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Abstract  
The aim of this thesis is to investigate, explain, compare and to a degree criticize the 
two theories Global Stakeholder Democracy by Terry Macdonald and Transnational 
Discursive Democracy by John Dryzek and their respective arguments for a global 
democracy, by using the method of an internal idea analysis. The two main questions 
of the thesis are: 
 
- With what arguments do Macdonald and Dryzek legitimize their respective form of 
global democracy?  
- What similarities as well as differences can be found in their argumentation for their 
respective theory and is it possible to see any potential internal problems in their 
argumentation?  
 
The results show that both Global Stakeholder Democracy and Transnational 
Discursive Democracy can be interpreted to share the same basic way of legitimizing 
democracy through a liberal value and notion of autonomy. Because of the current 
democratic deficit on a global level, this value is threatened. Both theories therefore 
try to solve this problem by promoting a pragmatic theory to democratize the global 
political system. The study recognizes some potential problems regarding the way 
both Macdonald and Dryzek argue for a global democracy. In MacDonald’s theory, 
the potential problem concerns mainly the lack of a clear definition of the theory’s 
fundamental part, what a stakeholder is. The potential problems with Dryzek’s theory 
derive from the fact that he might put to much trust in the concept of reflexive 
modernization, whether his theory will be able to actually influence discourses despite 
a lack of formal institutions, and finally if he will be able to guarantee political 
equality in the decision making process.  
 
Keywords: John Dryzek, Terry Macdonald, Transnational Discursive Democracy, 
Global Stakeholder Democracy, idea analysis, global democracy. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Sedan den Westfaliska freden 1648 har världen och det internationella systemet 
bestått av suveräna nationalstater (Sjövik, 2004, 70). Detta har också blivit den 
rådande normen för hur en fungerande demokrati kan och bör se ut. Att demokrati 
skulle kunna existera någonstans förutom innanför nationalstatens gränser sågs av de 
flesta som en absurditet. Den senaste tiden har dock en förändring påbörjats. 
Universitetskurser har i större utsträckning börjat fokusera på alternativa politiska 
synsätt såsom en global och kosmopolitisk demokrati, litteratur om samma ämne har 
ökat och kanske viktigast av allt, flera betydande bidrag har kommit från unga 
forskare, vilket är en antydning till att den nuvarande diskursen kan komma att 
förändras (Archibugi 2010, 84).  
 
Grunden till denna förändring är att nationalstaternas autonomi och 
handlingsutrymme minskat i takt med en ekonomisk, kulturell och politisk 
globalisering. I den numera globala världen fattas alltfler beslut utanför 
nationalstatens suveränitet och dess medborgare saknar därför inflytande och kontroll 
(Held 1997, 417). Detta har lett till att teoretiker ställer sig frågor såsom: Är idén om 
nationalstaten som centrum för demokrati förbrukad? Kommer en tredje demokratisk 
transformation att inträffa?  
 
Denna uppsats kommer att introducera två olika demokratiteorier, som båda är tänkta 
att demokratisera det globala politiska systemet. Uppsatsen kommer således att 
presentera, analysera och jämföra två olika teoretiker och hur de argumenterar för 
deras respektive teorier om global demokrati. Det huvudsakliga målet med uppsatsen 
är att beskriva samt kritiskt jämföra båda dessa förslag till att demokratisera det 
globala politiska systemet. De två utvalda teorierna och dess författare är John Dryzek 
som skriver om en ”Transnationell Diskursiv Demokrati”, samt Terry Macdonald som 
förespråkar en så kallad ”Global Stakeholder Democracy”. Anledningen till att just 
dessa två teorier valdes är på grund av att de båda teorierna egentligen inte är färdiga 
modeller, redan institutionaliserade (eller redo att institutionaliseras) i det globala 
politiska systemet, utan snarare är förslag till hur en demokratisering kan vara möjlig 
att genomföra. På grund av detta är det också viktigt att göra en djupgranskning kring 
varför dessa teorier behövs. Vad är det som legitimerar dem och säger att just dessa 
teoriförslag kan bidra till ökad demokrati i världen? Vad denna uppsats därför hoppas 
bidra med är att ge en mer strukturerad och övergripande bild kring hur de två 
teoretikerna Dryzek och Macdonald argumenterar för detta samt lyfta fram eventuella 
problem i deras argumentation. En annan orsak till att de valdes är att båda teorierna 
är relativt avvikande om man jämför med andra globala demokratiteorier. De teorier 
rörande global demokrati som får mest uppmärksamhet handlar oftast om att skapa en 
global stat eller olika nivåer av demokratiska institutioner som överlappar varandra 
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och som avgränsas på flera olika nivåer, alltså på en lokal, regional och en global 
nivå. John Dryzek och Terry Macdonalds teorier står i en varsin egen kategori inom 
området deliberativ global demokrati, eftersom de båda handlar om att demokratisera 
informella strukturer utan en mer formell global stat, varför de kan bedömas vara 
intressanta att jämföra.  
 

1.2 Syfte/Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utföra en beskrivande samt kritisk idéanalys av två 
olika demokratiteorier, som båda har som syfte till att demokratisera det globala 
politiska systemet. Uppsatsen kommer först att inrikta sig på att beskriva de argument 
respektive författare av respektive teori för fram som legitimering av teorin genom att 
undersöka hur de argumenterar för en demokrati överhuvudtaget, varför de 
förespråkar en global demokrati, och till sist varför just deras egen version av global 
demokrati är att föredra. Avslutningsvis kommer också en jämförande analys mellan 
de båda teorierna genomföras där fokus kommer att riktas mot själva argumentationen 
för deras teorier och de likheter och skillnader som kan finnas, för att sedan utsätta 
dem för en intern idékritik där fokus ligger på att lyfta fram och tydliggöra eventuella 
problem som kan urskönjas i argumentationen kring varför just deras egen version av 
global demokrati är att föredra.  
 
Syftet med uppsatsen mynnar ut i följande frågeställningar:   
 
Med vilka argument söker Terry Macdonald och John Dryzek legitimera sin 
respektive teori?  
 
Vilka likheter och skillnader finns mellan Terry Macdonald och John Dryzek 
argument för deras respektive teori och går det att urskönja interna problem i deras 
argumentation?  
 

1.3 Disposition 
Uppsatsen kommer att inledas med att behandla valet av metod, följt av en 
presentation av det material som använts för att genomföra studien. Därefter följer en 
redogörelse för bakgrunden till ämnet och de båda teorierna uppsatsen kommer att 
handla om samt en kontextuell redogörelse för forskningsdiskursen kring de båda 
teorierna uppsatsen ämnar undersök. Kapitel tre kommer att innehålla en redogörelse 
för de båda teorierna, vilka uppsatsen kommer undersöka. Hela teorierna kommer inte 
kunna beskrivas i denna uppsats på grund av deras komplexitet, varför endast en 
översiktlig sammanfattning kommer att presenteras. Önskar läsaren mer information 
rekommenderas litteraturen som står omnämnd i kapitlet vilket presenterar uppsatsens 
material. Därefter följer ett avsnitt som presenterar samt analyserar och jämför det 
som det som är fokus för uppsatsen, nämligen argumenten för respektive teori samt 
försöker svara på uppsatsens frågeställning. Uppsatsen avslutas sedan med en slutsats 
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som presenterar det arbetet kommit fram till samt en avslutande reflektion där 
författaren själv uttrycker de tankar som uppkommit av de resultat som studien fått 
fram.   
 

1.4 Metod  
Att bedöma eller analysera vetenskapliga ideologier eller idéer är något som ofta 
uppfattas som ovetenskapligt. För att genomföra en analys behöver man ”[…] en 
metod, en teknik, för att inte själv hänfalla till retorik eller ogrundat tyckande” 
(Beckman 2005, 9). Denna uppsats kommer därför att använda sig av en idéanalys 
som metod. Idéanalys som metod kan användas till att bland annat beskriva, förklara, 
kritisera eller ta ställning till politiska problem, budskap eller idéer (Beckman 2005, 
17). För att svara på denna uppsats frågeställning kommer både en beskrivande samt 
en kritisk idéanalys att användas.  
 
När man talar om idéanalyser är det brukligt att göra en uppdelning mellan 
idécentrerade- och aktörscentrerade analyser (Beckman 2005, 17). I det här fallet 
kommer en idécentrerad analys att tillämpas på grund av att det är själva idéerna som 
står i centrum och inte aktören. Frågor som vem aktören är eller i vilken kontext 
teorin är skriven i bör i det här fallet inte ha någon vidare påverkan på hur texterna 
tolkas eller beskrivs. Istället är det själva idéerna och argumenten som står i centrum, 
varför denna studie kan bedömas vara idécentrerad.  
 
Vidare finns det tre huvudsakliga tekniker vilka kan användas när man genomför en 
idéanalys. Dessa är begreppsanalys, innehållsanalys och argumentationsanalys. I 
denna uppsats kommer en argumentationsanalys att användas. En 
argumentationsanalys kännetecknas av att den inriktar sig på att systematiskt 
undersöka argument i en debatt eller för en viss ståndpunkt, vilket gör att den är 
passande för denna uppsats. Argumentationsanalysen är i det här fallet beskrivande 
vilket betyder att den kommer att inrikta sig på att förstå, identifiera och systematiskt 
indela de olika argument som försöker stödja de två olika teorierna (Beckman 2005, 
38-39). En beskrivande idéanalys behöver inte endast betyda att något beskrivs eller 
redogörs för utan när man beskriver något tillförs också något nytt. Annars skulle en 
beskrivande studie inte ha något vetenskapligt värde. En beskrivande idéanalys bör 
därför också dra slutsatser kring det den ämnar undersöka (Beckman 2005, 50). I det 
här fallet hoppas uppsatsen genom en beskrivande idéanalys kunna gå in på djupet 
och bena ut samt beskriva och dela in materialet på ett sätt som kanske inte är 
självklart, samt dra slutsatser om materialet som inte är direkt uttalade. 
 
