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Varför inte världsdemokrati?

1. Inledning

Den starka demokratin av Rune Premfors är en kunnig avhandling men samtidigt en manande 

appell för en omfattande demokratisering av samhället på det lokala och nationella planet, inklusive  

av arbetslivet. Samtidigt avvisar Premfors alla förslag till demokrati på ett internationellt plan, och  

menar att anhängare av stark demokrati i stället bör ”vara entusiastiska anhängare av FN-systemet” 

(Premfors 2000:192).  FN-systemet fungerar på ett sätt som knappast skulle kallas demokratiskt om 

det gällde exempelvis en nationalstat. I FN:s generalförsamling har lilleputt-länder som Monaco 

och Tuvalu samma röstvikt som Indien eller Kina, och samma möjlighet (åtminstone i teorin) att  

blockera en fråga eftersom beslut i många frågor fattas genom konsensus. I de viktigaste frågorna 

har i stället ett säkerhetsråd med fem permanenta medlemsländer (av ca 190 totalt) vetorätt. FN-

stadgan ger mycket mer makt till vissa länder än till andra, och den bygger inte alls på principen en 

människa, en röst. Frågan är då varför den bör väcka entusiasm hos starka demokrater? I en allt mer 

globaliserad värld, i en värld med allt mer globaliserade politiska utmaningar, menar jag att  

Premfors inställning behöver problematiseras. 

Ett tydligt exempel på hur FN-systemet har misslyckats med att få fram en långsiktig lösning på en 

fråga av enorm global betydelse gäller klimatet. Trots att forskare varnar för mycket allvarliga 

konsekvenser om inte utsläppen av växthusgaser minskar drastiskt, och trots att oändligt mycket 

politiskt prestige har satsats på nationell såväl som på global nivå, har ännu väldigt lite 

åstadkommits i praktiken. Klimattoppmötet i Köpenhamn i december 2009, som samlade fler stats-  

och regeringschefer än något tidigare möte, betraktas som ett fiasko.

Efter denna inledning ges en kort bakgrund till klimatförhandlingarna, innan klimatfrågan analyse-

ras med utgångspunkt i Rousseaus begrepp allmänvilja samt i termer av spelteori. I det fjärde 

avsnittet redovisas den statsvetenskapliga diskussionen om demokratins utmaningar i en globalise-



rad värld. Premfors argument mot global demokrati beskrivs även, och jag försöker bemöta dem. I 

avsnitt 6 presenteras vissa aspekter av hur ett globalt, demokratiskt ”statsskick” skulle kunna 

utformas. Avslutningsvis summeras frågeställningarna.

2. FN:s klimatförhandlingar

Den globala uppvärmningen till följd av utsläpp av växthusgaser kallas ofta för den största 

utmaningen som mänskligheten har stått inför. Forskningsrapporter visar hur ”business-as-usual” – 

en världsekonomi som inte ställs om till att kraftigt reducera utsläppen – inom några få årtionden 

kommer att leda till allvarliga störningar av ekosystem och därmed minska människors möjligheter  

att leva och leva väl (jfr IPCC 2007). Samtidigt som alla utsläpp sker lokalt – genom avgasrör och 

skorstenar, genom skogsskövling eller köttproduktion, osv – och mestadels regleras nationellt – 

genom lagar och regler (eller frånvaron av desamma) – är växthuseffekten en global angelägenhet. 

Oavsett var ett utsläpp sker blandas det snart ut i atmosfärens lufthav och bidrar till global 

uppvärmning. Uppvärmningens negativa konsekvenser är däremot inte jämt fördelade över klotet. 

Av närmast slumpartade skäl drabbas de länder som har minst ansvar för uppvärmningen – fattiga 

länder vars utsläpp är och har varit små – hårdast av dess effekter, främst ökad frekvens av 

extremväder som torka, översvämningar och orkaner. Samtidigt förvärras dessa effekter av själva 

fattigdomen, av dessa länders ekonomiska svårigheter att anpassa sina samhällen till det nya vädret.  

Ganska snart efter att ett vetenskapligt konsensus uppnåtts om den globala uppvärmningen och dess 

orsaker, vilket skedde i samband med publiceringen av FN:s klimatpanels första utvärderings-

rapport 1990, kom ett politiskt gensvar på global nivå. Under FN:s miljötoppmöte i Rio de Janeiro 

1992 antogs FN:s klimatkonvention, och efter ratificeringen 1994 inleddes en förhandlingsprocess 

om minskad klimatpåverkan. Genom antagandet av Kyotoprotokollet 1997 fördes till konventionen 

konkreta utsläppsmål för de länder som ansågs ha störst ansvar för klimatförändringen, de så 

kallade Annex 1-länderna (”i-länderna”). Kyotoprotokollet stadgade om utsläppsbegränsningar på 

mellan plus åtta och minus åtta procent mellan 1990 och ett genomsnitt av perioden 2008-2012, 

men ratificerades aldrig av världens (då) största utsläppsland, USA (Warlenius 2009).

