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Kapitel 40. Intentionalt og proceduralt demokrati 
 
Demokrati kan betyde styre ved folket eller styre for folket. 
 Det første begreb betegner en bestemt procedure, karakteriseret ved at 
folket deltager i beslutningsprocessen; temaet er her beslutningens struk-
tur og spørgsmålet er hvordan der styres. Det andet begreb betegner at 
styrets beslutninger har et bestemt indhold, nemlig at de sigter mod at 
varetage folkets interesser; temaet er beslutningernes funktion eller in-
tention, så spørgsmålet er her hvorfor der styres. Jeg kalder det første 
begreb proceduralt demokrati, det andet intentionalt demokrati. 
 
40.1. De fattiges styre: Flertalsstyre 

Fra Aristoteles og helt frem til midten af 1800-tallet betød 'demokrati' 
overvejende (Rousseau undtaget) de fattiges styre, men da de fattige ud-
gjorde det store flertal var dette reelt ensbetydende med flertalsstyre. 
Formelt kan det tænkes at de fattige styrer i de riges interesse eller de 
rige i de fattiges interesse, men den mulighed så alle bort fra; demo-
kratiets særkende var derfor at der regeredes i de fattiges interesse, dvs. 
vi har at gøre med intentionalt demokrati. Den nærmere procedure spille-
de en ringe rolle indenfor denne tradition, jvf. fx Aristoteles' begrebsbe-
stemmelse, hvor man leder forgæves efter overvejelser om afstemning, 
endsige ideer om lige politisk indflydelse for alle; personlige politiske 
rettigheder var et ukendt begreb. 
 Hvis demokrati er en politisk struktur eller procedure, er det er åbent 
spørgsmål hvilke områder proceduren finder anvendelse på: Omfatter de-
mokratiet den økonomiske sfære? i hvilken udstrækning skal personlige 
anliggender reguleres demokratisk? osv. Men hvis demokrati er bestemt 
intentionalt er dets domæne allerede bestemt, og når formålet nærmere 
bestemt er at varetage de fattiges interesser er det dermed sagt at økono-
miske spørgsmål er indbegrebet i demokratiet, og vel at mærke på den 
måde at de fattige styrkes i forhold til de rige, hvilket må betyde økono-
misk udligning. I vore dage begriber vi gerne demokrati som politisk 
lighed, og som sådan kan denne styreform - hvis flertallet ønsker det - 
være et middel til at skaffe mere økonomisk lighed, men for tidligere 
tider var denne opdeling i politik og økonomi for det første fremmed, og 
hvis vi applicerer skellet må vi - for det andet - snarere sige at økonomisk 
lighed dengang havde prioritet over politisk lighed. 
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 Endelig: Når demokrati er de fattiges styre, er demos pr. implikation 
bestemt som underklassen, i modsætning til overklassen; de rige forstås 
ikke som en del af folket, men som i modsætning til dette. Heri ligger at 
de rige ikke tænktes som et mindretal, der havde krav på beskyttelse, 
endsige politiske rettigheder. Det er klart at kommunismens demokrati-
begreb ('proletariatets diktatur') ligger i forlængelse af denne tradition. 
 Dette er den proletariske demokratimodel.1 
 
