogent och 
betonandet av en kollektiv identitet. Samhället är snarare pluralistiskt och består av en mängd 
olika värderingar, intressen och även grupptillhörigheter som ibland står i strid med varandra. 
Denna pluralism är också något som deliberativ demokrati erkänner tillsammans med nästa 
modell som skall diskuteras: aggregeringsmodellen.  

2.1.2 Aggregeringsmodellen 

 
Den demokratimodell som i stort sett varit ledande under 1900-talets första hälft och som de 
deliberativa demokraterna också speglar sin teori mot är en modell som jag kallar för 
aggregeringsmodellen (”aggregate model”9). Detta namn är dock, precis som många andra, 
ingen fastställd standard och modellen kallas också för bl.a. social choice theory10 (Elster), 
och t.o.m. den liberala modellen11 (Habermas).  
 
Kärnan i aggregeringsmodellen är tanken att avhjälpa marknadens brister och genom 
aggregering av medborgarnas konkurrerande preferenser nå en kompromiss. I fokus sätts den 
enskilda individen och den intressestrid som finns mellan medborgarna i ett pluralistiskt 
samhälle med oförenliga värderingar och preferenser.12  
Eftersom politikens roll i aggregeringsmodellen endast är att samla ihop medborgarnas privata 
preferenser, och med dessa programmera staten, saknar den normativa dimensioner. Detta är 
dessutom teorins grundtanke och mål. Klassiska begrepp som ”det allmänna bästa” och 
”allmänviljan” måste försvinna och folket definieras som summan av de enskilda 
medborgarna. Endast genom denna kompromiss mellan medborgarnas preferenser nås 
stabilitet och ordning, och är också det enda sättet att legitimera statens makt.13          

                                                 
5 Held, D. (1997), Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi (Bokförlaget Daidalos, 
Göteborg, Sverige), sid. 83 
6 Ibid., sid. 149 
7 Habermas, J. (1994), sid. 78 
8 Elster, J. (1986), sid. 136 
9 Mouffe, C. (2000), Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism (Political Science Series, 72, December, 
Institute for Advanced Studies, Wien) 
10 Elster, J. (1986), sid.128-142 
11 Habermas, J. (1994), sid. 75-92 
12 Elster, J. (1986), sid. 128 
13 Mouffe, C. (2000), sid. 2 
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Statens roll i aggregeringsmodellen är därför endast att vara en offentlig förvaltningsapparat 
som styrs av framröstade ledare, och samhället ses som ett marknadsekonomiskt styrt 
samarbete. Medborgarna röstar anonymt på partier som representerar deras privata intressen 
och den politiska sfären består av en kamp om olika maktpositioner.14 I denna 
röstningsmekanism ställs medborgarna inför en given mängd alternativ som de väljer mellan i 
enlighet med deras givna preferenser. Viktigt är att röstningen är icke-manipulerbar och att 
inte heller medborgarnas preferenser manipuleras, dvs. röstningen måste respektera och 
återspegla individernas faktiska preferenser.15 
 
Aggregeringsmodellens antaganden om individuella preferenser och dess deskriptiva 
inställning medför en mängd problem.  
Elster diskuterar främst två invändningar som kan riktas mot modellen som rör preferensers 
tillförlitlighet och relevans. För det första är det inte säkert att de preferenser som de enskilda 
individerna uttrycker ger en bra upplysning om vad folk faktiskt vill. Det är t.ex. inte 
självklart att det mest förnuftiga är att uttrycka ens preferenser så som de faktiskt är och 
därmed bryts också manipulationskravet. Modellen kan inte heller skilja mellan de olika 
preferensernas härkomst och innehåll. De ser individens preferenser som ”givna” och tar inte 
hänsyn till att dessa kan förändras under den politiska processen16 
För det andra, möjligtvis den viktigaste invändningen, så är individuella val kanske ett 
olämpligt kriterium för samhälleliga val. Den röstningsmekanism som aggregeringsmodellen 
förespråkar kan mycket väl leda till ett resultat som inte alls representerar det gemensamma 
bästa. Aggregeringsmodellen förespråkar en form av rationalitet som är tunn och 
individualistisk vilket kan leda till att utkomsten av röstningen inte föredras av någon, och kan 
då tvärtom ses som irrationell.17 Detta skulle man faktiskt kunna tänka sig inträffar i dagens 
politiska verklighet, då olika partier sitter i koalition med varandra. De beslut som tas i en 
sådan koalition är ofta kompromisser som inte nödvändigtvis representerar majoriteten av 
medborgarna. Det är inte heller säkert att de alternativ som medborgarna har att välja mellan 
föredras av alla, och att röstningen då sker slumpmässigt. Elster tar också upp att de val man 
ställs inför snarare döljer än uppenbarar individens preferenser och anpassar sig till vad som 
anses vara möjligt (tillsammans med andra faktorer).18 Denna konformitet medför därmed ett 
autonomiproblem, eftersom sättet man formar sina preferenser styrs av omständigheter 
utanför ens makt. För att uttrycka det lite paradoxalt så är det man vill inte alltid det man vill.   
Eftersom aggregeringsmodellen saknar normativa dimensioner saknar den också verktyg att 
lösa dessa problem och kan inte göra en normativ utvärdering av resultatet. 

2.1.3 Utblick 

 
Eftersom aggregeringsmodellens fokusering på individuella preferenser leder till 
kompromisser som inte alltid representerar vare sig allmänhetens vilja eller de enskilda 
individernas bästa hamnar den i ett legitimitetsproblem. Den deliberativa demokratins mål är 
därför att återinföra den republikanska demokratimodellens normativa dimensioner och åter 
fokusera på det allmänna bästa. En sådan modell måste dock inte betrakta samhället som 
homogent utan är kompatibel med samhällets pluralism. Deliberativ demokrati är, menar man, 
i själva verket den enda form av demokrati som är förenlig med en sådan pluralism. Från den 
republikanska modellen tar man idén om demokratins kommunikativa grund och 

                                                 
14 Habermas, J. (1994), sid. 80 
15 Elster, J. (1986), sid. 129 
16 Young, I.M. (2002), Inclusion and Democracy (Oxford University Press, New York, USA), sid. 20 
17 Ibid. 
18 Elster, J. (1986), sid. 129-131 
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institutionaliserar denna med hjälp av liberala fri- och rättigheter. Det är genom rationell 
kommunikation man når beslut som stöds av och representerar alla delar av samhället. Sådan 
kommunikation handlar dock inte om att komma fram till en kompromiss, utan att nå en 
rationell konsensus som är mer än bara en överenskommelse, och som en gång för alla löser 
legitimitetsproblemet.  

2.2 Den deliberativa demokratins utformning 

 
Deliberativ demokrati är ingen en enskild teori utan kan se ut på en mängd olika sätt där olika 
delar av teorin betonas olika starkt. Modellen kan dock ändå sägas vara uppdelad i två 
huvudskolor: John Rawls’ teori om det offentliga förnuftet och Jürgen Habermas 
diskursetiska teori. Även om dessa två riktningar skiljer sig åt i bl.a. betoning, utformning och 
innehåll delar de ändå viktiga och grundläggande antaganden, vilket tydligt visar sig i deras 
betonande av rationalitetens förmåga att överskrida människors skillnader. 
I denna del kommer jag att presentera den deliberativa demokratimodellens teoretiska och 
normativa grund med utgångspunkt i dessa två riktningar, samt försöka klargöra och diskutera 
de skillnader och likheter som finns mellan dem. Jag avslutar med en diskussion om de två 
riktningarnas koppling till legitimeringen av det liberala demokratiska samhället. 

2.2.1 Pluralismens faktum och förnuftets krav 

 
Precis som aggregeringsmodellen erkänner förespråkarna för deliberativ demokrati samhällets 
pluralism av olika värderingar och intressen. Enligt Rawls är mångfalden av övergripande 
religiösa, filosofiska och moraliska doktriner en permanent del av samhället, och eftersom 
bara en förtryckande stat kan behålla endast en övergripande doktrin är pluralismen också en 
av demokratins kännetecken. För att en regim skall kunna vara säker och bestående krävs 
dessutom att denna stöds av åtminstone en stor majoritet av dess medborgare.19 Även 
Habermas accepterar det faktum att individers olika viljor och intressen stöter samman i ett 
pluralistiskt samhälle, och Seyla Benhabib, som kan ses som en av Habermas efterföljare, ser 
mångkulturalismen som en av demokratins främsta utmaningar. Enlig Rawls beror oenigheten 
mellan de övergripande doktrinerna dock inte bara på godtyckliga faktorer utan har många 
orsaker, något som han kallar för ”förnuftets bördor”20, som kan bero på t.ex. olika vägande 
av fakta, olika prioriteringar av värden osv. För Rawls är därför denna pluralism en förnuftig 
pluralism. 
 
Eftersom den förnuftiga pluralismen är ett faktum kan inte ett välordnat demokratiskt 
samhälle nå enighet med övergripande doktriner som utgångspunkt. Rawls introducerar därför 
tanken om det offentliga förnuftet, som också Joshua Cohen grundar sin teori i, vars mål är att 
ersätta dessa oförenliga övergripande doktriner med det politiskt förnuftiga, och som inte 
angriper eller kritiserar någon särskild övergripande doktrin. Ett villkor är självklart att de 
övergripande lärorna är förenliga med det offentliga förnuftet och demokratin.21 
Det offentliga förnuftet kan ses som allmänhetens förnuft och enligt Rawls är samhället ett 
socialt samarbete med vissa samarbetsvillkor. Eftersom man dock inte kan nå enighet om 
dessa samarbetsvillkor med övergripande doktriner som utgångspunkt krävs det att ett 

                                                 
19 Rawls, J. (1989), The Domain of the Political and Overlapping Consensus (New York University Law 
Review, 233), i Goodin, R.E. (ed), Pettit, P. (ed), (1997), Contemporary Political Philosophy: an Anthology 
(Blackwell Publishing, Malden, USA), sid. 274 
20 Ibid., sid. 274-75 
21 Rawls, J. (2001), Folkens rätt och Åter till idén om offentligt förnuft (Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 
Sverige), sid. 156 
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välordnat konstitutionellt demokratiskt samhälle organiseras kring olika uppfattningar om det 
goda, och endast behandlar de djupaste politiska grundvärdena. Dessa grundvärden är för 
Rawls frågor om fundamental politisk rättvisa och konstitutionella kärnfrågor. Det är också 
dessa värden som rör allmänhetens bästa.22 
För Rawls är medborgarskapet den grundläggande politiska relationen och den offentliga 
sfären skall ha en karaktär av medborgerlig vänskap, något som han kallar för 
reciprocitetskriteriet. Det offentliga förnuftet kräver också fria och jämlika medborgare som 
tillsammans har den yttersta politiska makten. Eftersom medborgarskapet är en del av 
samhällets grundstruktur är detta begrepp politiskt och inte moraliskt. Medborgarnas 
autonomi skall därmed ses som politisk autonomi i det avseendet att de har, eller har en 
förmåga att forma, en politisk uppfattning. Detta krav på jämlikhet innebär också att politiska 
möjligheter måste vara oberoende av ekonomisk och social ställning. Oberoende måste 
dessutom vara tydligt och medborgarnas jämlikhet tydligt manifesterad.23 
Enligt Rawls är medborgarna förnuftiga när de ”betraktar varandra som fria och jämlika i ett 
system för socialt samarbete” och är beredda att ”erbjuda varandra skäliga samarbetsvillkor i 
enlighet med vad de anser vara den förnuftigaste rättviseuppfattningen… och går med på att 
handla efter dessa villkor… under förutsättning att de accepteras även av övriga 
medborgare”.24 Detta är kärnan i begreppet offentlig förnuft och för Rawls är det rättvisa 
samhället detsamma som det förnuftiga samhället. 
 
