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SAMMANFATTNING 

Demokrati som politisk styrelseform har sitt ursprung i antikens Grekland och på den 

tiden innebar demokrati något helt annat än idag. Idén om det representativa styret kom 

att växta fram under 1700-talet och denna form av styrelseskick kom sedan i sin tur också 

att förändras med tiden. De politiska teoretiker som levde under denna tid skrev om olika 

förutsättningar som behövde vara uppfyllda för att ett slags folkstyre skulle kunna skapas. 

Några filosofer skrev om en så kallad kontraktsteori, där rationella människor gemensamt 

beslutade att det enda rättvisa var ett samhälle med lika rättigheter för alla.  

Utifrån dessa idéer om ett utopiskt statsskick har sedan demokratibegreppet 

kommit att utvecklas av modernare filosofer som haft andra tankar om ett representativt 

styre och demokrati är i modern mening ett ungt statsskick. Statsskicket i västvärldens 

länder har således utvecklats med ett flertal olika teorier som grund. Mitt syfte med denna 

uppsats är att, med hjälp av ett par fallstudier, belysa de politiska idéer som haft betydelse 

för två konstitutioners uppkomst. Uppsatsen består av en teoretisk del och en empirisk 

del, där den teoretiska delen i sin tur består av två olika delar. Den ena belyser 

kontraktsteorin ur John Lockes och John Rawls synvinklar och den andra belyser 

demokratiteori ur John Stuart Mills och Robert Dahls synvinklar. Den empiriska delen 

påvisar den faktiska utvecklingen i USA och Storbritannien.  

Uppsatsens slutsats blir att kontraktsteorin som helhet inte har utgjort någon större 

grund för påverkan, utan att det handlat om specifika delar som haft stor betydelse. 

Likaså visar uppsatsen att även Mill och Dahls teorier om förutsättningar för demokrati 

har haft betydelse för utvecklingen. Med stöd av metodvalet blir även slutsatsen mera 

generell och innefattar teoriernas betydelse för den västerländska demokratin. 
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1. Inledning 
Frihet, jämlikhet, rättvisa och fred är väldigt betydelsefulla ord för de allra flesta 

människor. I det moderna samhället, främst i västvärlden, är det många människor som 

tar exempelvis yttrandefrihet, rättssäkerhet och allmänna val för givna. Dessa rättigheter 

kallas enkelt för demokrati. Men detta ord, med allt som det kan innebära, är egentligen 

ett väldigt mångfacetterat begrepp. Den språkliga betydelsen av ordet demokrati är 

folkstyre, men både folk och styre har tolkats på olika sätt. Vem som omfattas av 

begreppet folk har historiskt varit föremål för stor debatt, liksom det har funnits olika 

uppfattningar om den egentliga innebörden av att folket styr.1  

 Demokrati som politisk styrelseform har sitt ursprung i antikens Grekland på 400-

talet före Kristus och grundtanken var att medborgarna skulle få styra, var och en under 

en viss tid. Dock räknades inte slavar, kvinnor och utlänningar som medborgare och fick 

därför inte delta i styret. Denna syn på demokrati förändrades sedan med tiden och i 

samband med att samhället växte och blev annorlunda. Omöjligheten i att låta alla vara 

med och styra i ett ständigt expanderande samhälle gjorde att idén om representativt styre 

växte fram under 1700-talet. Eftersom alla inte kunde vara med och styra fick istället 

majoriteten avgöra vilka som skulle utöva detta styre.2  

De politiska teoretiker som levde under denna tid skrev om olika förutsättningar 

som behövde vara uppfyllda för att ett slags folkstyre skulle kunna skapas. Några 

filosofer skrev om en så kallad kontraktsteori, där rationella människor gemensamt 

beslutade att det enda rättvisa var ett samhälle med lika rättigheter för alla. Utifrån dessa 

idéer om ett utopiskt statsskick har sedan demokratibegreppet kommit att utvecklas 

ytterligare, av modernare filosofer som haft andra tankar om ett representativt styre och 

demokrati i modern mening är således ett ungt statsskick. I västvärldens länder har det 

alltså utvecklats med ett flertal olika teorier som grund. 

 

                                                 
1 Goldmann, 1997, s.40 
2 Lindahl, 2001, s. 13 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att, med hjälp av ett par fallstudier, belysa de politiska 

idéer som haft betydelse för två konstitutioners uppkomst. För att kunna uppfylla syftet 

har jag ställt upp följande frågeställningar: 

• Hur uppstår ett folkstyre enligt kontraktsteorin? 

• Hur uppstår folkstyret enligt demokratiteoretikerna? 

• Hur har två västerländska demokratier påverkats av dessa politiska idéer? 

Min förhoppning är att denna uppsats skall ge en insikt i de mekanismer som olika 

teorier, jämfört med praktiken, kräver för att demokrati skall uppstå. 

1.2 Metod 

För att kunna uppfylla syftet kommer uppsatsen att byggas kring komparationen mellan 

teori och empiri. Min undersökningsmetod är kvalitativ och tekniken jag använt mig av 

för att samla data är litteratur och Internet. Kvalitativa undersökningar3 vilar inte på en 

statistiskt godtagbar grund, utan istället handlar det om att skapa sig en förståelse för 

verkligheten utifrån ett fåtal exempel, vilket kan åskådliggöras enligt figuren nedan. 

 
Modell 1.1  

Modellen åskådliggör förändringen i abstraktionsnivå i förhållande till antalet länder.  

Källa: Egen konstruktion 

 

Den svaga generaliserbarheten till trots ger dock kvalitativa fallstudier möjlighet att 

fokusera på detaljerade jämförelser, vilket i sin tur kan bidra till en bättre förståelse av de 

analyserade fallen. Problemet med att använda många länder i en jämförelse är att 

                                                 
3 Svenning, 2003, s. 3 
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abstraktionsnivån blir högre i takt med antalet länder, vilket spelar stor roll om tiden för 

undersökningens utförande är begränsad. När det gäller validiteten4, det vill säga att man 

verkligen mäter det man avser mäta, i denna uppsats kan den anses vara säkrad genom 

frågeställningarnas art, som direkt kan kopplas till den valda litteraturen. Reliabilitet5, 

tillförlitlighet, är svårare att mäta i en kvalitativ studie, men har heller inte samma vikt 

som i en kvantitativ studie. Detta för att den kvalitativa undersökningen, som nämnts 

ovan, är mer exemplifierande. 

För att kunna styrka reliabiliteten i denna uppsats har jag i möjligaste mån valt att 

hålla mig till den typ av litteratur som kan anses vara primärdata. I den empiriska 

litteraturen har dock detta inte varit möjligt. Detta spelar ingen roll, då den empiriska 

delen av uppsatsen utgörs av historiska fakta vilka får anses vara tillförlitliga i sig. 

1.3 Avgränsningar 

Den typ av demokrati som finns i västvärlden idag kallas för liberal demokrati och jag 

har valt att fokusera denna uppsats på denna styrelseform därför att det är den variant av 

statsskick som är mest utbredd. Jag bortser således från alla andra former av 

styrelseskick. Begreppet liberal demokrati innebär att rättsstaten och den representativa 

demokratin med allmän rösträtt och majoritetsbeslut utgör grunden för det politiska 

styrelseskicket. Begreppet rättsstat innebär i sin tur att statsorganen är skyldiga att följa 

gällande regler och det finns garantier för medborgaren mot missbruk.6

För den teoretiska delen har jag valt de politiska kontraktsteoretikerna Locke och 

Rawls. Jag har valt bort Hobbes och Rousseau därför att ingen av de två förespråkade 

någon form av folkstyre. För att ge ett svar på min fråga om demokratiteoretikerna har 

jag valt Mill och Dahl. Mill har jag valt för att han förespråkar liberal demokrati utan att 

vara kontraktsteoretiker och Dahl för att han studerar demokrati ur ett modernt 

perspektiv. 

För den empiriska delen, och som exempel på liberala demokratier, har jag valt att 

använda USA. Detta för att landet är en dominerande liberal demokrati i världen och har 

en av världens äldsta konstitutioner. Vidare har jag valt Storbritannien därför att landet 

                                                 
4 Svenning, 2003, s.63 
5 Ibid, s. 68 
6 Goldmann, 1997, s. 146 
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är, liksom USA, en av de mest tongivande liberala demokratierna i världen. Dessutom har 

Storbritannien en demokratiutveckling som går längre tillbaka i tiden än något annat land, 

med till exempel idéer om maktdelning mellan kung och parlament redan på 1200-talet.  

1.4 Material och källkritik 

Det material jag valt att använda mig av för den teoretiska delen av min uppsats är Andra 

avhandlingen om styrelseskicket (1988) av John Locke, En teori om rättvisa (1996) och 

Political Liberalism (1993) av John Rawls, Considerations on representative government 

(1958) av John Stuart Mill, samt Demokratin och dess antagonister (1999) av Robert A. 

Dahl. För den empiriska delen har jag valt böcker som behandlar USA: s och 

Storbritannien historia och författningsutveckling samt även information på Internet om 

dessa händelser. 