Argumentationen för de båda teorierna kommer i uppsatsen att delas in i tre steg: 1. 
Vad legitimerar demokrati? 2. Varför global demokrati? 3. Varför just denna form av 
global demokrati? Den första punkten kommer att utforska hur de båda författarna 
argumenterar för demokrati överhuvudtaget. Vilka kriterier är det tänkt att en 
demokrati ska beskydda? Detta är nödvändigt att fastställa eftersom en legitimering 
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av en demokratimodell blir omöjlig om man inte kan svara på frågan varför demokrati 
är önskvärt från första början. För att skapa en demokratimodell måste man först 
fastställa vilka värden en demokrati är tänkt att beskydda, varför det också kommer 
att bli det första uppsatsen undersöker. Den andra punkten kommer att undersöka 
varför Terry Macdonald och John Dryzek argumenterar för en global demokrati. 
Varför är en global demokrati enligt dem nödvändig? Vad ser de för värde i en global 
demokrati? Den tredje punkten kommer att utreda varför just deras version av global 
demokrati är att föredra. Varför är Global Stakeholder Democracy eller Transnationell 
Diskurviv Demokrati den bästa modellen för att uppfylla de kriterier de tidigare 
argumenterat för att en demokrati bör uppfylla?  
 
Analysen kommer att avslutas med en idékritisk jämförelse vilken ämnar undersöka 
vilka likheter och skillnader som finns mellan hur de olika teoretikerna argumenterar 
utifrån de tre ovan presenterade punkterna samt lyfta fram eventuella problem som 
kan urskiljas i deras argumentation utifrån den tredje punkten som ska undersökas – 
varför just deras version av global demokrati är att föredra. I denna del av uppsatsen 
kommer fokus läggas på främst argumentens logiska konsistens hos de båda 
teoretikerna. Den logiska konsistensen kommer att prövas med hjälp av en så kallad 
intern idéanalys av de båda teoriernas argument för en global demokrati. En intern 
idéanalys går ut på att pröva en idés rimlighet. Den som framför en politisk eller 
moralisk uppfattning har som regel också en rad påståenden bakom denna 
uppfattning. Dessa påståenden kan sedan kritiseras för att vara mer eller mindre 
rimliga, beroende på vilken utgångspunkt idékritikern har. Således beror hela kritiken 
på utgångspunkten. Denna uppsats tar en intern utgångspunkt i sin kritik, vilket 
betyder att kritiken tar sin utgångspunkt i de premisser som de båda teorierna själva 
säger sig försvara som sin egen utgångspunkt. Kritiken är därför intern eftersom inga 
andra premisser än de som redan undersöks i de båda teorierna används som mått på 
deras respektive grad av rimlighet. Med en intern prövning av en teoris rimlighet 
menas således att du analyserar en teori utifrån de premisser författaren av teorin själv 
presenterar (Beckman 2005, 59-68).  
 

1.5 Material 
Uppsatsen bygger på en litteraturstudie av böcker och artiklar vilka varierar beroende 
på vilken del av uppsatsen de berör. I den del av uppsatsen som rör bakgrunden har 
litteraturen valts med avsikt att ge en bred samt översiktlig kunskapsgrund för det 
ämne uppsatsen behandlar, nämligen global demokrati. Litteraturen där kommer 
således fokusera på att besvara frågan vad global demokrati är, samt hur uppsatsen 
kommer att använda sig av detta ämne i fortsättningen av arbetet.  
 
Till den huvudsakliga delen av arbetet, avhandlingen av teorierna, kommer studien att 
fokusera på de mest centrala verken av Terry Macdonald och John Dryzek som rör 
deras respektive teorier. Syftet var att hitta de verk där de teorierna uppsatsen ämnar 
undersöka först presenteras, samt de andra verk som fungerar som kompletterande till 
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de båda teorierna. Vad gäller delen om Terry Macdonald kommer fokus ligga på 
hennes bok Global Stakeholder Democracy, samt hennes bidrag, The Idea of Global 
Stakeholder Democracy, till artikelsamlingen Global Democracy: A Symposium of a 
New Political Hope. Vad gäller John Dryzek kommer studien främst inrikta sig på 
boken Deliberative Global Politics, men också i viss mån till böckerna Deliberative 
Democracy and Beyond samt Foundations and Frontiers of Deliberative Governance, 
vilka också berör Dryzeks teori om Transnationell Diskursiv Demokrati till en viss 
del. Förutom detta kommer också fokus läggas på en del artiklar från Dryzek, och då 
främst Two Paths to Global Democracy och Transnational Democracy.  
 

2. Bakgrund/Kontext 
 
Detta kapitel har som syfte att redogöra för bakgrunden till varför de teorier som är 
aktuella för uppsatsen kommit till samt den kontextuella diskursen runtomkring dem. 
Eftersom uppsatsens teorier grundar sig i vad många kallar den tredje demokratiska 
transformationen kommer den första delen av bakgrunden bestå av en kort 
introduktion till demokratins historia och vad som ligger bakom den tredje 
demokratiska transformationen. Därefter kommer en kort presentation kring vad 
global demokrati är, dess olika former, och varför det enligt vissa är nödvändigt. 
Avslutningsvis följer en introduktionsdel kring vad deliberativ global demokrati är, 
vilket är formen för de två demokratiteorier denna uppsats kommer att redogöra för.  
 

2.1 Demokratiska transformationer 
Vid beskrivningar om demokratins historia brukar man ofta tala om tre så kallade 
demokratiska transformationer. Den första transformationen inträffade i Grekland 
under antiken för omkring 2500 år sedan. Icke demokratiska stadsstater, oftast 
aristokratier, oligarkier eller monarkier omvandlades plötsligt till demokratier (Dahl 
1994, 25). Dessa demokratier kännetecknades av en direktdemokrati där endast de 
manliga medborgarna i stadsstaten tilläts rösta, medan kvinnor, slavar och invandrare 
inte hade någon rösträtt. Även fast det varit svårt att fastställa något enhetligt svar till 
frågan om varför ett antal grekiska stadsstater valde att etablera ett demokratiskt 
styrelsesystem pekar många forskare på fyra särskilt stora orsaker till varför detta blev 
möjligt. Den första berör stadsstatens begränsade storlek vilket bidrog till en 
gemensam identitet och ett aktivt medborgerligt deltagande. Den andra viktiga faktorn 
berodde på de förhållandevis jämlika sociala och ekonomiska förhållandena som 
rådde i de stadsstater som senare utvecklades till demokratier. Den tredje faktorn var 
förekomsten av ett slavsystem vilket bidrog till en starkare känsla av samhörighet och 
utvaldhet hos de fria männen samtidigt som det medförde mer fri tid för 
medborgerligt politisk engagemang. Den fjärde och sista faktorn var stadsstatens 
ekonomiska och militära handlingskraft. Denna vara viktigt eftersom den hjälpte de 
grekiska stadsstaterna att upprätthålla sitt politiska system gentemot rivaliserande 
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oligarkiska politiska system (Sjövik 2004, 67-70). I 2000 års tid präglades demokratin 
av den demokrati som uppstod i de grekiska stadsstaterna, ända tills den andra stora 
demokratiska transformationen inträffade (Dahl 1994, 25).  
 
Den andra demokratiska transformationen fick sitt genomslag under den senare delen 
av 1700-talet. Den klassiska demokratins värden och institutionella principer ersattes 
successivt av en ny uppsättning av demokratiska värden samt institutioner. Den nya 
demokratin kännetecknades av representativitet istället för ett direkt folkligt 
deltagande. Denna form av demokrati uppstod på grund av framkomsten av de mer 
storskaliga nationalstaterna som inkorporerade de mindre stadsstaterna (Dahl 1994, 
25). Nationalstaten med dess territorialitet blev en förutsättning för den demokrati 
som skapades (Held 1997, 131). Det nya internationell-politiska systemet består av en 
samling nationalstater som alla har suveränitet över dess eget territorium, vilket ledde 
till att demokrati som koncept blev förpassat till att finnas endast innanför 
nationalstatens gränser (Sjövik 2004, 72-73). Som Mats Lundström skriver: 
”Demokrati handlar ju ytterst om makt över en statsapparat med ett avgränsat 
utrymme för sin jurisdiktion” (1998, 55). Denna demokrati, som uppstod i och med 
den andra transformation har ända tills nu generellt ansetts stå för vad demokrati 
egentligen är. Idén om nationalstaten som nödvändig för att kunna upprätthålla 
demokrati eller för att demokrati ens ska kunna existera. Detta är nu på väg att ändras 
och enligt många står vi nu inför en tredje demokratisk transformation (Held 1997, 
409-410, Holden 1966, 138-139).  
 
Den tredje demokratiska transformationen är inte något tidigare historiskt skeende 
utan något som håller på just nu, framför våra ögon. Den stora orsaken till den 
nuvarande transformationen stavas globalisering. I och med globaliseringen är 
världen nu mer sammanflätad än någonsin tidigare. Globalisering kan beskrivas som: 
”[…] ett flerdimensionellt fenomen som spänner över flera verksamhetsområden 
såsom ekonomi, politik, teknik, militärväsen, juridik, kultur och miljö” (Held 1997, 
415). Problemet med globaliseringen är att den på många sätt minskat staters 
suveränitet och autonomi. Globaliseringen har lett in nationalstaten i en global värld 
där en stats ekonomi, säkerhet och kultur är högst beroende av externa faktorer som 
de inte själva kan påverka. Utvecklingen av transnationella system i och med 
globaliseringen har hämmat den politiska, ekonomiska och sociala autonomin hos 
nationalstaten (Dahl 1994, 26-27). Frågan är inte längre om en förändring kommer 
ske, utan om förändringen är tillräckligt stor för att kunna leda till en tredje 
demokratisk transformation (Sjövik 2004, 75). Hur bör då dessa förändringar 
hanteras? Daniele Archibugi skriver:  

It should be clear that any form of democracy at the post-national level could not, and 
should not, be just a replica of the forms of democracy we have experienced at the 
national level. First of all, because the scale is different. Second, because the issues at 
stake at the post-national level require innovative forms of governance. Developing 
democratic practices in a new global dimension needs first of all an imaginative effort. 
(2010, 85)  
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Som svar mot den påstådda tredje demokratiska transformationen har nya 
demokratiteorier utformats med syfte att formulera möjligheter för en demokratisering 
av denna pågående globalisering (Archibugi 2010, 313).  
 

