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Abstract (eng): Contemporary democratic states seems to be facing problems regarding who is 
to be included in demos. Without knowing who is included in the people, it is impossble to know 
who is to be granted political equality. Whithout political equality, there can be no democracy. 
This thesis undertakes an internal citique to establish whether the nationalist-principle 
(represented by David Miller), the all affected interests-principle (represented by Robert E. 
Goodin) and the coercion-principle (represented by Arash Abizadeh) can be justified on the 
basis of their own view of political equality. It will be argued that all of the principleas are 
more or less internally incoherent, meaning that none of the perpesctives of who is to be 
included in the demos is consistent with political equality. By pointing out these inconsistencies, 
this paper lays the foundation for a potential further developent of these principles, which could 
make them more in tune with political equality.  
 
 
Nyckelord: avgränsningsproblemet, nationalistprincipen, påverkansprincipen, tvångsprincipen, 
the all affacted principle, coercion principle, politisk jämlikhet, David Miller, Robert E Goodin, 
Arash Abazadeh, intern kritik  
 
 
Antal ord:  19 822  
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1. Inledning  
1.1 Beskrivning av problematiken 

Demokrati kan okontroversiellt beskrivas som det styrelseskick där folket, demos, styr sig självt 
genom att medlemmarna deltar som politiska jämlikar i beslutsprocessen. Själva ordet 
demokrati betyder bokstavligen ’folkstyre’ eller ’folkvälde’. Att inkluderas i eller exkluderas 
från demos kan få stora konsekvenser för individen. Weale (2007, 66) liknar exkludering från 
den politiska gemenskapen med social död. Vilka individer som inkluderas i demos har direkta 
effekter på vilka politiska beslut som fattas och för den politiska gemenskapens framtid. Frågan 
om avgränsning, vem som har ett legitimt anspråk på att få tillhöra demos och vara en politisk 
jämlik, är därför grundläggande i demokratiteori.  
 
Runt om i världen ser vi idag konflikter relaterade till avgränsning av demos. År 2014 röstade 
Skottland om självständighet ifrån Storbritannien1. För att resultatet från en sådan 
folkomröstning ska uppfattas som legitimt krävs ett tydligt definierat demos. Men vem bör 
inkluderas? Bör individer födda i Skottland, individer som definierar sig själva som skottar eller 
individer bosatta i Skottland berättigas rösträtt? Eller bör vi tänka bredare och inkludera alla 
individer som påverkas av en eventuell självständighet? Ytterligare ett alternativ är att inkludera 
de som lever under skotska lagar.2 Frågor relaterade till gränsdragning tycks inte vara av 
temporär karaktär utan ett ständigt återkommande inslag i den politiska diskussionen. Det 
innebär att vi inte kan ”lösa” problemet om vem som bör inkluderas och sedan utgå från att alla 
beslut som fattas därefter är demokratiskt legitima. Problemet aktualiserar behovet av nya 
principer som kan vara vägledande i konflikter gällande inkludering och exkludering. 
Självständighetsomröstningar, migration och gränskontroller är bara några av de frågor som 
aktualiserar problemet med avgränsning.  
 
Utgångspunkten i den här uppsatsen är att det är problematiskt att förlita sig på de nuvarande 
gränsdragningarna utan att ge argument för dess rättfärdigande.  För det första finns det en 
inbyggd godtycklighet i dagens gränser. Problematiken benämns ofta avgränsningsproblemet3 
och innebär kortfattat att demos aldrig demokratiskt kan besluta om sin egen komposition 
eftersom ett sådant beslut förutsätter ett demos, det vill säga att en exkludering redan gjorts 
(Whelan 1983).4 För det andra skapar befintlig uppdelning av demoi inte normativ legitimitet: 
den befintliga gränsdragningen ger oss lite vägledning för hur det bör vara. Det är inte givet att 
den politiska gräsen för demos bör sammanfalla med den nationella gränsen, det är del av själva 
konflikten. 
 

																																																								
1 Att den skotska folkomröstningen var rådgivande kan göra att demosfrågan ses som mindre viktig. Men som 
Saunders (2013, 48) poängterar: det ingen större vits med en vägledande folkomröstning om man frågar fel folk.    
2 De som faktiskt betraktades som röstberättigade i folkomröstningen om skotsk självständighet var framförallt 
individer bosatta i Skottland (Currie 2014). 
3 Yttrycket avgränsningsproblemet är en fri översättning av det engelska begreppet ’the boundary problem’. 
4 Andra har kallat problemet för ’problemet med att konstituera demos’ (Goodin 2007), problemet att ’definiera 
demos’ (Saunders 2012), ’problemet med inkludering’ (Dahl 1989) och ’paradoxen om ett självbildat folk’ 
(Näsström 2011). 



	 5	

Avgränsningsproblemet aktualiserar inte enbart behovet av nya principer för att hantera 
konflikter rörande demos, utan även frågan om vilken typ av demokrati vi vill ha. Schumpeter 
(1966, 243ff.) hävdade att eftersom samtliga demokratiska system exkluderar vissa potentiella 
medlemmar är den enda möjliga lösningen att låta varje demos definiera sig självt. Vid en första 
anblick kan det tyckas vara en lämplig lösning: få skulle invända mot argumentet att svenska 
medborgare bör ha rätt att bestämma vilka som tillexempel ska beviljas svenskt medborgarskap. 
Dahl (1989, 121) har dock pekat ut vilka absurda och odemokratiska konsekvenser 
Schumpeters lösning riskerar att få. Han skriver: ”Suppose that in the South, as in Rhodesia or 
South Africa, blacks had been a predominant majority of the population. Would Schumpeter 
still have said that the southern states were ‘democratic’? Is there not some number or 
proportion of a population below which a ‘people’ is not a demos but rather an aristocracy, 
oligarchy, or despotism?” Dahls citat visar att en Schumpeterians lösning riskerar att leda till 
en situation där exkludering av hela grupper inte klassificerar styret som odemokratiskt, så 
länge de styrande internt använder demokratiska beslutsmetoder.  
 
Ett av denna uppsats antaganden är att demokrati är något normativt eftersträvansvärt och att 
ett potentiellt svar på avgränsningsfrågan bör vara kompatibelt med det grundläggande 
demokratiska kriteriet politisk jämlikhet. Precis som Erman (2014, 535) uppmärksammar är 
gränsdragning av demos bara en av de avgränsningsfrågor som finns inom normativ teori. 
Andra exempel på avgränsningsfrågor är vem som bör tilldelas vissa rättigheter eller hur 
primära nyttigheter ska fördelas. Därför är det viktigt att inte särkoppla frågan om inkludering 
i demos från grundläggande demokratiska kriterium. Politisk jämlikhet kommer att användas 
som analytisk lins eftersom det ses som ett centralt demokratikriterium av de flesta 
demokratiforskare (Beitz 1989; Dahl 1989; Dahl 2006; Verba 2001; Weale 2007).  
 
Avfärdar vi Schumpeters lösning, att det är upp till varje demos att definiera sig självt, behöver 
vi finna ett annat svar på frågan om vem som bör inkluderas i demos, det vill säga vad som 
utgör ett legitimt anspråk på att få ta del av den politiska jämlikheten. Uppsatsen kommer att 
titta närmare på tre svar: nationalistprincipen, påverkansprincipen och tvångsprincipen. 
Nationalistprincipen argumenterar för att det enbart är medborgare som bör tillhöra demos. 
Förståelsen av medborgarskapet är baserat på nationell identitet. Påverkansprincipen hävdar att 
alla individer som påverkas av ett beslut även har rätt att delta i fattandet av beslutet. 
Tvångsprincipen resonerar att alla som är underställda ett lands tvingande lagar har rätt att delta 
i stiftandet av dessa lagar.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Detta arbete kommer att fokusera på nationalistprincipen (representerad av David Miller), 
påverkansprincipen (representerad av Robert E. Goodin) och tvångsprincipen5 (representerad 
av Arash Abizadeh). Dessa teorier opererar alla inom en demokratiteori-tradition, men har olika 
tolkningar av vad demokratibegreppet innefattar. De är inte överens om hur demokratins mest 
grundläggande kriterium, politisk jämlikhet, bör tolkas. Respektive teoris syn på politisk 

																																																								
5 Påverkansprincipen benämns på engelska för ’the all affaceted principle’ eller ’the all affacted interests principle’. 
Tvångsprincipen kallas på engelska ’the coercion principle’ eller ’the all subjected principle’.	
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jämlikhet kommer därför att användas som analytisk lins. Mer specifikt är syftet med denna 
uppsats att undersöka om det är möjligt att demokratiskt rättfärdiga nationalistprincipen, 
påverkansprincipen och tvångsprincipen utifrån respektive princips egen syn på politisk 
jämlikhet. 
 
För att uppnå syftet krävs analytiskt en beskrivning av principernas normativa antaganden 
gällande vem som bör inkluderas i demos, en beskrivning av principernas syn på politisk 
jämlikhet samt en konsistensanalys av hur väl svaret på gränsdragningsfrågan stämmer överens 
med synen på politisk jämlikhet. För att skapa en tydligare analytisk struktur kommer följande 
tre underfrågor att vara vägledande: 

1. Vem bör enligt nationalistprincipen, påverkansprincipen och tvångsprincipen 
inkluderas i demos?  

2. Hur tolkar respektive princip det demokratiska kriteriet politisk jämlikhet?   
3. Är synen på inkludering i demos konsistent med synen på politisk jämlikhet? 

 
1.3 Positionering 

I takt med att frågor rörande migration och immigration har fått allt mer uppmärksamhet har 
otaliga teoretiker försökt besvara frågan om vad som bör betraktas som ett legitimt 
inkluderingsskäl. En debatt har uppstått men konsensus saknas kring vilken princip som bör 
vara vägledande. Oenigheten i frågan motiverar denna studie som bidrar till diskussionen 
genom att nyansera och tydliggöra skiljelinjer mellan olika principer. Utöver detta bidrar 
studien på två sätt. För det första har uppsatsen en konstruerande ansats. Det innebär att 
respektive princip behandlas som del av en mer övergripande demokratiteori. Genom att 
analysera texter av respektive teoretiker har antaganden kunnat göras kring hur teoretikerna ser 
på politisk jämlikhet. Uppsatsen gör därmed ett bidrag genom att genom att fördjupa förståelsen 
av de underliggande normativa antaganden som respektive teori vilar på. För det andra har 
denna uppsats en kritisk ansats. Intern kritik används för att analysera hur väl synen på vem 
som bör inkluderas i demos överensstämmer med synen på politisk jämlikhet. Medan dessa 
principer ofta analyseras enbart utifrån sitt specifika svar på avgränsningsfrågan, kopplar 
uppsatsen samman teorierna med en större demokratidiskurs. 
 
Uppsatsen är disponerad på följande vis. Först kommer avgränsningar och politisk jämlikhet 
att diskuteras i förhållande till uppsatsens syfte. Efter det följer en metoddiskussion där det 
redogörs för uppsatsens konstruerande ansats (det vill säga hur principerna behandlats) samt 
olika metoder för att bedriva intern kritik. Fokus i analysen är att besvara de tre vägledande 
underfrågorna och respektive princip analyseras utifrån sin egen syn på politisk jämlikhet. Som 
belysande exempel används den skotska självständighetsomröstningen som på ett konkret sätt 
påvisar likheter och skillnader mellan de olika principerna. Fallet har valts eftersom vi runt om 
i världen ser flera exempel på separatistiska rörelser och för att det på ett tydligt sätt kan påvisa 
vilka konkreta konsekvenser respektive avgränsningsprincip kan få. Efter analysen följer en 
avslutande diskussion där den skotska självständighetsomröstningen även används som ett sätt 
att diskutera ”rimligheten” i resultatet. 
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Analysen i detta arbete påvisar att alla tre principer innehåller intern inkonsistens, det vill säga 
att man inte är helt konsistenta i sin syn avgränsningsfrågan och politisk jämlikhet. Det 
argumenteras för att nationalistprincipen innehåller motsättningar när det kommer till att 
balansera olika värden mot varandra, påverkansprincipen riskerar att resultera i ett globalt 
allomfattande demos och den definition som tvång som tvångsprincipen använder misslyckas 
med att definiera tvingande handlingar på ett korrekt sätt. Det är inte möjligt att utifrån 
principernas nuvarande presentation rättfärdiga någon av principerna utifrån respektive 
princips egen syn på politisk jämlikhet. Den avslutande diskussionen blickar framåt och 
poängterar vikten av att förstå vilken demokratisk syn som ligger till grund för olika principer. 
Diskussionen påvisar att alla tre principer skulle vara möjliga att omformulera på ett sätt som 
gör att de lever upp kravet om politisk jämlikhet och diskussionen kan ligga till grund för vidare 
forskning som mer explicit placerar principerna i en större demokratidiskurs.    
 

1.4 Avgränsningar 
1.4.1 Demos snarare än medborgarskap 

Utgångspunkten i denna uppsats är att frågan om vem som har anspråk på att få tillhör demos 
bör ses som frånkopplat från frågan om medborgarskap. Traditionellt har medborgarskapet 
betraktats som den praktik som realiserar inkluderande i demos, men det är ingen analytisk eller 
historisk självklarhet. Med medborgarskap i en demokrati följer jämlik rösträtt, möjligheten att 
ta upp frågor på den politiska agendan och att kandidera till politiska poster. Medborgarskap 
har historiskt använts för att diskriminera mellan olika grupper i samhället: i antikens Grekland 
betraktades tillexempel inte kvinnor och slavar som medborgare. Vidare är det möjligt att se 
medborgarskapet som frikopplat från rätten att delta politiskt. Så sent som år 1921 blev 
rösträtten allmän i Sverige när kvinnor för första gången fick rösta. Fortfarande tillåts inte 
omyndiga och i vissa länder kriminella att rösta trots formellt medborgarskap. Idén om ett 
jämlikt medborgarskap för samtliga medlemmar av demos är inte bara ett historiskt relativt nytt 
koncept utan även ett normativt ställningstagande. Det är därför viktigt att hålla isär begreppen 
och inte automatiskt likställa demos med medborgarskap. 
 
Demos ses traditionellt som de individer som röstar, deltar i politik och på så vis medverkar till 
att forma den demokratiska lagen (Näsström 2011, 118). Medborgarskap innefattar status, 
rättigheter, identitet och politiskt engagemang (Bosniak 2006, 20) medan medlemskap i demos 
enbart handlar om politiska rättigheter (Scherz 2013, 2). List och Koenig-Archibugis (2010, 
90) har defnierat demos som: ”A demos is a collection of individuals, demarcated by the 
appropriate membership criterion, which is in principle capable of being organized, in a 
democratic manner, in such a way as to function as a state-like group agent”. Definitionen 
påvisar att det är möjligt att definiera demos både utifrån vilket medlemsskapskriterium som 
bör tillämpas i skapandet av demoi och utifrån vilka performativa karaktärsdrag som demos 
behöver uppvisa för att kunna operera som ett demos. Här görs en avgränsning: denna uppsats 
kommer enbart att fokusera på demos i relation till medlemsskapskriterium. Vidare görs inget 
antagande om demos utbredning över tid: demos kan tolkas både som de individer som 
inkluderas i fattandet av ett specifikt beslut och som de individer som gemensamt fattar flertalet 
beslut över tid, antingen direkt eller via representation. Genom att fokusera på demos snarare 
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än medborgarskap kommer denna uppsats inte att diskutera närliggande frågor som berör 
exempelvis mänskliga rättigheter, multikulturalism eller territoriell rätt.  
 

1.4.2 Val av principer  
Nationalistprincipen, påverkanprincipen och tvångsprincipen är alla välkända principer som 
givits stor plats i den akademiska diskussionen. Det har inneburit att dessa principer har testats 
och utvecklats på ett sätt som gör det troligt att de kan ligga till grund för mer utvecklade 
demokratiteorier. Dessa principer är dock inte de enda teorier som presenterats som svar på 
avgränsningsproblemet. Alternativ finns i form av bland annat ’socialt-
medlemsskapsprincipen’6, ’intressentprincipen’7 och ’principen om beskaffade identiteter’8. 
Socialt-medlemskapsprincipen berör primärt rättigheter och medborgarskap, snarare än 
inkluderade i demos rätt, och kommer därför att utelämnas ur denna studie. Intressentprincipen 
räknas ibland som en del av påverkasprincipen (Saunders 2012, 282) och på grund av den 
teoretiska närheten teorierna emellan kommer intressentprincipen att uteslutas ifrån studien. 
Principen om beskaffade identiteter innebär att alla vars identitet har påverkats av statens lagar 
och institutioner bör inkluderas i demos. Principen har utvecklats i polemik med 
nationalistprincipen och påverkansprincipen (Smith 2008, 140) och kan ses som en 
kombination av dessa. För att tydligare kunna utkristallisera skillnader mellan principerna 
utesluts principen om beskaffade identiteter ifrån denna studie.  
 