 Det är viktigt att skilja på primärkällor respektive sekundärkällor och det skall 

alltid vara en strävan att återge primärkällan annars finns risken för att informationen på 

något sätt förvrängts. Primärkällor är sådana som ger information om händelser, tillstånd 

och processer direkt vid källan. Oavsett typ av källa gäller det att skilja mellan fakta, 

förklaringar och åsikter, samt att kritiskt granska allt material. Det är viktigt att 

kontrollera vem som står bakom informationen, dess ursprung och varför informationen 

förmedlas och även vilken tidpunkt informationen beskriver. Detta gäller oavsett om det 

är böcker, tidskrifter eller Internet som studeras.7

De böcker jag valt för den teoretiska delen är att betrakta som primärkällor, då de 

är skrivna av teoretikerna själva. När det gäller den empiriska delen får dessa böcker ses 

som sekundära källor, då de för min uppsats historiskt intressanta händelseförlopp, inte 

upplevts på plats av författarna. Användandet av sekundära källor finns redan nämnt i 

metodavsnittet. Informationen från Internet har tagits från Nationalencyklopedin, 

Svenska Dagbladets hemsida och Luleå universitetsbiblioteks elektroniska resurser. All 

information från dessa sidor får anses så tillförlitliga som man kan begära, då det är 

allmänt erkända sidor med möjlighet att ytterligare spåra den lämnade informationen. 

                                                 
7 Svenning, 2003, s. 289 
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1.5 Disposition  

Min disposition av uppsatsen kan åskådliggöras enligt denna modell. Det första kapitlet 

utgör inledningen. 

Kapitel 2. 

Locke 
Kontrakts- 

 
Modell 1.2 

Modellen visar hur uppsatsen är disponerad. 

Källa: Egen konstruktion 

 

Då uppsatsen är uppbyggd kring såväl en teoretisk del som en empirisk del kommer 

dispositionen också att följa denna logik. Första kapitlet utgör inledningen. Det andra 

kapitlet behandlar kontraktsteorin ur Lockes och Rawls perspektiv och tredje kapitlet 

handlar om demokratiteori enligt Mill och Dahl. Kapitel fyra består av en 

sammanfattning och en slutsats av den presenterade teorin och bildar ett teoretiskt 

ramverk som pekar på de frågor som kommer att tas upp i det femte kapitlet, den 

empiriska undersökningen. Det sista sjätte och sista kapitlet består av slutsatser av den 

empiriska studien och dessa slutsatser kopplas även tillbaka till teorin. 

Rawls 
teori 

Mill 

Dahl 

Demokrati 
teori 

Kapitel 4. Kapitel 5. 

Teoretiskt 
ramverk 

Empirisk Slutsatser 
studie  

Kapitel 6. 

Kapitel 3. 
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2. Två teorier om ett samhällsfördrag 
I detta kapitel presenteras politiska teorier enligt John Locke (1632-1704) och John 

Rawls (1921-2002). Dessa båda har definierats som kontraktsteoretiker. Enligt 

kontraktsteorin finns ingen på förhand given härskare, utan människan sluter sig frivilligt 

samman under ett gemensamt styre, baserat på ett socialt kontrakt, för att på så sätt 

garanteras säkerhet och frihet.8  

2.1 Kontraktsteori enligt John Locke 

Locke var under sin levnadstid påverkad av den samtid han levde i. Han tog, liksom de 

flesta under den tiden, religionen på stort allvar och tillbringade ett antal år vid Kristi 

kyrka i Oxford. Men den dåvarande engelska kungen, Jakob II, tvingade honom därifrån 

och Locke tog då sin tillflykt till Nederländerna. När Locke efter en tid kunde återvända 

till England skrev han sin kända skrift, Two treaties of Government (1690), som hävdade 

liberala konstitutionella principer och en beskuren kungamakt.9  

Lockes kontraktsteori grundar sig på tanken om naturtillståndet, som är ett 

tillstånd instiftat av Gud. I detta tillstånd är människan fri och jämlik, vilket innebär att 

var och en har rätt att fritt förfoga över sin egendom och person samt att makten såväl 

som domsrätten tillkommer alla. Gud gav också människan förnuftet och detta förnuft 

kallar Locke den naturliga lagen. Förnuftet innebär att eftersom alla är jämlika får ingen 

skada någon annan till liv, hälsa eller egendom, utom i självförsvar. Detta innebär att all 

form av lagföring och straff ligger hos den enskilde individen, vilket enligt Locke innebär 

att naturtillståndet blir något negativt och övergår till ett krigstillstånd. I krigstillståndet 

kommer alla att leva under ständigt hot om våld. Orsakerna till tillståndsskiftet är 

avsaknaden av en allmänt erkänd lag för rätt och orätt, en känd och erkänd domare med 

myndighet och en makt att sätta bakom domarna.10  

För att kunna leva fredligt och säkert måste individen bort från dessa båda 

tillstånd. Detta är möjligt genom att varje individ tar ett beslut att gå samman med andra 

                                                 
8 Goldmann, 1997, s. 135 
9 Malnes & Midgaard, 1993, s. 113 
10 Locke, 1998, s. 37, 108 
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individer och bilda ett samhälle, en enda politisk kropp. Denna politiska kropp innebär en 

annan form av maktutövningen än den i naturtillståndet. 

 
Med politisk makt avser jag rätten att stifta lagar med dödsstraff, och 

följaktligen alla mildare påföljder, för att reglera och skydda egendom, 

liksom rätten att använda samhällets maktmedel vid tillämpningen av 

lagarna och i försvaret av staten mot kränkningar utifrån, men allt detta 

enbart för det gemensamma bästa.11

 

För att denna politiska kropp skall kunna fungera måste individen underkasta sig 

majoritetens beslut. Inträdet i denna majoritetens värld innebär att individen överlämnar 

den jämlikhet, frihet och verkställande makt som fanns i naturtillståndet i samhällets 

händer. Det är således majoriteten som skall sörja för samhällets bästa och skapa en 

etablerad och känd lagstiftning som är lika för alla, med kända opartiska domare och en 

makt att sätta bakom domstolarnas beslut. Detta görs för att folket skall kunna leva i fred, 

säkerhet och välfärd.12  

För detta syfte blir alltså lagen det främsta verktyget och den lagstiftande makten 

blir därför den högsta makten, men trots detta kommer den naturliga lagen fortfarande att 

vara det eviga rättesnöret, eftersom den är Guds vilja. Den första och grundläggande 

samhällshandlingen blir alltså konstituerandet av den lagstiftande instansen. Eftersom 

människan är svag och maktfullkomlig kan inte samma människor vara ansvariga för 

både den lagstiftande makten och dess efterlevnad. Därför måste den lagstiftande och den 

verkställande makten vara skild från varandra, även om båda är valda av majoriteten att 

utföra samhällets bästa.13

  Det är också Guds vilja att förnuftet även gäller för majoriteten. Därför kan inte 

samhället heller tillåtas förstöra det som var syftet med själva upplösningen av 

naturtillståndet. Om den lagstiftande eller styrande makten på något sätt våldför sig på 

majoritetens förtroende så har denna majoritet rätten att följa den naturliga lagen, återta 

sin naturliga frihet, och sedan välja en ny lagstiftande församling och ett nytt styre.14  

                                                 
11 Locke, 1998, s. 38 
12 Ibid, s. 110 
13 Ibid, s. 122-126 
14 Ibid, s. 168  
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2.2 Kontraktsteori enligt John Rawls 

John Rawls var professor i filosofi vid Harvarduniversitetet i USA. Hans verk A theory of 

Justice (1971) är allmänt sett som det viktigaste bidraget till politisk teori under hela 

1900-talet och ett starkt försvar för den liberala demokratisynen15. Boken skrevs under en 

tid när liberalismen starkt ifrågasattes på olika håll och främst i USA, där frågor om 

rättvisa stod högst på dagordningen för olika medborgarrättsrörelser.16

För Rawls handlar kontraktsteorin inte om någon form av avtal om anslutning till 

ett särskilt samhälle och inte heller om ett val av något särskilt styrelseskick. Istället 

handlar hans teori, som han själv kallar för det ursprungliga fördraget, om en 

grundläggande tanke om rättvisa och denna rättvisa skall vara skälig.  

 
”[…] en begynnelsesituation där argumentationen belagts med vissa 

procedurvillkor, utformade för att leda fram till en inledande enighet om 

principerna för rättvisa.”17

 

Rättvisan utgör enligt Rawls den främsta dygden för samhällets institutioner på samma 

sätt som tankens främsta dygd är sanningen. Rawls definierar människan som någon som 

är fri och rationell. Frihet18 definieras som att en eller flera personer utan tvång kan göra 

det ena eller det andra och han diskuterar frihet som en institutionsstruktur, alltså ett 

system av offentliga regler som definierar rättigheter och skyldigheter.  