2.2 Global Demokrati  
Global demokrati är ett fält inom vetenskapliga studier som syftar till att 
demokratisera det globala politiska systemet. Teorier om global demokrati inriktar sig 
på att besvara frågan hur politisk makt kan legitimeras utanför nationalstatens gränser 
(Kuyper 2015, chap, 1). Global demokrati syftar således till att motivera hur man 
rättfärdigar transnationella beslutsprocesser samt vem som ska delta i utformandet av 
internationella lagar, regler och bestämmelser. Teorier om global demokrati har 
funnits tidigare, men fått ett enormt uppsving i och med konsekvenserna av 
globaliseringen, vilka kommit i form av ett globalt demokratiskt underskott (Kuyper 
2015, chap 1.1-1.2).  
 
Två olika sorters argument förs fram till varför vi bör ha en global demokrati. De som 
förordar den första kategorin av argument hävdar att global demokrati som 
styrelseskick har ett egenvärde. Med detta menas att en global demokrati är något som 
bör sökas trots de konsekvenser den för med sig på grund av att den till exempel 
förkroppsligar jämlikhet, autonomi, frihet mänskliga rättigheter. Den andra kategorin 
av argument hävdar att global demokrati har ett instrumentellt värde. Med detta 
menas att en global demokrati är eftersträvansvärd just på grund av de konsekvenser 
den för med sig (Kuyper 2015, chap, 1.3).  
 
Det finns många olika teorier som alla syftar till att besvara frågan hur en global 
demokrati bör se ut. Dessa teorier kan delas in i fem stycken huvudsakliga kategorier: 
”intergovernmental democratic states”, kosmopolitisk demokrati, teorier för en 
världsregering, radikal demokrati, och deliberativ global demokrati (Kuyper, 2015, 
chap, 2). I denna uppsats så är det som sagt två deliberativa modeller som kommer att 
undersökas varför nästa avsnitt kommer ge en mindre introduktion till detta ämne.  
 

2.3 Deliberativ global demokrati 
Deliberativa demokratimodeller på global nivå har, kanske inte helt oväntat, 
gemensamt att de på ett eller annat sätt förordar deliberation inom den globala 
politiska sfären som ett sätt att demokratisera global politik. De fundamentala 
grunderna till de allra flesta deliberativa demokratimodellerna är att fri deliberation 
utan yttre påverkan bör styra de politiska beslut som tas på global nivå samt att 
beslutstagande bör rättfärdigas för de som påverkas. Individer bör kunna ha en röst 
som kan påverka andra, men också kunna bli påverkade själva av den fria offentliga 
diskussionen. Det bör alltså finnas någon form av fri politisk diskussion. Hur detta ska 
genomföras finns det olika förslag till. Vissa förespråkar en omorganisering av redan 
existerande formella institutioner där deliberation på ett eller annat sätt ges ett större 
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utrymme. Andra förespråkar en mer informell modell genom ytterligare deliberation 
och påverkan från så kallade transnationella offentliga sfärer eller forum. Ett tredje 
populärt alternativ för globala deliberativa demokratimodeller är att ge icke-statliga 
aktörer såsom NGO:s, vetenskapliga expertgrupper eller ungdomsorganisationer ökat 
utrymme inom den globala politiska sfären. (Kuyper 2015, chap, 2.4) 
 
Det finns främst tre olika kritiska infallsvinklar gentemot deliberativa globala 
demokratimodeller. Till att börja med lyfter några kritiker fram argumentet att det 
globala politiska systemet omöjligt kan demokratiseras utan en tydlig strategi för en 
formell institutionalisering, vilket saknas i många av de deliberativa 
demokratimodeller som lyfts fram. En version av denna kritik riktar bland annat 
James Bohman mot Dryzek genom att hävda att hans teori istället för att vara 
deliberativ till sin natur egentligen är bestridd (contestatory). Den sorts minimala 
institutionalisering som Dryzek i sin teori erbjuder kan inte leda till aktivt och 
berättigat medborgardeltagande i politiska beslut. Det behövs en tydligare koppling 
mellan den offentliga sfären och de formella institutioner som tar beslut på global 
nivå, för att hans Dryzeks form av demokrati ska kunna ses som att ha konsekvenser 
(Bohman 2005, 43-45). Andra hävdar att deliberation leder till mindre effektiv 
beslutsfattning. Utan en effektiv mekanism såsom röstning blir det mycket svårare att 
fatta definitiva beslut (Kuypers 2015, chap, 2.4). Ännu en kritik är att deliberativ 
demokrati på global nivå aldrig kan bli helt jämlikt, något som enligt många också är 
ett av fundamenten av en väl fungerande demokrati. Hur ger man alla människor i 
världen lika stort chans att delta i deliberation? Enligt Raffaele Marchetti har 
framförallt olika stakeholdermodeller detta problem. Eftersom förmågan att få vara 
med i beslutsfattande genereras genom att man har ett intresse i beslutet frångår 
stakeholdermodeller från den klassiska idén om en person, en röst och förordar istället 
ett slags proportionalitetsideal. Enligt Marchetti kan politisk jämlikhet inte existera då 
alla inte har samma möjlighet att delta i ett beslut. Han skriver:  
 

It is not only because I have a specific stake (mostly generated by a causal relation) that I am 
entitled to vote in a democracy, but it is also because the political system is in place to formulate 
and take decisions that have a public value. (Marchetti 2012, 33) 

 
Marchetti uttrycker också tveksamhet kring huruvida alla intressen faktiskt kan bli 
representerade eftersom det oftast verkar vara endast självutsedda professionella 
aktörer som kommer till tals och därför får för mycket makt (Marchetti 2012, 35-36). 
Också Eva Erman för fram en liknande kritik gentemot deliberativa globala 
demokratimodeller. Erman menar att om en demokrati ska kunna räknas som legitim 
behöver det finnas ett slags befogenhetskriterium, något som deliberativa modeller på 
global nivå ofta bortser från. Det räcker inte med att endast ha en jämlik möjlighet att 
utse och identifiera vad som bör bli representerat, utan man ska också ha en möjlighet 
att utse vem som har auktoriteten att representera. Om inte detta sker hävdar Ernman 
att man går miste om en viktig demokratisk norm, nämligen jämlikt inflytande 
(Erman 2013. 8-9). Anders Uhlin och Jonas Tallberg tar upp att det empiriskt går att 
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se gott om deltagande genom deliberation från stakeholders i det globala civila 
samhället och vissa tecken på en ökad demokratisering, men att det i nuläget knappast 
kan anses vara ett rättvist eller jämlikt deltagande. Det finns dock optimism för 
framtiden. Vad som främst behövs är ökat deltagande samt ansvarsutkrävande, något 
som i nuläget fattas. Den stora frågan de för fram är – gentemot vem civila 
samhällsorganisationer bör ansvara emot. En fråga som måste besvaras för att kunna 
demokratisera de organisationer som utövar makt i det globala politiska systemet.  
 

3. Terry Macdonald och John Dryzek 
 
För att bättre kunna förstå hur Terry Macdonald och John Dryzek argumenterar för 
sin teori, är det också nödvändigt att till viss del förstå vad de båda teorierna går ut på. 
Därför kommer denna del att ge en kort introduktion till de båda teorierna som 
uppsatsen ska undersöka – Global Stakeholder Democracy och Transnationell 
diskursiv demokrati.   
 

3.1 Global Stakeholder Democracy 
Syftet med Terry Macodonalds så kallade ”Global Stakeholder Democracy är att 
formulera en strategi för en ny globaldemokratisk reform (Macdonald 2010, 111-
112). Detta genom att ge så kallade stakeholders utrymme att få vara med och påverka 
politiska beslut på global nivå som i sin tur påverka de själva (Macdonald 2008, chap, 
4.2). Tanken är att det i samhället ska bildas grupper av stakeholders så kallade 
”stakeholder communities”, vilka genom deliberation ska kunna vara med och 
påverka politiska beslut på global nivå. Viktigt att påpeka är också att man som 
individ inte är begränsad till att vara medlem i en stakeholder community utan att man 
kan vara medlem i flera så länge ens autonomi blir påverkad på ett problematiskt sätt.  
  
En grundförutsättning för att dessa grupper ska kunna fungera är att populationen 
innehar samma liberala kärnvärderingar. ”[…] specifically, there must be basic 
consensus around the core constitutive democratic values of individual autonomy, and 
shared (egalitarian) responsibility for protecting the autonomous capacities of others 
within the population group” (Macdonald 2008, chap, 4.2). Detta är nödvändigt för att 
kunna legitimera själva grupperna samt de demokratiska institutioner som ska 
representera dem. Värt att notera är dock att det fortfarande kan råda stora sociala och 
kulturella skillnader inom populationen så länge de delar samma grunduppfattning om 
demokrati (Macdonald 2008, chap, 4.2).   
 
Nästa viktiga punkt att påpeka är att det i Macdonalds modell inte bara är stater som 
bör räknas som demokratiska aktörer. Än så länge är hennes teori främst inriktad på 
NGO:s, då modellen i nuläget fungerar som en strategi för att ge NGO:s demokratisk 
ansvarsskyldighet. Planen är dock att den ska kunna gå att applicera på alla aktörer 
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som genom politiska beslut påverkar individer, då många icke-statliga organisationer 
utövar offentlig makt utan någon demokratisk kontroll. Demokrati bör enligt henne 
inte längre utövas i stängda samhällen såsom nationalstater utan också globalt, i form 
av bland annat NGO:s. Alla organisationer som utövar någon slags offentlig makt 
(public power) över individer bör enligt henne vara demokratiska (Macdonald 2008, 
chap, 2.1).  
 