Det bör poängteras att inom varje princip finns flertalet teoretiker som tolkar principen olika. 
För att skapa en tydlig analys väljs en teoretiker ifrån varje synsätt. Ett alternativ till Miller som 
representant för nationalistprincipen hade varit Song (2012), men hon fokuserar mer på staten 
än nationen. Anledningen till att Goodin valts, snarare än tillexempel Held (2005) eller 
Arrhenius (2005) som förespråkare för påverkansprincipen, är att han erbjuder en av de bredaste 
tolkningarna av vad det innebär att vara påverkad vilket förstärker den analytiska skillnaden 
mellan påverkansprincipen och tvångsprincipen. Abizadeh kan sägas ha en av de mest 
utvecklade versionerna av tvångsprincipen (Goodin 2016, 369; Valentini 2014, 792), varför 
han valts snarare än till exempel Habermas (1996, 110) eller Fraser (2008, 65). Principerna 
opererar i gränslandet mellan bland annat demokratiteori, mänskliga rättigheter, internationella 
relationer och politisk administration. Genom att genomföra en konsistentanalys placerar sig 
denna uppsats i den politisk teoretiska metodtraditionen och det är inom den traditionen som 
uppsatsen hoppas kunna göra ett bidrag (jfr. List and Valentini 2016, 526ff.).  
 

1.5 Analytisk lins: Politisk jämlikhet 
Ett grundläggande antagande för uppsatsen är att alla seriösa definitioner av demokrati 
innehåller någon form av idé kring politisk jämlikhet (Beitz 1989, xi; Dahl 1989 ix; Dahl 2006; 

																																																								
6 The social membership principle. Principen har utforskats av bland andra Carens (2005) och Rubio-Marin (2006) 
som menar att man bör särkoppla medborgarskap från medborgliga rättigheter. Inkludering och exkludering bör 
enligt principen göras på basis av de sociala band man har till samhället.  
7 The stakeholder principle. Principen har utvecklats och förespråkats av Bauböck (bland annat 2003, 2007 och 
2009) och Macdonald & Macdonald (2010). Principen hävdar att alla individer som är intressenter i framtiden av 
den politiska gemenskapen bör inkluderas i den beslutsfattande processen (Bauböck 2007, 2446). 
8 The principle of constituted identities. Smith (2008, 140) hävdar att demokratier har ett ansvar att inkludera de 
individer vars identitet ofrivilligt formats av statens lagar, policyer och institutioner.	
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Erman 2014, 536; Weale 2007). Med det är det inte sagt att ett styrelseskick kan betraktas som 
demokratiskt enbart genom att förverkliga politisk jämlikhet. Politisk jämlikhet är ett 
nödvändigt men inte tillräckligt kriterium för demokrati. Trots att politisk jämlikhet ses som 
centralt för ett demokratiskt styre saknas konsensus om konceptets innebörd. Dahl (1989, 1) 
beskriver principen om politisk jämlikhet med orden: ”from ancient times some people have 
conceived of a political system in which the members regard one another as political equals, 
are collectively sovereign, and possess all the capacities, resources and institutions they need 
in order to govern themselves”. Verba (2001, 2) definierar politisk jämlikhet som den 
utsträckning i vilken medborgare har en jämlik röst över statliga beslut. Beitz (1989, xii) hävdar 
att politisk jämlikhet handlar om de institutionella förutsättningar som möjliggör att 
medborgare deltar i politiskt beslutsfattande i en konstitutionell demokrati.  
 
Även när det kommer till rättfärdigandet av politisk jämlikhet saknas konsensus och man kan 
skilja mellan proceduriella och instrumentella argument för rättfärdigandet. Det första av de 
proceduriella argumenten är vad Dahl (2006, 4) kallar för ’antagandet om inneboende 
jämlikhet’.9 Antagandet förutsätter att varje individ är lika kvalificerad som andra medlemmar 
att forma den politiska gemenskapens beslut och policyskapande (Weale 2007, 62). Det saknas 
konsensus om den exakta innebörden av denna inneboende jämlikhet. För Locke innebar det 
att ingen individ hade en naturlig rätt att styra över någon annan utan dennes samtycke. För 
Rawls innebar det snarare en jämlik förmåga att förstå vad som är moraliskt gott och vad rättvisa 
kräver. För andra innebär det att ingen har ett inneboende högre värde än någon annan (Dahl 
1989, 84f.). Ytterligare en tolkning som förespråkas av bland annat Dahl (1989, 105) och Verba 
(2001, 2) är att allas intressen bör ges samma vikt, kallat ’principen om lika hänsyn till 
intressen’10. Argumenten kan alla ses som proceduriella då de fokuserar på politisk jämlikhet 
som process snarare än som utfall.  
 
Det andra proceduriella rättfärdigandet baseras på antagandet att varje medborgare själv är den 
bästa bedömaren av sina egna intressen eller att varje medborgare är en minst lika god bedömare 
av sina intressen som någon annan (Weale 2007, 62). Dahl (1989, 100) kallar det för 
’antagandet om personlig autonomi’. Genom att tillåta varje medborgare en jämlik tillgång till 
den politiska processen säkerställs att ingen individ tvingas leva under regler och lagar som 
denne själv inte varit med och skapat. Weale (2007, 62) beskriver det som att politisk jämlikhet 
kräver att alla som lever under en politisk auktoritet ska ha möjlighet att också utöva den 
politiska auktoriteten. 
 
Politisk jämlikhet kan även rättfärdigas instrumentellt genom att hävda att politisk jämlikhet 
leder till bästa möjliga resultat. Ett exempel är att politisk jämlikhet hjälper till att skapa 
politiska band mellan medborgare som gör det möjligt att fördela rättigheter och skyldigheter 
på ett rättvist sätt. Ett annat exempel är att ett politiskt styrelseskick baserat på principen om 
politisk jämlikhet är värdefullt på grund av dess epistemiska karaktär, det vill säga att det 
främjar kunskap och goda beslut (Estlund 1997; Landemore 2017). Om den demokratiska 

																																																								
9 Översatt ifrån det engelska begreppet ’intristic equality’.  
10 Svensk översättning av ‘the principle of equal consideration of interests’. 
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processen jämlikt inkluderar alla synsätt ökar sannolikheten att de beslut som fattas är kloka 
(Landemore 2017). Ytterligare ett instrumentellt argument presenteras av Christiano (2011, 
143): eftersom demokrati baserad på idén om politisk jämlikhet är nödvändig för skyddandet 
av mänskliga moraliska rättigheter har vi också en mänsklig rättighet till demokrati och politisk 
jämlikhet. På ett likande sätt kan demokrati, och implicit politisk jämlikhet, rättfärdigas på basis 
av att det till exempel leder till fred, ekonomisk tillväxt och rättvisa samt att det skapar 
legitimitet för det politiska styret.11 Slutligen är det möjligt att rättfärdiga politisk jämlikhet 
genom att appellera till folkviljan. Enligt argumentet bör politiska institutioner vara uppbyggda 
på ett rättvist sätt som garanterar att de kan förmedla folkets vilja (Beitz 1989, 21f.). Precis som 
’bästa utfalls’ argumentet fokuserar detta argument på utfallet av den politiska processen. 
Skillnaden är att man istället för att jämföra utfallet mot något externt kriterium, så som goda 
beslut, jämför utfallet mot hur väl det reflekterar folkets vilja som antas finnas oberoende av 
institutioner. Tillskillnad ifrån ’bästa utfalls’-argumentet tar folkviljeargumentet hänsyn till 
politiska preferenser snarare än människors välfärd.  
 
Vetenskaplig konsensus saknas både kring definitionen av politisk jämlikhet och varför det ses 
som eftersträvansvärt. Det skapar ett utrymme för teoretiker att själva tolka och lägga in 
värderingar i begreppet. Det kan betraktas som ett exempel på vad Gallie (1956) kallar för ’i 
grunden omtvistade begrepp’. Den tolkning vi väljer av ett politiskt begrepp bör vara i linje 
med våra övriga politiska intuitioner samt stå i korrekt relation till relaterade begrepp (List and 
Valentini 2016, 533). Eftersom politisk jämlikhet kan betraktas som ett i grunden omtvistat 
begrepp kommer denna uppsats inte att anta någon definition av politisk jämlikhet. Politisk 
jämlikhet betraktas inte som en teori i sig utan begreppsdefinitionen används som lins för att 
analysera och utvärdera principerna. Det krav som ställs är att principernas antagande gällande 
avgränsning ska vara överensstämmande med den definition av politisk jämlikhet som de själva 
använder. De olika argumenten för att rättfärdiga politisk jämlikhet kommer att användas i 
analysen för att ge en tydligare bild av vilken syn på politisk jämlikhet som respektive teoretiker 
har.  

2. Metod 
2.1 Uppsatsens konstruerande ansats – teoretisering av principer 

Innan vi fortsätter kan det vara hjälpsamt med några begreppsdefinitioner. En normativ princip 
kan ses som ett grundläggande skäl att göra något eller tänka på ett visst sätt.  En normativ 
ståndpunkt bör ses som en ståndpunkt i en mer specifik fråga. Tillämpning är en användning av 
en princip i en specifik fråga. Premisser är de antaganden som vi behöver för att komma fram 
till en slutsats (Tralau 2012, 3). Begrepp kan ligga till grund för principer, som i sin tur kan 
ligga till grund för teorier. I strikt mening är de svar på avgränsningsfrågan som analyseras i 
denna uppsats normativa principer eftersom de ger grundläggande skäl för inkludering i demos. 
Uppsatsen vilar dock på antagandet att respektive princip kan och bör ses som en del av en 
större demokratiteori och gör ett teoretiskt bidrag genom att behandla principerna som delar av 
en teori. Genom att spåra premisser och ståndpunkter gällande teoretikernas syn på inkludering 
konstrueras en mer sammanhängande teori. Utifrån teorin går det sedan att säga något om hur 
																																																								
11 Dessa teorier använder dock sällan explicit politisk jämlikhet som variabel i förklaringsmodellerna.   
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respektive teoretiker ser på politisk jämlikhet. Det är möjligt att göra även om teoretikerna 
själva inte explicit adresserar politisk jämlikhet i relation till avgränsningsproblemet. Utifrån 
den syn på politisk jämlikhet som tillskrivs respektive princip förs sedan en konsistensanalys 
för att undersöka om principens syn på inkludering i demos överensstämmer med synen på 
politisk jämlikhet. Trots att det i strikt mening vore mer korrekt att benämna dem teorier 
kommer vi för enkelhetens skull referera till dem som principer. 
 
Centralt för den konstruerande ansatsen i denna uppsats är förmågan att vara generös mot 
principerna och synen på politisk jämlikhet. Beckman (2005, 79) beskriver det som att kritik 
blir effektiv då ”kritikern först visat sig generös mot den uppfattning som skall kritiseras”. En 
av de mest grundläggande misstagen man riskerar att göra är att skapa en halmdocka (”straw 
man”). Det sker när man istället för att ge meningsmotståndarens teori en rättvis chans målar 
upp en nidbild av argumenten och sedan argumenterar emot dessa. Motargumenten man 
presenterar blir då enbart en kritik av den vanställda teorin och det är omöjligt att på allvar 
avfärda teorin (Hultin Rosenberg 2016, 29). Försök har därför gjorts att tolka principerna och 
deras implikationer på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Ofta diskuteras demokrati snarare än 
politisk jämlikhet av teoretikerna. Politisk jämlikhet antas vid dessa tillfällen vara en del av 
demokratisynen men inte den enda komponenten.  
 
I linje med kravet om generositet kommer principerna att behandlas utifrån sin egen logik. Det 
innebär att analysen av respektive princip kommer att skilja sig åt i sin struktur. Kring 
nationalistprincipen finns mycket material, vilket möjliggör lokaliseringen olika värden, både 
när det kommer till Miller syn på inkluderande och politisk jämlikhet. Goodins påvekansprincip 
inbjuder till en rad olika tolkningar, varför vissa tolkningar måste uteslutas innan synen på 
inkluderande och politisk jämlikhet kan presenteras. Abizadeh analyseras framförallt utifrån 
hur väl hans definition av tvång lyckas kategorisera tvingande handlingar och om definitionen 
av tvång kan sägas trigga politisk jämlikhet.  
 

2.2 Uppsatsens kritiska ansats - Argumentets anatomi 
Den primära metoden för att granska konsistensen mellan principernas syn på inkluderande och 
politisk jämlikhet är intern kritik. Intern kritik innebär att en teori analyseras och utvärderas 
utifrån principens egna premisser eller antaganden. Intern kritik använder enbart teorin eller 
principens egna premisser och ståndpunkter för att påvisa bristande konsistens medan extern 
kritik ställer upp nya kriterier eller krav som principerna sedan utvärderas gentemot. Till 
skillnad ifrån andra vetenskapliga teorier så kan inte normativa teorier bli empiriskt testade. 
McDermott (2008, 17) hävdar att det inte utgör något större problem: bara för att vi inte har 
några laboratorieexperiment att tillgå innebär det inte att normativa teorier inte kan bli testade.  
 
Tralau (2012) har utvecklat en typografi för de olika metoder man kan använda för att kritisera 
att argument inifrån:  
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1. Logisk oförenlighet 
a. problem med härledning vad gäller normativa principer och slutsatser  

• 1𝑎" Oförenlighet mellan explicit normativ princip och en explicit normativ 
ståndpunkt 

• 1𝑎$ Oförenlighet mellan en explicit normativ princip och en implicit normativ 
ståndpunkt 

• 1𝑎% Oförenlighet mellan implicit normativ princip och explicit normativ 
ståndpunkt. (Tralau 2012, 38–50). 

b. vanliga enkla självmotsägelser, det vill säg att hävda något och dess motsats 
antingen samtidigt eller vid olika tillfällen (Tralau 2012, 52f.).  

c. självförgörande argument, dessa argument visar själva att de är felaktiga12 
• 1𝑐" Pragmatiskt självförgörande argument är sådana där hur något presenteras 

står i konflikt med vad som presenteras 
• 1𝑐$ Absolut självförgörande är argument som innehåller en direkt 

självmotsägelse 
• 1𝑐% Performativt självförgörande argument är sådana att de inte kan framföras 

på ett sätt som inte ”förutsätter giltigheten hos någon viss princip som 
argumentet självt går ut på att förneka” (Tralau 2012, 60). 

2. Oklarheter gällande hur olika principer ska vägas mot varandra eller tillämpas (Tralau 
2012, 53ff.).  

3. Kontraproduktivitet13 
• 3a direkt kontraproduktiva respektive 3b indirekt kontraproduktiva principer. 

Direkt kontraproduktiva principer är sådan där följandet av principen resulterar 
i ett försämrat tillstånd utifrån principens egna antaganden. Indirekt 
kontraproduktiva principer är sådana att ett försök att följa principen resulterar i 
ett försämrat tillstånd 

• 3"	individuellt respektive 3$	kollektivt kontraproduktiva principer. Skillnaden 
mellan individuellt och kollektivt kontraproduktiva principer berör om det är 
individens eller kollektivets handlande, eller försök till handlande, som leder till 
ett försämrat tillstånd (Tralau 2012, 55ff.).14 

4. Kritik av de empiriska premisserna på vilka ett argument bygger (Tralau 2012, 48ff.).15 
Till listan på möjlig kritik som kan riktas mot ett argument adderar List och Valenitini (2016, 
540): 

5. Kritik gällande onödig komplexitet.16 

																																																								
12 Klassificeringen av det som Tralau kallar självförgörande argument togs fram av Mackie (1964) som kallade 
dessa för self-refuting arguments. 
13 Kategoriseringen togs fram av Parfait (1979) som kallade dessa argument för self-defeating arguments. 
14 Eftersom denna uppsats främst berör politisk jämlikhet och inkluderande i demos, vilka båda är begrepp 
kopplade till det kollektiva, kommer distinktionen inte att användas.  
15 I strikt mening kan man ifrågasätta om den typen av kritik bör betraktas som intern då den angriper empiriska 
premisser. Samtidigt baseras många argument på empiriska premisser och så länge de ses som interna till teorin i 
fråga är det rimligt att se dessa som en del av teorin som helhet. Liksom Hultin Rosenberg (2016, 39) och Tralau 
(2012, 51f.) utgår denna uppsats ifrån att den interna kritik-traditionen mår bra av en bred tolkning av vad som 
betraktas som intern kritik.	
16 List och Valentini kallar det kriteriet för parsimony. 
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Den interna kritiken kommer att användas löpande för att utvärdera konsistensen i 
nationalistprincipen, påverkansprincipen och tvångsprincipens resonemang. När en specifik 
kritik används refereras det i en fotnot. Vi kommer att se att de analyserade principerna går att 
kritisera på flera av dessa punkter. Dock upptäcks inga självförstörande argument eller onödigt 
komplexa argument. Eftersom speciellt självförgörande argument kan betraktas som en 
allvarlig form av inkonsistens tyder det på att det är väl genomarbetade principer vilket gör det 
mer troligt att de kan ligga till grund för faktiskt inkluderande. Vidare kan det tyda på att den 
konstruerande ansatsen varit framgångsrik, det vill säga att principerna behandlats som teorier 
på ett sätt som är i linje med teoretikernas underliggande antaganden. 
 