Habermas teori om deliberativ demokrati grundar sig inte, som hos Rawls, i någon särskild 
rättviseteori utan i vad han kallar för diskursetiken. Diskursetiken är en teori som bygger på 
det kantianska begreppet praktiskt förnuft, och som ser kommunikation som grund för 
normers giltighet. Detta är också något som tydliggörs i Benhabibs definition av teorins 
grundpremiss: ”bara de normer och institutionella arrangemang är giltiga som alla berörda 
kan samtycka till i de speciella argumentationsformer som kallas diskurser”.25 Dessa 
moralisk-praktiska diskursers mål är att nå en intersubjektivitet på högre nivå, och kräver att 
man bryter med alla normer man ser som självklara och därmed distanserar sig från sin egen 
livskontext.26 Detta krav påminner om Rawls uteslutande av övergripande doktriner men 
gäller, till skillnad från Rawls, all form av normbildning, moralisk såsom politisk. Det kan 
dock vara värt att komma ihåg att för Habermas handlar moraliska frågor om rättvisa.27 
Att uppnå en intersubjektivitet på högre nivå handlar enligt Habermas om att koppla samman 
sitt eget perspektiv med allas perspektiv, men detta kan endast uppnås under särskilda 
kommunikationsförutsättningar eller diskurser där alla berörda kan delta, och som hämtar sitt 
normativa innehåll i den språkliga kommunikationens struktur. I sådana diskurser uppstår 
”diskursivt berättigande normer” (som primärt rör rättvisa) som inte bara ska ses som 
kompromisser utan uttrycker en allmän vilja upptagen av alla, dvs. en konsensus. Normers 
giltighet beror därmed på huruvida de klarar av universaliserbarhet i en ”dekontextualiserad” 
form.28 Denna allmänna vilja upptagen av alla är dessutom ett av den deliberativa 
demokratins kännetecken; förändrandet och formandet av preferenser genom offentlig 

                                                 
22 Ibid. sid. 157 
23 Cohen, J. (1989), Deliberation and Democratic Legitimacy (ursprungligen i: Hamlin. A. (ed), Pettit, P. (ed), 
The Good Polity, Blackwell Publisher), i Goodin, R.E. (ed), Pettit, P. (ed), (1997), Contemporary Political 
Philosophy: an Anthology (Blackwell Publishing, Malden, USA), sid. 144 
24 Rawls, J. (2001), sid. 161 
25 Benhabib, S. (2004), Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder 
(Bokförlaget Daidalos, Göteborg, Sverige), sid. 143 
26 Habermas, J. (1991), Om det pragmatiska, etiska och moraliska bruket av det praktiska förnuftet,  i Habermas, 
J. (1995), Diskurs, rätt och demokrati (Bokförlaget Daidalos, Göteborg, Sverige), sid. 27 
27 Habermas, J. (1994), sid. 84 
28 Habermas, J. (1991), sid. 28 



 11 

debatt.29 Habermas möter på detta sätt pluralismens faktum och motsättningar mellan olika 
viljor, i likhet med Rawls, genom att förlägga dessa i diskursiva procedurer där deltagarna 
sätter sina ”livskontexter” inom parantes. 
 
I enlighet med liberalismen gör Rawls en stark distinktion mellan den offentliga och den 
privata sfären. Övergripande doktriner existerar i ”bakgrundskulturen” och denna vägleds inte 
av någon grundprincip och kan därför inte vara föremål för det offentliga förnuftet. Det är 
därmed också endast på frågor i det offentliga politiska forumet som det offentliga förnuftet 
kan tillämpas. Detta offentliga politiska forum består av statliga organ såsom rättsväsendet 
och lagstiftande institutioner.30 
Hos Habermas och Benhabib ser denna distinktion annorlunda ut, även om de respekterar 
gränsen mellan stat och samhälle, och de betonar starkare det civila samhällets roll i en 
demokrati. Diskursteorin har enligt Benhabib dubbla spår som dels fokuserar på etablerade 
institutioner (lagstiftande, dömande etc.), men också på den demokratiska offentligheten som 
tillhör det civila samhället.31 För Habermas är den offentliga sfären inte bara belägen i staten 
utan är snarare ett mellanled mellan staten och samhället där allmän opinion skapas. Till den 
offentliga sfären och det civila samhället hör därför också tidningar, radio osv.32 Som vi ska 
se i nästa del har detta betydelse för vilka frågor som kan behandlas i den deliberativa 
demokratiproceduren. 

2.2.2 Deliberationens grund 

 
För Rawls är det offentliga politiska forumets mål att fastställa grundläggande 
rättviseprinciper som skall tillämpas på samhällets politiska och sociala grundinstitutioner. 
Detta är kärnan i demokratin och kan endast ske genom offentlig deliberation inriktad på det 
allmänna bästa och där det offentliga förnuftet därmed utövas. Denna deliberation sker kring 
olika rättviseuppfattningar och målet är att nå en överlappande konsensus som alla accepterar 
oavsett vilken övergripande doktrin man omfattar.33 Dessa rättviseuppfattningar kan se olika 
ut (Rawls förespråkar självklart ”Justice as fairness”) men måste dock garantera vissa liberala 
rättigheter. Dessutom måste de vara fullständiga vilket innebär att deras innehåll måste vara 
tillämpbart överallt och inte vara ”marionetter som manipuleras av övergripande läror bakom 
kulisserna”.34 Tanken är att alla deltagarna i deliberationen är eniga om att de olika 
rättviseuppfattningarna är förnuftiga, även om man inte tycker att vissa av dem är just de 
förnuftigaste. 
Deliberativ demokrati kräver också att medborgarna har kunskap och vilja att följa det 
offentliga förnuftet, dvs. förverkliga idealet om det offentliga förnuftet. Denna tanke följer 
även Cohen när han säger att medborgarna i deliberativ demokrati: ”share a commitment to 
the resolution of problems of collective choices through public reasoning, and regard their 
basic institutions as legitimate in so far as they establish the framework for free public 
deliberation”.35  
Tanken för Rawls, vilket visar sig i de på förhand givna liberala fri- och rättigheterna samt i 
demokratins grundfrågor, är att en demokratisk konstitution skall spegla den 
                                                 
29 Elster, J. (1986), sid. 132 
30 Rawls, J. (2001), sid. 157-159 
31 Benhabib, S. (2004), sid. 142 
32 Habermas, J. (1989), The Public Sphere (ursprungligen i: Seidman, S. (ed), Jürgen Habermas on Society and 
Politics, Beacon Press), i Goodin, R.E. (ed), Pettit, P. (ed), (1997), Contemporary Political Philosophy: an 
Anthology (Blackwell Publishing, Malden, USA), sid. 105 
33 Rawls, J. (1989), sid. 277-8 
34 Rawls, J. (2001), sid. 170 
35 Cohen, J. (1989), sid. 145 
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ursprungsposition som han målar upp i En teori om rättvisa. Enligt Cohen, som kan ses som 
Rawls efterföljare inom ämnet, är detta dock ett misstag då deliberativ demokrati inte är ett 
härlett ideal eller en naturlig konsekvens av rättviseidealet. Att deliberationen skall inrikta sig 
på det allmänna bästa bygger på psykologiska och sociologiska antaganden om att detta 
endast kan nås om man fokuserar på det, vilket enligt Cohen är ett för instrumentellt och 
indirekt argument. Istället bör vi hitta ett system av ideal deliberation som kan speglas i de 
sociala och politiska institutionerna.36  
 
Inte heller för diskursetiken är förhållandet mellan liberalismens grundprinciper och teorins 
grundpremiss ett härledningsförhållande. För denna teori går den deliberativa modellen före 
alla andra slag av normativa överväganden och den försöker därmed endast vara en ren 
procedural modell.37 Benhabib tar upp tre stycken avgörande skillnader mellan Rawls 
offentliga förnuft och diskursetiken. För det första kräver Rawls en begränsad dagordning 
eftersom det endast är frågor om grundläggande rättvisa och konstitutionella kärnfrågor som 
tillhör den demokratiska deliberationen. Enligt Benhabib ska deliberativ demokrati istället ha 
en öppen dagordning som uppmuntrar till diskussion om gränsen mellan det offentliga och det 
privata. För det andra grundar sig Rawls teori på en politisk liberalismuppfattning som 
implicerar vissa normer för hur man bör resonera i offentliga frågor. Diskursetiken undgår 
detta genom att placera offentligheten i det civila samhället och intresserar sig för hur 
bakgrundskulturen och politiken faktiskt inverkar på varandra. Till sist är den offentliga 
sfären belägen i staten i Rawls välordnade demokratiska samhälle då det offentliga förnuftet 
inte kan tillämpas på personliga överväganden och resonemang i den privata sfären. För 
Benhabib betonar deliberativ demokrati istället en obegränsad offentlighet där tvångsfria och 
oavslutade opinionsbildande processer äger rum.38  
Diskursetiken hävdar med detta att demokratins normativa kärna är den procedurala idén om 
fri deliberation. Denna deliberation kräver dock vissa kommunikationsförutsättningar som 
ligger immanent i själva begreppet och som garanterar en ”fair” procedur39, nämligen 
universell moralisk respekt och egalitär ömsesidighet.40 Dessa två begrepp innebär att man 
erkänner alla autonoma (språk- och handlingsförmögna) varelsers rätt att delta i den politiska 
debatten och att dessa har samma rätt till olika talhandlingar. Alla deltagarna i deliberationen 
har samma möjligheter att ta upp ämnen som de anser vara relevanta för den diskuterade 
normen, samt ifrågasätta reglerna för dagordningens fastställande.41  
Eftersom dessa kommunikationsförutsättningar är grunden för legitimeringen av alla 
moraliska och politiska normer, krävs det enligt diskursetiken att vi skapar 
kommunikationsformer där samhällets normer kan diskuteras och kritiseras. I dessa moralisk-
praktiska diskurser eller överläggningar kommer det att vara de bästa argumenten som vinner, 
och man når på detta sätt en form av kommunikativ rationalitet samt fastställandet av en 
rationell konsensus.42  
 
Skillnaden mellan Rawls och diskursetikens demokratiteorier handlar alltså främst om vilken 
roll demokratin har och vilka frågor som den kan behandla. För Rawls är demokratin ett 
forum för fastsällandet av en överlappande konsensus och rör samhällets konstitutionella 
kärnfrågor. Denna konsensus nås genom deliberation kring olika rättviseuppfattningar, som 

                                                 
36 Ibid. 
37 Benhabib, S. (2004), sid. 141 
38 Ibid., sid. 145-6 
39 Habermas, J. (1994), sid. 83 
40 Benhabib, S. (2004), sid. 143-4 
41 Ibid., sid. 143 
42 Habermas, J. (1994), sid. 83 
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skall tillämpas på samhällets grundläggande sociala och politiska institutioner. För 
diskursetiken däremot är deliberativ demokrati snarare en grundförutsättning för att 
överhuvudtaget kunna finna vad som är rättvist och kräver därmed en ”friare” deliberation än 
Rawls. För att tydliggöra och sammanfatta den deliberativa demokratins procedurala 
egenskaper kommer jag i nästa kapitel att utgå från Cohens anmärkningar om dessa, och 
spegla de mot både Rawls teori och diskursetiken. Cohen grundar sin teori i tanken om det 
offentliga förnuftet men detta är inget som förutsätts för hans anmärkningar, och kan därmed 
ses som exempel på kompabiliteten mellan teorierna. 