3.2 Transnationell Diskursiv Demokrati.  
Denna del av uppsatsen kommer att behandla John Dryzeks teori som i uppsatsen 
kommer att kallas ”Transnationell Diskursiv Demokrati”. Genom teorin förordar 
Dryzek en deliberativ demokratisering av den globala politiken med fokus på 
diskurser (Dryzek 2006, 25-26). Diskurser definieras enligt Dryzek som: ”[…] a 
shared set of concepts, categories and ideas that provide its adherents with a 
framework for making sense of situations, embodying judgements, assumptions, 
capabilities, dispositions, and intentions” (Dryzek 2006, 1). Diskurser konstruerar 
alltså verkligheten såsom vi uppfattar den. De konstruerar mening, samt definierar 
vad som accepteras som sunt förnuft. Diskurser skapar kontexten i vilken människor 
tänker och agerar (Dryzek 2008, 478). Detta gäller överallt i samhället, vilket betyder 
att det också gäller inom den globala politiken. Dryzek har i sin litteratur en mängd 
olika exempel på vilken roll diskurser spelar i politiskt beslutsfattande. Exempel på 
just nu rådande diskurser är ”market liberalism”, ”globalization”, ”anti-corporate 
globalization”, ”realism”, ”human rights”, ”counter terror”, ”sustainable 
environment”, och ”neo conservatism”. Dessa diskurser har alltså enligt Dryzek total 
makt över vilken politik som förs och vilka beslut som tas på den globala politiska 
arenan (Dryzek 2006, 2-3). Till exempel är market liberalism den dominerande 
globala ekonomiska diskursen och styr hur ekonomin fungera globalt, genom att 
bland annat förespråka fri handel och rörligt kapital (Dryzek 1999, 35). Diskurser 
behöver dock inte vara hegemoniska utan det kan råda olika uppfattningar inom en 
diskurs. Som till exempel diskursen om sustainable environment. En av de 
fundamentala delarna med denna diskurs är just att diskutera vad som egentligen 
menas med sustainable environment (Dryzek 1999, 36).   
 
Om diskurser har så stor verkan på vilken politik som förs och vilka beslut som fattas 
borde därför en demokratisk teori ha som mål att använda sig av dessa diskurser. Som 
Dryzek skriver: ”If discourses matter in the way I have claimed, then the democratic 
question becomes one of determining how dispersed and competent control 
over their content, relative weight, and influence can be advanced” (Dryzek 2008, 
480). Att kontrollera innehållet i diskurser är dock inte en enkel sak eftersom de 
består av så pass djupa sociala strukturer. Att förändra en diskurs är dock möjligt. Allt 
som behövs är reflexivt tänkande samt agerande från aktörer. Frågan är nu hur detta 
bör ske? Enligt Dryzek bör detta ske inom den offentliga sfären. Det är inom den 
offentliga sfären idéer som liberalism, feminism och socialism skapades för att sedan 
inkorporeras inom nationalstaternas politik. Kommunikation inom den offentliga 
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sfären är således det som främst skapar och förändrar diskurser (Dryzek 2008, 481). 
Transnationell Diskursiv Demokrati går alltså ut på att genom deliberativt agerande 
inom den offentliga sfären, kontrollera den globala politiken genom att styra de 
diskurser som ligger bakom beslutsfattandet (Dryzek 2006, 154). 
 

4. Analys och jämförelse 
 
Denna del kommer att fungera som en redogörelse över de argument Macdonald och 
Dryzek presenterar för att legitimera sina teorier. Som tidigare beskrivits kommer 
argumentationen att systematiskt delas upp för att ge det hela en mer överskådlig bild. 
Argumentation delas upp i främst tre olika steg: 1. Vad legitimerar demokrati? 2. 
Varför global demokrati? 3. Varför just den här formen av global demokrati?   
 
Kapitlet kommer att avslutas med en jämförelse, vilken kommer att fokusera på att 
presentera de likheter och skillnader samt eventuella problem som kan upptäckas 
mellan hur Macdonald och Dryzek argumenterar för sin respektive form av global 
demokrati.  
 

4.1 Argument för Global Stakeholder Democracy 
Macdonalds argument för demokrati grundar sig i de liberala föreställningarna om 
autonomi och egalitet. Framförallt autonomi är enligt Macdonald den huvudsakliga 
kärnan i en liberal demokrati, varför demokratin främst borde syfta till att beskydda 
just individers autonomi. Föreställningen om demokratisk autonomi ska i det här 
fallet förstås som ”[…] one that can be protected and enacted through democratic 
political institutions” (Macdonald 2008, chap 1.4). Inte som den andra vanliga, något 
bredare förståelsen av autonomi som går ut på att varje individ ska ha möjlighet att 
formulera och effektivt söka att uppfylla sina mål. Denna förståelse går istället ut på 
att endast den autonomi som kan bli beskyddad av politiska institutioner också bör bli 
det. Enligt Macdonald krävs det därför att offentlig makt på ett problematiskt sätt 
inkräktar på människors kapacitet att leva ett autonomt liv. Först när detta händer kan 
en individ räknas som en demokratisk stakeholder 
 
Det andra fundamentala värdet vilket en demokrati borde syfta till att beskydda är 
jämlikhet. Jämlikhetskriteriet fungerar tillsammans med kriteriet om autonomi genom 
att demokratin har samma ansvar för att skydda alla individers autonomi. Detta 
mynnar ut i vad Macdonald anser vara centralt för att en demokrati ska vara legitim: 
om offentlig makt påverkar ens autonomi på ett problematiskt sätt, oberoende på vem 
man är i världen, ska demokratin skydda en och detta genom att man kan vara med 
och påverkar dessa beslut. Detta betyder att vi måste omdefiniera politisk jämlikhet 
eftersom alla enligt Macdonald inte bör ha samma förutsättningar att påverka politiska 
beslut. Det som istället spelar roll är just om man på ett problematiskt sätt blir 
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påverkad av offentliga beslut. För att sammanfatta legitimeras demokrati enligt 
Macdonald genom att beskydda individers autonomi på ett jämlikt sätt, vid de 
tillfällen deras autonomi påverkas problematiskt av aktörer som utövar offentlig makt 
(Macdonald 2008, chap 1.4). Problemet med dessa definitioner är att beskrivningen 
av vad en demokratisk stakeholder är, fortfarande är väldigt vag. Till att börja med 
råder det många olika uppfattningar om vad autonomi är. Hur ska man då kunna 
bestämma vad ”en problematisk begränsning av individers autonomi” kan räknas 
som? Vidare är det omöjligt att genom denna definition bestämma hur mycket ansvar 
olika politiska aktörer bör ha för att beskydda individers autonomi. Det behövs en 
tydligare operationalisering. Detta erkänner dock Macdonald. Syftet med hennes teori 
är endast att skapa en ram för framtida arbeten. Vilken autonomi som bör beskyddas 
samt vilket ansvar politiska aktörer har gentemot varandra och olika stakeholder 
communities är något som kommer att behöva diskuteras om denna teori någonsin ska 
kunna institutionaliseras (Macdonald 2008, chap, 4.2). 
 
När vi nu konstaterat hur Macdonald argumenterar för demokrati och vad som enligt 
henne rättfärdigar det som ett legitimt styrelseskick kommer vi till frågan: varför 
global demokrati? Varför kan hon inte nöja sig med den redan existerande demokratin 
innanför nationalstaten? Anledningen till detta beror på demokratin just nu misslyckas 
med att försvara de fundamentala värden den är till för att beskydda. På grund av det 
globala demokratiska underskottet blir individers autonomi påverkat av beslut de inte 
har en chans att utöva inflytande på själva (Macdonald 2010, 111-115). En 
demokratisering av det globala politiska systemet blir därför ett måste. För att 
motverka detta har Macdonald en realistisk syn på vad som behöver göras. 
Macdonald börjar därför sin argumentation genom att ta upp problemet med det 
demokratiska underskottet. Enligt Macdonald är en stor del av makten som utövas 
bortom nationalstaternas gränser inte demokratisk. Macdonald skriver att:  

[…] the primary source of the global democratic deficit is a system-level disjuncture 
within the global political order. This means that the problem is concerned with how the 
two fundamental constitutive elements of a democratic political system—the agencies 
through which “public” political power is exercised, and the communities that engage in 
collective democratic decision-making—fit together as a whole (2008, 111).  

Den största anledningen till detta beror på att global offentlig makt nu utövas på olika 
sätt och olika nivåer, genom stater, internationella organisationer transnationella 
företag samt NGO:s. Trots detta har inga demokratiska institutioner skapats i 
anslutning till detta maktutövande. Ingen av dessa organisationer står därför under 
någon slags demokratisk kontroll, vilket har lett till ett globalt demokratiskt 
underskott. Att institutionalisera deltagande, representativa eller deliberativa 
mekanismer inom demokratiska samhällsgrupper är inte tillräckligt. Detta beror på att 
demokrati inte bara kräver att människor har tillgång till demokratiska procedurer för 
att kunna ta kollektiva beslut utan också att dessa beslutsprocesser utövar kontroll 
över aktörerna som via sin offentliga makt påverkar dem. Intressenter måste få något 
att säga till om i den globala politiken. Eftersom detta är ett problem på en systemnivå 
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krävs det också en lösning på motsvarande nivå (Macdonald 2010, 111-112). För att 
detta ska vara möjligt krävs det att vi inte ser konceptet demokrati som en procedur. 
För att kunna genomföra den förändring Macdonald vill realisera krävs det att vi 
föreställer demokrati som något som innehar en viss substans, ett system som genom 
institutionella mekanismer försvarar värdena individuell autonomi och jämlikhet. När 
demokratin inte längre gör det, krävs det en förändring. Demokratin behöver alltså 
enligt Macdonald förändras och anpassas efter de empiriska begränsningar som 
existerar runtom (Macdonald 2010, 115).   

Enligt Macdonald finns det tre möjliga förändringar som skulle kunna avhjälpa det 
demokratiska underskottet. Den första går ut på att lämna kvar gränserna för 
demokratiska samhällen (främst nationalstater), men omorganisera ramverket för 
global offentlig makt, så att ingen signifikant nivå av makt kan utövas utanför 
nationalstatens gränser. Den huvudsakliga agendan i denna teori skulle vara att stärka 
auktoriteten hos nationalstaterna samt minska eller helt ta bort makten som utövas 
globalt av internationella organisationer, NGO:s eller interventioner från andra stater. 
Den andra teorin vill lämna det globala politiska ramverket i dess redan nu 
existerande pluralistiska struktur, men omstrukturera gränserna för vart och hur 
demokratiska beslut fattas. De huvudsakliga reformer denna teori skulle innefatta är 
en etablering av nya mekanismer för kollektiva beslutsprocesser samt politisk kontroll 
över de transnationella organisationer och institutioner som påverkar det 
transnationella samhället. Den tredje idén går ut på att justera både strukturen för 
global offentlig makt och gränserna för hur och var demokratiska beslut fatta. Detta 
för att: ”[…] achieve a democratic alignment in accordance with the requirements of 
some additional exogenous normative standards - such as a conception of social 
justice, or some instrumental welfare-based policy objectives” (Macdonalds 2010, 
112). 