Med rationalitet19 menar Rawls att människan rangordnar alla sina valmöjligheter 

och sedan strävar efter att uppfylla så många som möjligt i ordning och att den rationella 

människan inte är avundsjuk. Människan kommer sedan, tillsammans, i en tänkt 

ursprungsposition att bestämma sig för vad som är skälig rättvisa för alla människor. 

Denna ursprungsposition handlar inte om något faktiskt historiskt tillstånd och inte heller 

om någon form av primitivt kulturtillstånd, till skillnad från Locke vars naturtillstånd är 

något rent fysiskt. Istället är denna ursprungsposition en rent hypotetisk situation, en sorts 

tankeexperiment, och denna situation har vissa egenskaper som leder fram till en viss 

                                                 
15 Malnes & Midgaard, 1993, s. 288 
16 Daniels, 1989, s. xxxv 
17 Rawls, 1996, s. 25 
18 Ibid, s. 201 
19 Ibid, s. 149 
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rättviseuppfattning. Men det är enligt Rawls viktigt att inte låta sig föras på fel spår av 

själva benämningen ursprungsposition. Det är helt enkelt bara ett uttryck för en tanke om 

att de restriktioner som rimligen kan läggas på olika argument för rättvisa ska klargöras 

för betraktaren. I ursprungspositionen befinner sig alla bakom något som Rawls kallar för 

okunnighetens slöja.  

 
Rättviseprinciperna väljs bakom en slöja av okunnighet. Därmed förvissar 

man sig om att varken naturens nycker eller de sociala omständigheternas 

tillfälligheter ger någon person fördelar eller nackdelar vid valet av 

principer.20

 

Ingen vet någonting om sin framtida position i samhället eller sina egna, eller någon 

annans för- och nackdelar både på det fysiska och psykiska planet. Detta innebär att alla 

mänskliga olikheter sätts ur spel. Alla står likvärdiga inför valet av beslutsprinciper och 

därför kommer alla människor att komma fram till samma sak, samma rättviseprinciper, 

lika friheter för alla, vilket kan sammanfattas enligt följande:21  

1) Varje människa skall ha samma rätt till grundläggande rättigheter och 

skyldigheter. 

2) Sociala och ekonomiska skillnader är bara godtagbara om det gagnar de sämst 

ställda. 

När rättviseprinciperna är valda går människan vidare, fortfarande i ursprungspositionen 

som inte lämnas förrän alla val är gjorda, till att välja medborgarnas grundläggande 

rättigheter och utforma ett system för regeringens konstitutionella makt. Människan har i 

detta läge en generell insikt om samhällsteorins principer, det vill säga hur ekonomin ser 

ut och vilka naturtillgångar som finns och hur den politiska kulturen ser ut och så vidare. 

Denna kunskap ligger sedan till grund för valet av en författning som uppfyller 

rättviseprinciperna och som beräknas leda fram till en rättvis lagstiftning. Denna 

lagstiftning måste följa både rättviseprinciperna och författningen vilken enligt den första 

rättviseprincipen upprätta en gemensam och garanterad status för alla människor som 

jämlika medborgare och grundläggande friheter såsom den personliga friheten skall 

                                                 
20 Rawls, 1996, s. 33 
21 Ibid, s. 33-35 
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skyddas. Enligt den andra principen skall social och ekonomisk politik sträva efter att 

maximera den minst gynnades förutsättningar, om man kan upprätthålla samma frihet för 

alla.22  

Enligt Rawls hänger frihet och rättssäkerhet ihop. Rättssystemet är en ordnad 

samling offentliga tvingande regler som riktar sig till rationella personer för att reglera 

deras beteende och ge det sociala samarbetet struktur. Rättvisa regler ligger till grund för 

legitima förväntningar och en tyrann som urskillningslöst ändrar reglerna för sin egen 

skull kan inte hänvisa till ett rättssystem.23  

Till skillnad från Locke anser Rawls att majoritetssystemet bara är en metod, som 

vilar på hur författningen har utformats för att politiska mål skall kunna uppnås. Eftersom 

hela samhället skall grundas på de rättviseprinciper som alla enas om bakom 

okunnighetens slöja kommer någon form av majoritetsstyre att kunna rättfärdigas.24  

Således hänger allt ihop med rättviseuppfattningen. Det är denna uppfattning som 

gör att människan i ursprungssituationen kommer fram till rättviseprinciperna vilket 

kommer att leda till ett välordnat samhälle, som främjar medlemmarnas intressen och 

regleras av en offentlig rättviseuppfattning.25

I boken Political Liberalism omdefinierar Rawls sin syn på begreppet välordnat 

samhället och grunden för detta. Istället för homogenitet och en samordnad syn på vad 

som utgör det goda livet låter han begreppet överlappande konsensus utgöra den grunden. 

Överlappande konsensus i Rawls tolkning innebär att den sociala enigheten bygger på 

vittomspännande doktriner, religiösa, filosofiska och moraliska, som bekräftar de 

politiska idéerna.26  

                                                 
22 Rawls, 1996, s. 196-199 
23 Ibid, s. 213-217 
24 Ibid, s. 338-339 
25 Ibid, s. 423-424 
26 Rawls, 1993, s. 134 
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3. Förutsättningar för en representativ demokrati 
I detta kapitel presenteras teorier om det representativa styrelseskicket enligt John Stuart 

Mill (1806-1873) och Robert Dahl (1915-). Mill ansåg att demokratin, när den är som 

bäst, var den bästa formen av styre för medborgaren och samhället. Robert Dahl är en 

modern demokratiteoretiker som ser demokrati som en styrelseform i ständig förändring 

allteftersom världen förändras och hans tolkning av demokratiteori utgår från världen 

sådan den faktiskt är. 

3.1 Förutsättningar för demokrati enligt John Stuart Mill 

Mill växte upp i klassamhällets England. Han uppfostrades under sina tidiga levnadsår 

för en intellektuell karaktär, där han inte läste barnböcker utan litteratur som Iliaden och 

Odyssén. Fadern höll undan honom från andra barn för att sonen inte skulle påverkas av 

politisk och religiös fanatism. Mill kom att bli en företrädare för tidens moderna 

liberalism gentemot konservativa, teologer och anhängare av naturrätten.27

Mills utgångspunkt är att det är människan som skapat och vidareutvecklat 

politiska institutioner till att bli antingen goda eller dåliga. Det politiska maskineriet 

agerar alltså inte på egen hand, utan styrs av de människor som finns tillhanda, vilket 

innebär tre saker. För det första måste folket acceptera sitt styre, eller i vart fall inte 

hindra dess genomförande. För det andra måste folket ha både vilja och förmåga att 

upprätthålla styret och slutligen måste folket kunna och vilja engagera sig för att styrets 

syfte skall kunna fullföljas. Om något av detta inte uppfylls kommer styret att 

misslyckas.28  

Men Mill tror ändå att människan har förmåga att lära sig vad som är bäst och 

denna förmåga är annorlunda hos olika folk och över tiden. 

 
The capability of any given people for fulfilling the conditions of a given 

form of government cannot be pronounced on by any sweeping rule.29

 

                                                 
27 Fredriksson, 1994, s. 178-180 
28 Mill, 1958, s. 5-6 
29 Ibid, s. 10 

 15



 Människans förmåga att lära och vikten av utbildning för detta lärande är framträdande 

drag hos Mill. Just vikten av utbildning för den enskilde individen är en viktig distinktion 

mellan Mill och kontraktsteorin, vilket gör att Mill anser att kontraktsteoretiker som 

Locke har fel när de uttalar att en grundregel är konstant.30

Fundamentalt för ett bra styre blir på grund av detta en människas egna inre 

kvalitéer, alltså moralen. Ur människans moral kommer rättvisan. Mills rättvisebegrepp 

blir aldrig lika utvecklat som Rawls men båda delar synen att ingen människa får 

behandlas på ett sätt som skapar en känsla av underlägsenhet hos någon. Enligt Mill finns 

ingen rättvisa om vittnen ljuger, domare kan mutas och en plats i parlamentet köpas. 

Därför måste ett bra styre bestå av moraliska människor, som strävar efter att öka 

medborgarnas moral, utbildning samt känsla för rätt och fel, både kollektivt och 

individuellt.31  

Det politiska system som passar bäst för detta är demokratin, som bättre än något 

annat system kan påverka den mänskliga karaktären i rätt riktning. Men demokrati kräver 

ett engagemang från befolkningens sida. Medverkan är viktig för att människan skall 

kunna utveckla moralen och inte hemfalla till trångsynthet och improduktivitet. Dock ser 

Mill, liksom Dahl, en svårighet när det gäller denna medverkan för större 

befolkningsgrupper. Det blir praktiskt omöjligt för en stat att låta precis alla medborgare 

delta i det politiska livet. Av detta följer, enligt Mill, att det bästa styrelsesättet är den 

representativa demokratin.32

Dessutom måste valsystemet och vilka som kan väljas vara väl förankrat hos 

medborgaren. Detta gör att den bästa formen av styre inte är applicerbart på alla typer av 

samhällen, utan bara på den typ av samhällen där människan kommit tillräckligt långt i 

sin egen inre utveckling och, vilket är en av Mills kärnpunkter, nått en tillräckligt hög 

utbildningsnivå.33

                                                 
30 Mill, 1958, s. 9-10 
31 Ibid, s. 25-25 
32 Ibid, s. 55 
33 Ibid, s. 42-43 
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3.2 Förutsättningar för demokrati enligt Robert Dahl 

Dahl ser demokratiteori som både filosofisk och historisk. Han ser demokratiteori som ett 

tredimensionellt nät, alldeles för stort för att uppfattas av en enda blick och utan vare sig 

början eller slut.  