2.2.3 Den ideala proceduren 

 
Cohen ställer upp fem aspekter av vad han kallar för den formella uppfattningen om  
deliberativ demokrati.43 För det första är deliberativ demokrati en pågående och självständig 
process och deltagarna förväntas att denna skall fortsätta i en obestämd framtid.   
För det andra delar deltagarna synen att grunden för politiska besluts legitimitet är fri 
deliberation mellan jämlikar. Hos både Rawls och diskursetiken är detta ett grundläggande 
krav för demokrati, men deliberationens frihet skiljer dem åt främst när det gäller innehållet 
(vilka skäl man kan lägga fram) och var denna deliberation äger rum. För Rawls är den 
belägen i det offentliga politiska forumet (dvs. staten), medan diskursetiken ser det civila 
samhället som deliberationens huvudarena.  
Den tredje aspekten är att den deliberativa demokratin är en pluralistisk sammanslutning. 
Detta innebär, precis som både Rawls och diskursetikerna påpekar, att deltagarna har olika 
preferenser, övertygelser och ideal, dvs. omfattar olika övergripande doktriner eller 
livskontexter. Ingen av dessa har dock företräde.  
För det fjärde måste det finnas en tydlig koppling mellan deliberationen och resultatet, 
eftersom proceduren är grunden för legitimitet. Denna koppling måste dessutom tydligt 
manifesteras. Diskursetikerna betonar och diskuterar särskilt legitimitetskravet medan Rawls 
har en mer instrumentell syn på detta vilket tidigare antyddes av Cohen. Demokratins 
legitimitet kommer att diskuteras mer ingående senare.  
Den sista aspekten är att deltagarna erkänner varandras deliberations- och beslutsförmåga, 
vilket också krävs av Rawls reciprocitetskriterium och diskursetikens krav på universell 
moralisk respekt. 
 
För Cohen kan man sammanfatta den deliberativa demokratiproceduren med tre steg: 
bestämma dagordning, föreslå alternativa lösningar på problemen på dagordningen, samt fatta 
beslut om vilken lösning som skall väljas. En sådan procedur kan dock se olika ut och Cohen 
presenterar fyra aspekter av vad han anser vara den ideala deliberativa proceduren.44 
Den första aspekten handlar om frihet. Deltagarna är fria i den mån att de endast är bundna av 
resultatet och själva den deliberativa proceduren, vilket kräver att deltagarna faktiskt anser sig 
ha skäl att handla i enlighet med resultatet.  
Den andra aspekten av den ideala deliberativa proceduren rör de skäl man kan ge som stöd för 
en viss lösning i deliberationen. För Cohen är målet med dessa skäl att de ska accepteras av 
alla andra deltagare och därmed avgöra förslagets öde. För Rawls är kravet på skälen att de 
inte bara kan förstås av de andra deltagarna utan dessutom accepteras av dessa. Som 
diskuterades innan utesluter Rawls det offentliga förnuftets tillämpning på bakgrundkulturens 
övergripande doktriner, men däremot kan övergripande doktriner ibland användas som 
positiva skäl i deliberationen om man har politiska skäl att göra detta. Det är också viktigt att 

                                                 
43 Cohen, J. (1989), sid. 145-6 
44 Ibid., sid. 146-7 
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påpeka att det offentliga förnuftet inte är ett sekulärt förnuft, då sekulära skäl grundar sig i 
moraliska doktriner.45 För diskursetiken, som försöker att vara en rent procedural teori, kan 
man inte på förhand ange vilka skäl som är godkända utan detta beror på om dessa är 
relevanta för ifrågasättandet av normen som diskuteras eller inte, även om det dock är de 
”bättre argumenten”46 som gör sig gällande. Eftersom målet är att alla skall acceptera de skäl 
man ger krävs det dock att dessa är riktade just mot allmänhetens bästa. För både Rawls och 
diskursetiken är detta ett av förnuftets krav.  
Den tredje aspekten är att både formell och substantiell jämlikhet måste råda under 
deliberationen. Det är viktigt att proceduren inte utesluter någon och att alla deltar på samma 
villkor. Detta krav tillhör de grundläggande liberala rättigheterna för både Rawls, som ju 
menar att all politik måste vara oberoende av social och ekonomisk status, och diskursetiken 
med sitt krav på egalitär ömsesidighet och universell moralisk respekt. 
Den sista aspekten Cohen tar upp rör målet med deliberativ demokrati, som är att nå en 
rationell konsensus (eller överlappande konsensus för att använda Rawls begrepp). Detta mål 
innebär att alla deltagarna skall vara övertygade av de skäl som angetts till förmån för en viss 
lösning. För Rawls sker detta när man talat (eller röstat) förnuftigt och därmed följt det 
offentliga förnuftet47, och Cohen menar att det endast är de intressen, mål och ideal som är 
kompatibelt med det allmänna bästa som överlever deliberationen. Även hos diskursetiken 
kommer detta att ske eftersom moralisk-praktiska diskurser leder till just instämmandet av 
(endast) de normförslag som uttrycker alla berördas intresse. Om en rationell konsensus dock 
skulle vara omöjlig att uppnå av någon anledning menar Cohen att beslut bör tas genom 
votering. Även Rawls förespråkar en votering eftersom det offentliga förnuftet inte alltid leder 
till enighet, något även diskursetiken medger även om man ser detta problem som rent 
empiriskt. Utfallet av voteringen kommer dock inte att vara detsamma som i 
aggregeringsmodellen eftersom deltagarnas preferenser har påverkats och formats av 
deliberationen.48 

2.2.4 Liberalism och demokratisk legitimitet  

 
För både den rawlsianska och habermasianska teorin om deliberativ demokrati handlar 
legitimeringen av politiska beslut om vad som är rationellt och förnuftigt. Huvudtanken för 
båda är att politiska beslut ska tas genom en fri deliberation mellan jämlika medborgare. Båda 
förespråkar dessutom en liberalism som på ett eller annat sätt skiljer mellan offentligt och 
privat, där den offentliga deliberationen på ett rationellt sätt skall komma fram till vad som är 
bäst för allmänheten eller kollektivet, och på detta sätt uppfylla kraven på både rationalitet 
och demokratins legitimerande kraft.  
 
Diskursetiken betonar särskilt legitimitetskravet då den sätter den deliberativa demokratin 
före andra slags överväganden, som t.ex. ekonomisk välfärd och kollektiv identitet. Politiska 
besluts legitimitet och det praktiska förnuftet kan endast uppstå under 
kommunikationsförutsättningar (praktisk-moraliska diskurser) där beslut tas som 
representerar allas gemensamma intresse. Dessa kommunikationsformer kräver radikal frihet 
för deltagarna men också vissa grundrättigheter, vilket i sin tur legitimerar införandet av 
institutionella arrangemang som möjliggör att den deliberativa proceduren kan äga rum och 
garanterar dessa grundrättigheter. För Habermas är ett decentrerat samhälle där den offentliga 
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47 Rawls, J. (2001), sid. 162 
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sfären (det civila samhället) fungerar som arena för behandlandet av normativa problem idealt 
för denna procedur.49 
Även om den deliberativa proceduren främst ger legitimitet åt samhällets normer har den dock 
också andra funktioner. Enligt Benhabib stärker den också medborgarnas demokratiska 
dygder genom att ”odla det offentliga resonemangets tankevanor”50 och ger uttryck åt ett 
”medborgerligt vidgat sätt att tänka”.51 Även om deliberativ demokrati sätts före andra 
normativa övervägande kan även en form av kollektiv identitet vara nödvändigt för att i 
längden garantera ett demokratiskt samhälles stabilitet. Deliberativ demokrati är dessutom 
bara en del av ett komplext samhälle och bara ett handlingssystem bland andra, även om detta 
också måste kommunicera med de andra.52  
 
För Rawls sätts den fundamentala politiska rättvisan i centrum. Precis som Cohen påpekat är 
deliberativ demokrati dock inte härlett ur Rawls rättviseteori53, utan speglar endast 
ursprungspositionen där övergripande doktriner utesluts och där en överlappande konsensus 
skall nås på ett fristående sätt. Det är ur denna ursprungsposition och hans rättviseteori Rawls 
härleder de liberala grundrättigheterna och skiljelinjen mellan den offentliga och den privata 
sfären, som krävs i ett demokratiskt samhälle. Rawls teori om deliberativ demokrati är därmed 
mer begränsad än diskursetiken då han anser att det offentliga förnuftets utövande endast kan 
tillämpas på frågor som rör samhällets grundläggande rättviseprinciper. Den demokratiska 
legitimiteten uppstår samtidigt som en förnuftig överlappande konsensus nås.  
Eftersom utövandet av det offentliga förnuftet leder till en sådan överlappande konsensus 
generar detta också samhällets egen stabilitet. Då medborgarna aktivt deltar i den politiska 
debatten och anser att resultatet är förnuftigt stärks den medborgerliga identiteten och 
demokratin utgör en bas för självrespekt, vilket ger resultaten dess legitimitet.54 Detta kan 
dock endast ske om medborgarna får utbildning i den konstitutionella demokratins 
grundläggande delar, vilket bör finansieras med allmänna medel för att ”frigöras från 
pengarnas förbannelse”.55  
 
Både Rawls försök att nå en överlappande konsensus på ett fristående sätt, fri från 
övergripande doktriners inverkan, och diskursetikens försök att vara en rent procedural teori 
menar sig ha hittat legitimeringen av den liberala demokratin. Skillnaden mellan de två 
positionerna och dess respektive problem kan tydliggöras genom att se på deras syn på 
familjens roll i politiken. För att familjen skall kunna vara ett föremål för det offentliga 
förnuftet krävs det att den delvis måste betraktas som en politisk rättvisefråga enligt Rawls. 
Med detta menas att familjen (såsom institution) kan utsättas för vissa begränsningar i den 
mån att familjemedlemmarna betraktas som medborgare med politisk autonomi. Detta kan 
dock göras utan att beröra familjens ”inre liv”.56 För Benhabib är dock denna åtskillnad 
mellan den offentliga sfären och bakgrundskulturen instabil och analytiskt ohållbar. Vad som 
tillhör familjens ”inre liv” bygger på vissa antaganden och Rawls kan inte utveckla en 
överlappande konsensus på ett så fristående sätt (oberoende av övergripande doktriner) som 
han vill. Rawls överlappande konsensus pressar in gruppers kulturella liv in i den privata 
sfären, vilket innebär att t.ex. privat kvinnoförtryck ej strider mot Rawls politiska liberalism, 
så länge kvinnorna har politisk autonomi (t.ex. tillåts rösta). Eftersom olika gruppers seder 
                                                 
49 Habermas, J. (1994), sid. 91 
50 Benhabib, S. (2004), sid. 153 
51 Ibid. 
52 Habermas, J. (1994), sid. 92 
53 Cohen, J. (1989), sid. 145 
54 Ibid., sid. 144 
55 Rawls, J. (2001), sid. 164 
56 Ibid., sid. 186 
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och bruk dessutom strider mot vissa konstitutionella kärnfrågor är en konsensus inte möjlig att 
nå med de begränsningar Rawls sätter, utan kräver den rent procedurala modell som 
diskursetiken erbjuder.57 Rawls svarar på detta genom påpeka att diskursetiken inte kan vara 
så strikt procedural som den försöker vara, eftersom målet med proceduren inte kan frigöras 
från dess utformning.58 

                                                 
57 Benhabib, S. (2004), sid. 148 
58 Mouffe, C. (2000), sid. 8 



 17 

3. Problem 
 
Den deliberativa demokratins grundtanke att demokratiska beslut skall grundas på 
kommunikationen mellan fria och jämlika medborgarna är helt klart tilltalande, och också en 
del av kärnan i begreppet demokrati. Även om jag delar den deliberativa demokratins 
grundläggande idé tror jag dock inte att teorin till fullo lyckas uppfylla de demokratiska 
idealen då den har vissa problem med inkluderingen av argument och perspektiv. Vissa av 
dessa problem uppstår av att teorin är grundad på en del avgörande, och ibland tvivelaktiga, 
antaganden om människors delade premisser och samhällets sociala struktur. Andra problem 
uppstår då teorin tenderar att med hjälp av rationalistiska krav abstrahera bort den pluralism 
som man menar sig försvara. Innan jag går in på dessa interna problem skall jag först kort 
diskutera en del externa och praktiska problem med teorins användning i dagens politiska 
verklighet. Även om dessa problem är viktiga är de dock problem som deliberativa 
demokrater erkänner och också menar sig motverka. 