Försöken att förhandla fram villkoren för en ny period av Kyotoprotokollet, som löper ut 2012, 

kulminerade vid toppmötet i Köpenhamn i december 2009. Emellertid var motsättningarna för 

djupa mellan utvecklingsländer och industriländer. De förstnämnda vill inte ta på sig åtaganden om 

utsläppsbegränsningar innan de sistnämnda lever upp till sina tidigare löften om att kraftigt minska 

de egna utsläppen och även finansiera åtgärder i u-länderna. I-länderna vägrade å andra sidan göra 

egna kraftfulla åtaganden utan att även tillväxtländer som Indien och Kina gör åtaganden. Ingen 



uppgörelse inom ramen för klimatkonventionen kunde antas, men ett icke-bindande uttalande – den 

så kalla de Köpenhamnsöverenskommelsen – stöddes av en majoritet av världens länder.  Chansen 

att lyckas sy ihop en bindande överenskommelse på årets toppmöte i Mexiko bedöms som liten. 

Senast i början av oktober uppstod en öppen konflikt mellan USA och Kina om hur förhandlingarna 

ska föras vidare, och risken är betydande att Kyotoprotokollet löper ut 2012 utan någon efterföljare 

(Watts 2010)

3. Klimatfrågan: allmänvilja och spelteoretiskt dilemma

Ett sätt att analysera klimatfrågan är genom spelteori. Klimatfrågans specifika dilemma har ibland  

jämförts med en av spelteorins nyckelbegrepp, allmänningens tragedi, efter en essä av Garret 

Hardin. Den sammanfattas så här av Robert Putnam:

I allmänningens tragedi kan ingen boskapsägare hindra någon annans hjord från att beta. Om han 

begränsar sitt eget bruk av den alla tillhöriga ängen förlorar han själv och ingen annan. Ändå förstör 

obegränsat bete den gemensamma resurs på vilken allas livsuppehälle beror. (Putnam 1996:196–197)

Atmosfären är en global allmänning – ägd av ingen men nyttjad av alla. Alla jordens stater och 

invånare förlorar på att fortsätta föroreningen av den eftersom ”allas livsuppehälle beror” av den; 

samtidigt förlorar alla på att vidta kostsamma åtgärder för att begränsa ”sitt eget bruk”. Garret  

Hardins lösning på allmänningens tragedi brukar beskrivas som att dela ut äganderätter till de sista 

allmänningarna eftersom en ägare förväntas se till markens långsiktiga avkastning och därmed 

beivra överutnyttjande. Emellertid är denna lösning svår att genomdriva på atmosfären, som 

omsluter hela jordklotet. Bland annat Ellinor Ostroem har dock visat att det även är fullt möjligt att  

förvalta allmänningar kollektivt och samtidigt långsiktigt hållbart (Ostroem 2009). 

Även om spelteori är ett relativt nytt begrepp är det teoretiska intresset för när samarbete vinner 

över avhopp gammalt. Jean-Jacques Rousseau betraktas som en av föregångarna på detta fält. I hans 

klassiska avhandling ”Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder” uttrycker Rousseau den 

ontologiska ståndpunkten att människan sig själv närmast, ”hennes främsta omsorg är den om sig 

själv” (Rousseau 1994 [1762]):19), men han menar samtidigt att bortom egenintresset finns ett 

grundläggande, allmänt intresse av exempelvis likhet inför lagen och en långsiktigt hållbar 

hantering av gemensamma resurser. Det är därför samhällen bildas: ”Samhällspakten uppstår för att  

människan vill överskrida de naturtillståndets hinder som hon som individ inte rår på” (Ibid.:27). 

Men spänningar kvarstår i samhällskroppen eftersom den ”enskilda” strävar efter fördelar för egen 

del samtidigt som ”den allmänna viljan” strävar efter jämlikhet. (Ibid.:39). 



Rousseaus berömda begrepp allmänviljan kan sägas vara hans förslag till lösning på samhällets 

spelteoretiska dilemma. Allmänviljan är idén om det allmännas bästa, höjt över individers och 

gruppers särintressen. Den är allmänningens komedi som löser upp den knut som skildras i Garret 

Hardins essä. Allmänviljan kan användas för att 

styra statens krafter efter dess syfte, som är det allmännas bästa; för om det är motsättningen mellan 

enskilda intressen som gjort det nödvändigt att upprätta samhällen, så är det överensstämmelsen mellan 

dessa samma intressen som har gjort det möjligt /.../ funnes det inte någon punkt där alla intressen går 

samman, skulle inget samhälle kunna existera” (Rousseau 1994:39).

Ett nutida exempel på allmänviljan torde vara en lösning på klimatfrågan. Katastrofal klimatföränd-

ring gynnar knappast någon och förespråkas inte heller av någon. Att undvika sådan är en ”punkt 

där alla intressen går samman”; här borde finnas mycket starka drivkrafter för alla att välja 

samarbete framför avhopp, för alla ”boskapsägare” att ”begränsa sitt bruk av allmänningen”.