 
Till att börja med står vi inför det faktum att termen demokrati både till 

vardags och i ett mera filosofiskt språkbruk kan referera dels till ett ideal, 

dels till existerande regimer som befinner sig långt från detta ideal.34

 

Således finns utrymme för filosofiska motiveringar för demokrati, där det går att resonera 

om olika kännetecken för att en mänsklig sammanslutning fordrar en demokratisk 

process. Dahl fokuserar, till skillnad från kontraktsteoretikerna, till största delen på 

historiska empiriska fakta och världen som den verkligen ser ut.35

 Dahl ser demokratin som något som ständigt utvecklas och förändras med 

historien. Detta har fått till följd att demokratin har utvecklats i tre olika stadier, där det 

första stadiet inträffade i antikens Grekland, under första hälften av 400-talet. De grekiska 

stadsstaterna kom att omvandlas från odemokratiska styren till ett system där en ansenlig 

del av de fria, vuxna männen fick rättighet att delta direkt i styret. Erfarenheterna av detta 

gjorde att det växte fram en föreställning om ett politiskt system där folket själva både 

styrde och förfogade över alla nödvändiga resurser och institutioner. Men 

begränsningarna i detta system, bland annat småskaligheten, gjorde att den grekiska 

demokratin försvann när stadsstaten under historiens gång ersattes av storskalighet i form 

av nationalstaten.36

Det andra stadiet tog fart främst från 1800-talet när demokratin kom tillbaka både 

som idé och politisk rörelse. Den viktigaste orsaken till detta är just nationalstatens 

födelse. Den grekiska direktdemokratin var inte längre applicerbar och den representativa 

demokratin gjorde sitt intåg och denna storskalighet är också något som konkretiseras av 

Mill. Dahl anser att representationen är både ett historiskt fenomen och en storskalig 

                                                 
34 Dahl, 1999, s.16 
35 Ibid, s. 16-17 
36 Ibid, s. 23 
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tillämpning av den politiska jämställdhetens logik, vilket skiljer sig från kontraktsteorins 

statiska syn.37

Den tredje omvandlingen har inte ägt rum ännu, men skulle kunna inträffa under 

vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar handlar om institutionella förändringar, 

skalförändringar och strukturomvandlingar, vilket dock bara är teorier enligt Dahl. Han 

håller demokratins utveckling såhär långt både för uppmuntrande och för nedslående. Det 

demokratiska idealet existerar inte och nuvarande demokratier har uppenbara brister, men 

visionen om idealet lever.38

 
Jag utgår ifrån att det nog aldrig kommer att finnas någon helt och hållet 

demokratisk process eller något fullständigt demokratiskt styre.39

 

Det finns enligt Dahl två grundläggande principer som utgör en stadig grund för 

demokrati. Den första kallar han för principen om inneboende jämlikhet, vilket innebär 

en föreställning om alla människors lika värde. Detta är något så grundläggande att det 

ibland blir underförstått i olika moraldiskussioner. Dahl anför att i det underförstådda 

ligger att vars och ens intressen måste göras kända och tolkas på rätt sätt, men vem som 

ska fatta besluten och göra dessa tolkningar är inte självklart. Dock måste den som gör 

det ta lika hänsyn till allas intressen. Den andra principen handlar om personlig autonomi. 

Detta innebär att det är var och en som bäst känner sina intressen och vad som är bäst för 

en själv, om inte motsatsen är klart bevisad.40

Om dessa två principer accepteras innebär det, enligt Dahl, också en acceptans för 

att bindande beslut i kollektiv kräver en demokratisk process. När det gäller den 

demokratiska processen tar Dahl även upp problematiken med kollektiva beslut. Till 

skillnad från Locke tror inte Dahl på totala majoritetsbeslut, utan anser att det är dömt att 

misslyckas att försöka hitta en enda regel för hur kollektiva beslut skall fattas.  Innan 

någon överlägsen regel rekommenderas måste först samtliga faktiska omständigheter 

                                                 
37 Dahl, 1999, s. 237 
38 Ibid, s. 341-342 
39 Ibid, s. 123 
40 Ibid, s. 97-99, 113 
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beaktas och bara för att något land inte antagit majoritetsregeln innebär inte detta i sig att 

den demokratiska processen åsidosatts.41

I det teoretiska resonemanget om den perfekta demokratin ställer Dahl upp fyra 

olika kriterier för det han kallar den demokratiska processen. För det första handlar det 

om att alla medborgare har rätt att delta i hela beslutsgången, vilket följer av lika hänsyn. 

För det andra skall alla också ha lika rösträtt vid det slutliga avgörandet. För det tredje 

skall alla medborgare ha lika möjligheter till förståelse för mål och medel för det egna 

intresset och för det fjärde skall medborgarna alltid kunna bestämma hur olika ärenden 

skall föras upp i den politiska dagordningen. Allt detta ovanstående sammantaget leder 

alltså till den perfekta demokratin. Men ovanstående strikt teoretiska resonemang är 

något som Dahl egentligen inte tror existerar. Den perfekta demokratin finns helt enkelt 

inte.42

Istället talar Dahl om polyarki. Detta är ett lika mångfacetterat begrepp som 

demokrati enligt Dahl och innebär i korthet ett utvidgat medborgarskapsbegrepp liksom 

en medborgerlig rättighet att rösta bort de högsta politiska befattningshavarna. Denna 

politiska ordning kännetecknas av sju olika institutioner. 1) Valda befattningshavare, 2) 

Fria och opartiska val, 3) Allmän rösträtt, 4) Rätt att kandidera i val, 5) Yttrandefrihet, 6) 

Alternativa informationskällor, 7) Församlingsfrihet. Förhållandet mellan polyarki och 

demokrati åskådliggörs enligt nedanstående modell över institutioner och villkor.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Dahl, 1999, s. 180-81 
42 Ibid, s. 123-128 
43 Ibid, s. 245-246 
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Nödvändiga institutioner…… …..för att uppfylla följande villkor 
1. Valda befattningshavare 
2. Fria och opartiska val 

 
I. Lika rösträtt 

1. Valda befattningshavare 
3. Allmän rösträtt 
4. Rätt att kandidera i val 
5. Yttrandefrihet 
6. Alternativa informationskällor 
7. Församlingsfrihet 

 
 
 
 
 
II. Effektivt deltagande 

5.    Yttrandefrihet 
6.    Alternativa informationskällor 
7.    Församlingsfrihet 

 

 
 
III. Upplyst förståelse 

1. Valda befattningshavare 
2. Fria och opartiska val 
3. Allmän rösträtt 
4. Rätt att kandidera i val 
5. Yttrandefrihet 
6. Alternativa informationskällor 
7. Församlingsfrihet 

 
 
 
 
 
 
IV. Kontroll över dagordningen 

3. Allmän rösträtt 
4. Rätt at kandidera i val 
5. Yttrandefrihet 
6. Alternativa informationskällor 
7. Församlingsfrihet 

 
 
 
 
V. Allomfattande medborgarskap 

 

Modell 3.1 

Modellen visar vilka institutioner i en polyarki som är absolut nödvändiga för att uppnå villkoren för den 

demokratiska processen. 

Källa: Dahl, 1999, s. 247 

 

Samtliga dessa institutioner måste vara faktiska. För att uppnå demokrati i stor skala är 

polyarkin nödvändig. Den perfekta demokratin kännetecknas av den demokratiska 

processen, och för att kunna nå dit måste nationerna först bli en polyarki.44 I dag är både 

USA och Storbritannien att se som polyarkier.45

  

                                                 
44 Dahl, 1999, s. 246 
45 Ibid, s.260 

 20



4. Ett teoretiskt ramverk för komparation 
Kontraktsteoretikerna förenas, i sin grundinställning, av att människan befinner sig i ett 

ursprungstillstånd. För Locke är ursprungstillståndet ett rent fysiskt tillstånd medan det 

enligt Rawls är ett rent tankeexperiment. Enligt Locke är människan en skapelse av Gud, 

som från början gjorde oss förnuftiga, fria och jämlika. Förnuftet säger oss att inte skada 

oss själva eller någon annan till liv, hälsa och egendom. Detta förnuft, friheten och 

jämlikheten gjorde att all form av lagföring och straff från början kom att ligga hos den 

enskilde individen. Detta tillstånd kom Locke att kalla för naturtillståndet. På grund av att 

den enskilde fick vara både polis, domare och bödel blev naturtillståndet ett väldigt 

osäkert tillstånd och för att råda bot på detta bestämde sig människan för att gå samman 

och bilda ett samhälle, en enda politisk kropp. I detta samhälle är det majoritetens vilja 

som styr och den lagstiftande makten blir den högsta makten, skild från den verkställande 

makten. Om samhället nu skulle våldföra sig på majoritetens förtroende kan majoriteten 

återta sin naturliga frihet och välja en ny lagstiftande församling och ett nytt styre.  