En kritik som riktats mot den interna kritik-traditionen är att den till övervägande del är av 
negativ karaktär. Det kan tyckas att teoretiker ägnar sig åt att finna fel hos andra istället för att 
arbeta konstruktivt och nyskapande. Beckman (2005, 79) kallar den typen av forskare för 
’felfinnaren’. Det kan dock hävdas att det är möjligt att utvinna något konstruktivt ur en kritisk 
ansats. En kritisk granskning kan påvisa skillnader och likheter i synsätt och kan på så vis hjälpa 
oss att finna en gemensam väg framåt i situationer där oenighet råder (List och Valentini, 2016, 
549). Denna uppsats kommer att undersöka hur väl olika teorier rörande inkludering realiserar 
sin egen förståelse av politisk teori. En möjlig invändning är att man genom att fokusera på 
förståelsen av politisk jämlikhet lämnar den interna kritiken. Principernas primära syfte är att 
komma fram till en lösning på avgränsningsproblemet, inte hur politisk makt bör fördelas. Ett 
antagande i denna uppsats är att dessa principer är en del av en demokratiteoretisk idétradition 
och bör utvärderas i enlighet med detta. Det möjliggör en analys av principerna utifrån hur väl 
de realiserar ett demokratiskt kriterium utan att lämna den interna kritiken (Erman 2014, 536; 
Hultin Rosenberg 2016, 37f.).   
 
Den politiska teorins tendens att pendla mellan idealteori och att vara nära sammanlänkad med 
verkligheten kan göra metoden öppen för kritik (jfr. Erman och Möller 2013; Valentini 2012; 
Ypi 2010). List och Valentini (2016, 544) poängterar att idealteori kan ha en tydlig roll att spela: 
förenklade antaganden kan förstärka budskapet och göra teorier lättare att förstå. Idealisering 
kan ske på tre olika nivåer: i den faktiska teorin, i villkoren för teorins tillämpning och i 
rättfärdigandet av en teori. Idealisering på en av dessa nivåer implicerar inte nödvändigtvis 
idealisering på någon av de andra. Att själva teorin opererar på en idealnivå är ett större problem 
än om villkoren för teorins tillämning eller rättfärdigandet av teorin sker på en idealnivå (List 
and Valentini 2016, 545). 
 

2.3 Demokratiteori och avgränsningsproblemet 
En metodologisk fråga som man bör ställa sig är om demokratiteori eller politisk teori17 kan 
hjälpa oss att besvara frågan vem som bör inkluderas i demos. Flera teoretiker har avfärdat 
möjligheten för en politisk gemenskap att på demokratisk väg besluta om sin sammansättning 
eftersom ett sådant beslut förutsätter att det redan finns en grupp individer som kan fatta 
beslutet, det vill säga att en exkludering redan gjorts (Dahl 1989, 207; Scherz 2013; Schumpeter 
1966, 243ff.; Whelan 1983). Det leder till en situation där demos demokratiska sammansättning 
																																																								
17 Politisk teori kan ses som ett paraplybegrepp som bland annat innefattar demokratiteori.   
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hela tiden förutsätter ett tidigare beslut. Mot den kritiken argumenterar Miller (2009, 203) för 
att det är viktigt att demokratiteori får vara vägledande när vi försöka lösa problem kring 
gränsdragning. Det är troligt att ett svar som inte bottnar i demokratiska principer skulle vara 
kontroversiellt och demokratiteori kan bli ett sätt att nå konsensus.  
 
Vidare argumenterar Miller (2009, 203) att den olust som många känner inför den nuvarande 
gränsdragningen bottnar i att den är godtycklig utifrån en demokratisk synvinkel. Att som 
Schumpeter argumenterar låta varje demos definiera sig självt tycks inte vara ett alternativ. 
Miller (2009, 204) menar istället att vi bör erkänna att demokrati är ett komplext begrepp som 
innehåller olika element som ibland är motstridiga. Olika demokratiideal kommer att resultera 
i olika lösningar på avgränsningsproblemet. Utifrån motiveringen kommer denna uppsats att 
utgå ifrån att det är möjligt att framgångsrikt undersöka frågor kring demokratisk gränsdragning 
inom ramen för demokratiteori. Argumentet påvisar även vikten av att undersöka vilken 
bakomliggande demokratisyn olika teorier gällande gränsdragning bygger på. Det är möjligt att 
tänka sig att demokratier använder sig av olika principer i avgränsningsfrågan utan att reflektera 
kring vilken demokratisyn som de implicerar. Ett klargörande av de bakomliggande 
argumenten kan ge vägledning när det kommer till att ta ställning i frågan om vem som bör 
inkluderas.   
 
Antagandet om att demokratiska principer bör vara vägledande när vi söker ett svar på vem 
som bör inkluderas i demos gör att vi i denna uppsats inte primärt kommer att intressera oss för 
de logiska aspekterna av avgränsningsfrågan, det vill säga om principerna lyckas överkomma 
problemet med att demos inte demokratiskt kan besluta om sin egen sammansättning (jfr. Agné 
2010; Näsström 2007; Whelan 1983). Det primära intresset är inte heller att se till vilka politiska 
institutioner som avgränsningsproblematiken kräver, det vill säga vilka karaktärsdrag demos 
behöver uppvisa för att operera som ett demos (jfr. List och Koenig-Archibugi 2010; Valentini 
2014). Avgränsningsfrågan eller avgränsningsproblemet bör i denna uppsats förstås i termer av 
på vilka grunder en individ bör inkluderas i demos.   

3. Analys  
I analysen kommer vi att titta närmare på nationalistprincipen, påverkansprincipen och 
tvångsprincipen för att undersöka hur väl deras svar på avgränsningsfrågan stämmer överens 
med deras syn på politisk jämlikhet. Analysen är strukturerad utifrån de tre underfrågorna som 
presenterades under frågeställning- och syftesdelen i inledningen:  Vem bör inkluderas i demos, 
hur tolkas politisk jämlikhet och är synen på inkludering i demos konsistent med synen på 
politisk jämlikhet? 
 

3.1 Miller och nationalistprincipen  
Som svar på frågan om vem som har ett legitimt anspråk på att få tillhöra demos har Miller 
utformat en princip som sätter medborgarskapet och nationen i centrum. Han argumenterar för 
att medborgarskapet skapar ett speciellt band mellan medborgare av samma stat som 
rättfärdigar ett större moraliskt ansvar mellan medborgare av samma stat än gentemot icke-
medborgare (Miller 2011, 15). Medborgarskapet står även i centrum för Millers analys av 
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politisk jämlikhet: även om våra liv är radikalt olika liksom vad vi betraktar som viktigt är vi 
alla jämlika i vår roll som medborgare (Miller 2000, 41). Det är enligt Miller medlemmar av 
nationen som ska inkluderas i demos och är att betrakta som politiskt jämlika. I den skotska 
folkomröstningen skulle det innebära att de som kan betraktas som skotska medborgare bör 
inkluderas i demos. Det skulle rimligen innefatta både individer som är födda i Skottland och 
individer som flyttat till Skottland och fått medborgarskap i Storbritannien. Medborgarskapet 
bör enligt Miller baseras på den nationella identiteten, vilket skulle innebära att alla individer 
som delar en skotsk identitet har ett legitimt anspråk på att få vara med och rösta om 
självständighet.  
 

3.1.1 Vem bör enligt nationalistprincipen inkludera i demos?  
Enligt Miller (2011, 21) sammanfaller rätten till medborgarskap med rätten att inkluderas i 
demos. Medborgarskap bör i sin tur baseras på nationell identitet. Miller (2000, 27) beskriver 
konceptet nationalitet som bestående av tre komponenter. Den första komponenten härrör till 
den personliga identiteten. Nationalitet kan förstås i termer av hur vi förhåller oss till både 
varandra och till oss själva: nationalitet är en del av vår personliga identitet. Nationell identitet 
bör betraktas som en aktiv identitet som definieras av att nationer agerar, beslutar och uppnår 
saker kollektivt (Miller 2000, 28ff.). Samtidigt som den nationella identiteten inte är baserad 
på några gemensamma fysiska drag, poängterar Miller att det är viktigt att individerna i en 
nation upplever sig dela vissa karaktärsdrag som särskiljer dem ifrån andra. 
 
Den andra komponenten är enligt Miller etisk: nationer är etiska gemenskaper och skapar de 
konturer som vi förhåller oss till i ett etiskt landskap. Konturerna skapar ett större moraliskt 
ansvar gentemot våra landsmän än mot mänskligheten i stort. Nationer karaktäriseras av en 
historisk kontinuitet vilket lägger grunden för ett etiskt ansvar: medborgare har en skyldighet 
att föra nationen vidare (Miller 2000, 28). Genom historiska band, delad kultur och språk skapas 
en skyldighet att värdera medlemmar av den egna nationens intressen högre än andras. 
Samtidigt som statens legitimitet är beroende av dess förmåga att skydda och främja nationell 
kultur och identitet (Miller 2008, 375), har staten skyldighet att lämna vägen till medborgarskap 
öppen för nykomlingar (Miller 2000, 378). Här uppstår ett möjligt problem: blivande 
medborgares kultur riskerar att hota den nationella identiteten.18 Enligt Miller (2008, 385ff.) 
kan en nation kräva att immigranten accepterar grundläggande liberala demokratiska principer 
så som de är skrivna i lagen och praxis i landet. Invandrare bör integrera sig kulturellt i sitt nya 
land, men det nya landets kultur påverkas även av invandrarens kultur. På det sättet ses den 
nationella kulturen som något organiskt som är i ständig förändring.  
 
Nationalitetens tredje komponent är politisk: individer som formar en nationell sammanslutning 
på en viss plats har enligt Miller ett rimligt anspråk på nationellt självstyre. Nationellt 
självbestämmande har ett instrumentellt värde i det avseende att det ger ett uttryck för en 
nationell identitet (Miller 2011, 15). Tillsammans med till exempel familjeliv och kreativt 

																																																								
18 För att återgå till Tralaus typologi över olika interna kritiker kan det ses som ett exempel på (3a) direkt 
kontraproduktivitet: om vi lyckas inkludera alla blivande medborgare i demos riskerar det att hota den nationella 
identiteten på vilken demos är baserat.  
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arbete så är nationell identitet ett av de mänskliga värden som enligt Miller (2007, 37ff.) har ett 
inneboende moraliskt värde. Nationell identitet skapar en kontext för individer att leva i och ett 
kollektivt projekt att delta i. Ett tecken på detta är enligt Miller att människor som förlorat sin 
nationella identitet sörjer den.  
 
Det nationella självbestämmandet har alltså ett instrumentellt värde såtillvida att det realiserar 
nationell identitet. Utifrån den nationella identiteten definieras medborgare som betraktas som 
jämlikar politiskt. Frågan blir hur den nationella identiteten skapas och hur man blir en del av 
den. Enligt Miller (2008, 375) bör invandrare ses som blivande medborgare och erkännas en 
rad rättigheter. Resterande rättigheter tillkommer så snart de blivit formella medborgare. Miller 
specificerar inte vilka rättigheter som ska tilldelas en blivande medborgare och vilka som är 
reserverade för faktiska medborgare. Det tycks dock som om politiska rättigheter är reserverade 
för faktiska medborgare. Idén om denizens, som till skillnad från medborgare enbart skulle 
erhålla vissa på förväg bestämda rättigheter och inte betraktas som blivande medborgare, 
avfärdas av Miller som socialt orättvist. Miller skriver (2008, 377): ”it seems socially unjust to 
have, for example, an extensive welfare state that operates on the bases that everyone inside a 
given geographical area has equal access to its services, and then to exclude one category of 
people of the ground that they have a different legal status”. Det leder oss fram till en intressant 
potentiell konflikt i Millers argument. Trots tonvikten Miller lägger på nationen som etisk 
gemenskap tycks det främst vara den geografiska tillhörigheten som avgör om man bör 
betraktas som en blivande medborgare som har ett anspråk på inkludering i demos eller ej. Det 
tycks som att den nationella identitet som Miller förespråkar spelar en underordnad roll när det 
kommer till att inkludera nya medlemmar i demos.19   
 
Sammanfattningsvis kan man säga att nationellt självbestämmande och nationellt 
medborgarskap hos Miller blir ett sätt att nå nationell identitet som har ett intrinsikalt värde. 
Det ger oss följande:  

- Normativ premiss 1: Människor har rätt till nationell identitet. 
- Empirisk premiss 1: Nationellt självbestämmande främjar skapandet av nationell 

identitet.  
 

3.1.2 Hur ser nationalistprincipen på politisk jämlikhet? 
Millers syn på politisk jämlikhet utgår ifrån antagandet att vår tolkning av sociala och politiska 
koncept bör reflektera ett eller flera underliggande moraliska värden.20 Om en person uppvisar 
en viss syn på till exempel frihet förväntas personen ha en överensstämmande syn på jämlikhet 
och rättvisa eftersom de alla vilar på antaganden om samhällets och människors natur (Miller 
1978, 2). Utifrån idén om underliggande moraliska principer drar Miller slutsatsen att det finns 
en dissonans mellan den liberala idétraditionens syn på politisk jämlikhet och social rättvisa.21 

																																																								
19 Det kan ses som (1𝑎%) oförenlighet mellan implicit normativ princip (alla som bor i en nation bör betraktas som 
blivande medborgare) och explicit normativ ståndpunkt (de som delar nationell identitet bör tillhöra demos).  
20 Tralau (2012, 97f.) benämner denna typ av underliggande värden för överordnade principer. 
21 Den distinktion som Miller gör mellan politisk jämlikhet och social rättvisa är i många avseenden rent analytisk, 
något som Miller själv är medveten om (Miller 1978, 1f.). Empiriskt är koncepten ofta så nära sammanlänkade att 
de är omöjliga att särskilja, än mindre empiriskt testa de bakomliggande principerna.  
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Klassisk liberalism kombinerar både jämlika och ojämlika element när det kommer till 
förståelsen av social rättvisa. Sociala förmåner bör distribueras i enlighet med principen om 
förtjänst, alltså att varje person får så mycket som denna gjort sig förtjänt av, vilket är en i 
grunden ojämlik fördelning. För att implementera fördelningen används en jämlik struktur: 
varje människa tillskriva en rad ’naturliga’ rättigheter som hen anses ha enbart i egenskap av 
att vara människa. Genom att utöva dessa rättigheter kan varje individ tillförskansa sig mer än 
en jämlik fördelning utifrån idén om förtjänst. Miller (1978, 3) sammanfattar den klassiska 
liberala synen på social rättvisa som ”an equality of formal rights, coupled with an inequality 
of substantial rights, which are distributed according to the deserts of each individual.” Politisk 
jämlikhet är strikt egalitär eftersom den tillskriver varje medborgare jämlik politisk makt. 
 
Utifrån specificeringen av vad klassisk liberalism föreskriver vore det möjligt att kategorisera 
politisk jämlikhet som en naturlig rättighet22 som bör distribueras jämlikt. Miller (1978, 7) 
avfärdar dock detta. För det första uppstår politisk jämlikhet i interaktionen människor emellan: 
det är socialt konstruerat. Rättfärdigandet av naturliga rättigheter görs inom den liberala 
traditionen genom att relatera till det hypotetiska naturtillståndet där inga sociala konstruktioner 
existerar. För det andra menar Miller att naturliga rättigheter är negativa till sin karaktär. 
Politisk jämlikhet å andra sidan är en positiv rättighet.23 Bortser man ifrån möjligheten att 
politisk jämlikhet är en naturlig rättighet är det, precis som Miller poängterar (1978, 10), svårt 
att se hur en fördelning av politiska rättigheter som överensstämmer med den traditionellt 
liberala synen på social rättvisa kan resultera i en jämlik fördelning.24 Utgår man från principen 
om social rättvisa, som vilar på både idéer om jämlikhet (när det gäller naturliga rättigheter) 
och ojämlikhet (när det kommer till medborgerliga rättigheter), och försöker hitta en 
korresponderande syn på politiskt deltagande är det troligt att man kommer till slutsatsen att 
eftersom politisk jämlikhet är en medborgerlig rättighet bör den distribueras utifrån principen 
om förtjänst. Utgår man istället ifrån idén om politisk jämlikhet och försöker hitta en 
korresponderande syn på social rättvisa borde man, precis som Miller poängterar, komma till 
slutsatsen att samhället bör organiseras på ett sätt så att varje medborgare är garanterad en 
självständig status och frihet och kan delta politiskt. För idén om social rättvisa innebär det att 
ojämlikheter mellan medborgare som riskerar att påverka medborgarnas politiska 
självständighet aktivt bör förhindras av staten och sociala rättigheter borde då fördelas jämlikt. 
En sådan slutsats strider dock mot den liberala tanken om social rättvisa som baseras på idén 
om förtjänst (Miller 1978, 14). 
 