3.1 Externa problem59 

 
Deliberativ demokrati kan verka väldigt avlägset de demokratiska system som för tillfället är i 
bruk i världen. I verkligheten sker det dock deliberation dagligen när många politiska beslut 
tas. Problemet är att denna deliberation är starkt exkluderande och därmed också 
odemokratisk. Jag ska här kort diskutera två invändningar man kan ha mot deliberativ 
demokrati, men som inte är förödande för teorin.  

3.1.1 Exkluderande verklighet 

 
Politisk deliberation är en viktig del i dagens politiska processer och sker dagligen i nationella 
men kanske främst internationella angelägenheter. Denna deliberativa procedur kan dock 
knappast sägas vara en demokratisk process då den främst drivs av mäktiga politiska och 
ekonomiska aktörer som endast representerar en liten del av världens befolkning. Den 
politiska verkligheten består av en strukturell ojämlikhet där endast ett fåtal har makt att delta 
i det politiska beslutsfattandet.  
Som ett exempel kan man nämna organisationen G8 (Group of Eight) som består av världens 
åtta rikaste länder. Dessa åtta länder representerar ca 70 % av hela världens ekonomi, men 
endast en minoritet av världens befolkning. Vid G8-mötena tar man dock politiska beslut som 
rör hela världens ekonomiska utveckling, och detta fastän endast representanter för en 
minoritet av världens befolkning finns närvarande, vilket, enligt mig, medför ett stort 
legitimeringsproblem. Mötena är inte heller öppna för allmän observation och några öppna 
mötesprotokoll är inte att räkna med. Däremot släpps ett gemensamt officiellt slutdokument 
med de beslut som tagits.  
Mot den deliberativa demokratimodellen kan man invända att det i dagens ojämlika och 
orättvisa samhälle egentligen inte spelar så stor roll vilket politiskt system man har. I 
verkligheten är det ändå endast den politiska eliten som har tillgång till det politiska forumet, 
och därmed det politiska beslutsfattandet. För att förändring skall ske krävs det istället aktivt 
motstånd och politiska aktioner riktade mot makthavarna. 
 

                                                 
59 Denna del är inspirerad av Iris Marion Youngs diskussion om politisk aktivism och deliberativ demokrati, se: 
Young, I.M. (2001), Activist Challenges to Deliberative Democracy (Political Theory, Vol. 29, No. 5, 
December) 
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Förespråkarna för deliberativ demokrati håller antagligen med om att dagens sociala och 
politiska verklighet är väldigt exkluderande och att det krävs politiska reformer som 
inkluderar alla medborgare i den politiska processen. Detta är i själva verket ett grundkrav i 
deliberativ demokrati eftersom denna betonar att målet med deliberationen är att nå en 
rationell konsensus som stöds av alla. För att nå en sådan krävs det inkludering av alla 
medborgare som påverkas av beslutet. 
Eftersom verkligheten ser ut som den gör kan man dock fortfarande vara misstänksam mot de 
inkluderingsvillkor som teorin stället. Det verkar vara en stor skillnad mellan teori och den 
praktiska verkligheten, vilket gör teorin orimlig.   
Benhabib påpekar dock att detta inte är något skäl att avfärda teorin som sådan. Huruvida 
deliberativ demokrati är uppnåbart eller inte är ett empiriskt problem och berör inte teorins 
normativa innebörd.60 Det finns självklart en viss sanningshalt i detta, men i själva verket tror 
jag att många av de problem som deliberativ demokrati ser som empiriska i själva verket 
existerar inom teorins ramar. 

3.1.2 Formell inkludering är otillräckligt 

 
De deliberativa demokraterna erkänner problemet med dagens exkluderande politiska 
verklighet och vill utöka och fördjupa demokratin med formell inkludering av alla 
medborgare som berörs av de beslut som tas. Man kan dock fråga sig om denna formella 
inkludering är tillräcklig i den sociala verklighet vi lever i. Samhället är strukturerat av social 
och ekonomisk ojämlikhet där vissa människor har tillgång till större resurser och kunskap än 
andra människor. Även om alla har samma rätt att delta i deliberationen är detta i själva verket 
mycket svårare för vissa människor och sociala grupper. Är det t.ex. rimligt att kräva av en 
heltidsanställd ensamstående förälder att på fritiden lägga ner en massa tid på politiskt 
beslutsfattande? Kan man överhuvudtaget se demokratiskt deltagande som en plikt? Precis 
som Elster påpekar är det lätt att modellen hamnar i paternalism om man ställer orimliga krav 
på samhällets medborgare.61  
Om vissa deltagare dessutom har tillgång till mer tid och större resurser och kunskap kommer 
deliberationen att bli starkt vinklad. Vissa deltagare har då större tillgång till den 
demokratiska processen som därmed kommer att styras av deras intressen och perspektiv. 
Denna deliberation kommer att domineras och kontrolleras av socialt privilegierade aktörer 
och besluten som tas kommer att vara partiska.  
 
Att formell inkludering kan vara otillräckligt är helt klart ett problem av stor betydelse, och 
avgörande för teorins giltighet. Förespråkare för deliberativ demokrati erkänner dock även 
detta problem. Cohen kräver ju, som tidigare nämndes, att proceduren måste vara både 
formellt och substantiellt jämlik, och många deliberativa demokrater förespråkar stora 
samhällsförändringar för att lösa det. Rawls menar t.ex. att politiska möjligheter måste vara 
oberoende av ekonomisk och social ställning, och även Habermas är inne på samma linje. 
Han menar att fri och rationell diskussion endast är möjlig i ett samhälle som avskaffat 
politisk och ekonomisk dominans.62 Denna lösning skulle kunna ta bort problemet med 
paternalism om det innebär att alla har samma tillgång till den deliberativa proceduren. Elster 
diskuterar också att man kan få bort anklagelsen för paternalism genom att hänvisa till 
kopplingen mellan rättigheter och skyldigheter.63 Om man tar del av samhällets välfärd har 
man också en skyldighet att bidra till den, ungefär på samma sätt som skatter fungerar. En 
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62 Ibid., sid. 136 
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sådan koppling tror inte jag är nödvändig. Om det finns deltagare som inte vill delta i 
deliberationen måste man fråga sig vad detta egentligen beror på. I vissa fall kan skälet vara 
att de inte känner att de bidrar med något, och i andra att de helt enkelt inte är kapabla till det. 
I ytterligare fall kan det också vara så att de inte ser processen som legitim. I sådana fall finns 
det dock skäl att misstänka att proceduren utesluter vissa människor, t.ex. på grund av 
maktcentralisering, och måste då kritiskt granskas. 
Jag tror dock inte att de deliberativa demokraterna tar problemet med ojämlikhet på 
tillräckligt stort allvar.  Deras tanke är att proceduren skall vara oberoende av ekonomisk och 
politisk ställning, men frågan är vad detta egentligen innebär. Dagens samhälle med 
strukturell ojämlikhet begränsar deliberationens agenda och de alternativ på lösningar som är 
tillgängliga. Ett inkluderande demokratiskt samhälle kräver visserligen avskaffandet av 
politisk och ekonomisk dominans, men teorin om deliberativ demokrati är enligt mig inte 
alltid helt förenlig med dess egna krav på jämlikhet. Habermas kan inte heller följa denna 
tanke fullt ut, eftersom diskursetiken ska fungerar som en regulativ idé. Ju närmre man 
kommer dess ideal, desto rättvisare blir resultatet.   
Senare kommer jag att argumentera för att den deliberativa demokratimodellens nuvarande 
utformning i själva verket utesluter människors perspektiv, och därmed medför orättvisa 
resultat. 
 
I samband med kravet på samhällsförändring uppstår också ett demokratiproblem. Om det 
som Habermas säger är riktigt hamnar man nämligen i ett cirkelresonemang. Precis som Iris 
Marion Young påpekar så existerar det en cirkulär koppling, eller ett ömsesidigt beroende, 
mellan demokrati och rättvisa.64 Om processen är rättvis, dvs. utan politisk och ekonomisk 
dominans, är också chansen större att man får rättvisa resultat. Problemet är dock att den 
sociala verkligheten ser radikalt annorlunda ut. Frågan är hur man egentligen når det 
demokratiska målet. Det verkar uppenbarligen vara svårt att nå den procedur av fri och 
rationell deliberation som Habermas förespråkar med demokratimodellens egna medel.65 I 
själva verket kan dessa medel i dagens sociala verklighet istället föra oss bort från målet. 
Detta innebär att politisk deliberation i sådant fall kommer att medföra status quo, eller i 
värsta fall ökad orättvisa.  
Som demokratiförespråkare måste man, enligt Young, tro att denna cirkel kan brytas med 
demokratiska medel, även om utomparlamentarisk politisk mobilisering ibland kan krävas då 
den demokratiska processen står still.66 Jag återkommer senare till denna fråga i kapitlet om 
politisk kommunikation och demokratisk ordning, då jag diskuterar ett möjligt alternativ till 
deliberativ demokrati. 

3.2 Interna problem 

 
Tanken med deliberativ demokrati är att fastställa en oberoende och neutral procedur där 
deltagarna på lika villkor tillsammans når en fullt inkluderande rationell konsensus. Denna 
modell har dock en mängd interna problem som rör den procedur som de deliberativa 
demokraterna förespråkar. I denna del kommer jag att argumentera för att deliberativ 
demokrati inte medför en fullt inkluderande rationell konsensus eftersom den inte tar hänsyn 
till samhällets strukturella ojämlikhet och pluralism. Kritiken jag kommer att rikta rör 
demokratimodellens rationalistiska syn på politisk kommunikation, fokuseringen på det 
allmänna bästa och antagandet om opartiskhet. Jag kommer också att diskutera modellens 
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oförmåga att lösa problem som uppkommer då vedertagna falska premisser styr 
deliberationens agenda, och därmed leder till en falsk konsensus. Avslutningsvis kommer jag 
att sammanfoga kritiken och diskutera den demokratiska ordning som deliberativ demokrati 
indirekt förespråkar, samt hur en alternativ demokratimodell skulle kunna se ut. 