 I Rawls ursprungstillstånd befinner sig alla människor bakom det som han kallar 

för okunnighetens slöja, som innebär att ingen känner till något om sina egna 

förutsättningar, eller någon annans. Detta är ett hypotetiskt resonemang som aldrig har 

inträffat men Rawls argument är att om denna situation skulle uppstå så skulle människan 

bete sig enligt hans beskrivning, på grund av att människan är rationell, vilket gör att alla 

kommer att komma fram till samma sak, nämligen två principer för ett rättvist samhälle. 

Detta innebär att alla ska ha samma rätt till grundläggande rättigheter och skyldigheter 

och att skillnader mellan människor bara är tillåtna om det gagnar den sämst ställda. 

Dessa två principer leder i sin tur vidare till valet av författning och styre, som kommer 

att bli rättvist och skydda medborgaren.  

De teorier som Dahl och Mill representerar saknar en sådan gemensam 

utgångspunkt som kontraktsteorin har med ursprungstillståndet. Istället finns det annat 

som förenar. Både Mill och Dahl anser till exempel att demokrati som styressätt inte är 

något givet och inte heller är detta styrelseskick applicerbart på alla typer av samhällen. 

Men Mill försvarar ändå demokratin därför att den när den fungerar som bäst finns det 

inget annat styre som är bättre. Enligt Mill finns tre olika kriterier för att demokrati skall 
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kunna uppstå. För det första innebär det att folket måste acceptera ett demokratiskt styre, 

för det andra så måste folket ha en tillräckligt hög utbildningsnivå för att klara av 

demokratin. Det tredje och sista kriteriet är att folk själva måste vara med och engagera 

sig i demokratin. Men om nu något av dessa kriterier skulle saknas är ändå inte slaget 

förlorat. Mill tror nämligen att människan kan lära sig genom utbildning och att 

förändringar sker över tiden och att det är människans moral och förmåga att utbilda sig 

som ligger till grund för dessa förändringar. 

 Dahls resonemang om demokratins uppkomst handlar liksom Mills till viss del 

om mänskliga faktorer. I en given historisk situation måste människan komma fram till, 

och vara överens om, att var och en känner sig själv bäst och att alla är lika mycket värda. 

Först då kan människan bilda en sammanslutning med både förpliktelser och sanktioner 

för att nå vissa mål. Detta kallar han för en demokratisk ordning, vilken när den är 

bestämd, ligger till grund för den demokratiska processen. Den processen, i sin mest 

perfekta version, kräver allas möjlighet till deltagande, lika rösträtt, lika förståelse och 

medbestämmande. Dahl hävdar dock att den perfekta demokratin inte existerar, men att 

det är en vision som människan gör helt rätt i att sträva efter. Liksom Mill tror Dahl på att 

tiden förändrar förutsättningarna och att det som inte är möjligt vid en viss tidpunkt 

mycket väl kan komma att bli det senare. 

Jag påminner om min första frågeställning som nu kan få ett svar. Den löd: Hur 

uppstår ett folkstyre enligt kontraktsteorin? Det enkla svaret blir, naturligtvis, att 

människan gemensamt, ur ett ursprungstillstånd, bestämmer sig för att gå samman och 

bilda ett samhälle. Detta samhälle styrs av en lagstiftande och en verkställande makt, som 

är valda av en majoritet av befolkningen. Men det finns enligt kontraktsteoretikerna 

gemensamma faktorer som driver fram detta sammangående, vilket gör svaret på min 

fråga mera komplicerat. Enligt Locke är ursprungstillståndet ett fysiskt tillstånd och detta 

tillstånd skapar i sig förutsättningarna för ett sammangående till ett samhälle i någon 

form. I detta fysiska tillstånd är det sedan människans inneboende frihet och jämlikhet 

som utgör de drag som gör henne kapabel att fatta rätt beslut. I Lockes utopi är 

majoriteten som styr, och det är till skillnad från de andra teoretikerna en absolut 

majoritet. Locke anser att människans inneboende svaghet gör att styrelseskicket kräver 

en åtskillnad mellan den lagstiftande och den verkställande makten. Denna syn på en 
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institutionell ordning delas av de andra teoretikerna, men inte nödvändigtvis på samma 

grund. Rawls ursprungstillstånd är ett rent tankeexperiment. Ursprungstillståndet i sig har 

således aldrig inträffat, men Rawls menar att om människan från början skulle vara helt 

ovetande om sina och andras förutsättningar så skulle alla enas om rättviseprinciperna 

och det rättvisa styret. Detta skulle ske därför att människan är i grunden både fri och 

rationell.  

 Min andra frågeställning, hur demokrati uppstår enligt demokratiteoretikerna, kan 

också besvaras. Demokrati enligt Mill kräver en utbildad, engagerad och kunnig 

människa. I denna uppsats tolkas Mill som att människan får det styressätt som den 

förtjänar, alltså att ett land aldrig blir bättre än sina medborgare. Denna tolkning görs med 

stöd av Mills resonemang om vad som kan hända om människan inte är tillräckligt 

utbildad. Styret kommer då i sig inte att kunna utvecklas och inte heller stödja 

människans egen utveckling. Mill skriver också att olika tidpunkter i tiden medför olika 

styren och att demokrati inte alltid är möjlig. Detta anses, enligt denna uppsats, vara 

sammankopplat med människans kunskapsnivå, som stiger med tiden, utvecklingen och 

vad som faktiskt händer i världen runtomkring. Dahl bygger, i viss likhet med Mill, sin 

teori på mänskliga egenskaper och att dessa förändras över tiden, i likhet med samhället i 

sin helhet. Det är människors åsikter som spelar en stor roll och möjligheten att uttrycka 

dessa åsikter i de forum som formas för detta ändamål över tiden, som lägger grund för 

demokratin.  

 Med stöd av ovanstående resonemang kommer den empiriska undersökningen att 

belysa utgångspunkten för statens upprättande, om det funnits något naturtillstånd eller 

inte. Vidare kommer uppsatsen att åskådliggöra de olika fysiska förutsättningar som 

rådde under den aktuella tiden, såsom sammansättningen av människor och huruvida 

dessa nu var fria, jämlika, rationella och utbildade eller inte. När det gäller själva 

utbildningen så kommer ett klarläggande av den att kräva en redovisning av ländernas 

utbildningssystem. 
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5 Empirisk studie 
I detta kapitel kommer jag att redovisa historik, författningens uppkomst och 

utbildningssystemet i USA och Storbritannien. Jag bygger min redovisning på de 

slutsatser som jag kom fram till i den teoretiska delen av uppsatsen.  

5.1 USA   

USA av idag är en federation bestående av 50 delstater. Landet är en republik med en 

president som både statsöverhuvud och regeringschef. Den amerikanska kongressen 

består av två kammare, Senaten och Representanthuset. Senaten består av 2 

representanter från varje delstat, det vill säga 100 stycken och Representanthuset består 

av 435 valda ledamöter från delstaterna, vilket är proportionellt i förhållande till varje 

delstats befolkningsmängd. Delstaterna är i mångt och mycket en parallellorganisation 

med federationen. Delstaterna exekutivmakt utgörs av en folkvald guvernör, den 

lagstiftande makten innehas av en folkvald delstatskongress och den dömande makten 

åligger domstolsväsendet.46

Den som kom att lägga grunden för koloniseringen av Nordamerika var Kristoffer 

Kolumbus, som år 1492 nådde den nordamerikanska kusten. Denna nyupptäckta 

kontinent var befolkad av urinnevånare som fick namnet indianer, då Kolumbus först 

trodde att han hade nått Indien. Dessa indianer var ett nomadfolk som sedermera kom att 

trängas undan, av de nya kolonisatörerna, till olika former av reservat.47

Det första engelska koloniskeppet Mayflower anlände till den nordamerikanska 

kusten 1620 för att släppa av sin last med kolonisatörer. Samtliga ombord hade valt att fly 

från sitt hemland på grund av den religiösa förföljelse de hade utsatts för. Ombord på 

båten fanns det 41 män, som gemensamt hade upprättat ett kontrakt. 