Enligt Macdonald delar den första och den tredje teorin ett gemensamt problem. Båda 
kräver en omfattande transformation av den redan förankrade pluralistiska strukturen 
som den globala offentliga makten nu innehar. För att förändra detta skulle de krävas 
ett massivt arbete. Macdonald skriver: ”This would be a massive undertaking in social 
engineering, the enormity of which should not be underestimated; the prospects of 
achieving extensive success in such a project in the foreseeable future would be dim” 
(Macdonald 2010, 112). Detta beror på att kraftiga sociala strukturer som sträcker sig 
bortom domänen för formella politiska institutioner är djupt inbäddade i den 
offentliga maktens struktur. Dessa sociala strukturer inkluderar ekonomisk produktion 
och distribueringssystem, materiella sociala infrastrukturer samt ideologiska och 
solidaristiska kulturella strukturer. Dessa strukturer är som sagt inget som bryts ner 
eller transformeras över en natt utan detta tar lång tid (Macdonald 2010, 213).  

Macdonald argumenterar därför för att den enda realistiska reformen är en strategi där 
vi inte behöver bryta ner och skapa ett helt nytt globalt politiskt system utan lämna det 
redan existerande pluralistiska systemet, men omstrukturera gränserna för 
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demokratiska samhällen. Det mest realistiska sättet att få till stånd en demokratisering 
av det globala politiska systemet är alltså genom att göra globala aktörer mer 
demokratiska och ansvarsskyldiga gentemot de människor deras beslut påverkar. 
 
Som vi tidigare konstaterat ser Macdonald demokrati som ett koncept som innehar en 
viss substans, i det här fallet att det måste beskydda de normativa värdena av 
autonomi och jämlikhet, men hon hävdar också de institutionella delarna, 
organisationen av demokrati som styrelseskick, måste anpassas beroende på hur den 
empiriska verkligheten ser ut runtom (Macdonald 2010, 115). Macdonald förordar 
därför inte en ideal syn på demokrati, utan en realistisk eftersom hon hävdar att 
hennes modell, Global Stakeholder Democracy, har de bästa chanserna att lyckas 
demokratisera det globala politiska systemet och på så sätt också bästa kan skydda 
individers autonomi, på ett egalitärt sätt. Detta skulle kunna vara ett problem i 
Macdonalds argumentation om det inte vore för att hon öppet erkänner att en Global 
Stakeholder Democracy inte nödvändigtvis ger de bästa förutsättningarna för 
autonomi. Macdonald menar att modellen endast behöver ses som början till en global 
demokratisering, vilket till slut kan komma att leda till en ultimat transformation av 
det globala politiska systemet (Macdonald 2008, chap, 1.3). Hon menar alltså att 
hennes realistiska syn på vad man kan göra åt problemet med det demokratiska 
underskottet inte utesluter att man vid sidan om arbetar för en långsiktig mer ideal 
föreställning om hur det demokratiska underskottet ska botas.  
 

4.2 Argument för en Transnationell Diskursiv Demokrati 
Demokrati legitimeras enligt Dryzek utifrån huruvida människor har rättigheten, 
kapaciteten samt möjligheten att genom deliberation påverka de kollektiva beslut som 
berör de själva. Dryzek identifierar dock ett problem med demokratisk legitimitet 
utifrån ett deliberativt perspektiv, vilket handlar om huruvida man kan lyckas 
involvera tillräckligt många i en deliberativ process för att den ska kunna räknas som 
legitim. Detta problem löses dock genom den diskursiva demokratiteorin. Dryzek 
skriver: ”Discursive legitimacy is achieved to the extent a collective decision is 
consistent with the constellation of discourses present in the public sphere, in the 
degree to which this constellation is subject to the reflective control of competent 
actors” (Dryzek 2010, chap, 2). Diskursiv Demokrati kan därför förstås som legitimt 
då aktörer genom deliberation i den offentliga sfären, har möjligheten att kunna 
påverka de diskurser som styr den politik som påverkar aktörerna själva. Dryzeks 
argumentation för demokrati är normativ, på de sätt att han hävdar att det som 
legitimerar demokrati i sig är att man själv har möjlighet att påverka de beslut som i 
sin tur påverkar en själv, vilket påminner om Macdonalds legitimering av demokrati, 
och också kan uppfattas som att Dryzek genom demokrati vill beskydda individers 
autonomi. När Dryzek tar in den diskursiva legitimiteten i redogörelsen tar dock den 
konstruktivistiska sidan över. Detta beror på att aktörer själva bildar sina egna 
uppfattningar om vad som har värde, genom de olika diskurser som råder i samhället. 
De olika diskurser som finns i samhället blir följaktligen det som bestämmer vad som 
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kan räknas som värde och dessa diskurser är konstruerade av oss själva, aktörerna. 
Det verkar därför som att det enligt Dryzek inte finns några objektiva normativa 
värden, vilka vi bör eftersträva. Det verkar snarare som att Dryzek menar att vi själva 
skapar de värden som är eftersträvansvärda genom deliberation och skapandet samt 
förändrandet av diskurser. Det intressanta är dock att vi vet sen tidigare att Dryzek ser 
ett normativt värde i autonomi, vilket en demokrati bör uppfylla. Men hur beskyddas 
dessa värden om allting är subjektivt? Enligt Dryzek görs detta av fenomenet reflexiv 
modernisering. När individer börjar tänka kritiskt kring de rådande diskurserna i 
samhället och sedan är med och påverkar eller till och med förändrar dem, när sedan 
dessa diskurser påverkar de beslut som tas i samhället, då börjar det likna en diskursiv 
demokrati (Dryzek 2006, 19-26). Man kan därför tolka Transnationell Diskursiv 
Demokrati som en teori för rättvis representation, genom frigörelse. Teorin har en 
grundnorm vilken baserar sig i individuell autonomi och denna uppnås genom 
reflexivt tänkande i en subjektivt konstruerad värld där diskurser har makten. Därför 
bör Dryzeks version av Diskursiv Demokrati betraktas som en konstruktivistisk teori 
där allting anses vara subjektiva konstruktioner, men teorin har samtidigt normativa 
inslag i och med att den legitimeras genom individers rätt att ha ett inflytande på 
beslut som påverkar dem själva. Sist men inte minst har teorin också ett kritiskt inslag 
då de normativa värdena uppnås genom kritiskt tänkande av individerna, alltså en 
slags frigörelse. 
 
Nu kommer vi dock till frågan: varför bör en diskursiv demokrati också vara 
transnationell? Dryzek skriver inte i någon av hans texter att en demokrati bör vara 
global. Han lyfter dock fram argumentet om att globaliseringen lett till ett 
demokratiskt underskott i den globala politiken (Dryzek 1999, 1). Om det inte vore så 
att globaliseringen medfört att vi påverkas av politiska beslut tagna av aktörer som 
undkommer nationalstaternas suveränitet skulle en diskursiv demokrati endast kunna 
förläggas till innanför nationalstatens gränser. Dryzeks diskursteori i sig är därför 
aldrig ett argument för en global demokrati. Teorin om en Transnationell Diskursiv 
Demokrati kommer snarare som en konsekvens beroende på det nuvarande globala 
demokratiska underskottet. Det går följaktligen inte riktigt att påstå att Dryzek 
argumenterar för en global demokrati i sig, utan endast att han argumenterar för en 
demokrati som uppfyller de normativa värden han tidigare argumenterat för. Detta är 
e intressant aspekt i Dryzeks argumentation för en Transnationell diskursiv 
Demokrati, vilken bevisar att Dryzek endast ser ett instrumentellt värde i en global 
demokrati och inte ett egenvärde.  
 
Som vi nu konstaterat är syftet med Dryzeks diskursiva demokrati likt Macdonalds 
Global Stakeholder Democracy att hitta den bästa strategin för att demokratisera den 
globala politiken. Frågan är varför en Transnationell Diskursiv Demokrati är vårt 
bästa alternativ? Till att börja med menar Dryzek att vi måste tänka på demokrati som 
en process, inte i formen av en modell. Dryzek skriver: ” Thinking in terms of models 
of democracy is often less productive than thinking in terms of processes of 
democratization” (Dryzek 2008, 471).  Detta beror på att modeller hjälper, men också 
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begränsar tänkande. En normativ demokratimodell kräver att ett antal specifika 
omständigheter alla måste finnas eller kunna skapas för att modellen ska fungera. Vad 
händer om en del av en modell är omöjlig att institutionalisera? Om vi i ett system 
bara kan få till fria val fast utan yttrandefrihet, är modellen fortfarande attraktiv? I ett 
flernivåsystem med många olika aktörer precis som det nuvarande globala politiska 
systemet, är det svårt att lyckas institutionalisera en modell. Är det ändå värt att 
försöka institutionalisera en modell där förutsättningarna för att hela modellen ska 
fungera inte finns? På grund av detta är det enligt Dryzek bättre att istället använda 
sig av en demokratiserande process (Dryzek 2008, 471). Dryzek ser alltså demokrati 
som ett öppet koncept som inte bör begränsas utav en modell.  
 
Dryzek föredrar att se en demokratiseringsprocess genom tre olika kriterier vilka 
bidrar till att göra ett samhälle mer eller mindre demokratiskt. Dessa är ”omfattning”, 
”autenticitet” och ”franchise”. Med omfattning menas urvalet av frågor under 
medveten kollektivkontroll. Autenticitet syftar till vilken grad kontroll över frågor är 
av substans snarare än endast symboliskt. Med franchise menas det antal människor 
som har inflytande över vilka beslut som tas, alltså inte den något vanligare 
definitionen om franchise, vilken menar människor som har rösträtt. Istället för att 
fråga, ”vilken demokratimodell bör vi söka”, borde vi fråga, ”vilka framsteg är 
möjliga att göra på en eller flera av dessa tre dimensioner av demokratisering”? Ett 
framsteg för vilken som helst av dessa kriterier är önskvärt, oavsett om situationen 
inte stämmer överens med någon normativ demokratimodell (Dryzek 2008, 472).   
 