3.2.1 Det rationella språket  

 
Den deliberativa demokratins ideal är grundat på det goda argumentets övertygande kraft. Det 
är de ”bättre argumenten” som gör sig gällande och dessa talar till förnuftet. Ett sådant 
argument är således opartiskt och rationellt, och kan accepteras av alla. För Habermas är det i 
den språkliga strukturen som man hämtar sitt normativa innehåll, och Rawls betonar de 
förnuftiga skälens opartiskhet. 
Det verkar dock implicit ligga en språklig norm i detta resonemang som man måste vara 
medveten om. Normalt identifieras rationalitet och opartiskhet med saklighet och lugn, något 
som är väldigt kulturellt specifikt, och därmed också socialt privilegierande. Young menar 
t.ex. att detta uttryckssätt ofta tillhör den språkliga kulturen hos vita medelklassmän67 (och 
även akademiker, som Paul Hoggett och Simon Thompson riktigt tillägger68). Man 
identifierar objektivitet med lugn, saklighet, artikulation och avsaknandet av känslouttryck, 
och de uttrycksformer som använder sig av formella och generella resonemang får en mer 
framträdande roll.  
Dessa språkliga begränsningar kommer automatiskt att privilegiera vissa deltagare, men 
samtidigt utesluta en mängd andra då, för att använda Youngs ord, ”Focus on argument… 
tends to enact internal exclusions of style and idiom”.69 Den deliberativa demokratins krav på 
en jämlik och neutral process uppfylls därmed inte eftersom det existerar ett begreppsligt 
ramverk med normer för hur argumentationen skall föras. Detta innebär att språkets struktur 
inte alltid är så oproblematisk och opartiskt som Habermas verkar mena, utan kan privilegiera 
eller marginalisera vissa sociala grupper. Margaret Kohn skriver t.ex. att ”Speech, an 
apparently universal, rational form of communication is not necessarily a neutral terrain for 
mediating conflict since the choice of idiom already privileges certain speakers”.70  
Även hos Rawls är detta problem tydligt eftersom han endast begränsar deliberationen till 
vissa förnuftiga rättviseprinciper. I verkligheten tror jag dock att en den politiska debatten 
nästan aldrig sker på detta sätt, utan rör sig kring mycket mer konkreta frågor. Jag tror inte 
heller att sådana rättviseprinciper behövs för att kunna bedriva politiska förändringar. 
Däremot är rättvisan, på ett eller annat sätt, alltid är närvarande som ett ideal och mål. Jag 
kommer senare att mer ingående diskutera de problem jag ser med Rawls, men också 
Habermas, krav på deliberationens förnuftiga innehåll. 
 
Den deliberativa demokratins väldigt rationalistiska syn på kommunikation grundar sig, enligt 
Hoggett och Thompson, även på en förutsatt dualism mellan förnuft och känsla. De skriver att 
”This notion of deliberation privileges speech that is ’dispassionate and disembodied’ 
opposing ’mind and body, reason and emotion’”.71 Man ser rationalitet och känslor som två 
motsatta krafter, där endast rationaliteten ges tillträde till den offentliga politiska 
deliberationen. Detta är dock inte en möjlig uppdelning. Känsla och affekt är något som 
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genomsyrar människors liv, och existerar därför även i den politiska sfären. Hoggett och 
Thompson skriver därför att ”The idea of a sphere of life devoted to reasoned argument and 
free from the disturbances of passion is an impossibility”.72  
På grund av detta finns det inte heller någon kommunikation som är fri från känslouttryck och 
affekt. Oavsett hur man talar så talar man med en viss känslomässig ton. Även den form av 
rationellt språk som deliberativ demokrati förespråkar präglas av en affektiv retorik; en retorik 
som består av lugn och saklighet.  
Jag menar dock att om man fullt respekterar samhällets pluralism så kan man inte begränsa 
deliberationen med språkliga normer för vad som är som ”rätt” retorik och förnuftig 
kommunikation. En fullt inkluderande demokrati måste inte bara respektera samhällets 
pluralism av värderingar och intressen, utan också pluralismen av olika uttrycksformer. 
 
Benhabib inser allvaret i dessa problem och skiljer mellan argumentens syntax och semantik. 
Argumentationens syntax innebär de strukturella egenskaper ett argument måste ha, t.ex. vara 
opartiskt och hänvisa till allmänhetens bästa. Däremot kan argumentets semantik se ut på en 
mängd olika sätt, inte bara att lugnt och sakligt ge goda skäl för en viss sak. Hon är därför 
öppen för just en pluralism av uttrycksformer som förutom ”goda skäl” också kan innefatta 
t.ex. muntliga berättelser.73   
Även Young förespråkar en pluralism av olika uttrycksformer. Eftersom deliberation just 
associeras med en viss form av kommunikation väljer Young dock att i sin demokratiteori 
istället prata om kommunikativ demokrati. Young diskuterar främst tre former av 
kommunikativa uttryck som måste tillåtas i den demokratiska processen: hälsning, berättande 
och retorik. Tanken är dock inte att dessa skall ersätta argumenten utan endast komplettera 
och stöda dem för att skapa en mer inklusiv politisk kommunikation. 
Hälsningar bidrar enligt Young till att erkänna deltagarnas jämlika status, och skapar tillit och 
ömsesidig respekt. På detta sätt erkänner man de andra deltagarna som inkluderade i 
diskussionen.74 Denna aspekt av kommunikation tror också jag har en viktig funktion 
(möjligtvis inte fullt så viktig som Young verkar mena), men den kan också medföra vissa 
risker som måste tas på allvar. Olika former av hälsningar har olika betydelser i olika delar av 
samhället och istället för ömsesidig respekt kan missförstånd lätt leda till misstänksamhet. 
Olika former av kroppsspråk (som hälsningar ofta innefattar) signalerar ibland, medvetet eller 
undermedvetet, människors attityder och känslor.  Det fasta handskakandet kan till exempel 
symbolera respekt, men också styrka eller makt. Utan att vidareutveckla resonemanget tror 
jag dock att detta är problem som man inte ska ta alltför lätt på.  
 
Precis som Benhabib, betonar Young också värdet av berättandet i politisk kommunikation, 
eftersom berättande kan vara ”an important bridge… between the mute experience of being 
wronged and political arguments about justice”.75 Med berättande kan man t.ex. belysa 
problem som ännu ej kan uttryckas i vanliga termer eller universella argument. Detta bidrar 
till förståelsen av samhällets pluralism då berättandet uppenbarar olika värderingars och 
kulturella meningars ursprung. Man får på detta sätt viktig social kunskap om andras situation 
och position i samhället, men också hur man själv uppfattas av andra medborgare.  
Även Lynn M. Sanders förespråkar politisk kommunikation som innefattar en form av 
berättande: personliga utsagor.76 Sanders menar, precis som Young, att sådana möjliggör 
uttrycket av olika erfarenheter och upplevelser, men behöver inte för den sakens skull fungera 
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som ett substitut för deliberation (även om hon ser utsagor som mer fördelaktiga). Om detta 
skriver hon att ”Suggesting testimony as a potentially better standard for democratic 
discussion than deliberation does not rule out deliberation, just as suggesting deliberation does 
not rule out testimony”.77 
I enighet med Young och Sanders, anser även jag att berättande, eller personliga utsagor, bör 
ha en framträdande roll i den politiska kommunikationen. Ofta uppenbaras samhällets 
orättvisor, som tidigare kanske varit okända, genom att någon utsatt person berättar om sin 
situation och om hur denna upplevs. Precis som Young skriver, bidrar detta till ökandet av 
den sociala kunskapen, och kan också i sig själv fungera som en form av indirekta argument.  
Vidare anser jag också att även personliga utsagor om andras situation kan ha en viktig roll i 
den politiska debatten. Sådana utsagor kan nämligen bidra till ökandet av den sociala 
kunskapen, då dessa ofta speglar vad vissa människor, och kanske också samhället som 
helhet, har för föreställningar om olika sociala och kulturella gruppers liv och position i 
samhället. Tidigare oproblematiska förhållanden kan på detta sätt problematiseras och bli 
föremål för politisk debatt, där olika fördomar och antaganden belyses och kritiseras.  
I vissa fall kan även personliga utsagor ha en avgörande betydelse för utformningen av den 
politiska agendan. Många orättvisor i samhället kan vara svåra att upptäcka, och därmed ännu 
svårare att få fram som politiskt ämne om det ännu ej finns begrepp eller termer som på ett 
bra sätt ger uttryck för dessa orättvisor. Precis som Young skriver, kan berättande i dessa fall 
fungera som en bro mellan den existerande orättvisan och den politiska argumentationen 
kring denna.  
Varken Habermas eller Rawls kan dock tillåta denna form av kommunikation i den 
deliberativa proceduren, då berättande till sin natur är partikularistiskt och inte nödvändigtvis 
argumenterande. Eftersom detta förminskar den politiska agendan avsevärt, och också stänger 
ute vissa perspektiv från den demokratiska processen, anser jag därmed att Habermas och 
Rawls begränsningar är orimliga.  
 
Young betonar även behovet av att tillåta olika former av retorik i den demokratiska 
kommunikationen. Precis som jag nämnde innan så är retorik en aspekt hos alla diskussioner 
och diskurser och kan, enligt Young, ha en positiv funktion i den demokratiska processen. 
Förutom att olika former av retorik öppnar upp för inkluderingen av grupper som lider av 
strukturell ojämlikhet, kan retorik också hjälpa till att få ett speciellt problem på agendan och 
uppmärksamma deltagarna om ett visst problem. Dessutom kan retorik hjälpa till att motivera 
förvandlingen från argument till politiska omdömen. 
Jag håller med Young om att retorik kan ha en positiv funktion i politisk kommunikation och 
att det behövs stor tolerans för olika former av retorik för att uppfylla kraven på en fullt 
inklusiv demokrati. Däremot tror jag inte att hon problematiserar retorikens roll tillräckligt 
mycket och har en väldigt optimistisk (och lite naiv) syn på retorikens användande. Precis 
som Hoggett och Thompson påpekar kan retorik fungera konstruktivt och vara av stort värde, 
men den kan också vara väldigt destruktiv.78 De förtryckta grupper som utesluts av den 
språkkultur som deliberativ demokrati ibland förutsätter måste få delta i diskussionen med 
sina uttrycksformer, men dessa uttryck kan ibland vara kontraproduktiva i hänseende till de 
demokratiska idealen. Hoggett och Thompson skriver att ”such speech forms are as 
characteristic of the dispossessed white working-class racist as they are of women or ethnic 
minorities”79 och att ”as a result of forces of group affectivity of this kind, the practices of the 
public spaces of deliberative democracy may not live up to their official principles”.80 Detta 
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problem måste man ta på stort allvar och för att lösa det utan att begränsa pluralismen av 
uttrycksformer, måste man, enligt Hoggett och Thompson, fokusera mer på hur olika former 
av gruppkänslor fungerar och hur dessa kan få uttryck i den demokratiska processen utan att 
inverka destruktivt. Frågan för demokratisk teori är således inte ”should we allow affect into 
deliberative spaces?”81 utan ”which kinds of affect should be allowed to dominate and 
through what expressive forms?”82 Denna fråga finns det skäl att återkomma till, men först 
ska jag diskutera den deliberativa demokratins fokusering på det allmänna bästa. 