 
”/../ ingå, här tillstädesvarande, högtidligt och ömsesidigt inför Gud och 

 varandra förbund och sammansluta oss i ett statligt samhälle av medborgare 

 för att åstadkomma bättre styrelse och säkerhet /../”48

                                                 
46 Lindahl, 2001, s. 101 
47 Hill, 1966, s. 19-20 
48 Staaff, 1917, s. 2 
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Nordamerika kom att befolkas av människor som steg av ett skepp i en hamn, förflyttade 

sig västerut och slog sig ned på ett landområde som ingen annan kolonisatör ännu tagit 

som sitt. Sedermera skulle kontinenten bli skådeplats för en maktkamp mellan Europas 

dåvarande stormakter, England, Frankrike och Spanien. Denna kamp slutade så 

småningom med seger för England som år 1763 stod som enda styrande makt över 13 

olika kolonier. Den brittiska kronan låg långt bort och det kunde ta upp till tre månader 

att föra meddelanden från England till någon av kolonierna. Detta gjorde att kolonierna 

kom att bli mer eller mindre självstyrande i förhållande till kungamakten i moderlandet. 

Problemet med hur kolonierna skulle styras löstes genom att det i varje koloni bildades 

ständerförsamlingar av olika slag och dessa församlingar bestod av valda representanter 

och kom att stifta kolonins lagar. De som fick rösta var de ekonomiskt välställda.49

Men kolonierna förde en hård kamp för sin överlevnad. Det fanns fysiska hot från 

såväl indianerna, andra kolonier och vanliga banditer, som mot den ekonomiska 

överlevnaden från kronan och moderlandet. Det ekonomiska hotet gällde först och främst 

beskattningen. Kolonierna ansåg att moderlandet inte hade någon rätt att ta ut skatt från 

dem eftersom de inte deltog i valen till parlamentet. Allt detta ledde till den första 

kontinentala kongressen 1774, dit alla kolonier utom en hade skickat representanter. 

Dock lyckades kolonierna inte komma fram till någon gemensam hållning gentemot 

moderlandet under denna kongress, vilket ändrades när den andra kongressen samlades 

för då var alla kolonier representerade. Strategin var klar, det gällde att hålla ihop mot 

yttre fiender för att kunna bevara sin självständighet.50

Vid denna kongress enades kolonierna om att bryta sig loss från kronan och 

moderlandet, vilket skedde genom självständighetsförklaringen den 2 juli 1776, av 

Thomas Jefferson (1743-1826). Denna självständighetsförklaring var en komprimerad 

version av Lockes teori om individens fri- och rättigheter: 

 
that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with 

certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the 

pursuit of Happiness.—That to secure these rights, Governments are 

instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the 

                                                 
49 Hill, 1966, s. 36 
50 Ibid, s. 40-43 
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governed.—That whenever any Form of Government becomes 

destructive of these ends, it is the Right of the people to alter or to abolish 

it, and to institute new Government, laying its foundation on such 

principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem 

most likely to effect their Safety and Happiness.51

 

De tidiga liberalerna oroade sig för att de styrande skulle missbruka sin makt medan 

republikanernas främsta bekymmer var korruption bland både folk och styrande.  Därför 

kom konstitutionen, när den trädde i kraft 1789, att bli en kompromiss mellan de liberala 

kontra de republikanska förespråkarna. Men författningen blev väldigt vag genom 

kompromissandet och de tretton kolonierna knöts samman endast av ett väldigt löst 

statsförbund som reglerades i något som då kallades konfederationsartiklarna. Enligt 

detta löst skrivna fördrag skulle det finnas ett enda gemensamt organ för alla kolonier, en 

kongress, som valdes av staternas ständerförsamlingar. Men med tiden utvecklades 

krafter som började verka för en mycket kraftigare sammanlänkning mellan staterna. 

Dessa krafter fick ett ordentligt uppsving efter inbördeskriget (1861-1865). Detta berodde 

till största delen på ekonomiska intressenter, som hävdade att en federation skulle 

förbättra den totala ekonomin för alla stater.52

Sett till helheten var syftet med att bilda en federation att staterna skulle tappa en 

del av makten till ett federalt styre. Det som uttryckligen inte skulle vara federalt ansvar 

kom att falla på delstaterna, som till exempel lagstiftningsmakten inom viktigare 

rättsområden, vilken tillföll delstaterna. När det gällde representationen i det som sågs 

som den nya unionen föreslogs ett tvåkammarsystem där den ena kammaren, senaten, 

hade en röst från varje delstat och den andra kammaren, representanthuset, bestod av 

röster proportionella till delstaterna befolkningsmängd. Till skillnad från tidigare skulle 

den nya unionen ha en egen exekutivmakt och en självständig domstolsorganisation.53

 Den nya författningens riktlinjer drogs upp med en tydlig maktdelning vilket 

skulle tjäna som skydd mot majoritetsväldet. Inspirationen till denna maktdelningsprincip 

var något som hämtades från Locke och Montesquieu, som ansåg att inflytandet skulle 
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vara delat för att friheten skulle bevaras54. Makten skulle utgå från folket, men på olika 

sätt. Exekutivmakten, presidenten, väljs indirekt genom elektorer som utses av på ett sätt 

som bestäms av statslegislaturen. De två kamrarna, kongressen, utgör den lagstiftande 

makten och representanterna väljs av röstberättigade medborgare. Av samma anledning 

bestämdes det att de olika statsorganen skulle utses för olika tidsperioder. Den dömande 

makten skulle bestå av delstaterna domstolar för delstaterna egna lagar och federala 

domstolar för federationens lagar.55

 När det gäller det amerikanska utbildningssystemet, så tog det form under 1800-

talet när pedagogen Horace Mann från Massachusetts organiserade en allmän skola som 

kom att bli modell för hela landet. Men eftersom ansvaret för skolväsendet alltid legat på 

delstatsnivå är utbildning något som varierar väldigt mycket i fråga om resurser och 

standard. De olika skolnivåerna har kommit till genom främst lokala initiativ. Eftersom 

USA är ett land grundat på immigration har skolan utgjort en viktig grund för 

assimileringen av invandrare. Denna teoretiska tanke har dock inte alltid fungerat i 

praktiken vilket främst landets svarta befolkning har fått uppleva, då svarta män inte fick 

rösträtt förrän 1870. Allmän rösträtt oavsett kön infördes 1920 och 18-årsgränsen kom 

1971.56 Det gjorde ett försök till förbättring för den svarta befolkningen 1954, när 

segregation förbjöds i lag. Ytterligare ett försök att utjämna olikheterna mellan 

delstaterna togs av dåvarande president Johnson, som på 1960-talet lanserade ett federalt 

biståndsprogram. Detta program skulle jämna ut resursskillnader mellan delstaterna. Efter 

detta har olika presidenter försökt förbättra skolsystemets standard. Som exempel på detta 

kan nämnas president Bush, som 1990 samlade alla delstatsguvernörer för att försöka 

fastställa nationella mål för skolan och 1991 antog kongressen en lag om minimikrav för 

läsning, skrivning och matematik.57

5.2 Storbritannien 

Med Storbritannien avses i denna uppsats den brittiska huvudön, det vill säga England, 

Skottland och Wales. Skottland och Wales har alla visst självstyre men den huvudsakliga 

makten ligger i parlamentet i London. Landet är en monarki med, i dag, en drottning som 
                                                 
54 Internet 1 
55 Tingsten, 1929, s. 15-17 
56 Internet 2  
57 Internet 3 

 27



statsöverhuvud och en premiärminister som regeringschef. Parlamentet består av två 

kammare, Överhuset (House of Lords) och Underhuset (House of Commons). I 

Överhuset, dit ingen kan väljas, sitter bara de som ärvt sin lordtitel och de som blivit 

tilldelade sin titel av regeringen. Där sitter även ett antal biskopar och laglorderna som 

utgör landets högsta domstol. Huset har en begränsad maktfunktion. I Underhuset sitter 

659 valda representanter och detta hus uppbär den egentliga parlamentsmakten. 

Det landområde som idag utgör Storbritannien har en historia som sträcker sig 

långt tillbaka i tiden och med en bofast öbefolkning från innan bronsåldern, 2000-700 

före Kristus. England erövrades år 44 före Kristus av romarna, som trängde undan den 

dåvarande fasta befolkningen till Wales och Skottland. Efter romarnas tillbakadragande 

invaderades England av olika germanska folk och någon form av politisk enighet 

uppnåddes inte förrän på 800-talet. Sedan härjades de brittiska öarna under lång tid av 

vikingar och kom även för en tid att ingå i det danska väldet. Under hela denna tid pågick 

en inre maktkamp mellan kyrka, stormän och kungar där den allmänna befolkningen inte 

hade alltför stora möjligheter att påverka sin situation genom någon form av val. Ett 

mycket berömt dokument, Magna Charta, tillkom 1215 efter det att kungen känt sin makt 

så hotad att han såg sig nödgad till vissa eftergifter till en mot honom riktad koalition. 