40.2. Idealistisk demokrati: Politisk lighed 

I takt med at individualismen og humanismen vinder frem bliver det mu-
ligt at opfatte alle mennesker som tilhørende én kategori, der omfatter 
alle stænder og klasser; 'folket' udvides fra at være de fattige til at være 
alle. Hvad der er godt for en bestemt gruppe er (sær)interessen, men 
hvad der er godt for alle er den fælles interesse, det Gode Samfund, 
Jakobinernes dyd, Rousseau's Almenvilje, kort sagt: moralen. Dét er 
hvad politik handler om for Kant og Rousseau. Sidstnævntes demokrati-
begreb er idealistisk, og den store fjende er de økonomiske privatinteres-
ser og fraktionernes splittelsesforsøg; altså med andre ord de virkelige 
mennesker med deres virkelige kampe. Som nævnt i Kapitel 36 går denne 
moralske politik-opfattelse tilbage til Aristoteles, der jo afviste demokrati 
(= fattigmandsstyre) grundet hans foragt for økonomien og dens materiel-
le særinteresser. Forskellen er blot at Rousseau har annekteret ordet 
’demokrati’ for sit idealistiske projekt, mens Aristoteles foretrak ordet 
’politeia’. 
 Det nye demokratibegreb er stadig intentionalt, blot ligger formålet nu i 
idéernes verden. Beslutningsprocessen er underordnet beslutningen, for 
hvis folket - nu hele folket - når frem til et forkert (umoralsk) resultat, 
tøver Rousseau ikke med at diskvalificere den demokratiske procedure. 
Demokrati qua Almenviljens virkeliggørelse har ikke meget med flertals-
valg at gøre. Denne logik finder vi fuldt udfoldet hos Rousseau, men 
samme tendens finder vi hos Stuart Mill, med hans vægtning af stemmer-
ne til fordel for de dannede, hans program om at opdrage befolkningen til 
indsigt i det fælles bedste og hans modvilje mod at én fraktion eller klas-
se dominerer politikken. 
 Så vidt er det svært at se berøringspunkter mellem det idealistiske og 
det moderne demokratibegreb. Men Rousseau og Kant har bidraget med 
én, helt fundamental idé, nemlig idéen om politisk lighed. Der er ikke en 
minoritet af dannede og kloge, som har særlig indsigt i moralske og 
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dermed politiske spørgsmål; her er vi alle lige. Rousseau er opmærksom 
på at vi alle kan være dumme, heraf de undertrykkende aspekter i hans 
teori, mens Kant mere optimistisk ser at vi alle kan være moralsk kloge, 
uden at han dog drager den oplagte konsekvens, nemlig at vi alle bør 
have et ord at skulle have sagt i politik. I den 1.formulering af det katego-
riske imperativ er vi lige som subjekter, som beslutningstagere, så hvor-
for ikke indenfor politik? 
 Set fra en moderne vinkel bidrager det gamle, materialistiske demokra-
tibegreb med kravet om at flertallet - ikke mindretallet - skal bestemme. 
Idealismen bidrager med idéen om lige politisk indflydelse. 
 
40.3. Liberalt demokrati: Politisk frihed 
Udgangspunktet er Locke's idé om at privatejerne indgår en kontrakt om i 
fællesskab at beskytte deres ejendom og alles personlige frihed. For en 
moderne betragtning er dette ikke demokrati, snarere et oplyst mindre-
talsdiktatur. 
 I takt med at arbejderbevægelsen udvikles og underklassen vokser sig 
stærk, kommer demokratiet på dagsordenen. Kan liberalismen og borger-
skabets interesser forenes med flertalsstyre? Det var spørgsmålet, og det 
klassiske svar var som bekendt natvægterstaten, hvor politisk demokrati 
gøres ufarligt for den herskende klasse, fordi økonomien exkluderes fra 
politikkens domæne ved at privatejendomsretten ophøjes til en ukrænke-
lig menneskerettighed, hvis forsvar er demokratiets fornemste opgave. 
Når disse grænser og dette formål er på plads, er demokratiet acceptabelt. 
Problemet er her at der ikke er nogen grund til at tro at underklassen, hvis 
den efter et indført flertalsstyre får magten, accepterer en sådan model. 
 Vi har set at liberalismens teoretikere kæmper med at finde en formel, 
der løser dette problem. Bentham kan ikke forestille sig at et virkeligt 
flertalsstyre kan true den private ejendom, men opstår der en modsætning 
er der ingen tvivl om hans prioritering (Kapitel 36.6); og Stuart Mill's 
model vil forhindre at de brede masser overtager styret, samtidig med at 
han tilskynder til at de inddrages på et mindre farligt nivo og samtidig 
med at han accepterer en mere aktiv stat. Vi har også set, hvordan nyere 
liberalt orienterede tænkere har tacklet problemet: Hayek, der dels vil 
begrænse folkeflertallets kompetence, dels udelukke ikke-privatejere fra 
politisk indflydelse for så vidt som politikken vedrører økonomiske 
interesser; Buchanan, der generelt er skeptisk overfor politisk tvang og 
specielt overfor princippet om flertalsvalg; og Riker, der ser politikkens - 
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dermed demokratiets - funktion som rent negativ, nemlig at beskytte mod 
tyranner. 
 Ovenfor har jeg lagt vægt på spændingsforholdet mellem demokrati og 
liberalisme. Det finder jeg er den største del af historien, fordi demokra-
tiets særkende er flertalsvalg baseret på politisk lighed, ikke frihed, 
mens liberalismens grundværdi er frihed, ikke lighed (dette begrundes 
nærmere i næste kapitel). Men det er ikke hele historien, eftersom demo-
krati forudsætter politisk frihed, herunder ikke mindst friheden til at ytre 
sig som man vil. 
 Kant lagde det filosofiske fundament for denne idé. Den humanistiske 
formulering af det kategoriske imperativ peger ganske vist i retning af 
intentionalt demokrati med én politisk sandhed, hvilket principielt ude-
lukker uenighed og fremstiller énstemmighed som en dyd; denne sandhed 
er den humanistiske idé om at alle mennesker skal behandles ligeligt, 
altså en version af substantiel lighed. Men holder vi os i stedet til den 
1.formulering, er vi frie til at være uenige (og skal blot være konsistente); 
det tilsiger politisk frihed. 
 Liberalismen - ikke mindst Stuart Mill - har generelt argumenteret for 
at disse frihedsrettigheder gælder for alle; derfor kan flertallet ikke 
fratage mindretallet dets stemmeret eller i øvrigt give det mundkurv på. 
Dette er et essentielt element i moderne demokratiforståelse, og et ele-
ment som ikke findes i hverken det proletariske demokratibegreb eller i 
Rousseau's version af idealistisk demokrati. 
 