Dryzek går sedan vidare för att förklara ytterligare skepticism kring kosmopolitiska 
demokratiteorier förutom det redan nämnda problemet med demokratiska modeller. 
Dryzek avfärdar snabbt tanken på en global demokrati endast på grund av att världens 
stater aldrig skulle gå med på det. Vidare ser han ingen riktig möjlighet att 
demokratisera internationella organisationer såsom WTO och IMT eftersom de inte 
har någon demokratisk ansvarsskyldighet. Den mest lovande kosmopolitiska 
demokratimodellen bör därför begränsas till endast EU, men inte ens där ser 
utsikterna särskilt lovande ut. Till att börja med är flera av medlemsländerna inte 
längre så inställda till EU, och ännu mindre till ett mer kosmopolitiskt projekt. Skulle 
man också se EU som början för ett större globalt kosmopolitiskt projekt är det mer 
troligt att det skulle sluta likadant som det gjorde för USA och deras demokratisering 
av mellanöstern (Dryzek 2008, 474-476).  
 
Dryzek ser två möjliga vägar till en global demokratisering eller åtminstone två olika 
strategier, vilka båda har de bästa förutsättningarna för att mer eller mindre lyckas 
demokratisera den globala politiken. Den första rör konstitutioner eller 
konstitutionalism. Konstitutionalism är universellt sett på som något bra. Så länge en 
konstitution skapas genom en hälsosam debatt över vilken politik som bör föras går 
det inte att finna invändningar mot konstitutionalism som process. Enligt Dryzek bör 
man dock inte se konstitutioner som en fundamental del av strukturen kring politiken. 
I ett reflexivt modernt samhälle kommer individer ifrågasätta deras roller inom 
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konstitutionen och kanske till och med använda den till något som dess skapare 
absolut inte tänkt sig (Dryzek 2008, 476). Konstitutioner kan också ha katastrofala 
konsekvenser som i till exempel fallet med Jugoslavien där konstitutionen visades ha 
konsekvenser i form att ett etniskt krig. Även konstitutioner som stödjer deliberation 
kan ibland vara misstänksamma. Det är en fin linje mellan att beskydda deliberation i 
den offentliga sfären och gynna det. Att beskydda deliberation är alltid bra medan att 
gynna deliberation ibland kan vara farligt. Den främsta kritiken kommer ibland i form 
av att den offentliga sfären blir exkluderad från politikens forum. Dryzek menar att 
konstitutioner inte behöver betyda allt när det kommer till organisationen av en 
styrelseform. Även en konstitution som ser bra ut på pappret behöver en stödjande 
diskurs för att vara lyckad (Dryzek 2008, 477-478). Här kommer Dryzek in på den 
andra vägen till en global demokratisering. Denna väg går via diskurser. Dryzek 
identifierar två så kallade ”sources of order”. Dessa är konstitutioner samt diskurser. 
Dryzek skriver:  
 

A constitution is a shared set of formal rules; a discourse is a shared set of informal 
understandings. Both can order aspects of the world. Discourses can substitute for 
constitutions; and the two sources of order can coexist in variable proportions (2008, 
478). 

 
Dryzek menar alltså att diskurser och konstitutioner kan samexistera i ett 
demokratiskt samhälle. Båda har sina för- och nackdelar, men de är båda fortfarande 
sources of order. Dryzek fortsätter sedan sin argumentation genom att måla upp just 
varför diskurser har sådan makt i samhället. Då detta redan har behandlats tidigare i 
uppsatsen kommer det inte att upprepas även i denna del. Värt att tillägga är dock att 
diskurser blir extra viktiga i fall där formella institutioner är svaga, vilket är fallet i 
den globala politiken där de inte existerar överhuvudtaget. Dryzek skriver:   
 

As we move from the level of the state to a post-national union like the European Union 
and to the global level, the relative importance of the formal and the discursive changes. 
As we ascend levels, the discursive grows in importance, simply because of the increasing 
weakness of alternatives to informal sources of order (2008, 484). 

 
Detta exemplifieras bland annat genom protesterna mot globaliseringen i Seattle 
1999. Dessa protester hade effekt på alla de tre kriterierna, omfattning, franchise och 
autenticitet. Protesterna fick möten som tidigare hölls bakom stängda dörrar att hållas 
mer öppna för att öka transparensen, vilket ledde till en ökning i omfattning. Rörande 
franchise lyckades protesterna få institutioner såsom IMF och WTO att skapa sociala 
forum där människor kunde påverka frågorna som protesterna handlade om. Vad 
gäller autenticiteten lyckades protestanterna väcka en debatt som tidigare inte funnits. 
Dryzek skriver: ”Overall, the global hegemony of market liberal discourse found a 
serious competitor, and so transnational discursive democracy was advanced” (2008, 
482-483). Eftersom denna nya balans mellan diskurser hade sådana konsekvenser för 
vilken politik som fördes kring globaliseringen, just därför är en Transnationell 
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Diskursiv Demokrati så viktig för en demokratisering av det globala politiska 
systemet (Dryzek 2008, 483).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Dryzek ser ett normativt värde i demokrati 
genom att det bör beskydda individuell autonomi. Just nu råder det ett demokratiskt 
underskott i det globala politiska systemet, där det inte längre finns någon chans för 
demokratin att beskydda demokratins grundvärde. Det går inte heller att göra 
någonting för att förändra hela systemet utan en mindre förändring behövs och det är 
där Transnationell Diskursiv Demokrati kommer in.   
 

4.3 Jämförelse 
Inledningsvis kan vi konstatera att de båda teorierna delar en nästintill identisk 
grundidé om vad som legitimerar demokrati, vilket kanske inte är så överraskande då 
båda teorierna betraktas som deliberativa. Enligt Macdonald krävs det att offentlig 
makt inte på ett problematiskt sätt inkräktar på individers kapacitet att leva ett 
autonomt liv för att en demokrati ska kunna räknas som legitim och enligt Dryzek blir 
politiska beslut legitima på så sätt att de påverkade av dem har kapacitet, samt 
möjlighet att själva påverka besluten genom deliberation (Dryzek 2010, chap, 2, 
Macdonald 2008, chap, 1.4).  Enligt båda teoretikerna blir således demokrati legitimt 
genom att individer har något att säga till om rörande de beslut som påverkar dem, 
vilket är en vanlig legitimering av demokrati hos deliberativa demokratimodeller. 
Båda legitimerar därför demokrati genom en uppfattning om individers autonomi. 
Man kan därför också tolka båda teoretikers form av demokrati som att den grundar 
sig i en slags uppfattning om en rättvis representation av intressen genom 
deliberation. Den enda skillnaden är att Macdonald tar upp att offentlig makt måste 
påverka individer på ett problematiskt sätt för att man ska kunna delta i en formandet 
av ett beslut, vilket betyder att de som inte blir påverkade blir exkluderade från 
beslutsprocessen. Detta medan Dryzek aldrig tar upp ett sådant kriterium, vilket gör 
att man kan dra slutsatsen att vem som helst som har viljan att vara med och påverka 
en diskurs också bör få vara det. Hans teori handlar snarare om att man måste ha 
möjligheten att kunna vara med och påverka än att utesluta någon på grund av olika 
anledningar. Detta betyder att Dryzek aldrig behöver förändra bilden av vad politisk 
jämlikhet är, vilket Macdonald gör i och med hennes definition av vad som gör 
demokrati legitimt.  
 
Det finns också stora likheter i varför de båda vill expandera demokratins gränser 
utanför nationalstaten. De har båda identifierat ett problem i och med ett rådande 
demokratiskt underskott i den globala politiken, vilket inkräktar på både Dryzeks och 
Macdonalds legitimitetskriterium om en rättvis representation av intressen. De 
identifierar också samma typ av odemokratisk makt, alltså inte bara nationalstater 
utan också olika internationella organisationer av olika slag. Detta har i sin tur lett till 
att både Macdonald och Dryzek har skapat sina teorier med syfte att demokratisera 
det globala politiska systemet eftersom de båda vill uppfylla detta kriterium. För att 
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sammanfatta för både Dryzek och Macdonald normativa argument kring vilka värden 
en demokrati bör beskydda. De ser också ett nuvarande problem i och med att global 
politik lider av ett demokratiskt underskott, vilket behövs botas för att demokrati ska 
vara legitimt. Därför kommer vi till frågan. Varför är just deras egen version av global 
demokrati den bästa modellen för att råda bot på det nuvarande problemet? 
 
Till att börja med kan vi konstatera att både Dryzek och Macdonald har en realistisk 
syn på hur de vill demokratisera det globala politiska systemet. Båda ser det 
nuvarande systemet som alldeles för komplicerat för att en hel transformation ska 
kunna göras. De vill således båda demokratisera det globala politiska systemet för att 
uppfylla legitimitetskriteriet för en demokrati och de vill båda göra det på ett 
”realistiskt” sätt. Här börjar det dock uppstå vissa olikheter. Macdonald uttrycker till 
skillnad från Dryzek också en viss lockelse till en ideal uppfattning om global 
demokrati. Även fast Macdonald starkt förordar ett pragmatiskt tillvägagångssätt 
exkluderar hon inte totalt ett idealt. Hon menar att vi alltid kan sträva efter att nå ett 
globalt demokratiideal, men att vi samtidigt måste vara realister. Hennes slutsats blir 
att vi nu till en början bör implementera en mer realistisk teori för att demokratisera 
det globala politiska systemet, men samtidigt inte släppa tanken på en ideal form av 
demokrati (Macdonald 2008, chap, 1.3). Detta medan Dryzek endast beskriver en 
realistisk lösning till problemet med det globala demokratiska underskottet.  
 