För att komma tillrätta med denna dissonans föreslår Miller att vi försöker hitta en ny 
underliggande princip att basera både synen på politisk jämlikhet och social rättvisa på. Han 

																																																								
22 Termen naturliga rättigheter tillskrivs ofta John Locke, som menade att naturliga rättigheter är de rättigheter 
som vi har enbart i egenskap av att vara människor. Det som utmärker dessa rättigheter är att de är grundande i 
den mänskliga naturen (Donnelly 1982, 391).  
23 Negativa rättigheter karaktäriseras av att de, till skillnad ifrån positiva rättigheter, inte ålägger någon annan en 
skyldighet att tillhandahålla något (Bradley 2010, 838). Ett exempel på en negativ rättighet är rätten till liv eller 
rätten att inte bli utsatt för våld. Ett exempel på en positiv rättighet är rätten till utbildning.  
24 Den kritisk som Miller riktar mot den liberala idétraditionen kan därmed betraktas som (1𝑎) problem med 
härledning gällande normativa premissen och slutsatser. Vilken underrubrik som kritiken klassas som beror på om 
man ser social rättvisa eller politisk jämlikhet som den överordnade principen.   
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föreslår att större vikt läggs vid den underliggande idén om mänsklig jämlikhet, förstådd i 
termer av jämlik rätt till självrespekt (Miller 1978, 15). En sådan underliggande princip skulle 
få konsekvenser både för varför vi betraktar politiskt jämlikhet som viktigt och för hur vi 
betraktar social rättvisa. Miller (1978, 17) argumenterar för att politisk jämlikhet har blivit den 
främsta symbolen för den mer grundläggande moraliska jämlikhet som finns mellan 
medborgare i samma stat. Staten är den mest inkluderande gemenskapen till vilken individen 
hör och för att balansera upp sociala ojämlikheter är känslan av en jämlik politisk status viktig. 
Det leder till självrespekt hos medborgaren. En jämlik rätt till självrespekt skulle även påverka 
hur vi ser på social rättvisa. Sociala ojämlikheter kan enligt Miller hota individers självrespekt. 
Delvis beror det på den absoluta nivån av fattigdom, delvis på den relativa fattigdomen. Det är 
på detta sätt möjligt att rättfärdiga en statlig omfördelning av sociala tillgångar så att alla 
individer når upp till en skälig nivå av självrespekt. Miller (1978, 18) förespråkar vad han själv 
kallar för ett socialt system baserat på behov. Den grundläggande principen om mänsklig 
jämlikhet kan inom ett samhälle rättfärdiga ett visst mått av social omfördelande politik.  
 
Även Millers argument tycks innehålla en dissonans. Miller argumenterar utifrån en 
behovsprincip: vi ska tilldelas så mycket att vår självrespekt inte riskerar att kränkas. Enligt 
Miller så kommer en sådan fördelning att resultera i en absolut jämlikhet när det kommer till 
politisk makt och en form av miniminivå när det kommer till social rättvisa. Om det är sant som 
Miller skriver att vår självrespekt baseras på både den absoluta nivån av sociala tillgångar och 
en jämförelse med andra så är det en rimlig slutsats att även sociala fördelar bör fördelas jämlikt 
för att inte hota individens rätt till självrespekt. Det skulle innebära en mer långtgående social 
rättvisa än den som Miller explicit ställer sig bakom. Utgår man istället från Millers syn på 
social rättvisa, det vill säga att det bör fördelas så att alla individer når upp till en miniminivå, 
skulle det vara möjligt att fråga sig varför inte politisk makt också bör fördelas i enlighet med 
en miniminivå.25 Varför krävs en absolut jämlikhet när det kommer till politisk makt för att inte 
hota individens självrespekt, men bara en miniminivå när det kommer till social rättvisa?26   
 
Det försvar för politisk jämlikhet som Miller kommer närmast tycks vara vad Dahl (2006, 4) 
kallar ’antagandet om inneboende jämlikhet”. Den intrinsikala jämlikheten beskrivs av Miller 
i termer av jämlik rätt till självrespekt. Genom att fördela politisk makt jämlikt säkerställs 
individens rätt till självrespekt. Det kan möjligen tyckas ligga när ett instrumentell 
rättfärdigande, eftersom politisk jämlikhet blir ett instrument för att nå självrespekt, men ett 
instrumentellt rättfärdigande kräver att det som eftersträvas är externt till den mänskliga 
naturen, inte internt som i detta fall. Detta gör att Millers försvar kan betraktas som intrinsikalt. 
Sammanfattningsvis kan man mer formellt ställa upp Millers argument på följande vis:  

- Normativ premiss 2: Människor har rätt till självrespekt. 
- Empirisk premiss 2: Politisk jämlikhet främjar självrespekt 

 

																																																								
25 Även detta är betraktas som (1𝑎) problem med härledning gällande normativa premissen och slutsatser. 
26 Steiner (1988, 134) driver ett sådant argument och menar att en potentiell rätt till politiskt deltagande aldrig fullt 
ut skulle kunna realiseras. Han föreslår istället att politiskt deltagande bör betraktas i termer av en miniminivå som 
stater kan leva upp till. 
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3.1.3 Är synen på inkludering i demos konsistent med synen på politisk jämlikhet? 
Hittills har vi sett hur politisk jämlikhet kan ha ett inneboende värde då den realiserar 
individuell självrespekt. Vi har även sett hur nationalstaten kan ha ett värde såtillvida att den 
realiserar nationell identitet. Vi har två värden som enlig Miller är intrinsikala: självrespekt och 
nationell identitet, samt två värden som realiserar dessa: politisk jämlikhet och nationellt 
självbestämmande.  

- Normativ premiss 1: Människor har rätt till nationell identitet  
- Empirisk premiss 1: nationellt självbestämmande främjar skapandet av nationell 

identitet.  
- Normativ premiss 2: Människor har rätt till självrespekt  
- Empirisk premiss 2: Politisk jämlikhet främjar självrespekt  

 
Det är möjligt att tänka sig situationer där den nationella identiteten står i direkt konflikt med 
självrespekten. Ett exempel på en sådan konflikt är om den nationella identiteten ger andra 
negativa associationer som riskerar att hota självrespekten. I dessa fall ger Miller oss ingen 
vägledning om hur dessa värden bör rangordnas. Miller (2007, 39) skriver att nationell identitet 
troligen inte är det värde som värderas högst av individen. Det tyder på att det är möjligt att 
rangordna dessa. Vi kommer titta närmare på vilka implikationer det skulle få för Millers 
princip om inkluderande om vi låter den ena eller andra intrinsikala värdet vara vägledande.  
 

3.1.3.1 Nationell identitet som överordnad princip  
Nationen är enligt Miller den mest inkluderande politiska sammanslutning till vilken en individ 
tillhör. Nationen har sin legitimitetsgrund i att den realiserar nationell identitet. Även blivande 
medborgare bör till viss del inkluderas i nationen. Det finns två viktiga poänger att göra här. 
För det första stämmer Millers slutsats om medborgarskapet som demos gräns enbart så länge 
nationen empiriskt är den mest inkluderade politiska gemenskap till vilken individen tillhör. 
Det finns inget som garanterar att nationen kommer att behålla denna ställning. Så snart vi 
befinner oss i en situation där någon annan politisk gemenskap är den mest inkluderande 
kommer vi vara tvungna att ändra vår syn på vem som bör inkluderas i demos. Argumentet ger 
alltså inget moraliskt rättfärdigande till varför enbart medborgare bör inkluderas i demos, 
istället blir det en empirisk bedömningsfråga om vilken politisk gemenskap som är den primära 
i dagsläget.27  
 
För det andra är att den nationella identiteten enligt Miller i ständig förändring i och med att 
sammansättningen av medborgare ändras. Immigranter som ännu inte är medborgare bör enligt 
Miller betraktas som blivande medborgare och kan påverka och påverkas av den nationella 
identiteten. Som redan nämnts tycks det snarare vara den geografiska boplatsen som bestämmer 
den nationella identiteten än det formella medborgarskapet. Det finns därmed goda skäl att 
fråga sig varför den politiska jämlikheten ska begränsas till medborgare. Det tycks mer i linje 
med Millers övriga antaganden att argumentera för att även blivande medlemmar bör inkluderas 
i fördelningen av den politiska makten då de påverkar och påverkas av den nationella 

																																																								
27 Kritiken ligger nära (4) kritik av den empiriska premissen och bör ses som en kritik av den teoretiska vikt som 
Miller lägger vid en empirisk premiss. 
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identiteten. Vidare tycks det rimligt att fråga sig varför påverkan på den nationella identiteten 
skulle begränsas av den geografiska nationsgränsen. Det är troligt att även individer utanför har 
en påverkan och påverkas av den nationella identiteten. Eftersom den nationella identiteten 
ligger till grund även för inkludering i demos borde även de individer som påverkar och 
påverkas av den nationella identiteten utanför den territoriella nationalstaten inkluderas i 
demos. Enligt resonemanget vore det rimligt att tänka sig att till exempel svenskar bosatta i 
Malmö som arbetar i Köpenhamn påverkar och påverkas av den danska nationella identiteten. 
Dessa individer borde då betraktas som en del av det danska demos.28 
 

3.1.3.2 Självrespekt som överordnad princip 
Miller baserar mycket av sin argumentation om politisk jämlikhet på Rawls, även om deras syn 
på vilka konsekvenser en teori baserad på självrespekt skulle ha för ekonomisk omfördelning 
(Miller 1978, 18) skiljer sig åt.29 Rawls argumenterar för att självrespekt är en primär nyttighet, 
kanske till och med den viktigaste. Utan självrespekt skulle inget i livet kännas värt eller möjligt 
att genomföra och vi skulle falla in i ett tillstånd av ”apati och cynism” (Rawls 1999, 386). 
Känslan av självrespekt är något som vi har från början, det är inte en produkt av mänskliga 
interaktioner, även om den kan påverkas av mänsklig interaktion.30 Självrespekt kan definieras 
som en negativ rättighet som existerar i ett hypotetiskt naturtillstånd, så som i Rawls 
ursprungsposition. Rawls (1999, 387) skriver att människor i ursprungspositionen skulle göra 
nästintill vad som helst för att undvika ett system där självrespekten äventyras. Det uppfyller 
de kriterier som Miller ställt upp för en naturlig rättighet. Självrespekt är något som man har 
rätt till enbart i egenskap av att vara människa.31 Politisk jämlikhet, som enligt Miller inte är en 
naturlig rättighet, har sin legitimeringsgrund i en naturlig rättighet. Det kan tyckas märkligt att 
något som är baserad på en naturlig rättighet inte självt betraktas som en naturlig rättighet. Det 
finns två sätt att hantera detta: antingen vidhålla att det instrumentella realiserandet av en 
rättighet inte behöver vara en rättighet i sig eller att erkänna politisk jämlikhet som en naturlig 
och mänsklig rättighet.  
 
Låt oss börja med det alternativ som Miller själv tycks förespråka; att självrespekt är en 
mänsklig rättighet med inte dess realiserande, politisk jämlikhet. Genom att inte se politisk 
jämlikhet som en mänsklig rättighet kan Miller vidhålla att det är något som bör fördelas inom 
nationalstaten och inget som alla människor är berättigade enbart på grund av att de är 
människor.  Det finns dock åtminstone två problem med Millers resonemang. För det första 
placeras politisk jämlikhet i en mycket osäker och hotad situation. Om politisk jämlikhet är 
attraktivt enbart i egenskap av att realisera ett annat värde så riskerar jämlikheten att bytas ut 
mot ett annat värde om det nya värde kan påvisas mer effektivt säkra vår rätt till självrespekt.32 

																																																								
28 Ett sådant resonemang ligger nära Smiths (2008) princip om beskaffade identiteter.  
29 Rawls (1999, 54) kommer till slutsatsen att grundläggande värden bör fördelas jämlikt så länge det inte finns 
någon annan fördelning som alla gynnas av. 
30 Miller (1982, 78ff.) beskriver att man å ena sidan har en självbild av hur man är och å andra sidan har en syn på 
sitt faktiska agerande. En allt för stor diskrepans mellan dessa riskerar att leda till en förlust av självrespekt. 
31 Miller (1978, 17) specificerar enbart att det är en rättighet, inte att det är en naturlig rättighet.		
32 Det skulle kunna ses som (2) en kritik av hur olika principer ska vägas mot varandra eller tillämpas. Om vi kan 
hitta någon annan princip som mer effektivt realiserar självrespekt skulle Miller vara tvungen att specificera hur 
denna nya princip och politisk jämlikhet bör rangordnas.   
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Demokratin i ett land får en hotad ställning då den politiska jämlikheten riskerar att ersättas 
med ett annat fördelningssystem. Om till exempel despoti kan bevisas ha en större positiv effekt 
på självrespekt vore det legitimt att byta ut det demokratiska systemet mot detta. Eftersom 
politisk jämlikhet ses som värdefullt såtillvida att det realiserar självrespekt blir det en empirisk 
fråga om vilket fördelningssystem som är mest effektiv när det kommer till att säkra 
självrespekt.  
 
För det andra kan man ifrågasätta hur effektivt en rättighet kan skyddas om dess realiserande 
inte säkras som en rättighet. Fördelen med att klassa något som en rättighet är att det säkerställer 
att alla individer kan göra anspråk på rättigheten. Om politisk jämlikhet är väsentlig i 
upprättandet av självrespekt, så som Miller hävdar, riskerar det att utan en mänskliga 
rättigheter-status bli politiskt substanslöst. Det skulle vara svårt, för att inte säga omöjligt att 
avgöra vilka aktörer som har ett anspråk på att få vara politiskt jämlika liksom vilken politisk 
aktör som har ett ansvar i att upprätthålla politisk jämlikhet. Det blir därför motiverat att fråga 
vad det är för poäng med att se självrespekt som en rättighet om den inte kan säkras. Att inte se 
politisk jämlikhet som en rättighet kan hota individens självrespekt.  
 
Låt oss istället titta på den möjlighet som Miller själv avfärdar: att politisk jämlikhet bör 
betraktas som en mänsklig rättighet.33 Att klassificera politisk jämlikhet som en mänsklig 
rättighet skulle få långtgående konsekvenser för Millers resonemang. Han skulle då vara 
tvungen att erkänna att alla individer och nationer har en skyldighet att upprätthålla rättigheten 
hos andra individer. En utestängning ifrån den politiska gemenskapen, det vill säga ett 
förnekande av den politiska jämlikheten hos en individ, skulle kunna ses som en kränkning av 
den individuella rätten till självrespekt. Med utgångspunkt i rätten till självrespekt som 
mänsklig rättighet är det svårt att se varför den politiska jämlikheten skulle sluta vid 
nationsgränsen: en rimligare tolkning vore att politisk makt skulle fördelas på det sätt som 
globalt minimerar kränkningar mot individers självrespekt.34 Det är osannolikt att en sådan 
fördelning skulle resultera i suveräna nationalstater. Även det nationella självbestämmandet 
skulle vara hotat. En nation som kränker rätten till självrespekt, det vill säga inte fördelar 
politisk makt jämlikt, skulle vara en legitim måltavla för andra staters interventioner.    
 

3.1.4 Sammanfattande analys 
Miller argumenterar att medborgare, där medborgarskapet definieras utifrån delaktighet i den 
nationella identiteten, bör inkluderas i demos. När det kommer till hans syn på politisk 
jämlikhet ses det som värdefullt såtillvida att det realiserar individuell självrespekt. Självrespekt 
kan ses som en del av den mänskliga naturen, vilket gör att Millers resonemang kan ses som ett 
exempel på vad Dahl kallar ’antagandet om inneboende jämlikhet’. I analysen har det 
argumenterats för att det finns stora problem med Millers teori gällande balanseringen av 
inneboende värden. Om vi låter nationell identitet vara överordnad rätten till självrespekt landar 
vi i slutsatsen att åtminstone alla som är bosatta i ett land bör inkluderas i demos, kanske ännu 
																																																								
33 En sådan argumentation förs av Bay (1982, 71f.) som menar att eftersom politisk jämlikhet möjliggör 
självrespekt hos individen bör det ses som en mänsklig rättighet. 
34 Argumentet kan ses som (3b) indirekt kontraproduktivt: om vi försöker fördela politisk makt jämlikt inom 
nationsgränsen för att inte hota individers självrespekt skulle det kunna leda till minskad global självrespekt.  



	 22	

fler. Låter vi istället självrespekt vara den överordnade principen kommer vi till slutsatsen att 
demos bör vara mer expansivt än vad Miller förespråkar. Ingen utav slutsatserna är alltså 
förenlig med Millers princip om att medlemskap i demos ska begränsas till medborgare då dessa 
delar en nationell identitet.  
 