Forholdet mellem de tre demokrati-modeller kan nærmere bestemmes 
ved at betragte demokratiets (politikkens) subjekt og de interesser eller 
idealer som regeringsformen skal tilgodese. 
 I den proletariske model er subjektet de fattige og styrets mål er at    
virkeliggøre deres interesser. I den idealistiske model er subjektet det   
ideelle eller moralske menneske og sigtet er det Gode Samfund. I den 
idealtypiske liberale model - hvormed jeg især mener at jeg ser bort fra 
Stuart Mill's idealistiske side - er vi atter kommet ned på jorden, til det 
faktiske menneske, men denne gang ikke socialt og klassemæssigt be-
stemt, men således som liberalismen ser det, altså det asociale, selviske 
individ. Hvor Rousseau og Kant vil skelne mellem økonomiens materia-
listiske og politikkens idealistiske subjekt, insisterer liberalismen på at 
mennesket er ét. Dette menneske er privatejeren, med alle de friheder der 
er knyttet til hende. Det er dette menneske, der er politikkens subjekt, og 
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det er dette menneskes (fælles)interesse i størst mulig frihed overfor 
samfundet som demokratiet skal varetage. 
 Vi har set de to problemer, som en sådan model indebærer, nemlig dels 
at det ikke er klart hvorfor demokrati (snarere end roterende eliter) skulle 
være den bedste garanti mod undertrykkelse, dels at det er inkonsistent  
at udnævne det selviske individ til vælger, altså subjekt i demokratiet 
(Downs). 
 Dette er den idealtypiske liberale demokratimodel, eftersom politikken 
og demokratiet her er subsumeret under den liberale fundamentalværdi, 
individuel frihed. Moderne fundamentalistiske (neo)liberale som Hayek 
og - især - Buchanan holder fast heri. 
  Mere moderate liberale har i traditionen fra den socialliberale Stuart 
Mill accepteret, at også ikke-privatejere har politisk indflydelse, og at 
politikken griber omfordelende ind i økonomien og for så vidt krænker 
privatejendommen. Det indebærer at demokratiets subjekt udvides fra 
privatejeren til alle. Denne udvidelse har ligget latent i liberalismen, fra 
Locke og fremover, fordi frihedsrettighederne har været knyttet til men-
nesket, uafhængigt af om det er rigt eller fattigt. 
 Lad os endelig spørge om den liberale demokrati-model skal klassifice-
res som procedural eller intentionel. 
 Overordnet ligger det i individualismen og liberalismen at samfundet, 
dermed politikken og den demokratiske styreform, er uden egenværdi, 
men et middel for individerne. Den demokratiske procedure skal genere-
re beslutninger til gavn for individerne. For så vidt er det liberale demo-
krati intentionalt. 
 Men liberale definerer ikke demokrati ud fra dette formål. De define-
rer det altovervejende som en metode, en procedure, der er neutral mht. 
beslutningernes indhold og dermed foreneligt med ethvert sigte. En sådan 
neutralitet bliver naturligvis lettere at hævde i takt med at det politisk 
bestemmende 'folk' udvides fra privatejerne til alle. For så vidt er det 
liberale demokrati proceduralt. 
 De to betragtninger kan måske sammenfattes derhen at for liberale er 
demokrati en procedure, men begrundelsen for eller legitimeringen af 
denne procedure ligger udenfor den selv, nemlig i hvilken udstrækning 
den formår at optimere virkeliggørelsen af individernes præferencer. 
 Men gør proceduren det? Det er det, Arrow (og andre) satte spørgs-
målstegn ved. 
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40.4. Arrow: Mod proceduralt demokrati 
Arrow giver intetsteds en udtrykkelig definition af sit demokratibegreb, 
men af sammenhængen - især den jævnlige modsætning til diktatur - er 
det klart at begrebet er proceduralt. I hans modeller betyder demokrati 
flertalsvalg, baseret på lige politisk indflydelse (én stemme til alle voks-
ne). 
 Vi har set at Arrow's vælger kan have ethvert motiv, dermed enhver ka-
rakter, fra énøjet selviskhed til ophøjet moralsk stræben. Det kan stræbe 
efter den snævre privatinteresse, det Gode Samfund eller noget herimel-
lem. 
 Umiddelbart skulle man tro at en procedure, hvor alle kan give udtryk 
for deres mening og hvor alle tæller lige, måtte give det resultat, der 
bedst er i overensstemmelse med folkets ønsker, men Arrow viste at der 
kan være en 'fallacy of composition' fra de enkelte til helheden. Derfor er 
det muligt at en velvillig diktator, med kendskab til alles præferencer, 
bedre end flertalsvalg kan sikre et optimalt resultat. Hvis demokratiet 
skal hente sin normative begrundelse i beslutningernes indhold, opstår en 
legitimitetskrise. Derfor var Arrow foruroliget: måske er der ingen gode 
argumenter imod diktatur? 
 Vi har set hvordan Riker reagerede på problemet ved at nedskrive for-
ventningerne til demokratiet; når demokratiet ikke kan virkeliggøre en 
almen interesse, bestemt gennem aggregering af de individuelle præfe-
rencer, må vi nøjes med det rent negative mål, nemlig at afsætte 'offen-
ding   governments'. 
 Selv drager jeg en anden konklusion. Arrow har vist at det ikke er mu-
ligt at give en rationel begrundelse for den demokratiske beslutningspro-
ces, når standarden for rationalitet er at det sociale valg stemmer overens 
med de individuelle/personlige valg. Da den demokratiske procedure 
ikke kan begrundes og legitimeres af noget udenfor sig selv, må demok-
ratiets værdi findes i selve proceduren, uanset de resultater den leder til. 
Demokratiets værdi er ikke afledt af det menneske, som beslutningerne 
handler om og som de skal tilfredsstille, men af det menneske, der er sub-
jekt for disse beslutninger. Demokratiets værdi er knyttet til den sociale 
person, der på lige fod med de andre deltager i beslutningsprocessen; i 
skikkelse af demokrati har samfundet en værdi i sig selv. 
 