Denna koalition bestod av högadeln, köpmännen och prästerskapet, som då utgjorde de 

starkaste klasserna i samhället. Kungamakten beskars och godtyckligheten försvann, 

liksom möjligheten att tvinga befolkningen att betala skatt utan att först rådgöra med 

Rikets stora råd, som sedermera kom att bli parlamentet.58

Den starka kungamakten i Englands förhistoria var något nödvändigt och det 

bästa sättet för att kunna kontrollera en beväpnad och icke-homogen befolkning.59 Men 

även om kungamakten förändrades så försvann den inte utan levde vidare och kunde 

under 1400-talet till och med öka sin makt igen, vilket sedermera ledde till ett 

inbördeskrig. Kungen, högadeln och prästerskapet kom att ställas mot borgerskapet, 

lågadeln och extrema protestanter. Resultatet av detta inbördeskrig blev en militärdiktatur 

under Oliver Cromwell. Denna diktatur varade till hans död 1658, när kungariket 

återupprättades. Dock fick monarkin än en gång se sina rättigheter beskurna och 1689 
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kom den rättighetsförklaring som en gång för alla klargjorde parlamentets överhöghet 

över kungen. Vid dennes kröning måste han svära en ed som innebär att det är lagarna i 

parlamentet som skall reglera hur kungamakten skall styra. En annan förändring som 

också lade grunden för det parlamentariska system som finns idag var bildandet av två 

politiska partier mot slutet av 1600-talet, varav det ena stödde kungen medan det andra 

var mer eller mindre emot.60

Men den inre maktkampen i landet hindrade inte expansiva tendenser. Delar av 

Wales hade införlivats med England via erövringskrig under 1400- och 1500-talen och 

1533 kom hela Wales att ställas under engelskt styre genom en unionsakt. Under 1500-

talet gjorde sig den engelske kungen även till kung över Irland. Skottland rönte samma 

öde som Wales genom en union i början av 1600-talet, dock utan att erövras i någon 

form.61

 När det gällde utbildningssystemet hade den engelska staten en liten roll, istället 

var det kyrkan som dominerade. Allmän skolgång kom att införas 1870 och 1944 

utökades den till att även gälla skolgång upp till 15 år, vilket blev 16 år 1974. Under 

1960-talet blev landet föregångare inom det pedagogiska området för låg och 

mellanstadiet när skolsystemet började fokusera på barn med särskilda behov. Det har 

också av hävd alltid funnits friplatser för barn som ansetts begåvade, men kommit från 

ekonomiskt mindre bemedlade hem. Inom den högre utbildningen finns tillgång till 

universitet med väldigt lång utbildningstradition, ända från 1100- talet när det gäller 

universitetet i Oxford. Det finns även en möjlighet till universitetsexamen via distans som 

är öppen för alla och envar.62

Både den brittiska kungamakten och den konstitutionella utvecklingen är således 

väldigt gammal. De två kamrarna i parlamentet, the House of Lords och the House of 

Commons, kom till i slutet av 1200-talet och utvecklades under 1300-talet. Till det 

förstnämnda, överhuset, utnämndes medlemmarna av kungen och till det andra, 

underhuset, valdes representanterna av folket.63
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62 Internet 4 
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Den konstitutionella utvecklingen kan indelas i tre olika utvecklingsperioder. Den första 

perioden karaktäriserades av att parlamentet fick mera makt inom områdena lagstiftning 

och beskattning. Under den andra perioden fortsätter parlamentet att kräva makt av 

kungen och lyckas få igenom ett krav om att kungens rådgivare skulle vara ansvariga 

inför parlamentet. Eftersom kungen understundom missbrukade sin makt kämpade folket 

för en lagändring som skulle innebära inskränkningar i dennes befogenheter. Denna kamp 

blev kännetecknet för den tredje perioden och gav resultatet att en konstitutionell 

parlamentarisk regim fick fäste under slutet av 1700-talet. Den allmänna rösträtten 

infördes några år tidigare än i USA. Parlamentet lagstiftade om kvinnors rösträtt 1918.64

 Utvecklingen av konstitutionen gick långsamt, vilket var nödvändigt. Varken 

staten som sådan eller exekutivmakten hade klarat av en snabbare utveckling och de olika 

klasserna var inte redo för några drastiska förändringar av institutionerna.65 Under hela 

denna utveckling har landet aldrig haft en egen skriven författning och en sådan saknas 

fortfarande i dagens Storbritannien. Däremot finns ett antal lagar som kan sägas ha 

grundlagskaraktär och författningen kan sägas utgöras av dessa lagar, dess tolkningar och 

sedvanerätten. Just den sistnämnda har alltid haft ett stort värde i landets historia.66

5.3 Demokratins framväxt i två stater 

Efter den empiriska undersökningen kan jag nu besvara min tredje frågeställning som 

lydde: Hur har två västerländska demokratier påverkats av dessa politiska idéer? 

USA är ett land som grundats av immigranter från ett antal olika nationer, men 

främst England. De nya immigranterna som anlände till den nordamerikanska kusten tog 

ordentligt med plats och knuffade helt sonika undan den ursprungliga befolkningen som 

aldrig fick någon chans att komma med i grundandet av den nya federationen som skulle 

få namnet USA. Denna grund lades av ett antal människor i flera olika kolonier som först 

hade bildat ett gemensamt förbund mellan kolonierna, men som sedan kom att ingå ett 

mycket mera utbrett samarbete, detta främst på grund av ekonomiska skäl. När USA 

sedan väl blev till var landet en federation med ett centralt styre inom vissa givna 

områden och ett parallellt styre inom varje delstat inom övriga områden. Grunden för 
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styret var en skriven konstitution med en demokratisk princip och en princip om 

maktdelning. Den demokratiska principen innebar att makten skulle utgå från folket. En 

majoritet har röstat fram vem som skall styra. Maktdelningen innebar en exekutiv makt, 

en lagstiftande makt och en dömande makt. Röstberättigade medborgare skulle delvis få 

tala om vem som skulle styra över vad. Medborgarnas utbildning har alltid setts som 

viktig. Visserligen har utbildningsnivån och möjligheterna till utbildning förändrats över 

tiden, men det har blivit allt bättre under historiens gång därför att det har varit den 

styrande maktens strävan, vilket i sin tur är ett resultat av medborgarnas krav.  

 Storbritannien skiljer sig på ett markant sätt från USA på grund av avsaknaden av 

en skriven författning. Istället utgörs landets konstitution av en blandning av ett antal 

lagar med grundlagskaraktär, tolkningen av dessa lagar och sedvanerätten. Den 

sistnämnda har utvecklats under landets långa parlamentariska historia. Landets 

utveckling kännetecknas dels av att ha blivit erövrat flera gånger i tidig historia och av en 

inre maktkamp mellan egna kungar, stormän och kyrkan. Redan på 1200-talet gav 

kungen upp viss makt för att få behålla sin position och detta går igen genom hela 

historien. Folket har ställt krav och kungamakten har gett efter. Dessa krav ledde så 

småningom till ett parlament som hade överhöghet över kungen och majoriteten har 

röstat fram den styrande makten. Även den brittiska befolkningens möjlighet till 

utbildning har varierat över tiden, men precis som i USA har strävan från den styrande 

makten hela tiden varit att göra den bättre. En av grundpelarna inom den liberala 

demokratin är rösträtten och där föreligger inte alltför stor skillnad mellan de båda 

länderna. I USA infördes den allmänna rösträtten 1920 och i Storbritannien 1918.  

 De politiska teorier som beskrivs i denna uppsats har alla satt sina spår i både 

USA: s och Storbritanniens konstitutionella utveckling. Tydligast blir Locke och det 

främst i USA, som även påverkades av Montesquieu, då självständighetsförklaringen i 

stort är en kopia av Locke.  

 31



6 Slutsatser och diskussion 
Den liberala demokratin, som också kallas för den västerländska demokratin, 

bygger på representativitet och ett rättssamhälle. Denna typ av demokrati har växt fram 

under historiens gång och är i modern mening ett ungt statsskick. Politiska filosofer har 

genom tiderna skrivit om olika förutsättningar för det representativa styret och det som 

idag kallas demokrati. Statsskicket i västvärldens länder har alltså kommit att utvecklas 

med ett flertal olika teorier som grund. Mitt syfte med denna uppsats var att, med hjälp av 

ett par fallstudier, belysa de idéer som haft betydelse för två konstitutioners uppkomst. 

För att kunna uppfylla syftet ställdes tre frågeställningar: 

Den första frågan var hur folkstyre uppstår enligt kontraktsteorin, den andra var 

hur demokrati uppstår enligt demokratiteoretikerna, den tredje och sista frågan var hur 

två västerländska demokratier påverkats av dessa politisk idéer. Kontraktsteorin utgår 

från ett naturtillstånd, med den skillnaden att det för Lock är en fysisk situation medan 

det för Rawls är ett tankeexperiment. Samstämmigt i dessa två teoretikers teorier är 

naturtillståndet där människan är fri, jämlik och rationell. Det är dessa egenskaper som 

gör att människan finner det bäst att frivilligt gå samman för att bilda ett gemensamt 

samhälle. Det gemensamma samhället skyddar majoriteten från den enskildes totala frihet 

i naturtillståndet. Detta innebär att människan ger upp delar av sin frihet för att kunna 

vinna trygghet under ett gemensamt styre. Rawls bygger sin kontraktsteori på en teori om 

rättvisa och att om alla människor var totalt ovetande om sina egna och andras 

förutsättningar skulle de komma fram till samma principer för denna rättvisa i 

naturtillståndet, just för att människan är rationell. När människorna enats om 

rättviseprinciperna kommer det att leda till det mest rättvisa styret. På grund av 

människans urtillstånd kan det enligt min tolkning av kontraktsteorin aldrig bli fråga om 

något annat styre än ett representativt styre. 