Det bör poängteras att det även finns problem gällande balansera av instrumentella värden i 
Millers teori. Låter vi politiskt jämlikhet trumfa självbestämmande vore det argument för att 
låta alla individer på hela jorden inkluderas i demos, eftersom det mer effektivt skulle 
säkerställa politisk jämlikhet. Om vi istället låter rätten till självbestämmande trumfa politisk 
jämlikhet riskerar det att leda till djupt odemokratiska nationer. Inget i rätten till 
självbestämmande säkerställer att styret är demokratiskt och demokratiska rättigheter skulle 
kunna inskränkas och motiveras med att det är till förmån för det nationella självbestämmandet. 
Det finns alltså en diskrepans mellan Millers slutsats gällande vem som ska inkluderas i demos 
och hans syn på politisk jämlikhet. Det tycks därmed inte möjligt att demokratiskt rättfärdiga 
nationalistprincipen utifrån Millers syn på politisk jämlikhet 
 

3.2 Goodin och påverkansprincipen 
En alternativ princip till nationalistprincipen är den så kallade påverkansprincipen. 
Utgångspunkten för principen är att alla intressen som påverkas av ett beslut bör inkluderas i 
demos. Principen är i sin grundformulering vag: den specificerar inte vare sig vad det innebär 
att vara påverkad eller vad som räknas som ett beslut. Det har resulterat i en rad olika tolkningar. 
Bör man se till de intressen som är faktiskt, potentiellt, troligt eller sannolikt påverkade? Rör 
det sig om faktiska, potentiella, troliga eller sannolika beslut? Robert E. Goodin erbjuder en av 
de mest inkluderande tolkningarna av påverkansprincipen och hävdar att alla intressen som 
möjligen kan tänkas bli påverkade av något möjligt beslut taget utifrån någon möjlig agenda 
bör inkluderas demokratiskt i beslutsfattandet. Han skriver: ”We will have to give a say to 
anyone who might possibly be affected by any possible decision arising out of any possible 
agenda” (Goodin 2007, 55).35 I exemplet med den skotska självständighetsomröstningen skulle 
man kunna hävda att i princip alla individer på jorden påverkas av självständighetsbeslutet på 
grund av internationell handel, internationella överenskommelser och miljöfrågor och därför 
bör inkluderas. I kommande avsnitt kommer vi att titta närmare skillnaden på att inkludera 
individer och intressen i demos.  Vi kommer även att titta på om politisk makt bör fördelas 
numerärt eller proportionellt jämlikt. Slutligen kommer vi titta närmare på tre olika tolkningar 
av vem som bör inkluderas i demos. 
 

3.2.1 Vem bör enligt påverkansprincipen inkluderas i demos?  
Anledningen till att många finner avgränsningsprinciper baserade på territorium eller blodsband 
tilltalande är enligt Goodin (2007, 48f.) för att dessa fungerar som approximation för det som 
verkligen betyder något, nämligen sammanlänkade intressen. Människor som bor tillsammans 
eller som har gemensamma förfäder påverkas rimligen av varandras handlingar. Genom att 

																																																								
35 Goodin (2007, 61f.) hävdar att det även är möjligt att argumentera för att alla intressen som sannolikt påverkas 
av något möjligt beslut taget utifrån någon möjlig agenda bör inkluderas i demos, men att en sådan tolkning är lika 
expanderande som den som Goodin föreslår.  
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fokusera på sammanlänkade intressen är det möjligt att ge en intuitiv förklaring till varför 
globalisering utmanar tidigare föreställningar om hur demos bör vara avgränsat. Genom ökad 
ekonomisk, kulturell och politisk sammanlänkning mellan stater och individer ökar även 
sammanlänkningen av deras intressen. Argumentet är tilltalande eftersom det förutom att ge en 
förklaringsmodell till globaliseringens effekter inte nödvändigtvis kräver att vi ifrågasätter 
historiska staters demokratiska legitimitet. Istället riktas fokus mot vad globalisering ställer för 
nya krav på demokratisk maktutövning.  
 
Goodin (2007, 52) avfärdar den tolkning av påverkansprincipen som hävdar att alla de, och 
enbart de, som är kausalt påverkade av ett beslut bör inkluderas i demos. Han hävdar att 
tolkningen är självmotsägande.36 Vilka som faktiskt påverkas av ett beslut är beroende av vilka 
som fattar beslutet, vilket i sin tur är beroende av vilka som påverkas. På det sättet skapas ett 
cirkelresonemang. En annan tolkning av påverkansprincipen som Goodin (2007, 62f.) utesluter 
är möjligheten att låta påverkansprincipen avgöra demos beslutsmakt. Tolkningen innebär att 
demos begränsas till att enbart fatta politiska beslut som inte påverkar icke-medlemmars 
intressen. Tolkningen skulle leda till ett handlingsförlamat demos som har svårt att fatta beslut 
i viktiga frågor. Det skulle vidare ge demos incitament att inte samarbeta med andra demoi för 
att på så vis minska sannolikheten att besluten påverkar någon utanför demos, vilket tycks 
missgynna både globalisering och internationellt samarbete. 
 
Goodins fokuserar istället på alla intressen som eventuellt påverkas av något eventuellt beslut 
taget utifrån någon eventuell agenda. Goodin (2007, 55) skriver att medlemskap i demos bör 
ges till ”all interests possibly affected by any possible decision under any possible agenda”. 
Tolkningen är radikalt inkluderande och kan potentiellt komma att inkludera alla jordens 
individer. Det finns flera fördelar med Goodins tolkning av påverkansprincipen gentemot andra 
smalare tolkningar. Tolkningen har potential att skapa ett relativt stabilt demos vilket gör den 
mindre mottaglig för kritik gällande opraktiskheten i att behöva skapa ett nytt demos för varje 
specifikt beslut (Dahl 1970, 49; Miller 2009, 209f.; Song 2012, 56; Whelan 1983, 19). Vidare 
har tolkningen den empiriska fördelen att man inte behöver finna något universellt mått för att 
mäta påverkan eftersom alla som potentiellt är påverkade inkluderas.37 Det är värt att poängtera 
att slutsatsen som Goodin kommer till inte per automatik kräver att alla individer bör inkluderas 
i samtliga beslut. Goodin hävdar enbart att en allomfattande inkluderingsprincip är det mest 
praktiska sättet att se till att ingen felaktigt exkluderas.  
 
Goodins tolkning av påverkansprincipen vilar på ett antagande om att överinkludering inte är 
ett principiellt problem (Goodin 2007, 58). Goodin antar att människor röstar som de gör 
baserat på sina intressen. Ett överinkluderande demos skulle innehålla individer vars intressen 
inte påverkas. Givet att deras intressen inte påverkas har de inga incitament att rösta på ett visst 

																																																								
36 Tolkningen kräver alltså vad som är omöjligt av oss, nämligen att vi innan ett beslut fattas ska veta vilket beslut 
som fattas. Det skulle vara möjligt att hävda att det är ett exempel på en tolkning som är (3b) indirekt 
kontraproduktiv eftersom ett försök att inkludera alla de och enbart de som kausalt påverkas av ett beslut riskerar 
att leda till en sämre situation än om vi inte hade försökt.	
37 Karlsson Schaffer (2012, 326) uppmärksammar problemet med att vad det innebär att vara påverkad är ett 
politiskt ställningstagande och att vi därför aldrig kan komma fram till ett gemensam objektiv definition.  
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sätt och deras röster kan antas fördelas slumpmässig, vilket gör att valutgången inte påverkas. 
Enligt Goodin (2007, 58f.) skulle en exkludering av dessa individer kunna utgöra ett 
demokratiskt problem eftersom det inte går att utesluta att deras intresse påverkas, medan en 
inkludering inte försämrar situationen. Goodin (2007, 58) är medveten om att antagandet om 
att överinkludering inte är något problem enbart håller i val som inte kräver någon speciell 
majoritet. Det är alltså ytterst få beslut som kan fattas baserat på antagandet. Det är vidare 
möjligt att ifrågasätta antagandet om att människor röstar enbart utifrån sina egna preferenser. 
Ett sådant antagande skulle motsäga att en individ till exempel är positiv till ekonomisk 
omfördelning om denne själv förlorar på det. Det tycks rimligare att anta att människors 
röstbeteende är baserat på en rad olika faktorer, varav egna preferenser är en.38 
 
Det finns en otydlighet om det är i första hand intressen som ska visas politisk hänsyn eller om 
även individen som besitter intresset har ett legitimt anspråk på att få inkluderas i demos. Enligt 
Goodin (1996, 836f) baseras intressen på objektiva värden.  Det finns alltså saker och ting i 
värden som har ett objektivt värde, tillexempel är djur och natur. Värdet hos dessa ting är 
objektiva såtillvida att inget värde adderas i och med att det värdesätts av en människa, utan 
värdet finns där hela tiden (Goodin 1996, 838). Goodin beskriver det som att medan människor 
har intressen så är dessa objekt intressen. Det går att tänka sig en separation av det som är 
intresset (objektet i sig) och den som har intresset (en människa som värdesätter objektet). Om 
vi anammar resonemanget bör man fråga sig varför individer ska inkluderas i den politiska 
processen och inte bara de underliggande intressena. Vi kommer i följande stycke se vilka 
konsekvenser inkludering av enbart intressen eller inkludering av individer får.  
 

3.2.1.1 Att inkludera intressen 
Goodin (1996, 838) erkänner att det finns pragmatiska anledningar till att inkludera människor 
snarare än intressen. Icke-förkroppsligade intressen har ingen möjlighet att argumentera för sin 
sak eller rösta i val. Den bästa förklaringen till varför vi bör inkludera människor snarare än 
enbart intressen är enligt Goodin att människors autonomi och värdighet också har ett värde. Ju 
mer vi väger dessa värden mot varandra, desto tydligare menar Goodin (1996, 840) att det skulle 
bli att vi bör inkludera människor snarar än intressen. Samtidigt hävdar Goodin (1996, 839) att 
om vi enbart respekterar människors uttryckliga intressen på grund av att vi indirekt vill 
säkerställa att så många olika intressen som möjligt inkluderas i den politiska processen, blir 
det en öppen empirisk fråga om det inte finns något bättre sätt att säkerställa respekt för så 
många olika intressen som möjligt. Goodin (1996, 840) varnar för bristerna med ett system som 
inkluderar individer och argumenterar för att vi om bristerna är för stora bör överväga ett system 
som mer direkt fokuserar på att inkludera intressen snarare än individer.  
 

																																																								
38 Givet att alla politiska beslut fattas under en resursbudget, leder ett beslut eller icke-beslut till ökade eller 
minskade resurser för ett annat politiskt förslag, vilket individen som var opåverkad av det första beslutet mycket 
väl kan vara påverkad av. Med ett antagande om begränsade resurser vore det ologiskt att tro att opåverkade 
individers röster skulle fördelas slumpmässigt. Det är dock troligt att Goodins rättfärdigande antaganden för sin 
princip opererar på en idealnivå, vilket gör kritik mindre effektiv. Vidare är kritiken mer extern än intern eftersom 
den tillsätter information och förutsättningar som inte ansågs i ursprungsversionen av principen (att det finns en 
resursbudget).  
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Goodin argumenterar för att människor ibland misstar sig om vad som faktiskt är i deras 
intresse. Det leder honom till att förespråka en inkludering av individens ’sanna’ preferenser 
(Goodin 2003, 49f.). Ett sådant styrelseskick utmärks av en respekt för preferenser, snarare än 
ett mekaniskt räknande av dem. För att verkligen respektera en preferens krävs djupare 
förståelse för preferensen och individens resonemang. Goodin (2003, 50) är medveten den 
potentiella paternalism som synsättet medför, men vidhåller att det ibland kan vara rättfärdigat. 
En demokrati som maximerar sannolikheten att komma åt individers sanna intressen är enligt 
Goodin en som är indirekt snarare än direkt och reflektiv snarare än icke-reflektiv (Goodin 
2003, 51). Synen på preferenser som mer eller mindre sanna är i linje med Goodins 
värdesättande av demokrati som något som genererar goda beslut. Goodin (2003, 92ff.) har 
försvarat demokrati som ett sätt att nå fram till ’sanningen’. Genom att anta att varje individ är 
mer sannolik att välja ’rätt’ än ’fel’, kan demokrati försvaras på basis av att skapa goda och 
korrekta resultat. Så länge den genomsnittliga personen är mer sannolik än osannolik att fatta 
rätt beslut så ökar sannolikheten att demos ska fatta rätt beslut i och med att storleken på demos 
ökar.39 Goodins epistemiska försvar av demokrati är därmed i linje med hans slutsats att så 
många individer som möjligt ska inkluderas i demos.  
 
Politisk jämlikhet gestaltas i denna tolkning genom att allas sanna, underliggande preferenser 
visas likvärdig respekt, snarare än de individer som uttrycker dessa intressen. Demos blir då 
bestående av intressen snarare än individer och den gränsdragning som sker blir rimligen mellan 
intressen som ses som legitima att inkludera på basis av att de påverkas av en fråga och de 
intressen som bör exkluderas då de inte påverkas. Goodin (2003, 59) hävdar att det finns sanna 
och mindre sanna intressen, och att de mindre sanna intressena förtjänar mindre respekt än de 
sanna. Det finns dock flera problem med denna syn. Empiriskt är det mycket oklart hur man 
ska göra för att komma åt individers sanna preferenser, speciellt om man utgår ifrån att individer 
själva kan ha fel om sina preferenser. Det går inte att fråga individen om vad dennes preferenser 
är och uttryckta preferenser kan avfärdas som ’osanna’. Istället skulle någon annan individ 
godtyckligt kunna hävda att denne är en bättre bedömare av andras ’sanna’ intressen än vad de 
själva är.40 Synen på intressen som mer eller mindre sanna skapar inget behov för demokrati, 
utan det skulle vara tillräckligt att någon tolkar våra ’sanna’ intressen och tar med dessa i 
beräkningen när beslut ska fattats. Vidare kan man fråga sig om syftet med politisk jämlikhet 
är att fatta kloka beslut, vore det då inte rimligare att ha kompetens som inkluderingskriterium 
i demos snarare än påverkan? Ett sådant inkluderingskriterium skulle innebära att de individers 
med störst sannolikhet att fatta korrekta beslut inkluderas i demos, alltså någon form av 
teknokrati.  
 

3.2.1.2 Att inkludera personer 
Utifrån diskussionen ovan kan vi dra slutsatsen att påverkansprincipen bör förstås i termer av 
att individer vars intressen möjligen påverkas av ett beslut har rätt att demokratiskt inkluderas. 

																																																								
39 Denna klassiska teori kallas ’Condorcet’s jury theorem’. Goodin (2003, 100ff.) visar att teoremet är tillämpligt 
även i situationer där individerna har fler än två valmöjligheter och när sannolikheten att välja rätt alternativ bara 
är marginellt högre än 0.5.  
40 Det tyder på en (1𝑎") oförenlighet mellan explicit princip (att individer kan ha fel om vad som är bäst för dem) 
och explicit ståndpunkt (att alla individer bör inkludera i demos).  
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Vad som inte är helt tydligt är vilka individers intressen som påverkas så att de har rätt till 
inkluderande. Vi kommer i detta arbetet fortsättningsvis att titta på tre olika alternativ:  

1. Demos bör inkludera alla individer, alla framtida individer samt djur och natur. Goodin 
(2007, 55) har argumenterat för att påverkansprincipen kan innebära att alla i hela 
världen, och i alla framtida världar, bör beviljas rösträtt.41 Goodin (2003, 216ff.) har 
även argumenterat att naturen bör tas hänsyn till vid demokratiska processer eftersom 
även naturen har intressen som tydligt påverkas av beslut.42  

2. Demos bör bestå av alla individer som möjligen påverkas, men demos bör definieras så 
smalt om möjligt. Det är teoretiskt möjligt att kombinera påverkansprincip med 
subsidiaritetsprincipen, det vill säga en möjlig avgränsning av demos, även om Goodin 
hävdar att det mest fördelaktiga är att inkludera alla individer.  

3. Demos bör bestå av alla levande individer. Goodin (2007, 62) skriver själv om att 
individer vars intressen påverkas har rätt att demokratiskt inkluderas i den demokratiska 
processen: ”we should give virtually everyone a vote on virtually everything virtually 
everywhere in the world”.43  

 
3.2.2 Hur ser påverkansprincipen på politisk jämlikhet?  

Innan vi tittar på dessa tre tolkningar behöver vi överväga hur den politiska makten ska fördelas 
bland de som inkluderas i demos. Goodin (2007, 50) hävdar själv att påverkansprincipen är 
fundamentalt jämlik i sin struktur eftersom den tilldelar alla intressen lika mycket moralisk vikt. 
Genom att ta hänsyn till allas intressen, utan att ta hänsyn till nationsgränser, kön, klass, etnicitet 
etc., uppvisar påverkansprincipen mycket riktigt en jämlik struktur. Att principen kan sägas 
vara strukturellt egalitär är dock inte detsamma som att säga att den automatiskt kräver numerär 
jämlikhet mellan individer vid fördelning av politisk makt. Utesluter vi alternativet att 
påverkansprincipen ska användas för att begränsa makten hos demos, lämnas vi med två 
alternativ: fördela makten numerärt jämlikt (i enlighet med en person - en röst) eller 
proportionellt jämlikt (i förhållande till intresse). Skillnaden mellan de två är att den 
förstnämnda behandlar människor oberoende av förmågor, medan de sistnämnda behandlar 
dem i relation till förtjänst eller liknande (Näsström 2010, 357f.).44 Påverkansprincipen skapar 
ett demos där det finns en tydlig skillnad mellan individer när det kommer till hur påverkade 
de är, annars skulle vi från första början inte kunna argumentera för deras inkluderande. 
Teoretiker så som Brighthouse och Fleurbaey (2010) och Shapiro (1999, 37) har därför 
argumenterat för att politisk makt bör fördelas proportionellt i förhållande till hur påverkade 
individers intressen är av beslutet ifråga. Om individer inkluderas i demos på basis av att de 

																																																								
41 För en diskussion om framtida generationer, se Tännsjö (2005, 186ff.) och Beckman (2009, 167ff.). Det är 
möjligt att argumentera för ett bokstavligen tidlöst demos där även tidigare generationer är inkluderade (Mulgan 
1999). Goodin nämner inget sådant själv, varför tolkningen utesluts här.  
42 För en diskussion om djur och naturs intressen, se Goodin (1996) och Goodin, Pateman och Pateman (1997). 
43 Det finns även en diskussion om det verkligen bör innebära alla individer, eller enbart alla kompetenta individer. 
En kompetensbaserad tolkning skulle potentiellt kunna utesluta barn, individer med mentala 
funktionsnedsättningar och tillochmed brottslingar. För en diskussion, se Beckman (2009, 90–119), Hultin 
Rosenberg (2016, 97–115) och Schrag (2004). För tydlighet kommer vi dock att nöja oss med att diskutera alla 
individer.		
44 Det bör uppmärksammas att demokrati ofta innehåller både numerär och proportionell jämlikhet, i detta 
sammanhang handlar det om vilken av dessa principer som bör vara vägledande.  
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påverkas av ett beslut så är det även rimligt att tänka sig att graden av påverkan även bör 
bestämma storleken på inflytandet.  
 