Detta kan delvis förklaras genom skillnaderna i vilken sorts argument de båda 
presenterar för en global demokrati. Medan Dryzek ganska tydligt anser att en global 
demokrati har ett instrumentellt värde, är det något mindre självklart hur Macdonald 
resonerar. Enligt Dryzek är, som vi redan konstaterat, demokratins uppgift att skydda 
individers möjlighet att genom deliberation påverka beslut som påverkar de själva. 
Eftersom beslut nu påverkar individer utöver nationalstaternas gränser måste då 
demokratin följa med. Dryzek ser därför inget egenvärde utan endast ett 
instrumentellt värde i en global demokrati, eftersom den endast bör finnas för att råda 
bot på detta demokratiska underskott. Macdonald ser, likt Dryzek, också ett 
instrumentellt värde i en global demokrati av ungefär samma anledningar. Likt 
Dryzek argumenterar hon för en global demokrati eftersom det är ett måste för att 
kunna uppfylla hennes krav på autonomi och jämlikhet. Global demokrati har därför 
ett instrumentellt värde. Till skillnad från Dryzek går det dock att argumentera för att 
Macdonald också ser ett egenvärde i en global demokrati. Detta beror på att 
Macdonald som sagt ser ett värde i normativa ideala demokratiteorier. Enligt 
Macdonald har global demokrati ett instrumentellt värde i och med att det behövs för 
att just nu för att motverka det globala demokratiska underskottet, men det har också 
ett egenvärde eftersom hon inte utesluter att en framtida modell av global demokrati 
kan vara det överhuvudtaget bästa sättet på att beskydda de två värdena vilka 
legitimerar en demokrati – autonomi och jämlikhet. På grund av detta kan man dra 
slutsatsen att Macdonald kanske till största del är realist i sin argumentation för en 
global demokrati, men också till viss del en idealist. Detta medan man utifrån Dryzeks 
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argumentation endast kan dra slutsatsen att han är en realist vad gäller 
implementerandet av en global demokrati.  
 
Ytterligare en intressant aspekt och skillnad mellan hur Macdonald och Dryzek 
argumenterar är det faktum att Macdonald, trots att hon säger att en omformulering av 
det globala politiska systemet är osannolik ändå till viss del argumenterar för det 
eftersom hon vill se en omstrukturering av gränserna i det globala politiska systemet 
genom att ge globala aktörer ansvarsskyldighet. Detta medan Dryzek ser också detta 
som en omöjlighet och lyfter fram det som ett argument för en Transnationell 
Diskursiv Demokrati. Som tidigare sagts ser Dryzek det nuvarande globala politiska 
systemet med kontrasterande diskurser som för komplicerat för att kunna 
demokratiseras genom en kosmopolitisk demokratimodell och han tar också upp 
svårigheten med att ge globala organisationer såsom IMF och WTO 
ansvarsskyldighet. Enligt honom är det möjligt att vi nått gränsen av demokratisering 
för globala formella institutioner. Vi måste finna en ny väg (Dryzek 2008, 158). Detta 
är en av anledningarna varför just Dryzeks egen version av global demokrati enligt 
honom är den enda som kan fungera. Det Dryzek argumenterar för är att släppa 
tanken på att omstrukturera formella institutioner på global nivå och istället fokusera 
på att skapa en slags informell demokrati genom deliberation i den offentliga sfären. 
Eftersom diskurser spelar så stor roll i transnationell politik är det just diskurser som 
medlemmarna i en demokrati ska kunna vara med och påverka annars uppnås inte 
Dryzeks legitimitetskriterium vi tidigare talat om. Detta är ett av hans huvudsakliga 
argument för varför en Transnationell Diskursiv Demokrati är den bästa lösningen på 
problemet med det globala demokratiska underskottet och är också en anledning till 
att Dryzeks argumentation kan ses som extremt pragmatiskt. Detta blir tydligt om 
man sätter det i kontrast med Macdonalds argumentation som enligt henne också är 
realistisk. Macdonald tror ändå att någon form av institutionalisering av det 
nuvarande systemet är möjlig, men också nödvändig för att kunna göra en legitim 
demokratisering av det globala politiska systemet.   
 
Detta hör ihop med och leder oss in på nästa skillnad som uppsatsen ska ta upp mellan 
de båda teorierna, vilken handlar om att Macdonald förespråkar en tydlig demokratisk 
modell, till skillnad mot Dryzek som föredrar att se demokratisering som en process. 
Som tidigare behandlats behöver man inte, enligt Dryzek, en demokratimodell för att 
demokratisera det globala politiska systemet, utan man bör istället tänka på det som 
en process. Detta är inte något som Macdonald berör direkt, men vissa av hennes 
argument berör detta på ett indirekt sätt. Enligt Macdonald själv är den teori hon än så 
länge producerat bara början på den modell som enligt henne bör institutionaliseras. 
Enligt Macdonald är modeller viktiga eftersom de ger oss något att arbeta efter - ett 
ideal. Viktigt att påpeka är dock att hon är tydlig med att föra fram vikten av att börja 
med något som fortfarande är realistiskt, varför hon utvecklat Global Stakeholder 
Democracy. Modellen som sådan är dock inte klar och färdig modell. Tvärtom säger 
hon själv att det bara är början på ett ramverk, vilket hon hoppas att andra teoretiker 
ska fortsätta bygga på. Det som är viktigt är dock en realistisk början. Annars kan 
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man inte komma någonstans. Enligt Macdonald finns det således plats för både ideala 
och realistiska teorier.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Macdonald och Dryzek legimiterar sin 
demokrati utifrån ungefär liknande grundideal och båda identifierar nödvändigheten 
av en global demokrati utifrån de empiriska omständigheter som just nu omger den 
globala politiken. Vad är då den största skillnaden mellan hur de argumenterar för sin 
teori? Vad är det som kommer att bedöma om en av teorierna är dömd att bättre 
lyckas med en demokratisering än den andra? Svaret på denna fråga beror främst på 
huruvida de antaganden Macdonald och Dryzek gör för att stödja deras teori är sanna 
eller inte, vilket egentligen är en omöjlig fråga att besvara tills båda deras teorier 
blivit testade empiriskt. Att svara på denna fråga är dock inte heller denna uppsats 
uppgift eftersom utan uppsatsens uppgift är snarare att presentera och lyfta fram dessa 
antaganden och de eventuella problem som kan uppstå i samband med dem. Om vi 
börjar med Macdonald baserar hon sin Global Stakeholder Democracy på: 1. Att det 
är möjligt att faktiskt göra en definition av en stakeholder och problematisk påverkan. 
2. Att denna definition inte bryter mot andra grundläggande demokratiska fundament.  
 
Macdonald har i och med sin teori utvecklat ett förslag till hur en demokratisering av 
det globala politiska systemet kan gå till, men det krävs fortfarande mycket arbete för 
att förslaget ska kunna bli verklighet. Något som är av yttersta vikt att bli förtydligat 
är just vad som bör räknas som en stakeholder, något som hela hennes teori står och 
hänger på. Macdonald själv har som sagt uttryckt att hennes teori endast är en ram för 
framtida arbeten, men för att det ska kunna finnas en chans att hennes teori ska kunna 
utvecklas och fungera måste den vara möjlig. Även om man bortser från kritiken mot 
stakeholdermodeller som säger att en demokrati inte kan nå politisk jämlikhet genom 
att frångå en person, en röst och helt godtar Macdonalds påverkansprincip måste det 
fortfarande vara möjligt att göra en sådan definition som hon beskriver, men är det 
verkligen det? Hur kan man bestämma vad som bör räknas som problematisk 
påverkan? Hur ska man kunna definiera vilken grad av påverkan som kan räknas som 
problematisk och vem bör ha befogenhet att sedan avgöra vem som blivit tillräckligt 
påverkad för att kunna räknas som en stakeholder? Bör olika grader av påverkan ge 
mer eller mindre inflytande eller behöver man komma över en viss gräns för att man 
ska kunna anses vara en stakeholder?  
 
Låt oss säga att det faktiskt går att göra en sådan definition. Då blir nästa uppgift att 
kontrollera att definitionen inte medför andra problem, vilka kan hota en demokratis 
legitimitet. Detta har många andra teoretiker redan uttryckt oro kring. Som redan 
beskrivits anser Marchetti att politisk jämlikhet inte kan existera om man exkluderar 
vissa från att delta i beslutspåverkan. Detta är dock snarare en fråga kring hur man 
definierar demokrati överhuvudtaget. Bör alla få vara med och påverka beslut eller 
endast de som påverkas? Erman uttrycker att Macdonalds teori missar att göra en 
koppling mellan vad hon kallar ett befogenhetskriterium och Macdonalds egen 
påverkanprincip. Om stakeholders inte kan vara med och godkänna de personer som 
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representerar och därmed accepterar politiska beslut och lagar som bindande går 
teorin miste om två viktiga saker, politiskt inflytande och ansvarsskyldighet. Poängen 
är att det redan går att applicera kritik mot modellen trots att dess grundläggande 
fundament inte ens är definierat. För att verkligen kunna testa Macdonalds teori krävs 
det en vidare definition av vad som krävs för att man ska kunna räknas som en 
stakeholder. För att Macdonalds teori ska kunna utvecklas och faktiskt bli ett seriöst 
förslag till hur man botar det globala demokratiska underskottet måste först den 
definition och avgränsning vilken hela teorin vilar på göras – om den ens är möjlig.  
 
Om vi går vidare till Dryzeks teori vilar också den på ett antal antaganden vilka måste 
stämma för att teorin ska vara genomförbar. 1. Att diskurser faktiskt är det som 
påverkar politiska beslut. 2. Tilltro till reflexiv modernisering. 3. Att man kan 
garantera att alla har samma möjlighet att kunna vara med och påverka diskurser. Till 
att börja med gäller det alltså att man godtar Dryzeks teori om att diskurser faktiskt 
påverkar politiska beslut. Huruvida detta stämmer eller inte är däremot svårt att 
avgöra. Om vi dock antar att de gör det, kommer vi istället till frågan huruvida 
Dryzeks informella demokratimodell har möjlighet att påverka dessa diskurser och att 
detta sedan förs vidare till formella institutioner. Detta har som sagt Bohman uttryckt 
tveksamhet kring då han hävdar att det behövs en tydligare koppling mellan 
informella forum och formella institutioner. Detta är ett problem som kan tyckas 
ganska tydligt i Dryzeks teori. Om denna koppling finns, hur vet man att diskurserna 
som diskuteras informellt faktiskt motsvarar de beslut som tas officiellt. Har 
deliberation i den offentliga sfären faktiskt konsekvenser om det inte finns några 
tydliga ansvarsutkrävande mekanismer som faktiskt ger politiker ett incitament att 
följa diskurserna? Är det kanske inte möjligt att detta kan göras bättre med hjälp av 
institutionella reformer som innebär tydligare mekanismer och koppling mellan 
informella och formella institutioner?  
 