3.2.2 Det allmänna bästa 

 
Både Rawls teori om det offentliga förnuftet och diskursetiken betonar att den demokratiska 
deliberationen skall vara inriktad på det allmänna bästa. För båda riktningarna når man detta 
genom att sätta sin ”livskontext” eller ”övergripande doktrin” i parantes och fokusera på vad 
som rationellt och opartiskt kan accepteras av alla deltagare.  
Rawls begränsar framförallt proceduren genom att endast tillåta deliberation kring olika 
rättviseuppfattningar som rör samhällets konstitutionella kärnfrågor. Denna begränsning 
fungerar som en gräns mellan vad som rör samhällets offentliga sfär och det privata, dvs. det 
allmänna bästa och det personligt goda. Benhabib påpekar dock att denna gräns är ohållbar 
eftersom den inte är förenlig med de konflikter som ibland finns mellan vissa konstitutionella 
kärnfrågor och olika kulturers seder och bruk.83 Rawls formulerar en styrande princip som 
starkt begränsar den demokratiska deliberationen, genom att förutsätta vissa normer för vad 
som är förnuftigt. En sådan princip kan dock inte vara så oberoende av övergripande doktriner 
som Rawls vill. Istället försöker diskursetiken vara en rent procedural teori som inte på förväg 
bestämmer deliberationens innehåll utan låter själva proceduren avgöra detta. Utkomsten 
kommer dock att bestå av opartiska omdömen eftersom det ligger i de moralisk-praktiska 
diskursernas natur att endast ge argument som rör alla deltagare. Dessa omdömen kommer 
således att uttrycka det allmänna bästa. 
Denna fokusering på det allmänna bästa kan dock tolkas på två olika sätt. Antingen att 
deliberationen skall grundas på ett gemensamt delat samförstånd, dvs. att det redan innan 
deliberationen finns en gemensam grund, eller att deliberationens mål är att nå det allmänna 
bästa. Rawls teori verkar bygga på båda antagandena eftersom han på förväg ställer krav på 
deliberationens innehåll, men samtidigt ställer upp som mål att nå en överlappande konsensus. 
Cohen verkar också vara inne på samma tanke när han säger att endast de intressen, mål och 
ideal som är förenligt med det allmänna bästa överlever deliberationen.84 Diskursetiken 
däremot förespråkar en fri deliberation som inriktar sig på att nå en rationell konsensus, och 
därmed att genom kommunikation komma fram till det allmänna bästa. För båda teorierna kan 
man dock endast nå det allmänna bästa med förnuftets hjälp. 
 
Samhällets pluralism av olika värderingar och intressen medför, enligt mig, att man inte kan 
anta att det finns något sådant som det allmänt bästa. Ett sådant förutsätter en enighet som vi 
inte kan anta existerar och löper därmed risken att marginalisera vissa människor och grupper. 
Människors olika sociala positioner ger dem olika erfarenheter och behov, och antagandet om 
ett allmänt bästa kommer automatiskt att utesluta vissa av dem.  
Denna idé kan dessutom undanröja behovet av att omvärdera sina åsikter.85 Om alla 
människor delar samma behov och intressen behövs det inte heller en revidering av ens egna 
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intressen. Detta är dock ett av målen med den deliberativa proceduren, och jag ser därför 
denna tolkning av det allmänna bästa som orimlig.  
Den andra tolkningen att målet med deliberationen är att komma fram till eller nå det 
allmänna bästa tror jag egentligen är det som bäst representerar deliberativ demokrati. Den 
demokratiska proceduren utgår då från olika synvinklar och preferenser som förändras under 
deliberationens gång genom att de skäl som är förnuftigast nödvändigtvis accepteras av 
deltagarna. Jag tror dock att deliberativ demokrati fokuserar alldeles för mycket på en sådan 
konsensus vilket medför stora risker. 
Precis som Young påpekar kan en sådan fokus under förhållanden av strukturell social 
ojämlikhet fungera som uteslutning, eftersom en konsensus riskerar att endast uttrycka 
intressena hos den dominerande gruppen (i generaliserade termer).86 Marginaliserade grupper 
måste sätta sina egna erfarenheter och upplevelser åt sidan till förmån för det allmänna bästa, 
och tvingar dem därmed att endast uttrycka sig på ett sätt som kanske redan är vinklat till 
förmån för den dominerande gruppen. Precis som jag diskuterade i förra kapitlet kan bl.a. 
språket fungera på detta sätt. Tanken om det allmänna bästa förutsätter ett visst ramverk att 
uttrycka sig inom, och styr därmed också vilka skäl som är tillåtna. Detta medför att 
konsensus tenderar att endast upprätthålla nuvarande maktförhållanden, och därmed medföra 
orättvisa resultat. Jag kommer i ett senare kapitel om hegemoni och falsk konsensus mer 
ingående diskutera hur detta kan uppstå. 
 
Idén om det allmänna bästa riskerar också att förminska agendan på två olika sätt. För det 
första kan denna idé på förväg bestämma vad man egentligen får diskutera, och därmed tysta 
vissa synvinklar.87 Detta är fallet i Rawls teori då han redan före deliberationen begränsar 
agendan till vad han anser vara förnuftigt och förenligt med det allmänna bästa.  
Som ett exempel kan man ta upp den nuvarande diskussionen i Sverige om delad 
föräldraförsäkring. Vissa menar att denna fråga tillhör den privata sfären och att det därmed är 
upp till föräldrarna att själv ta beslut i frågan. Andra menar att det i allra högsta grad är en 
politisk fråga, då den nuvarande försäkringen upprätthåller den strukturella ojämlikheten 
mellan män och kvinnor. Utan att ta ställning i frågan tror jag dock att själva diskussionen 
som sådan är av stort politiskt värde, utan att för den skull ha kravet på sig att nå en rationell 
konsensus eller att endast beröra det allmänna bästa. 
För det andra kan tanken om konsensus också medföra att man istället ignorerar frågor som 
man har svårt att enas om.88 Ett pluralistiskt samhälle med strukturell ojämlikhet kommer 
också att innebära djupa meningsskiljaktigheter hos människor som kan vara svåra att 
överkomma, men som likväl är viktiga att diskutera. 
 
För att nå en fullt inkluderande demokrati krävs det att man tillåter alla att delta i processen på 
sina egna villkor. En sådan process tror jag dock inte att man uppnår genom att styra den med 
krav på en konsensus eller idé om det allmänna bästa. I enighet med Young, menar jag att 
man istället bör ge människors skillnader en mer framträdande roll i den politiska 
diskussionen, för att på det sättet belysa de orättvisor som finns.89 Sanders delar detta krav 
och skriver att ”Instead of aiming for a common discussion, democracts might adopt a more 
fundamental goal: try to ensure that those who are usually left out of public discussion learn 
to speak whether their perspectives are common or not, and those who usually dominate learn 
to hear the perspectives of other”.90 Detta kan man dock endast uppnå om deltagarna är 
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medvetna om samhällets pluralism och den oenighet som existerar dem emellan. Genom att 
ge större utrymme åt partikulära synvinklar och upplevelser tror jag också att chansen ökar att 
nå mer rättvisa resultat. I nästa kapitel kommer jag att gå in mer på den opartiskhet som 
deliberativ demokrati kräver och de problem som detta krav medför. 

3.2.3 Opartiskhet 

 
I både teorin om det offentliga förnuftet och diskursetiken betonas kravet på att ge opartiska 
argument genom att sätta sina personliga intressen, värderingar och perspektiv åt sidan. För 
Rawls är det när man gör detta man följer det offentliga förnuftet och möjliggör fastställandet 
av en överlappande konsensus. I Habermas fall måste man i den deliberativa proceduren bryta 
med sin livskontext för att på det sättet nå en intersubjektivitet på högre nivå. En sådan 
intersubjektivitet innebär att man kopplar samman sitt eget perspektiv med alla andras och når 
därmed en rationell konsensus. Frågan är dock om denna opartiskhet som Rawls och 
Habermas kräver är möjlig, och om det egentligen är ett bra ideal att sträva efter. 
  
Kravet på deltagarna i deliberativ demokrati att sätta sina egna perspektiv och upplevelser åt 
sidan är, enligt mig, intuitivt suspekt och tvivelaktigt. Sanders sätter ord på denna intuition när 
hon skriver att ”democratic citizens as described in these theories seem to live on another 
planet: they are devoid of race, class and gender and all the benefits and liabilities associated 
by Americans with these features”.91 Jag tror inte heller att detta krav varken är möjligt eller 
önskvärt att uppfylla, då det inte fullt respekterar pluralismen av olika perspektiv. Istället 
riskerar man ge utryck för en falsk universalism som abstraherar bor viktiga skillnader mellan 
deltagarna i den politiska kommunikationen. När man t.ex. diskuterar vad som är rätt eller bra 
för mänskligheten, finns det en risk att man istället refererar till en underkategori av 
mänskligheten – nämligen män.92  
För Rawls är detta problem väldigt stort eftersom han redan på förväg har formulerat vad 
utfallet av en sådan abstraktion skulle bli. Detta visar sig i de frågor han begränsar 
deliberationen till. Habermas menar istället att en denna abstraktion endast kan ske med hjälp 
av kommunikationen mellan individer under speciella kommunikationsförutsättningar, som 
han kallar för praktisk-moraliska diskurser. Även denna lösning har dock problem eftersom 
det är en teori som, precis som Chantal Mouffe påpekar, är ”abstracted from social and power 
relations, language, culture and the whole set of practices that make the individuality 
possible”.93 Att koppla samman sitt eget perspektiv med alla andras är inte möjligt, och man 
riskerar att få en falsk uppfattning om de andras olika perspektiv. Detta leder i sin tur till 
falska generaliserade principer som varken respekterar eller representerar enskilda människors 
skillnader. 
 
Benhabib har själv kritiserat Habermas för begränsningen av generaliserade perspektiv, och 
menar att man istället måste tillåta deltagarna i deliberationen att känna empati med konkreta 
enskilda andra, genom att sätta sig in i deras position. Detta innebär att deltagarna måste 
tillåtas att faktiskt ta den andras perspektiv för att på det sättet få kunskap om skillnaderna 
mellan dem.94 Denna lösning har dock kritiserats av bland annat Young som har främst tre 
invändningar mot den. 
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För det första kommer även denna uppfattning om förståelse att dölja de skillnader som finns 
mellan människor. Föreställningen om att sätta sig in i den andras position och perspektiv 
föreslår att människor är ungefär likadant skapade och att man därför genom ren föreställning 
kan byta plats. Det finns dock stora svårigheter att omvända positioner över socialt 
strukturerade skillnader, och man riskerar att endast projicera en bild som kompletterar sin 
egen uppfattning av världen.95 
För det andra är det ontologiskt omöjligt att göra ett sådant omvänt perspektivtagande. 
Eftersom vi till stor del konstitueras av de relationer vi står till varandra, är det också svårt att 
se hur ”any of us could suspend our perspectives mediated by our relations to others, in order 
to adopt their perspectives mediated by their relation to us”.96 Detta omöjliggör förmågan att 
genom föreställning fullt sätta sig in i den andras position. 
Benhabibs uppfattning om hur människor förstår varandra är dessutom politiskt suspekt, 
vilket är den tredje invändningen. De flesta politiska och moraliska diskurser sker i en kontext 
där deltagarna har olika sociala och kulturella bakgrunder och därmed också står i olika 
relationer till privilegium och förtryck. Detta medför att man skapar en falsk projicering av de 
andra deltagarna genom att sätta in sig själv, med sina egna uppfattningar om den andra, i den 
andras position.97 Sådana projiceringar kan leda till stereotypiseringar av det slag vi nu ser 
skapas om t.ex. muslimer.  
Som alternativ till Benhabibs lösning föreslår Young att man istället bör närma sig den 
politiska kommunikationen med moralisk anspråkslöshet, där man erkänner sin oförmåga att 
se saken från den andras perspektiv. Även om det kan finnas många beröringspunkter och 
likheter mellan deltagarnas erfarenheter är det dock omöjligt att dessa helt sammanflyter. Hon 
håller dock fast vid att målet med kommunikationen är att få social kunskap och en förståelse 
för den andras perspektiv. En sådan förståelse kan dock bara byggas över olikheter om man är 
öppen för olika uttryck och stänger av sina egna antaganden om den andras perspektiv. 
Kommunikation är en konstruktiv process som involverar intresse och anspråkslös nyfikenhet 
för andras upplevelser, och som skapar en respekt för den andras position.98 
 