Erman (2014) har kritiserat en proportionell tolkning av påverkansprincipen som stridande mot 
principen om politisk jämlikhet. Enligt Erman är själva definitionen av politisk jämlikhet är att 
alla individer tilldelas lika mycket politisk makt, det vill säga numerär jämlikhet. Hultin 
Rosenberg (2016, 67) utgår istället från antagandet att politisk jämlikhet kräver att politisk makt 
fördelas numerärt jämlikt enbart om det inte finns någon relevant skillnad mellan individer, 
eller om vi saknar adekvat information för att kunna bedöma det. Principen om politisk 
jämlikhet kräver enligt Hultin Rosenberg (2016, 67f.) att politisk makt fördelas jämlikt mellan 
individer som kan betraktas som jämlikar i relevant mening. Lyckas påverkansprincipen skapa 
ett demos där medlemmarna är jämlika finns ingen motsättning mellan politisk jämlikhet och 
påverkansprincipen. Enligt Hultin Rosenberg (2016, 71f.) är en tolkning av påverkansprincipen 
som fokuserar på möjliga beslut mer resistent mot denna kritik eftersom skiljelinjen går mellan 
individer som möjligen påverkas av möjliga beslut och individer som inte gör det. Trots denna 
omskrivning av vad politisk jämlikhet kräver så vilar även Hultin Rosenbergs tolkning på ett 
antagande om att jämlikhet bör förstås numerärt.  
 
Det finns ett ytterligare problem med proportionell fördelning av makt som bör 
uppmärksammas. Vi har tidigare sett hur Goodins tolkning av påverkansprincipen undviker 
problemet med att vem som påverkas av ett beslut är beroende av vem som fattar beslutet. Om 
politisk makt fördelas utifrån hur påverkad en individ är av ett beslut, är beslutet i sig beroende 
av hur den politiska makten fördelats. Det är på förhand omöjligt att avgöra vem som kommer 
att vara mer påverkad av ett beslut än någon annan, eftersom en sådan gradering kräver att vi 
vet vilket beslut som fattats. Vilket beslut som fattas är i sin tur beroende av hur den politiska 
makten fördelas.45 För att undkomma cirkelresonemanget kan vi dra slutsatsen att den politiska 
makten bör fördelas numerärt elegitärt, det vill säga inte proportionellt, bland medlemmarna i 
demos. 
 

3.2.3 Är synen på inkludering i demos konsistent med synen på politisk jämlikhet?  
Det vi sett hittills är att demos bör definieras i termer av individer och att politisk jämlikhet 
behöver fördelas absolut jämlikt för att inte resultera i en självmotsägelse. I kommande stycke 
kommer vi att titta på tre olika sätt att avgränsa demos som alla potentiellt skulle kunna 
förespråkas av Goodin för att se hur kompatibla de är med politisk jämlikhet.  
  

3.2.3.1 Demos som alla levande individer, framtida generationer samt djur och natur 
Den första tolkningen av Goodins påverkansprincip inkluderar i princip alla levande individer 
och alla framtida individer i demos. Det är tydligt att framtida generationer, djur och natur inte 
kan föra sin egen talan utan behöver inkorporeras i den demokratiska processen på något mer 
teoretiskt sätt. Enligt Goodin (2000, 81; 2003, 171f.) bör det göras genom intern deliberation. 
Varje demokratisk agent har enligt Goodin möjlighet att internt deliberera med sig själv för att 
komma fram till vad som vore bäst för alla berörda parter. Det leder till en situation som kan 

																																																								
45 Det skulle innebära att även denna tolkning riskerar att bli (3b) indirekt kontraproduktiv. 



	 28	

liknas med förvaltarskap. Goodin (2003, 217) ger själv exemplet med barn som anses 
inkluderas trots att de saknar rösträtt genom att andra tar hänsyn till deras intressen. Goodins 
poäng är att intern deliberation kan fundera som ett näst-bästa alternativ i situationer där 
förstandsalternativet är uteslutet. Goodins tolkningen bygger på en separation mellan intressen 
och individer, något vi tidigare sett är mycket problematiskt. Det finns ytterligare problem med 
att särkoppla individer ifrån deras intressen som relaterar till politisk jämlikhet. Enligt Goodin 
(2003, 231) så har alla människor möjligheten att internt deliberera och komma fram till vad 
som är i framtida generationer och naturens intressen. Det är inte nödvändigt att avsätta 
speciella platser i våra beslutande politiska församlingar för att dessa intressen ska tas tillvara 
(jfr. Skagen Ekeli 2005). I en sådan fördelning av politisk makt finns det inget som garanterar 
att alla intressen tilldelas jämlik politisk makt. Istället vore det upp till varje individ att avgöra 
hur mycket politisk makt egna intressen bör ges i förhållande till framtida generationers, djur 
och naturs intressen. Dessutom riskerar inkludering av intressen via intern deliberation att leda 
till en situation som är identisk med att inkludera alla nu levande individers intressen. Det 
innebär att denna tolkning sammanfaller med tolkning nummer tre, att inkludera alla levande 
individer i demos.46  
 
Vi har tidigare sett hur Goodin antar att överinkludering i demos inte är ett problem eftersom 
individer röstar utifrån egna intressen. Ett antagande om att individer istället delibererar internt 
och tar med alla berörda parter i beräkningen när de lägger sin röst går stick i stäv med 
antagandet och gör överinkludering till ett potentiellt problem.47 Antagandet om att individer 
vars intressen inte påverkas av ett beslut röstar slumpmässigt kan därmed inte anses gälla. 
Istället behöver vi utgå ifrån att individer vars intressen inte påverkas röstar på det sätt de 
uppfattar vara det bästa för framtida generationer och naturen. 
 

3.2.3.2 Demos som alla individer som påverkas  
Tolkning nummer två av påverkansprincipen utgår ifrån att det är möjligt att göra någon form 
av gränsdragning och ändå inkludera alla individer vars intressen potentiellt påverkas. Erman 
(2014, 537) argumenterar framgångsrikt att om vi utgår ifrån att den politiska makten bör 
fördelas numerärt jämlikt skulle en sådan tolkning av påverkansprincipen skapa en orättfärdig 
gräns mellan de som påverkas ytterst lite och de som inte påverkas alls.48 Det är speciellt tydligt 
i Goodins tolkning av principen eftersom den utgår ifrån att alla som eventuellt kan komma att 
påverkas av ett eventuellt beslut bör inkluderas. En stor del av demos kommer troligen inte att 
påverkas av beslutet. Dessa individer tilldelas lika mycket politisk makt som någon som 
påverkas mycket av beslutet. Samtidigt står andra individer som inte påverkas utan politisk 

																																																								
46 Ytterligare en kritik mot tolkningen finner vi hos Beckman (2009, 186) som argumenterar att framtida 
generationer bör ses som ett sparat demos med särskilda intressen och att vi inte har något ansvar att inkludera 
dessa intressen i vårt beslutsfattande.  
47 Det kan tyda på vad Tralau kallar (1b) vanliga enkla självmotsägelser. Det är omöjligt att hävda både att individer 
vars intressen inte påverkas röstar slumpmässigt och att de internt deliberarar för att rösta på det sätt som är bäst 
för det stora flertalet.   
48 Även det kan klassificeras som ett (3b) indirekt kontraproduktivt argument. Om vi försöker fördela makt på ett 
jämlikt sätt i alla som inkluderas i demos riskerar det att leda till att makt fördelas ojämlikhet eftersom det skapar 
en orättfärdig gräns mellan de som påverkas marginellt och de som inte påverkas alls.   
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makt.  Vissa individer som inte påverkas inkluderas medan andra exkluderas, vilket kan öka 
den politiska ojämlikheten.  
 

3.2.3.3 Demos som alla nu levande individer 
Det sista alternativet är att demos betraktas som alla nu levande individer, utan möjlighet till 
avgränsningar. På detta sätt undkommer principen de problem vi har sett med särskiljning 
mellan olika individer som inte påverkas av ett beslut. Det tycks som att den enda tolkning av 
Goodins påverkansprincip som är kompatibel med kriteriet om politisk jämlikhet är att 
inkludera alla individer på hela jorden, och att ge alla dessa jämlik politisk makt i alla beslut. 
Att betrakta denna tolkning som en del av påverkansprincipen är dock tveksamt. Man kan 
argumentera för att påverkansprincipen är intuitivt tilltalande eftersom den säkerställer att alla 
som påverkas av ett beslut tillåts vara med och fatta beslutet. Tolkningen gör ingen åtskillnad 
mellan individer som påverkas och de som ej gör det. Istället för att ge oss kriterium för 
inkludering och exkludering i demos så skapar tolkningen ett globalt demos som inte går att 
avgränsa. Tolkningen tycks heller inte vara i linje med vad Goodin (2007, 65; 2003, 208) avsåg 
med sin princip, då han argumenterar både för en förskjutning av makt uppåt och en 
förskjutning av makt neråt, närmare individen.  
 

3.2.4 Sammanfattande analys  
Goodin erbjuder en av de bredaste tolkningarna av påverkansprincipen och argumenterar för 
att alla intressen som påverkas av något möjligt beslut taget utifrån någon möjlig agenda bör 
inkluderas i demos. Denna tolkning följer hans epistemiska försvar av demokrati som skapare 
av goda politiskt beslut. Samtidigt kan man tänka sig att en inkluderingsprincip baserad på ett 
epistemiskt försvar av politisk jämlikhet borde ha kompetens som inkluderingsgrund, snarare 
än påverkan. Vill man öka sannolikheten att nå goda resultat borde förmågan att fatta rätt beslut 
ligga till grund för att ingå i demos. Det skulle innebära att individer som har större sannolik 
att fatta korrekta beslut principiellt borde inkluderas i demos, medan individer som är mer 
sannolika att fatta felaktiga beslut skulle exkluderas.  
 
Analysen har påvisat att även om politisk makt fördelas numerärt jämlikt, det vill säga inte 
proportionellt i förhållande till påverkansgrad, är påverkanprincipen svår att kombinera med 
kriteriet om politisk jämlikhet. Ser vi de som potentiellt påverkas som alla levande individer, 
framtida generationer samt djur och natur skapas en situation av förmyndarskap. Även om alla 
individers intressen tilldelas jämlik hänsyn i den politiska processen saknas möjlighet att 
säkerställa att utfallet blir i enlighet med det. Ser vi istället demos som alla individer som 
påverkas, men med möjlighet till avgränsning, skapas en orättfärdig gräns mellan de som 
påverkas lite och de som inte påverkas alls som inte är kompatibel med kriteriet om politisk 
jämlikhet. Den enda lösningen kompatibel med kriteriet om politisk jämlikhet är att se demos 
som alla nu levade individer, utan möjlighet till avgränsning, men det är svårt att se om det 
fortfarande kan betraktas som en tolkning av påverkansprincipen. En sådan tolkning skulle vara 
mer att likna med ett allomfattande globalt demos.   
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3.3 Abizadeh och tvångsprincipen49 
Ett tredje svar på frågan om vad som utgör ett legitimt skäl för att inkluderas i demos presenteras 
av Arash Abizadeh som ifrågasätter demokratiska staters rätt att unilateralt stänga sina gränser 
för utlänningar. Att vara underställd tvingande lagstiftning utgör det kriterium som enligt 
Abizadeh bör ligga till grund för att inkluderas i demos. Tvångsprincipen har vid en första 
anblick flera fördelar gentemot påverkansprincipen.50 Den är smalare till sin omfattning: de 
som tvingas av en lag är även påverkade, medan det omvända inte alltid kan antas vara sant. 
Det gör principen resistent mot den kritik rörande demos expandering som riktats mot 
påverkansprincipen (Dahl 1970, 67; Fraser 2008, 64).51 Tvångsprincipen skiljer inte på hur 
mycket en individ påverkas av ett beslut, alla som är underställda lagen är det i samma 
utsträckning, vilket gör principen potentiellt kompatibel med politisk jämlikhet.52 I fallet om 
den skotska självständighetsomröstningen skulle det innebära att alla som lever under 
Skottlands tvingande lagar bör få rösta. Konkret skulle det åtminstone innebära alla individer 
boende i Skottland och eventuellt även individer som är där tillfälligt. Eftersom ett självständigt 
Skottland skulle skapa nya gränskontroller skulle tvångsprincipen kunna få mer långtgående 
konsekvenser än så: potentiellt kräver principen att alla jordens individer bör inkluderas i 
beslutet. Vi kommer i följande avsnitt att titta närmare på varför tvång enligt Abizadeh kräver 
rättfärdigande samt om rättfärdigandet behöver ske demokratiskt eller ej.  
 

3.3.1 Vem bör enligt tvångsprincipen inkluderas i demos?  
Abizadeh (2010a) utgår ifrån praktiken med gränskontroller och hävdar att de uppvisar ett 
specifikt drag, nämligen att de per definition utsätter både de som är innanför och utanför 
nationalstatens gräns för politisk makt. Ett land som helt saknar kontakt med omvärlden skulle 
kunna skapa politisk legitimitet genom att tilldela alla invånare jämlikt inflytande via 
medborgarskap. På så sätt skulle det politiska tvånget som medborgarna utsätts för kunna 
rättfärdigas. I dagens politiska situation är det dock inte möjligt eftersom även helt stängda 
gränser utsätter individer som hålls utanför gränsen för politiskt tvång (Abizadeh 2010a, 362). 
Det krävs därför att praktiken med gränskontroller rättfärdigas både för medborgare och icke-
medborgare. Abizadehs (2008, 38) slutsats vilar på två grundläggande antagande: att demos är 
principiellt obundet och att individuell autonomi är kärnan i demokrati.  
 

																																																								
49 Det ska noteras att argumentet som drivs i denna del är en vidareutveckling av ett slutarbete i kursen Challanges 
of the state: war and migration vid Uppsala universitet, skriven av undertecknad vårterminen 2017.   
50 Trots tvångsprincipens mer specifika formulering så har det uppstått en rad olika tolkningar. Oenigheterna berör 
framförallt vad det innebär att vara underställd en lag och hur länge någon behöver vara underställd för att 
inkluderas i demos. Lopez-Guerra (2005, 216ff.) hävdar att bara om man är underställd ett lands lagar under en 
längre period så skapas ett legitimt anspråk på att få tillhöra demos. En annan lösning som nämns av Hultin 
Rosenberg (2016, 128) är att alla individer, oavsett hur länge de tänkt stanna i ett land vid en given tidpunkt, är 
lika underställda landets lagar och har ett anspråk vid den tiden på att inkluderas i demos. 	
51 Goodin (2016, 377ff.) motsätter sig detta och hävdar att tvångsprincipen är minst lika expansiv till sin 
utformning som påverkansprincipen. Goodin menar att nationell lagstiftning idag har internationell tillämpning. 
Till exempel är alla individer på jorden underställda lagar om terrorismbekämpning. Det är dock inte tydligt varken 
om påverkansprincipen som beskriven av Abizadeh bör appliceras direkt på nuvarande lagstiftning, eller om han 
i själva verket ser lagstiftningen som orättfärdigad, vilket gör Millers invändning något tandlös.  
52 Tvångsprincipen undviker den kritik som Erman (2014, 537) riktat mot påverkansprincipen, att påverkan bör 
ses som en skala medan kriteriet om politisk jämlikhet kräver en binär uppdelning. Det leder Erman (2014) till att 
försvara en tolkning av tvångsprincipen.  
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Antagandet om att demos är principiellt obundet grundar Abizadeh (2008, 37) på det logiska 
avgränsningsproblemet, det vill säga att demos aldrig demokratiskt kan besluta om sin egen 
komposition. Ett sådant beslut förutsätter att en gränsdragning redan gjorts. Enligt Abizadeh 
kräver avgränsningsproblemet en ny syn på vad som utgör legitimt politiskt maktutövande. 
Implikationen av detta är enligt Abizadeh att ett av de viktigaste argumenten i demokratiteori, 
rätten till självbestämmande, bör betraktas som ogiltigt. Ett legitimt beslut att stänga ett lands 
gränser behöver därför baseras på en annan demokratisk princip än rätten till 
självbestämmande. Utövandet av politisk makt bör rättfärdigas för de som är subjekt för 
maktutövningen på ett sätt som ”överensstämmer med deras frihet och jämlikhet”53 (Abizadeh 
2008, 47f.). 
 