  Den empiriska undersökningen visar tydligt att vissa delar av Lockes 

kontraktsteori har haft betydelse för mina valda länders konstitutionella utveckling. 

Svårigheten med att göra en fullständig tolkning av Lockes utopiska teori om 

styrelseskicket är att hans text är gammal och skrevs under en tid när begreppet 

demokrati inte hade dagens betydelse. Rawls kontraktsteori utgår från ett 
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tankeexperiment, som aldrig har ägt rum. Denna grund för Rawls gör, enligt min 

tolkning, att det inte går att visa hur och om han på något sätt påverkat någon utveckling. 

Den är däremot fullt duglig för ett filosofiskt resonemang om ett abstrakt begrepp som 

rättvisa. Locke utgår från att människan i naturtillståndet är fri och jämlik. En 

utgångspunkt som är tydligt märkt av den tid han levde i, då religionen spelade en väldigt 

stor roll. Locke uttrycker också att människans naturtillstånd är instiftat av Gud. Det är 

min åsikt att den fria och jämlika människan, som avses i naturtillståndet, inte funnits i 

något av mina valda länder. I USA hade redan de första kolonisatörerna en fastställd 

hierarki, och de var dessutom underställda den brittiska kronan. Indianerna som redan 

bodde på kontinenten hade själva en strikt inbördes hierarki och blev dessutom väldigt 

snabbt kuvade av de nya immigranterna. I Storbritannien fanns en hierarki både hos den 

redan bofasta befolkningen på det engelska fastlandet, likväl som hos de invaderade 

folken. Romarna, för att ta ett exempel, hade en synnerligen utvecklad ledningshierarki.  

Min poäng med detta resonemang är att så fort människan blir fler än en, på ett 

och samma ställe, upphör en del av friheten då det enligt min åsikt ligger i människans 

natur att inordna sig i någon form av hierarki. Människans jämlikhet i mina valda länder 

har även den varit mer eller mindre begränsad, vilket min undersökning klart visat. Redan 

från början var det skillnad mellan män och kvinnor, en skillnad som är tydlig även idag. 

Det var också skillnad mellan rika och fattiga, vilket var tydligt i de amerikanska 

kolonierna där bara rika fick rösta, till en början. Dessutom höll sig vissa kolonier i 

Nordamerika med slavar och dessa hade i princip inga rättigheter alls. Klasskillnaderna 

var tydliga även i det tidiga England, där borgerskapet hade fler rättigheter och mer 

inflytande hos kungen än den allmänna populationen. 

Mill och Dahl är förespråkare för det demokratiska statsskicket och anser båda att 

demokrati inte är en given företeelse utan istället något som människan kan komma fram 

till om förutsättningarna och tiden så medger. För Mill handlar det om utvecklingen av 

moral och att folket måste acceptera ett demokratiskt styre, ha en tillräckligt hög 

utbildningsnivå för att klara av demokratin och de måste själva vara med och engagera 

sig i demokratin. Dahl hävdar att vägen till demokrati är en process där människan först 

måste vara överens om att alla är jämlika och att var och en vet vad som är bäst för en 

själv. Processen, i sin mest perfekta version, kräver allas möjlighet till deltagande, lika 
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rösträtt, lika förståelse och medbestämmande. Men Dahl hävdar att den perfekta 

demokratin inte existerar, och att västvärldens länder egentligen är polyarkier. Detta 

begrepp betyder att den tredje utvecklingsfasen mot demokrati, som innebär 

institutionella förändringar, skalförändringar och strukturomvandlingar, måste äga rum 

innan demokratin blir fulländad. Dessa idéer går att finna stöd för i den empiriska 

undersökningen. Både USA och Storbritannien har genom historien förändrat sitt 

statsskick och håller fortfarande på att göra det, vilket förändringen av överhuset i det 

brittiska parlamentet och den utbredda formen av direktdemokrati i vissa av USA: s 

delstater är ett tydligt tecken på. Strävan att försöka förbättra ett styre till det bättre visar 

att de moderna politiska idéerna har betydelse. Tiden förändrar förutsättningarna och att 

det som inte är möjligt vid en viss tidpunkt kan mycket väl komma att bli det senare, 

vilket är tydligt i mina valda länders författningsutveckling och understryks av både Dahl 

och Mill. 

I USA kom demokratin att växa fram över tiden. Det började med att ett antal 

kolonisatörer anlände från England till Nordamerika med föresatsen om att bilda ett nytt 

samhälle. Antalet kolonier växte, liksom antalet medborgare och efter flera olika krig 

nåddes en gemensam överenskommelse mellan valda företrädare för samtliga kolonier att 

bilda en federal stat. Makten kom att bli representativ och skild i en lagstiftande, en 

verkställande samt en dömande del. Det mesta av den amerikanska konstitutionen 

hämtades direkt från Lockes och Montesquieus teorier om maktdelning. Storbritanniens 

demokratiutveckling går längre tillbaka i historien än den amerikanska, men det finns 

ändå likheter. Lockes teorier om just maktdelningen fick stort gehör även i dåtidens 

England och folket, som ibland led under en godtycklig kungamakt, krävde ett nytt styre 

som skulle förhindra godtyckligheten och ge representativ makt till alla medborgare. Så 

blev också fallet, över tiden och olika krig. Just förändringen över tiden är något som 

både Dahl och Mill anför i sina teorier. Både USA och Storbritannien har genom 

historien vinnlagt sig om att utbilda sina medborgare så mycket som möjligt.  

Utbildning var något som ansågs spela stor roll i båda mina valda länder på ett 

tidigt stadium, men kom under senare tid att bli ännu mera betydelsefullt för att utveckla 

medborgarna i rätt riktning. Storbritannien var under en tid världsledande inom en del av 

utbildningsväsendet. Folket i dessa båda länder har uppenbarligen engagerat sig och ställt 
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krav, vilket också är en förutsättning enligt Mill, för att demokrati skall kunna uppstå. 

Likaså är den historiska situationen tydlig, vilket min studie visar. Principen om 

inneboende jämlikhet, som Dahl anser vara ett grundkrav för den demokratiska 

processen, är till viss del något som saknas i både den brittiska och den amerikanska 

författningsutvecklingen. Men även för engelsk del går det att peka på en historisk 

situation när folket väljer att gå samman, vilket också visas i min empiriska studie. Den 

fulländade demokratiska processen kräver, enligt Dahl, allas möjlighet till deltagande, 

lika rösträtt, lika förståelse och medbestämmande. Detta är något som inte något av mina 

valda länder kan visa upp, vilket också får stöd av Dahl som även hävdar att den 

fulländade demokratin inte existerar. Däremot säger han att det är en vision värd att 

sträva efter då förutsättningarna förändras över tiden. I både USA och Storbritannien har 

detta visat sig genom den förändring länderna genomgått över tiden för att bli liberala 

demokratier. Detta påvisar betydelsen av Rawls teori om rättvisa, Mills förutsättningar 

och krav på människan och Dahls teori om politisk utveckling. 

Jag har med ovanstående diskussion påvisat mina slutsatser gentemot mina två 

valda länder. En begränsad empirirsk undersökning som i detta fall kan enligt min 

mening även ligga till grund för en mera generell slutsats om olika politiska teoriers 

inverkan på den västerländska demokratin. Det är möjligt att göra en sådan slutsats 

eftersom, kvalitativa undersökningar handlar om att skapa sig en förståelse för 

verkligheten utifrån ett fåtal exempel. Visserligen kan generaliserbarheten anses som 

svag, men min metod ger ändå möjlighet att fokusera på jämförelser som är så pass 

detaljerade att de bidrar till en generell förståelse, tack vare att abstraktionsnivån är 

förhållandevis låg. Kontraktsteorin som helhet var inte applicerbar på mina valda länder 

och inte heller på den västerländska demokratin, men däremot har vissa länder anammat 

specifika delar, såsom maktdelningen, från främst Locke. Rawls rättviseteori fick stor 

genomslagskraft under 1900-talet. Begreppet rättvisa har alltid haft stor betydelse inom 

de liberala demokratierna, varför Rawls teori inom just det området har inverkat stort på 

utvecklingen, särskilt när han i boken ”Political Liberalism” ordentligt utvecklar sin teori 

om framför allt det välordnade samhället. Det allra mest framträdande inom de teorier jag 

beskrivit är dock Mills och Dahls tro på människans förmåga att förändra och förändras, 

över tiden. Att göra det vid en tidpunkt omöjliga till något som senare blir möjligt gör att 
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det finns hopp möjligheterna för den västerländska demokratin att spridas till de länder 

som inte anammat den liberala demokratin. Politiska teorier har en tydlig betydelse för 

utvecklingen. 
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