Detta hör ihop med att Dryzek sätter väldigt stor tilltro till det han beskriver som 
reflexiv modernisering. Dryzek påstår att en diskursiv demokrati i många fall passar 
bättre i ett globalt system än inom ett nationellt. Detta beror på att det inte finns några 
riktiga konstitutioner eller andra auktoriteter som kan hindra diskursers makt i det 
internationella systemet (Dryzek 2010, chap, 8). Dryzek erkänner att vissa diskurser 
är odemokratiska och att vissa även kan bli manipulerade på olika sätt, men han 
hävdar att detta motverkas av reflexiv modernisering (Dryzek 1999, 37-39). 
Problemet uppstår i och med att Dryzeks diskursiva teori grundar sig i den 
deliberativa tanken att demokratisk legitimitet kommer ifrån möjligheten att genom 
deliberation påverka beslut som påverkar en själv. Eftersom detta är själva 
grundbulten i Dryzeks teori måste också en Transnationell Diskursiv Demokrati vara 
den bästa teorin på att uppfylla detta krav, men är den det? Vad är det som säger att en 
kosmopolitisk modell med hjälp av formella institutioner inte skulle kunna uppfylla 
detta bättre? Det verkar som att den största anledningen till att Dryzek avfärdar en 
sådan modell är på grund av att han ser en institutionalisering av det globala politiska 
systemet som för svår, samt idén om införandet av en kosmopolitisk modell som 
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oattraktiv (Dryzek 2010, 471-478). Om han har rätt i sitt påstående låter vi vara osagt, 
men frågan är om det verkligen är en bra motivering för en Transnationell Diskursiv 
Demokrati? Att avfärda någonting för att det ter sig omöjligt är inte ett särskilt starkt 
argument, speciellt inte när det finns gott om litteratur rörande olika kosmopolitiska 
teorier som tyder på motsatsen. Vad är det som säger att odemokratiska diskurser helt 
kan motverkas av reflexiv modernisering? Dryzek själv erkänner att diskursiv 
demokrati behöver försvaras, men på vilket sätt kan det försvaras om formella 
institutioner i ett globalt politiskt system inte är möjliga att skapa (Dryzek 2008, chap, 
2)? Om man utesluter en formell institutionalisering är det enda försvaret för 
demokrati i det globala systemet reflexiv modernisering, men också reflexiv 
modernisering har motståndare i form av traditionalism, propaganda, indoktrinering 
med mera (Dryzek 2000, chap, 1, Dryzek 2006, 21). Det är alltså här det går att 
argumentera för att Dryzek sätter för stor tilltro till reflexiv modernisering. Återigen - 
det är möjligt att reflexiv modernisering faktiskt kommer att leda till att 
odemokratiska diskurser motverkas och kravet på demokratisk legitimitet som Dryzek 
grundar sin teori på uppfylls, men det finns fortfarande inte några riktiga argument till 
varför en institutionalisering som ytterligare försvarar och hjälper aktörers möjlighet 
att delta i deliberation inte skulle öka attraktiviteten hos en Transnationell Diskursiv 
Demokrati. Kanske det till och med är så att en Diskursiv Demokrati passar bäst utan 
det transnationella inslaget, eftersom det inom nationalstatens gränser ofta finns andra 
sätt än informella att beskydda möjligheten till deliberation. Detta potentiella problem 
kan kopplas ihop med oklarheten kring att Transnationell Diskursiv Demokrati kan 
sägas vara både normativ och konstruktivistisk.  Som vi tidigare konstaterat är teorin 
normativ eftersom den vill beskydda individers rätt att ha någonting att säga till om, 
men den är samtidigt konstruktivistisk eftersom diskurser är det som bestämmer vad 
som kan räknas som värde i samhället. Vi har därför en teori som förordar ett 
normativt värde, att individer ska ha möjlighet att influera beslut som påverkar de 
själva, samtidigt som teorin också är konstruktivistisk på de sätt att individer själva 
skapar de värden vilka är eftersträvansvärda genom diskurser. Hur hänger detta ihop? 
Hela Dryzeks teori hänger i så fall på att reflexiv modernisering kommer att leda till 
att individer anammar ett kritiskt tänkande vilket leder till att det normativa värdet 
med Dryzeks teori uppfylls. Problemet är således, som vi redan konstaterat, om 
odemokratiska influenser, såsom traditionalism, propaganda, lögner, indoktrinering 
och manipulation påverkar diskurserna mer än reflexiv modernisering. Om sedan 
dessa odemokratiska influenser i stället skapar diskurser som motverkar Dryzeks 
själva legitimering av demokrati, vad händer då? 
 
Det sista antagandet Dryzek förutsätter för att hans teori ska vara fruktbar, berör 
huruvida man kan garantera alla människor samma möjlighet att vara med och 
påverka de diskurser som påverkar en själv, vilken återkopplar till en vanlig kritik 
gentemot deliberativa globala demokratimodeller, nämligen huruvida de verkligen tar 
konceptet politisk jämlikhet på allvar. Till skillnad från Macdonald exkluderar inte 
Dryzek någon gällande vem som är demokratins subjekt. Det behöver dock inte 
betyda att ingen exkluderas ändå. Dryzek beskriver aldrig vad som krävs för att de 
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mest utsatta i världen ska få en chans att uttrycka sig. Finns det verkligen möjlighet 
för människor att få en jämlik chans att påverka diskurser i en värld som egentligen är 
ojämlik?  Det finns en risk att teorin blir elitistisk i praktiken då det finns en chans att 
de med störst resurser också har störst chans att påverka diskurserna. Samtidigt 
kanske det är så att en teori med så pass minimal nivå av institutionalisering är det 
enda som är genomförbart med tanke på det globala politiska systemets komplexitet. 
Argumentet här blir således att en Transnationell Diskursiv Demokrati är bättre än 
inget, vilket egentligen är vad Dryzek också argumenterar för. Enligt honom är hans 
teori den enda som är realistisk nog att faktiskt kunna demokratisera det globala 
politiska systemet, i den mån det går. Dryzek säger själv att det är bättre att se 
demokrati som en process på grund av att man missar för mycket om man endast ser 
det i form av modeller, men är det värt det om man samtidigt kan gå miste att försvara 
en sådan grundläggande demokratisk norm som politisk jämlikhet?  
 

5. Slutsats och avslutande reflektioner 
 
Denna del kommer att innehålla en sammanfattning över de slutsatser uppsatsen 
kommit fram till i utifrån till uppsatsen syfte, frågeställning och analysdel samt en 
avslutande reflektion kring arbetet i stort.  
 

5.1 Slutsats 
Både Macdonald och Dryzek argumenterar för en global demokrati utifrån en 
deliberativ grundidé om vad som legitimerar demokrati i sig. Denna idé går kortfattat 
ut på att individer ska ha möjlighet att genom deliberation kunna påverka politiska 
beslut som i sin tur påverkar de själva. Den enda skillnaden mellan de båda 
teoretikerna är att Macdonald genom sin definition exkluderar de människor som inte 
blir ”problematiskt påverkade på ett normativt relevant sätt” medan Dryzek låter alla 
få vara med och försöka påverka politiska beslut. Vidare är Macdonalds teori är 
främst normativ, medan Dryzeks teori har en normativ sida, en konstruktivistisk sida, 
men också en kritisk sida. Anledningen till att de båda förespråkar en global 
demokrati är eftersom att de ser den nödvändig för att uppfylla deras respektive 
version av en demokratis legitimitetskriterium på grund av att de i nuläget råder ett 
demokratiskt underskott i det globala politiska systemet.  
 
Macdonald och Dryzek har också båda en realistisk syn på vad som bör göras mot det 
demokratiska underskottet. Båda deras teorier är av pragmatiskt slag på grund av att 
de ser de nuvarande globala politiska systemet som för komplicerat att helt kunna 
transformera. Detta leder till att de förkastar bland annat kosmopolitiska teorier om en 
global demokrati. Vidare ser Dryzek ett instrumentellt värde i en global demokrati 
medan det går att argumentera för att Macdonald ser både ett egenvärde och ett 
instrumentellt värde i en demokrati utanför nationalstatens gränser. 
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Avslutningsvis har uppsatsen identifierat samt problematiserat ett antal antaganden 
vilka teorierna bygger på och som mer eller mindre avgör hur lyckade de är samt kan 
utvecklas till att bli. Vad gäller Macdonalds teori är frågan huruvida man faktiskt kan 
definiera en stakeholder och problematisk påverkan, samt om detta väl lyckas inte 
inkräktar på andra grundläggande principer för en demokrati. När det kommer till 
Dryzeks teori beror det först och främst på att om man genom hans förslag till 
demokratisering faktiskt kan påverka diskurser och att de i sin tur påverkar politiska 
beslut på global nivå. Samtidigt har uppsatsen lyft fram att Dryzek möjligtvis är för 
naiv i hans tilltro till reflexiv modernisering samt om en Transnationell Diskursiv 
Demokrati kan garantera politisk jämlikhet i själva påverkandet av diskurser.   
 

5.2 Avslutande reflektioner 
Problemet med det globala demokratiska underskottet har ända sedan jag först hörde 
talas om det varit extremt intressant. Något som är ännu mer intressant är dock de 
teorier som har försökt lösa problemet. I denna uppsats presenteras två teorier som är 
tänkta som lösningar till detta problem. Jag hoppas att denna uppsats har lyckats med 
att förklara, begripliggöra samt ifrågasätta teorierna och därmed bidragit till 
forskningen på detta ämne.  Jag personligen har genom arbetet med uppsatsen fått upp 
ögonen för hur mycket det är som krävs för att en teori ska kunna accepteras. Att 
sedan lyckas inkorporera detta i det globala politiska systemet i ett försök till en 
demokratisering förefaller därför vara nästintill omöjligt. Därför tycker jag båda 
teoretikerna argumenterar bra för en demokratisering av systemet snarare än att 
försöka inkorporera en hel modell. 
 
Ett förslag på en framtida studie är att vidare undersöka de potentiella problem som 
uppmärksammats i denna studie. Ett annat förslag är också att göra en extern kritik av 
de båda teorierna, som snarare fokuserar på huruvida det finns förutsättningar för att 
de båda teorierna skulle kunna institutionaliseras i praktiken. 
 
Jag hoppas att framtida forskning också kommer att inrikta sig på att kritisera och 
undersöka teorier om global demokrati eftersom det kommer att leda till att teorierna 
utvecklas. Om vi någonsin ska få till en demokratisering av det globala politiska 
systemet krävs det att de teorier som finns uppmärksammas, kritiseras och sist men 
inte minst, utvecklas. 
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