Det andra antagandet som Abizadehs (2008, 39) princip vilar på är att individuell autonomi är 
centralt för demokratiska och liberala styrelseskick. För individuell autonomi krävs frihet, 
förstått som avsaknaden av externa restriktioner. Att demos betraktas som principiellt obundet, 
i kombination med att gränskontroller är tvingande för både medborgare och utlänningar, gör 
att Abizadeh (2008, 37) drar slutsatsen att gränskontroller behöver rättfärdigas demokratiskt för 
medborgare såväl som utlänningar, i politiska institutioner där båda dessa grupper kan delta. 
Mer formellt kan man ställa upp Abizadehs argument på följande vis:  

- Normativ premiss: tvingande statligt politisk makt bör rättfärdigas demokratiskt 
gentemot alla som är föremål för det. 

- Empirisk premiss: praktiken med gränskontroller utsätter både medborgare och icke-
medborgare för tvingande statlig makt.  

- Slutsats: rättfärdigandet av statliga gränskontroller krävs inte enbart gentemot 
medborgare utan även mot icke-medborgare. (Abizadeh 2008, 45) 

 
Argumentet tycks vara logiskt konsistenta, det vill säga slutsatsen följer logiskt av den 
normativa och empiriska premissen. För att invända mot argumentet krävs att man invänder 
mot någon av premisserna. Miller (2010, 122) gör det när han argumenterar för att Abizadehs 
empiriska premiss är felaktig. Han håller med om att statligt tvång behöver rättfärdigas mot alla 
som är föremål för det, men hävdar att exkludering av utlänningar via gränskontroller inte 
nödvändigtvis behöver vara tvingande. Argument grundar sig på att den tvångsdefinition som 
Abizadeh använder enligt Miller misslyckas med att visa att tvång alltid kränker individers 
autonomi. Abizadeh använder sig av Raz (1986) tre kriterier för autonomi för att definiera tvång 
och för att förstå Millers kritik behöver vi titta närmare på dessa. 
 
Abizadeh (2008, 40) hävdar att tvång invaderar autonomi på tre sätt, korresponderande med 
Raz tre kriterier. Raz (1986, 373ff.) första kriterium är att individen ska ha tillräcklig mental 
förmåga för att specificera intentioner och planera utförandet av dessa. Abizadeh anser att tvång 
kan hindra individens utveckling av mentala förmågor. Raz andra kriterium är att individen ska 
ha tillräckligt många valmöjligheter att välja från. Abizadeh menar att tvång begränsar antalet 

																																																								
53 När Abizadeh talar om jämlikhet tycks det framförallt vara moralisk jämlikhet som han refererat till, snarare än 
demokratisk. Dock skriver han att för att veta vilken form av institutioner som skulle krävas för att hantera 
tvångsprincipen krävs en specifik teori av politisk jämlikhet. Det indikerar att den moraliska jämlikheten i många 
fall kan antas kräva politisk jämlikhet.  
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valmöjligheter tillgängliga för individen. Det tredje och slutliga kriteriet är att individen måste 
vara självständig och inte subjekt för någon annans vilja. Det innebär att individen inte kan vara 
tvingad eller manipulerad av någon annan, då inskränks dennes självständighet (Abizadeh 
2008, 40). För att något ska vara att betrakta som tvång krävs att det finns en intention. Det 
innebär att även om tvång bara i vissa fall bryter mot Raz första och andra kriterium, invaderar 
det autonomin hos individen genom att det alltid bryter mot det tredje kriteriet. 
 
Mot denna definition argumenterar Miller (2010, 114) att man bör skilja mellan tvång och 
förhinder54. Förhinder begränsar inte med automatik den personliga autonomin eftersom det 
inte är självklart att den bryter mot Raz andra och tredje kriterium. Enligt Miller (2010, 114).  
räcker det inte bara att antalet valmöjligheter begränsas, utan antalet kvarvarande 
valmöjligheter måste betraktas som otillräckliga. Att en person hindras innebär inte att denne 
har otillräckligt med andra alternativ att välja mellan. Om ett land väljer att stänga sina gränser 
så är det inte nödvändigtvis en tvingande handling mot icke-medborgare som vill komma in i 
landet, förutsatt att de har tillräckligt med andra länder att välja mellan. Miller (2010, 113) 
argumenterar vidare för att det inte är tydligt att en persons självständighet begränsas när denne 
hindras från att göra något så länge det finns tillräckligt många andra valmöjligheter.  
 
Millers poäng är viktig: det är skillnad mellan tvång och förhinder.  Dock är distinktionen inte 
så tydlig som Miller tycks tro. Om en individ bara har två alternativ att välja mellan blir 
resultatet av att tvingas till ett alternativ och att hindras från det andra alternativet det samma. 
Vidare skulle Millers argument om att särskilja mellan tvång och prevention innebära att många 
av de lagar som vi lever enligt idag inte skulle behöva demokratiskt rättfärdigande eftersom de 
är att betrakta som hindrande. Precis som Abizadeh (2010b, 122) pekar ut i ett svar till Miller 
så är majoriteten av de lagar vi lever under tvingande både i strikt och i hindrande mening. 
Mycket få delar av vår lagstiftning är direkt tvingande, istället är de flesta lagar hindrande 
genom att de utesluter det alternativ som betraktas som brottsliga. Att man tillexempel inte får 
döda andra är inte direkt tvingande, utan snarare hindrande såtillvida att staten använder sig av 
hot om tvång för att genomdriva lagstiftningen. Statligt hindrande kan dessutom vara långt 
mycket värre än hot om tvång. Att hindras från att gifta sig med den person man vill, trots att 
många andra alternativ finns tillgängliga, kan ses som en allvarligare inskränkning av autonomi 
än mer direkt tvingande lagstiftning, så som att betala skatt. Skulle vi följa Millers distinktion 
skulle ett förbud mot att gifta sig med vem man vill inte kräva demokratiskt rättfärdigande.55 
Vidare argumenterar Abizadeh (2010b, 126) att Miller likställer Raz andra och tredje kriterium 
genom att fokusera enbart på antalet valmöjligheter tillgängliga för individen. Abizadeh hävdar 
istället att statligt tvång kräver rättfärdigande just för att det kränker Raz tredje kriterium: det 
minskar individens självständighet genom att göra denne till subjekt för någon annans vilja. 
 

																																																								
54 Fritt översatt ifrån den engelska termen prevention.  
55 Kritiken kan klassificeras som (1𝑎$) oförenlighet mellan en explicit normativ princip (rättfärdigande krävs inte 
för förhindrande lagstiftning) och en implicit normativ ståndpunkt (lagar som inskränker rätten att gifta sig med 
vem man vill bör rättfärdigas).  



	 33	

3.3.2 Hur ser tvångsprincipen på politisk jämlikhet?  
Det tycks som om Millers kritik inte är så effektiv som den vid en första anblick kan tyckas. 
Abizadehs empiriska premiss, att gränskontroller är tvingande för både medborgare och icke-
medborgare, tycks hålla. För att invända mot hans argument kan vi istället fokusera på den 
normativa premissen: statligt tvingande politisk makt måste rättfärdigas demokratiskt till alla 
som är föremål för den. Premissen visar sig innehålla två separata antaganden, varav det senare 
kan kopplas samman med politisk jämlikhet genom att kräva att rättfärdigandet sker 
demokratiskt:   

• Premiss 1: Statlig tvingande politisk makt bör rättfärdigas till alla som utsätts för det.56  
• Premiss 2: Rättfärdigandet bör ta en demokratisk form.  

 
Man kan ifrågasätta om allt statligt tvång kräver demokratiskt rättfärdigande. Lagstiftning kring 
våld kan till exempel rättfärdigas på basis av att den skyddar det stora flertalet. Det skulle även 
gå att rättfärdiga tvingande lagstiftning genom fördelning av till exempel skyldigheter och 
rättigheter eller via ekonomisk kompensation. Saunders (2011, 63) argumenterar i linje med det 
och ifrågasätter om rättfärdigandet behöver ske demokratiskt. För att förstå kritiken behöver vi 
redogöra för den skillnad som Saunders (2011, 73) gör mellan en ’pluralistisk’ och en 
’inkluderande’ förståelse av demokrati. Den pluralistiska demokratisynen ser demokrati som 
ett värde bland andra. Dessa värden kan ibland behöva balanseras mot varandra. Goodins 
demokratisyn kan jämföras med en instrumentell syn på demokrati där politisk jämlikhet 
primärt ses som en beslutsmetod. Med denna syn på demokrati är det rimligt att tänka sig att 
andra värden ibland prioriteras högre än demokrati. Den inkluderande förståelsen av demokrati 
ser ingen konflikt mellan demokrati och andra närliggande värden. Till exempel uppfattas ingen 
konflikt mellan demokrati och liberalism eftersom båda värdena kan ses som sätt för individer 
att få kontroll över sina egna liv (Saunders 2011, 64). Synsättet är sammankopplat med en 
proceduriell syn på politisk jämlikhet. Eftersom alla eftersträvansvärda värden redan är 
inkorporerade i förståelsen av demokrati behöver dessa värden inte balanseras emot varandra 
och politisk jämlikhet riskerar inte att trumfas av något annat värde.  
 
Abizadehs resonemang tycks vara till övervägande del vad Saunders kallar ’inkluderande’. 
Genom att hävda att både frihet och jämlikhet är centrala värden för demokrati visar han att 
demokrati kan innehålla flera värden. Vidare ställer Abizadeh kravet på den demokratiska 
processen att alla medlemmar av demos behöver ha möjlighet att faktiskt delta. Hans fokus på 
avsaknaden av tvång gör att han ligger nära det rättfärdigande av politisk jämlikhet som Dahl 
(1989, 100) kallat ’antagandet om personlig autonomi’. Även det tyder på en inkluderande syn, 
eftersom både frihet och jämlikhet kan ses som sätt att nå autonomi. Erman (2014, 540) 
uppmärksammar att politisk jämlikhet kommer in i Abizadehs princip inte enbart genom att 
hävda att frihet och jämlikhet är centrala värden för demokrati, utan även genom att han kräver 
att fria och jämlika subjekt av politisk makt ”must be able to see their political institutions and 
laws as the outcome of their own free and reasoned public deliberation as equals” (Abizadeh 
																																																								
56 Det är värt att notera att Abizadeh inte menar att ett nytt beslut behöver fattas så snart en ny person hamnar 
under tvånget. I strikt mening behöver alltså inte varje befintligt tvingande lag rättfärdigas för alla som utsätts för 
tvånget. Istället är det tvånget som ska rättfärdiga inkludering i demos. På så vis får individen som utsätts för 
tvånget en möjlighet att demokratiskt influera lagar som hen är underställd.  
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2008, 41)57. Det finns därmed krav på resultat i Abizadehs resonemang, det vill säga att utfallet 
av den politiska processen bör vara i samklang med processens centrala värden.  
 
Saunders (2011, 66) hävdar att vare sig Abizadeh har en pluralistisk eller en inkluderande syn 
är det inte tydligt att rättfärdigandet av gränskontroller behöver vara demokratiskt. Om 
Abizadeh är pluralist vore det enkelt att argumentera för att något annat demokratiskt värde, så 
som rätten till självbestämmande, trumfar rätten till demokratiskt inkluderande. Om Abizadeh 
istället är inkluderande i sin syn behöver han innan antaganden om hur ett värde bör rättfärdigas 
specificera vilka andra värden som ska inkluderas i demokrati. Utan en sådan specificering är 
det omöjligt att avgöra vilket rättfärdigande dessa kräver (Saunders 2011, 66). Saunders kritik 
påvisar en otydlighet i Abizadehs argument. Abizadeh (2008, 39) argumenterar för att både 
frihet och jämlikhet är centralt för demokrati, det är dock inte tydligt om frihet och jämlikhet är 
de enda demokratiska värden som bör inkluderas i demokratidefinitionen. Synsättet på 
demokrati riskerar att leda till en situation där något annat värde, inkluderat det demokratiska 
begreppet, kräver rätten att unilateralt stänga sina gränser. Frihet, som Abizadeh ser som 
grundläggande för demokrati, skulle potentiellt kunna innefatta rätten att fritt organisera sig och 
därmed rätten till stängda gränser. Det är därmed inte bevisat om det är möjligt att hävda att 
gränskontroller kräver demokratiskt rättfärdigande eller ej, bara att Abizadeh inte är tydlig nog 
i sin specificering för att vi ska kunna avgöra om så är fallet.58  
 

3.3.3 Är synen på inkludering i demos konsistent med synen på politisk jämlikhet?  
Saunders kritik visar på vikten av att veta hur olika demokratiska värden förhåller sig 
tillvarandra. Vad vi vet om Abizadehs syn på relationen är att utav frihet och jämlikhet är frihet 
det överordnade värdet eftersom det främjar individens autonomi som är demokratins 
intrinsikala värde. (Abizadeh 2008, 39). Ett sätt att sammanbinda tvångsprincipen med ett 
demokratiskt rättfärdigande vore att argumentera för att tvång på något vis triggar politisk 
jämlikhet. På detta sätt skulle tvång inte bara trigga behovet för ett rättfärdigande, utan för ett 
demokratiskt rättfärdigande, eftersom det triggar demokratins inneboende värde. Det skulle 
även vara ett sätt att påvisa att påverkansprincipen är konsistent med sin syn på politisk 
jämlikhet. Om tvång, som alltså är en kränkning av det inneboende värdet personlig autonomi, 
på något sätt kan trigga politisk jämlikhet så är detta ett sätt att sammankoppla olika 
demokratiska världen. Att tvång skulle kunna trigga politisk jämlikhet är ingen främmande 
tanke. Uttryck så som ”No taxation without representation” drev på den demokratiska 
utvecklingen i många länder. Abizadeh hävdar att tvång minskar personers autonomi på tre 
olika sätt, korresponderande till Raz tre kriterier. Vi kommer att titta på dessa tre i ordning för 
att se om dessa på något vis kan trigga politisk jämlikhet. 
 

3.3.3.1 Tvång som en icke-moralisk baslinje 
För det första hävdar Abizadeh (2008, 58) att för att ett hot om tvång ska uppfattas som 
tvingande så krävs det att det begränsar individens tillgängliga uppsättning valmöjligheter på 
																																																								
57 Erman (2014, 541) ifrågasätter om det verkligen räcker att medlemmarna av demos ser institutioner och lagar 
som utfallet av deliberation. Istället argumenterar hon att politisk jämlikhet kräver någon form av handlande, inte 
bara ett passivt iakttagande. 
58 Det är en kritik av (2) hur olika principer ska balanseras gentemot varandra.  
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ett negativt sätt, vilket korresponderar till Raz andra kriterium. Miller (2010, 113f.) hävdar att 
det inte räcker att antalet valmöjligheter minskar utan det krävs att antalet tillgängliga 
valmöjligheter sjunker under en viss nivå eller baslinje. Wollner (2011, 369) kallar denna syn 
på tvång för ’den naturliga baslinje’-synen och Valentini (2011, 212) kallar den för ’icke-
moraliserande baslinje’-synen. Tvång är enligt synsättet problematiskt eftersom det lämnar 
individen med färre valmöjligheter än någon kontrafaktisk baslinje, vanligen jämfört med ett 
system utan den tvingande lagen eller systemet.  
 
Wollner (2011, 369) argumenterar för att det finns ett stort problem med synen, nämligen att 
inte alla former av statligt våld minskar individens valmöjligheter. Ett exempel är skatter. Om 
man jämför ett system med skatter mot ett system helt utan skatter skulle man kunna hävda att 
systemet med skatter generellt skapar fler valmöjligheter. Utgår man från en icke-moralisk 
baslinje innebär det att stater inte behöver legitimera skattesystemet, eftersom det inte betraktas 
som tvingande. På samma sätt kan man argumentera för att ett system med suveräna stater, och 
därmed gränskontroller, ökar individens valmöjligheter då nationalstaten möjliggör 
institutioner som annars hade varit omöjliga.59 Det blir en tolkningsfråga vad det innebär att 
någons valmöjligheter minskar: bör man enbart se till den specifika lagen eller bör man se lagen 
som en del av ett större system? Det faktum att inte alla tvingande institutioner skapar färre 
valmöjligheter gör det svårt att använda synen för att bedöma och utvärdera tvingande 
institutioner och lagstiftning. Wollner har rätt i att synen på tvång har sina brister när det 
kommer till att specificera vilka situationer som är tvingande. Med de är det dock inte sagt att 
tvång inte kan trigga jämlikhet, som Wollner tycks tro, utan enbart att synen misslyckas med 
att diagnostisera vad som betraktas som tvång.  
 

3.3.3.2  Tvång som en moralisk baslinje 
Det andra argumentet som Abizadeh (2008, 64) för fram, korrelerande med Raz första kriterium 
för autonomi, är att tvång kan minska individers möjlighet att skapa och fullfölja personliga 
projekt och livsplaner. Wollner (2011, 369) kallar synen för den ’moraliska baslinje’-synen och 
Valentini (2011, 212) för den ’moraliserande’-synen. Istället för att mäta tvång mot någon 
naturlig baslinje, mäts tvång mot en baslinje som innehåller en uppsättning rättigheter som varje 
individ är moraliskt berättigad till. Individen är berättigad rätten att skapa och fullfölja sina 
personliga projekt och sina livsplaner och en kränkning kräver demokratiskt rättfärdigande.  
 