Så vidt er begrundelsen for proceduralt demokrati - styre ved folket - rent 
negativ, nemlig baseret på at intentionale begrundelser er ufremkomme-
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lige. I næste Sektion søger jeg at give en positiv begrundelse. 
 Det proletariske, idealistiske og liberale demokratibegreb hævder hhv. 
flertalsvalg, politisk lighed og politisk frihed som demokratiets essens. I 
Kapitel 41 bliver opgaven nærmere at afklare forholdet mellem disse 3 
bestemmelser. 
 
NOTER  

1. Hos Claude Ake (1995: 36f) finder vi et nutidigt udtryk for denne demokratiopfattelse. 
Med udtrykkelig reference til Aristoteles skriver han at "the demos who rule .. can be seen 
as the masses as opposed to the elite, as a numerical majority who are also the lower stra-
tum economically". 
Dette demokrati sættes i modsætning til liberalt demokrati: "Liberal democracy is diffe-
rent from democracy even though it has significant affinities to it, such as government by 
the consent of the governed, formal political equality, and inalienable human rights 
including the right to political participation. However, it is markedly different. Instead of 
emphasizing the collectivity, liberal democracy focuses on the individual and her inalie-
nable rights; it substitutes government by the people with government by consent of the 
people. For the sovereignty of the people it substitutes the sovereignty of the law. Instead 
of emphasizing universality, it celebrates specificity, even placing its claims above those 
of the collectivity. In the final analysis, liberal democracy repudiates the very essence of 
democracy, namely popular power. ... Also, it was appealing to the privileged by virtue of 
the fact that it guaranteed the rights, most significantly the property rights, of the indivi-
dual against the will of the majority". 
Alt hvad der for Lord Acton (sammenlign citatet i Kapitel 36.7) er falskt demokrati er for 
Ake sandt demokrati, og vice versa. 