Rawls och Habermas krav på att abstrahera bort olika människors historia, perspektiv och 
sociala position är enligt mig varken möjligt att uppfylla, och kan dessutom vara direkt 
destruktivt för de demokratiska idealen. Ett sådant krav kommer att sätta godtyckliga 
begränsningar på den politiska kommunikation, och därmed endast inkludera en del av 
samhällets olika perspektiv.  
Jag håller också med Young om att det är omöjligt, och dessutom ibland farligt, att sätta sig in 
i konkreta andra människors position. Till skillnad från henne, tror jag dock fortfarande att det 
är meningsfullt att försöka sig på ett liknande projekt (hur motsägelsefullt det än må låta), om 
man tar sig an det på rätt sätt, och låter det fungera som ett instrument för förståelse. 
Att sätta sig in i den andras position handlar enligt mig inte nödvändigtvis om att bokstavligen 
göra just detta, utan om att hela tiden konstruera en bild av den andras perspektiv. Denna 
konstruktion är dock inte bara beroende av förnuftet och föreställningsförmågan, utan i allra 
högsta grad även av känslor och empatisk förmåga, som bidrar mycket till förståelsen av 
andra människor. Bilden av den andras perspektiv kan dock aldrig, och ska inte heller, fullt 
representera den andras perspektiv, men däremot fungera som utgångspunkt och föremål för 
kritik. På detta sätt blir förståelseprocessen en aldrig avslutad och ständigt utvecklande kedja 
med olika konstruktioner av den andras perspektiv, vilket kan bidra till förståelsen av 
människors skillnader. Det är dock viktigt att man är medveten om att denna konstruktion 
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aldrig är komplett och inte heller neutral, och man måste därför, precis som Young föreslår, 
närma sig mötet med en moralisk anspråkslöshet.  

3.2.4 Hegemoni och falsk konsensus 

 
Den deliberativa demokratins mål är att nå en rationell (eller överlappande) konsensus genom 
fri och jämlik deliberation, i vilken de bästa argumenten accepteras av alla deltagare. För 
Rawls och Habermas är detta ett ideal som är teoretiskt möjligt, även om det empiriskt kan 
vara svårt att uppnå ibland.  
Utan att förneka att en konsensus är möjlig att nå, menar jag dock, som jag tidigare indikerat, 
att deliberativ demokrati saknar verktyg för att normativt avgöra vad denna konsensus 
egentligen betyder och om den är rättvis. I ett samhälle där det existerar strukturell ojämlikhet 
och en pluralism av värderingar kan man dessutom fråga sig om en fullt inklusiv konsensus 
överhuvudtaget är möjlig. Elster skriver t.ex. att han skulle ha större förtroende för ett beslut 
där någon röstar mot förslaget än där alla röstar för, och jag är beredd att hålla med.99 Ett stort 
problem för deliberativ demokrati är hur man ska hantera uppkomsten av falsk konsensus, 
som till synes verkar vara neutral och opartisk, men som egentligen privilegierar vissa sociala 
grupper. För att kunna förstå uppkomsten av en sådan falsk konsensus behövs det, enligt mig, 
en uppfattning om hur de premisser som styr deliberationen är beroende av samhällets 
struktur som helhet. 
 
All form av politisk kommunikation och diskussion kräver vissa premisser att utgå från för att 
denna överhuvudtaget ska kunna fortgå. Sådana premisser kan ibland vara okontroversiella, 
som t.ex. när man diskuterar hur stort bistånd man bör ge till tredje världen, och där en 
outtalad premiss är att tredje världen faktiskt är i behov av bistånd (och kanske t.o.m. har rätt 
till sådan). Ibland kan även vissa premisser vara under diskussion, men även då finns det 
underliggande premisser som i sin tur styr hur denna diskussion förs. 
I ett samhälle med strukturell ojämlikhet måste man dock vara öppen för att många outtalade, 
okontroversiella och till synes opartiska premisser i sig själva kan vara komplexa resultat av 
olika maktförhållanden, och som bidrar till upprätthållandet av status quo.  
För att förstå detta kan man se hela samhället i sig som bestående av en mängd ”common 
discourse[s]”.100 En sådan diskurs består av vissa vedertagna generaliseringar om hur 
samhället och människor fungerar, och vilka kulturella och sociala värden som är viktigast. 
Till dessa kan man också lägga de språkliga normer som jag diskuterade tidigare, och kanske 
även en allmän uppfattning om vad som tillhör det allmänna bästa. Egentligen tror jag dock 
inte att denna tanke är vidare kontroversiell om man ser på samhällets historiska utveckling 
kring vissa frågor. Det var t.ex. inte så länge sedan kvinnor ansågs vara oförmögna att arbeta, 
och då den rådande uppfattningen var att kvinnors ”naturliga” plats var i hemmet.  
Många av dessa diskurser bidrar också till upprätthållandet och stabiliseringen av samhällets 
maktrelationer, och det kan enligt mig vara värt se detta som ett resultat av en rådande 
hegemoni. Hegemoni kan tolkas på lite olika sätt, men vad jag menar med begreppet är ett 
makttillstånd som influerar alla delar av samhällets olika sätt att resonerar kring vissa frågor, 
men som samtidigt tjänar på den rådande strukturella ojämlikheten. Detta innebär att många 
människor tänker på sin sociala relation på ett visst sätt oavsett vilken social position de 
befinner sig i. Som ett exempel kan man återigen ta den traditionella synen på kvinnor som 
hemmets bärare och barnuppfostrare. Denna syn är ett resultat av en manlig hegemoni, men 
har ändå samtidigts setts som (och kanske ibland fortfarande ses som) naturlig även av många 
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kvinnor. Cohen menar att sådana psykologiska anpassningar till villkor om underlägsenhet 
(han kallar dem för ”accommodationist preferences”) neutraliseras av vissa av de aspekter han 
diskuterar kring den ideala deliberativa proceduren.101 Han diskuterar dock inte om och hur 
dessa problem kan hanteras inom själva demokratiprocessen, vilket jag anser att en 
demokratisk teori bör göra. 
 
För att ytterligare tydliggöra denna ”systematiska” styrning av den politiska agendan skulle 
jag vilja ta upp två exempel som rör samhällets syn på brott och straff. Dessa exempel är 
tagna ur reportageboken Släpp fångarna loss. Ett reportage om brott, straff och trygghet102 
där Mattias Hagberg undersöker de attityder det svenska samhället har till brott, straff och 
trygghet, och jämför dessa med den historiska utvecklingen av dessa frågor. 
Det första exemplet rör samhällets syn på fängelset som en naturlig institution. Hagberg 
diskuterar de argument som finns för berättigandet av fängelset och problematiserar dessa, 
utan att för den sakens skull ta tydlig ställning för eller emot. En intressant företeelse uppstår 
dock när han möter några interner och frågar dem om deras egen syn på fängelset. Han 
skriver:  
 

På Svartsjö frågar jag… internerna om de upplever fängelset som en vettig institution, som en 
plats som ger dem något, som hjälper dem, eller om de hellre hade sett ett samhälle utan fängelser. 
Men ingen verkar ens förstå mina frågor – så djupt rotad är föreställningen om fängelset som en 
naturlig institution att inte ens de som hamnar bakom murarna eller stängslen upplever situationen 
som märklig.103 

 
Utan att här ta ställning i frågan om fängelsets vara eller icke-vara, är det dock slående hur en 
institution som fängelset kan bli så neutraliserad att t.o.m. de som drabbas av den ser detta 
som en ”icke-fråga”. Det är mycket möjligt att fängelser behövs i ett demokratiskt samhälle, 
men frågan är vilken roll dessa ska ha och om de uppfyller denna roll. Man kan också fråga 
sig varför fängelser anses vara så nödvändiga, och vem som gynnas av att de existerar.  
Dessa frågor kan man mycket väl, inom den demokratiska processen, diskutera med goda skäl 
för och emot, men en sådan diskussion kan aldrig äga rum om fängelsets existens från första 
början ses som självklar. 
Det andra exemplet rör mediernas inflytande över den politiska opinionsbildningen. 
Mediernas rapportering av brottsligheten i dagens samhälle är en stor informationskälla för 
många människor, och därmed också en viktig opinionsbildande kraft. Problemet är dock att 
denna rapportering inte alltid är vidare nyanserad, och problematiserar inte den statistik som 
den grundar sig på. Mediernas rapportering om en starkt ökande brottslighet grundar sig 
visserligen på faktisk statistik, men man tenderar att samtidigt ignorera annan avgörande 
sådan. Antalet anmälda brott har helt klart ökat dramatiskt de senaste 50 åren, men detta säger 
egentligen inte så mycket om den faktiska ökningen av brott. Kollar man på statistiken över 
dödligt våld har denna nämligen istället legat stabil, kring 100 dödsfall om året, de senaste 50 
åren. Det intressanta är dock att en ökning av brottsligheten i allmänhet borde avspeglas i 
andelen dödsfall, men så är alltså inte fallet.104 Detta innebär att det finns goda skäl att istället 
tolka statistiken som att man numera anmäler brott i högre grad än vad man gjorde tidigare; 
istället för att brottsligheten har ökat radikalt. Eftersom medierna dock väljer att rapportera 
om en ökande brottslighet tror jag också att detta är den vedertagna uppfattningen hos 
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människor i allmänhet, vilket självklart får politiska implikationer. Detta visar sig t.ex. i de 
politiska partiernas krav på fler poliser och övervakningskameror.  
För att koppla detta till diskussionen om falsk konsensus, kan man säga att premisserna i en 
av Sveriges nuvarande ”common discourse[s]” är att brottsligheten drastiskt har ökat och att 
vi, för att överdriva lite, ser framväxten av ett ”våldssamhälle”. Dessa premisser kan ju som 
sagt ifrågasättas, men ännu viktigare är det kanske att fråga sig vem som egentligen tjänar på 
att de existerar.  
 