Frågan är då om politisk jämlikhet bör ses som en del av den moraliska baslinjen mot vilken 
tvång mäts eller ej. Wollner (2011, 372) poängterar att ett positivt svar är problematiskt om 
man samtidigt vill hävda att tvång triggar jämlikhet. En inkorporering av politisk jämlikhet i 
definitionen av tvång förutsätter att politisk jämlikhet moraliskt föregår avsaknaden tvång. Det 
skulle innebära att gränskontroller är problematiska främst för att de bryter mot vår idé om 
politisk jämlikhet, inte för att de är tvingande. Vi har sett hur Abizadeh explicit prioriterar frihet 
före jämlikhet eftersom frihet leder till autonomi. Det är därför tydligt att han ser 
gränskontroller som problematiska primärt för att de begränsar individens frihet, inte för att de 

																																																								
59 Det kan ses som ett (3a) direkt kontraproduktivt argument: följer vi principen om att bara rättfärdiga tvång leder 
till förre möjligheter kommer det leda till ett system där faktiskt tvingande lagstiftning inte behöver rättfärdigas.  
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bryter mot vår idé om politisk jämlikhet. Politisk jämlikhet tycks därmed inte kunna ingå i hans 
definition av tvång. Svarar man istället nekande på frågan är det svårt att se, för att citera 
Wollner (2011, 371) hur tvång kan “serve as the trigger that turns non-egalitarian obligations 
into egalitarian ones”. Det vill säga, om politisk jämlikhet inte inkluderas i den baslinje som vi 
mäter tvång emot är det svårt att se hur baslinjen kan hjälpa oss att öka den politiska 
jämlikheten. Om tvång ses som fel för att det minskar individens autonomi, det vill säga att det 
inte mäts mot kriteriet om politisk jämlikhet, vore det lämpligare att en inskränkning i 
autonomin rättfärdigades med tillexempel ökad autonomi i något annat sammanhang. Det 
skulle kunna ske genom att större friheter tillskrevs individen i något annat sammanhang.  
 

3.3.3.3 Tvång som avsikt 
Abizadeh (2008, 40) argumenterar slutligen för att tvång alltid invaderar individens autonomi 
genom att göra personen till föremål för någon annans vilja. Det innebär att en person som 
tvingar någon annan måste ha för avsikt att göra det för att det ska vara att betrakta som tvång, 
vilket korresponderar med Raz tredje kriterium om självständighet. Om tvång inte alltid 
minskar individens valmöjligheter och individens förmåga att skapa och fullfölja livsplaner, 
bryter tvång enligt Abizadeh alltid kriteriet om självständighet. Valentini (2011, 210f.) 
beskriver denna syn som att det behövs en moraliskt ansvarig och medveten agent. I fallet med 
gränskontroller skulle det innebära att enbart de gränskontroller som har till avsikt att stänga 
ute individer behöver rättfärdigas. Om ett land avsiktligen väljer att stänga sina gränser för 
medborgare från ett specifikt land men i processen råkar stänga gränserna för alla utlänningar, 
skulle beslutet enbart behöva rättfärdigas gentemot medborgare i det första landet. Två 
individer som utsätts för samma tvingande lagstiftning skulle inte ha samma rätt till 
demokratiskt rättfärdigande. Det tycks inte kompatibelt med idén om politisk jämlikhet. 
Exemplet visar att synen på tvång inte enbart misslyckas med att trigga jämlikhet, utan riskerar 
att till och med öka ojämlikheten60. Wollner (2011, 375) pekar på att synen på tvång även skulle 
klassificera fall där någon försöker påverka någons beslut genom att ge denne ett förslag som 
är tvingande. 
  

3.3.4 Sammanfattande analys 
Abizadeh argumenterar för att alla som är underställda en stats tvingande lagstiftning bör 
inkluderas i demos. Det tycks som att Abizadehs syn på demokrati är i första hand proceduriell 
då han menar att personlig autonomi är det fundamentala värdet för demokrati och hans 
argument ligger nära vad Dahl kallar ’antagandet om personlig autonomi’. Tvång kräver 
rättfärdigande eftersom det inskränker individers personliga autonomi. Miller kritiserar 
Abizadeh för att inte skilja mellan tvång och förhinder, men vi ser att kritiken är något 
missriktad. Saunders argument påvisar otydligheten i Abizadehs argument, det vill säga att det 
är svårt att veta vilken typ av rättfärdigande som tvång kräver utan att veta vilka värden som 
innefattas i demokratibegreppet. Med det är det dock inte sagt att tvång inte kräver demokratiskt 
rättfärdigande så som Saunders tycks tro. Det verkar som att den definition som Abizadeh 
använder av tvång framförallt misslyckas med att diagnostisera tvingande lagstiftning på ett 

																																																								
60 Det kan ses som ett exempel på (3a) direkt kontraproduktivitet: om vi lycka med att fördela makt till alla som 
vi har avsikt att tvinga skulle det resultera i en situation med ökad politisk ojämlikhet.  
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korrekt sätt, snarare än misslyckas med att visa att tvång behöver rättfärdigas demokratiskt. Vi 
har sett att om man definierar tvång utifrån en moraliserande baslinje eller utifrån avsikt 
misslyckas definitionen av tvång att trigga jämlikhet. Använder man sig istället av en icke-
moraliserande-syn är det inte omöjligt att tvång kan trigga jämlikhet, men det är tydligt att 
definitionen misslyckas med att fånga upp alla aspekter av tvång. Det tycks som att 
tvångsprincipen potentiellt skulle gå att rättfärdiga om den dels definierades utifrån en icke-
moraliserande-baslinje i kombination med en tydligare specifikation av hur olika demokratiska 
värden förhåller sig till varandra.   

4. Avslutande diskussion 
Demokratiteori kan sägas innehålla tre stora frågor: vilka ska ingå i demos? Hur ska demos 
styras? Vad ska demos styra över? På de två senare frågorna har det förekommit otaliga 
principiella diskussioner och politiska förslag har presenterats. Den första frågan har inte till 
samma utsträckning betraktas som en teoretisk demokratisk fråga i sin egen rätt. Syftet med 
denna uppsats har varit att göra ett bidrag genom att undersöka om det är möjligt att rättfärdiga 
nationalistprincipen, påverkansprincipen och tvångsprincipen utifrån respektive princips egen 
syn på politisk jämlikhet. Resultaten tyder på att ingen av principerna fullt ut är konsistenta i 
sin syn på inkludering i demos och politisk jämlikhet. Verkliga beslut om hur samhällen 
organiseras fattas utifrån en rad olika principer som inte alltid är vare sig konsistenta eller 
överensstämmande sinsemellan.61 På grund av detta kan det vara lämpligt att säga något om 
teoriernas rimlighet, inte bara deras konsistent.62 Det kommer att göras genom att resultaten 
diskuteras i relation till exemplet som vi inledde med, den skotska 
självständighetsomröstningen. Utifrån de interna konsistensproblem som lyfts fram i analysen 
kommer det att argumenteras för att det är möjligt att modifiera respektive teori på ett sätt som 
gör dem mer i linje med deras egen förståelse av politisk jämlikhet. Avslutningsvis diskuteras 
hur resultatet i dessa denna uppsats kan ligga till grund för fortsatt arbete där principerna 
förankras i en bredare demokratidiskurs.  
 

4.1 Rimlighetsdiskussion utifrån fallet Skottland 
Nationalistprincipen hävdar att alla som är medborgare och del av den nationella identiteten 
bör inkluderas i demos. Politisk jämlikhet betraktas som värdefull såtillvida att den realiserar 
självrespekt. Analysen har påvisat att det finns problem när det kommer till att rangordna rätten 
till nationell identitet och rätten till självrespekt. Följer vi nationalistprincipen borde alla som 
kan sägas ha en skotsk nationell identitet ges medborgarskap och därmed rösträtt i 
självständighetsomröstningen. Den stora frågan att ställa sig är vem som har rätt att definiera 
vad som betraktas som nationell identitet. Att låta varje stat själv besluta om vad som betraktas 
som nationell identitet riskerar att leda till en Schumpeteriansk situation där stater kan 
exkludera hela grupper av individer på basis av att de inte är del av den nationella identiteten. 
Överlåter vi definierandet åt någon utomstående kan det leda till att den nationella identiteten 
känns främmande för de individer som den tillskrivs. Problematiken med att definiera vad som 

																																																								
61 Tralau (2012, 105) varnar för risken att drabbas av ’principblindhet’ och glömma att principer kan ses som en 
del av en mer komplex verklighet. 
62 Diskussionen kan därmed ses som ett steg bort ifrån den interna kritiken.  
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räknas som nationell identitet försvåras ytterligare av att identitet kan ses som en skala snarare 
än en binär uppdelning. Gränsen mellan den skotska och den engelska, walesiska eller 
nordirländska identiteten kan tyckas diffus och det är möjligt att känna sig hemma i flera 
identiteter samtidigt. Ett sätt att göra nationalistprincipen mer konsistent vore att lägga mindre 
vikt vid den nationella identiteten och istället fokusera på de individer som bor inom 
nationalstatens gränser. På det sätt skulle det vara möjligt att tona ner den motsättning som det 
finns i att hävda både att den nationella identiteten är föränderlig och att den nationella 
identiteten ska definiera demos gränser. 
 
Påverkansprincipen innebär att alla intressen som påverkas av ett beslut, eller ett potentiellt 
beslut, bör inkluderas i demos. Goodins behandling av avgränsningsproblemet tyder på att han 
ser politisk jämlikhet som värdefullt eftersom det leder till goda beslut. Med en sådan syn är 
det lämpligt att fråga sig varför påverkan och inte kompetens ligger till grund för inkludering i 
demos. Goodins princip innebär att i princip alla individer på hela jorden skulle kunna komma 
att inkluderas i en omröstning om Skottlands självständighet. Det skulle tillexempel innebära 
att Japaner, som handlar med Skottland och sannolikt påverkas, skulle inkluderas i 
självständighetsomröstningen. Om det ses som demokratiskt tilltalande att alla individer som 
påverkas av ett beslut inkluderas kan det betraktas som demokratiskt frånstötande att individer 
som inte påverkas av ett beslut tillåts vara med och fatta det beslutet. Det blir då en 
tolkningsfråga om japaner ses som tillräckligt påverkade för att inkluderas eller ej. Vi har sett 
att den enda tolkningen av påverkansprincipen som är förenlig med politisk jämlikhet är att 
inkludera alla individer i alla beslut och icke-beslut. Även om det är ett sätt att göra 
påverkansprincipen mer konsistent kan det knappats längre betraktas som en tolkning av 
påverkansprincipen, eftersom att individer inkluderas oavsett påverkan. Istället kan det ses som 
grunden för en allomfattande globalt demos där alla individer inkluderas oavsett påverkan.    
 
Abizadehs tvångsprincip utgår ifrån att alla individer som är underställda en stats tvingande 
lagstiftning bör inkluderas i demos eftersom tvång inskränker individers autonomi. Att 
inkludera alla som tvingas av en stats lagstiftning i den demokratiska processen kan tyckas vara 
relativt konkret, men i specifika fall kan det vara svårt att avgöra hur principen bör tolkas. 
Frågan som Abizadeh inte riktigt adresserar är om det endast är befintlig lagstiftning som 
behöver rättfärdigas eller även potentiell lagstiftning. Ser man till kommande lagstiftning tycks 
det som att beslutet om vem som ska beviljas rösträtt är något beroende av vilket beslut som 
faktiskt fattas. Ett ’ja’ på självständighetsomröstningen i Skottland skulle skapa en ny gräns 
som kan utsätta individer för tvång, medan ett ’nej’ inte skapar några nya gränser. Svaret på 
omröstningen är i sin tur beroende av vilka som inkluderas. Ett sätt att ta sig ur problematiken 
är att argumentera att det enbart är befintliga beslut som behöver rättfärdigas. Det skulle 
innebära att ett skotskt demos skapas först efter att en självständighet redan är ett faktum. 
Principen ger oss då ingen (eller i alla fall mycket lite) vägledning om vem som bör inkluderas 
i omröstningen. Ett rättfärdigande av befintlig lagstiftning förutsätter att det redan finns 
etablerade nationer som opererar någorlunda självständigt ifrån sina medlemmar.63  

																																																								
63 Näsström (2011, 117) argumenterar att tvångsprincipen ”takes the existence of a political unit for granted”.   
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Det har argumenterats för att enbart tvång mätt mot en icke-moralisk baslinje potentiellt kan 
trigga tvång. En sådan definition skulle innebära att stor vikt lades vid antagandet om att ha 
tillräckligt många valmöjligheter. Det leder till frågan om vems valmöjligheter det är som 
behöver minskas. I det skotska fallet är det möjligt att tänka sig att en skotsk självständighet i 
det stora hela ökar skotska invånare valmöjligheter (vilket är del av varför man vill bli 
självständig stat), medan det minskar valmöjligheterna för individer boende i resterande 
Storbritannien. Ser man det på detta sätt skulle det vara möjligt att argumentera att demokratiskt 
rättfärdigande krävs endast gentemot individer som är boende i resterande Storbritannien, inte 
i Skottland.  
 

4.2 Vägar framåt 
Denna uppsats har påvisat vikten av att uppmärksamma att demokrati är ett komplext begrepp 
och olika definitioner kommer att leda till olika tolkningar av vem som bör inkluderas i demos 
(jfr. Miller 2009, 204). För att kunna fatta politiska beslut i frågan om inkludering och 
exkludering är det viktigt att vi har dessa synsätt med oss, dvs att vi vet vilken demokratisyn 
respektive avgränsningsprincip kan reproducera. Det vara viktigt att poängtera att politisk 
jämlikhet kan ses som ett nödvändigt men inte tillräckligt demokratiskt kriterium. I demokratier 
behöver det även finnas tillexempel ett skydd för minoriteters rättigheter och kriterium om 
utfall, det vill säga att resultatet av den demokratiska processen är i linje med våra demokratiska 
beslut. Vidare lägger denna uppsats ingen värdering i vilket rättfärdigande av politisk jämlikhet 
som är det normativt bästa, men det är tydligt att olika argument för rättfärdigande med största 
sannolikhet kommer att resultera i olika typer av demokratier. Att diskutera vad de undersökta 
principerna har att säga om hur vi normativt bör förstå kriteriet om politisk jämlikhet skulle 
kunna vara fokus för framtida studier.  
 
Det kan tyckas som att resultatet i denna uppsats styrker tesen om att demos inte demokratiskt 
kan besluta om sin egen komposition (jfr. Dahl 1989, 207; Whelan 1983). Denna uppsats står 
dock fast i antagandet om att det är en förhastad slutsats. Diskussionen har visat att alla tre 
teorierna potentiellt skulle gå att rättfärdiga demokratiskt om de reviderades något. 
Nationalistprincipen skulle kunna fokusera mindre på nationell identitet och mer på geografisk 
boplats och på så vis undvika problem gällande definitionen av nationell identiteten. Logiken 
som påverkansprincipen bygger på skulle kunna motivera ett globalt allomfattande demos där 
alla individer beviljas politisk makt genom tillexempel medborgarskap. Tvångsprincipen 
skulle, om den baserades på en tydligare definition av tvång, tydligare kunna sägas trigga 
behovet av ett demokratiskt rättfärdigande. Resultaten tyder på att samtidigt som ingen av 
teorierna lyckas att fullt ut vara i linje med sin egen syn på politisk jämlikhet, är de heller inte 
helt frånkopplade ifrån kriteriet. De interna motsättningar som detta arbete pekat ut inom de tre 
teorierna skulle kunna ligga till grund för vidare arbete vars syfte är mer teoribyggande. Vidare 
forskning skulle kunna fokusera på att göra teorierna mer internt konsistenta, det vill säga 
modifiera teorierna på ett sätt så att de är i linje med underliggande demokratiska värden. Man 
kan också tänka sig utforskning av de institutionella förutsättningar som krävs för att demos 
ska fungera som ett demos. Det skulle innebära forskning om hur samhället bör struktureras för 
att utfallet av den politiska processen ska vara i linje med vår underliggande syn på politisk 
jämlikhet, givet att vi ställer oss bakom en viss avgränsningsprincip.  
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Avgränsningsfrågan inte är något som vi kommer att kunna ”lösa” en gång för alla, istället 
kommer demokratiska gemenskaper ständigt ställas inför beslut som rör frågor om inkludering 
och exkludering. Genom att se till de underliggande demokratiska idealen, det vill säga vilket 
rättfärdigande av politisk jämlikhet som ligger till grund för de olika principerna, är det möjligt 
att skapa en förståelse för vilka konsekvenser olika beslut gällande inkludering och exkludering 
kan leda till. Medvetenheten kan öka och förståelsen kan vara vägledande när politiska 
gemenskaper ställs inför svåra beslut. Problem gällande avgränsning lär inte avta, snarare kan 
vi förvänta oss att de ökar. Det är avgörande att vi har demokratiska principer för att hantera 
dessa frågor och att vi inom ramen för demokratiteori kan ge svar på frågan om vem som bör 
inkluderas och exkluderas.  
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