Både exemplet om fängelsets neutralisering och mediernas val av brottsrapportering kan dock 
inte ses som tydliga produkter av någon hegemoni. Detta beror på att det faktum att jag 
faktiskt diskuterar dem i denna uppsats innebär att de inte kan kopplas till några helt 
vedertagna premisser, eftersom jag då inte sett dem som problematiska från första början. 
Frågan om fängelsets legitimitet är t.ex. en central rättsfilosofisk fråga, och även mediernas 
inflytande och makt är ibland föremål för den pågående samhällsdebatten. Jag tror dock 
fortfarande att exemplen ger en viss antydning om den komplexa koppling som ibland finns 
mellan samhällets maktförhållanden och den politiska agendan. 
Utan att utveckla tanken om hegemoni alltför långt är det, enligt mig, viktigt att vara 
medveten om att det rådande begreppsliga och normativa ramverket, som det politiska 
beslutsfattandet opererar inom, kan möjliggöra uppkomsten av en orättvis falsk konsensus. En 
sådan kan t.ex. grunda sig på omedvetna fördomar och felaktiga antaganden som gynnar den 
dominerande sociala gruppen i samhället, och är extra farlig då dessa fördomar t.o.m. ibland 
går obemärkta förbi av den dominerade gruppen. Om detta skriver Sanders riktigt att ”When 
disregard based in prejudice goes unrecognized by both those who are subject to it and those 
who are prejudiced, prejudices cannot possibly be challenged”.105  
Omedvetna fördomar och felaktiga antaganden är ett problem för alla demokratiska 
samhällen, men eftersom deliberativ demokrati fokuserar alldeles för mycket på konsensus 
och goda skäl tenderar man att med rationalistiska normer abstrahera bort dessa problem. 
Sanders skriver även att ”Some people might be ignored no matter how good their reasons 
are, no matter how skilfully they articulate them, and when this happens, democratic theory 
doesn’t have an answer, because one cannot counter a pernicious group dynamic with a good 
reason”.106 Detta problem medför, enligt mig, att demokratin inte bara kan fokusera på goda 
argument utan också måste kunna belysa och hantera de omedvetna mekanismer som ibland 
styr själva processen. Young menar t.ex. att demokratisk teori bör se sig själv som en kritisk 
teori som hela tiden ifrågasätter de procedurer som till synes verkar vara neutrala och rättvisa. 
Denna tanke delar jag med henne och menar dessutom att sådan kritik hela tiden bör vara 
närvarande i den demokratiska processen. För att möjliggöra sådan kritik måste man ge stort 
utrymme åt utomparlamentariska opinionsbildningar och protester, men det kan också krävas 
en radikal decentrering av den politiska makten. I nästa kapitel kommer jag att vidareutveckla 
denna tankegång en del, då jag sammanfogar den kritik mot deliberativ demokrati som jag 
hittills lagt fram, samt diskuterar hur en alternativ demokratimodell möjligtvis skulle kunna se 
ut.  

3.2.5 Politisk kommunikation och demokratisk ordning 

 
Den kritik jag har framfört mot den deliberativa demokratimodellen har framförallt gått ut på 
att denna inte respekterar samhällets pluralism, och därmed utesluter vissa sociala gruppers 
perspektiv från den demokratiska processen.  Detta sker för det första genom att man antar en 
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rationalistisk språklig norm för hur man får uttrycka sig i det politiska forumet, och som inte 
tar hänsyn till samhällets strukturella ojämlikhet. Denna språkliga begränsning leder, enligt 
mig, till att man marginaliserar vissa sociala grupper som inte kan uttrycka sig inom det 
bestämda ramverket. För det andra fokuserar deliberativ demokrati alldeles för mycket på att 
nå en konsensus som rör det allmänna bästa, vilket riskerar att endast ge uttryck för den 
dominerande gruppens perspektiv och intressen. Deliberativ demokrati har dessutom en 
märklig syn på hur människor förstår varandra i politisk kommunikation vilket ställer 
orimliga krav på deltagarna i den demokratiska processen. Dessa krav innebär att deltagarna 
skall sätta sina egna värderingar, intressen och perspektiv åt sidan och inta en helt opartisk 
ställning i deliberationen, vilket jag menar är omöjligt. Till sist saknar också deliberativ 
demokrati verktyg för att utvärdera den konsensus man kommer fram till i den demokratiska 
proceduren, eftersom man inte tar hänsyn till hur de premisser som deliberationen grundas på 
har uppkommit. 
 
Man kan efter den kritik jag framfört fråga sig om det egentligen finns kvar något av det 
demokratiska beslutsfattandet, och om inte aggregeringsmodellen i så fall är ett bättre 
alternativ. Jag menar dock att en demokratisk process grundad på kommunikation fortfarande 
är det som bäst uppfyller det demokratiska idealet.  
Precis som jag nämnde i början av uppsatsen saknar aggregeringsmodellen verktyg för att 
normativt utvärdera det resultat man får i röstningsprocessen, och tar inte hänsyn till hur 
människors preferenser formas. Denna modell kan inte avgöra om resultatet är rättvist eller 
inte, vilket gör den orimlig eftersom demokratins mål, enligt mig, alltid är att öka rättvisan i 
samhället. För att kunna göra detta krävs det en demokratimodell som möjliggör för 
människor att mötas och kritisera samhällets rådande ordning med sina egna partikulära 
perspektiv som utgångspunkt. Detta betyder dock inte att man i en sådan procedur endast ger 
uttryck för sitt egenintresse, utan kräver fortfarande att man hänvisar vad man anser är rättvist 
eller orättvist. Målet med detta är, precis som i deliberativ demokrati, att påverka varandras 
preferenser och föreställningar, vilket ökar den sociala kunskapen och förståelsen för 
samhällets pluralism. En sådan procedur måste också innefatta den form av moralisk respekt 
som diskursetiken förespråkar. För att den demokratiska processen ska kunna respektera 
människors olika perspektiv och sociala positioner krävs det dock även att denna är öppen för 
en pluralism av uttrycksformer.  
Jag anser dessutom att man måste tillåta olika former av gruppkänslor i det politiska forumet, 
utan att dessa dominerar eller negativt påverkar den demokratiska processen. Hoggett och 
Thompson diskuterar detta problem och menar att gruppkänslor kan fungera konstruktivt om 
man skapar vägar att behärska dessa, utan att för den sakens skull undertrycka dem. Om detta 
skriver de att ”The task is to create a forum where different groups can bring their fears, 
resentments, and perhaps even initially their hatreds, to a space where they can be contained 
and thereby transformed”.107 Även Mouffe efterlyser demokratiska procedurer där känslorna 
får en plats, och där människors olika intressen och värderingar kan mötas på lika villkor. Hon 
skriver att ”The prime task of democratic politics is not to eliminate passions from the sphere 
of the public… but to mobilize those passions towards democratic designs”108, och detta gör 
man inte, enligt mig, genom att begränsa demokratin med krav på en orimlig opartiskhet och 
för stor fokusering på konsensus.    
 
Eftersom varje demokratimodell riskerar att utesluta vissa sociala grupper, måste denna 
ofullständighet också erkännas och tydligt manifesteras, vilket kräver en radikalisering av 
människors jämlikhet och frihet. Detta innebär att man hela tiden måste sträva efter att avslöja 
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och motverka politisk och ekonomisk dominans, vilket jag tror bäst sker i ett decentrerat 
samhälle med det civila samhället som utgångspunkt (och delar därmed Habermas vision).  
En sådan strävan, med ett kritiskt förhållningssätt, har dock i vissa fall svårt att verka inom 
det politiska forumet, och ett demokratiskt samhälle måste därför tillåta, och ibland t.o.m. 
uppmuntra, politisk mobilisering utanför detta. Precis som Young påpekar, förespråkar 
deliberativ demokrati indirekt en ordningsform för hur politik ska drivas. Denna innefattar en 
lugn deliberation med vissa måttfulla antaganden, och förkastar mer ”extrema” ståndpunkter 
som oförnuftiga.109 I själva verket kan dock oordningssamma metoder, t.ex. i form av 
demonstrationer eller olika former av politiska aktioner, ibland vara det enda sättet att få in en 
fråga på den politiska agendan och bryta den cirkel som jag diskuterade tidigare. Ett 
demokratiskt samhälle måste alltid ha en viss stabilitet och ordning för att kunna driva genom 
de demokratiska besluten, men det måste samtidigt finnas en tolerans för många 
oordningssamma element, både i och utanför det politiska forumet. Sådan oordning kan 
visserligen försvåra det politiska beslutsfattande, men ibland är detta vad som krävs för att på 
ett bättre sätt än Rawls ”välordnade konstitutionella demokratiska samhälle” uppfylla de 
demokratiska idealen. 
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4. Sammanfattning och slutsats 
 
Jag har i denna uppsats presenterat och kritiserat teorin om deliberativ demokrati, utan att för 
den sakens skull helt förkastat dess grundläggande tanke. Denna grundläggande tanke 
innebär, enligt mig, att demokrati och politiskt beslutsfattande bör grundas i en fri och jämlik 
kommunikation mellan samhällets medborgare. Deliberativ demokrati i sin nuvarande 
utformning menar jag dock inte fullt lever upp till det demokratiska idealet, eftersom man 
tenderar att begränsa den politiska kommunikationen med vissa orimliga normer och krav. 
För det första innebär deliberativ demokrati att man skall ge goda och förnuftiga argument till 
förmån för ett visst beslut, men problematiserar inte hur detta i sig kan utesluta vissa 
perspektiv. Ett bra argument tar med sig vissa kulturella och sociala meningar som kanske 
inte alltid ger uttryck för perspektiven hos alla sociala grupper. För att kunna uppfylla det 
demokratiska idealet menar jag därför att man måste utvidga den politiska kommunikationen 
genom att inkludera fler uttryckssätt än bara goda argument.  
För det andra fokuserar deliberativ demokrati alldeles för mycket på konsensus och det 
allmänna bästa. Under förhållanden av strukturell ojämlikhet riskerar detta att endast uttrycka 
intressena hos den dominerande sociala gruppen, och därmed utesluta vissa marginaliserade 
gruppers perspektiv. Det riskerar också att förminska den politiska agendan då man i förväg 
bestämmer vad man får diskutera, och kan dessutom medföra att man ignorerar frågor som är 
svåra att enas kring. Istället bör man ge större utrymme för människors partikulära perspektiv 
i den demokratiska processen, för att på detta sätt nå mer rättvisa resultat. 
Deliberativ demokrati kräver också att man skall sätta sina personliga intressen, värderingar 
och perspektiv åt sidan för att kunna nå rättvisa politiska beslut i form av en rationell 
konsensus. Detta krav menar jag dock är orimligt, eftersom det omöjligen kan uppfyllas och 
dessutom riskerar att ge uttryck åt en falsk universalism. Deltagarna i en mer inkluderande 
demokratiprocess bör istället fokusera på människors partikulära perspektiv, för att på det 
sättet få social kunskap om människors skillnader och samhällets pluralism. 
Till sist har jag också argumenterat för att deliberativ demokrati inte kan hantera uppkomsten 
av en falsk konsensus. En sådan uppstår när vedertagna falska premisser, t.ex. i form av 
fördomar eller felaktiga antaganden, styr deliberationens agenda, och därmed också ger 
upphov till orättvisa beslut.  
 
För att kunna utforma en demokratimodell som på ett bra sätt uppfyller de demokratiska 
idealen, bör man dock inte överge den deliberativa demokratins grundtanke om att politiska 
beslut skall grundas i kommunikationen mellan samhällets medborgare. Däremot krävs det att 
man öppnar upp den demokratiska processen mycket mer än vad deliberativ demokrati 
tillåter, och släpper in människors partikulära perspektiv. Man måste dessutom vara medveten 
om att orättvisor kan gömma sig även i de procedurer man för tillfället ser som neutrala, och 
demokratin bör därför alltid sträva efter att avslöja och motverka politisk och ekonomisk 
dominans. Detta kräver i sin tur ett stort utrymme för, och ibland uppmuntring till, politisk 
mobilisering och opinionsbildning utanför det politiska forumet. Denna demokratimodell 
kommer visserligen att innebära en viss oordning, både i och utanför det politiska forumet, 
men detta krävs, enligt mig, ibland för att fullt inkludera människors perspektiv och främja 
rättvisan.   
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