Att så ändå inte sker belyser svagheterna i Rousseaus teori om allmänviljan. Begreppet är meta-

fysisk och i filosofisk mening idealistisk: i likhet med en platonsk idé är allmänviljan fullkomlig 

och sann, men inga idébilder kan förverkligas i fullbordat skick nere på jorden. När allmänviljan 

ska förenas med påtagliga begrepp som folkvilja och regering blir resultatet dunkelt och svårtolkat 

– i själva verket har Rousseau inget riktigt svar på hur allmänviljan, mer i detalj, kan identifieras  

och genomdrivas i praktiskt politik. Så även om Rousseau är intressant som en av de första att lyfta 

fram samhälleliga, spelteoretiska dilemman är hans försök att lösa dilemmat av föga nytta för oss.

Ett nutida försök att identifiera lösningar på samhälleliga, spelteoretiska dilemman görs av Robert  

Putnam i ”Den fungerande demokratin”. Han undersöker där hur ett beslut 1970 om att inrätta 

regionalstyrelser med betydande administrativ makt slog ut i Italiens olika regioner och finner 

betydande skillnader mellan landets norra och södra delar. Trots likartade formella förutsättningar 

(de infördes vid samma tidpunkt, regleras av samma lagar och finansieras på ett enhetligt sätt) upp-

visas högst varierande resultat vad beträffar institutionell effektivitet och medborgerlig popularitet.  

Förklaringen söks i regionernas varierande grad av ”medborgargemenskap”. Genom att mäta 

faktorer som antalet aktiva föreningar, deltagande i folkomröstningar och förtroende för politiken i  

olika delar av Italien uppvisades en stark korrelation mellan medborgaranda, effektiva institutioner,  

jämlikhet och ekonomisk tillväxt (Putnam 1996:kap. 4).

Enligt Putnams definition av spelteori agerar individer rationellt utifrån sin egennytta, och det som 

avgör om hon väljer samarbete eller avhopp beror på graden av socialt förtroende för institutioner-

na, något som i sin tur uppstår ur två källor: Normer för ömsesidighet och nätverk av medborgerligt  

engagemang. Starka normer och sociala nätverk minskar risken för avhopp och sänker 

transaktionskostnaderna för att samarbeta (Putnam 1996:kap 6). 



Även om Putnam studerar italienska regioner under slutet av 1900-talet återfinner vi samma spel-

teoretiska dilemma i de globala klimatförhandlingarna. FN:s medlemsländer agerar ”rationellt  

utifrån sin egennytta”, och en delförklaring till misslyckandet är säkerligen bristen på ömsesidigt  

förtroende. Även översatt till internationella relationer förefaller Putnams förklaring rimlig: fler  

framgångsrika internationella samarbeten och gemensamma normer för hur sådana samarbeten ska 

gå till torde öka förtroendet och minska samarbetets transaktionskostnader.

Samtidigt är historiskt stigberoende en central del av Putnams teori, vilket ändå gör den svåran-

vändbar i klimatförhandlingarna. Framväxten av medborgaranda och goda institutionella resultat är  

en följd av djupa historiska orsaker, samtidigt som gamla mönster av misstroende och klientelism 

som skapar och återskapar dåliga institutioner är mycket svåra att bryta. Även om ”nya formella 

institutioner kan förändra praxis i politiken” går  ”nästan all institutionshistoria /.../ långsamt” 

(Ibid.:221–222). Slutsatsen gäller säkerligen inte minst på övernationell nivå, där erfarenheten är 

mindre och avståndet till medborgarna större, men försätter oss samtidigt i ett kraftfullt dilemma: I  

klimatfrågan behövs kraftfulla, globalt gällande beslut snarast. Här finns ingen tid att vänta i  

hundratals år på framväxten av starka, globala institutioner. 

Varken Rousseaus allmänvilja eller Putnams institutionella teori ger oss mycket vägledning kring 

vad som förefaller vara en avgörande förklaring till klimatförhandlingarnas förlamning: Maktkam-

pen mellan, kategoriskt uttryckt, Nord och Syd. För även om bättre institutioner och större förtroen-

de säkerligen skulle underlätta samarbetslösningar så skulle de inte upphäva de grundläggande, 

realpolitiska konflikter som var väldigt framträdande under exempelvis Köpenhamnstoppmötet. Det 

var främst oenighet kring bördefördelning – hur mycket utsläppen bör minska i olika länder – och 

finansiering – hur mycket olika länder ska betala för utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder 

– som stjälpte förhandlingarna.

Inte ens i de mest välfungerande demokratier upphävs sådana intressemotsättningar, men där finns i 

en grundläggande konsensus kring hur sådana motsättningar bäst hanteras: genom att låta alla 

vuxna medborgare välja representanter till församlingar där beslut i allmänna frågor fattas med 

enkelt majoritet. Frågan är om denna framgångsrika metod för att hantera intressemotsättningar och 

få fram legitima beslut är användbar även på global nivå? Eftersom demokratin har en så pass stark 

ställning som universell beslutsform är det faktiskt rimligt att till och med ge motståndarna 

bevisbördan: Varför inte världsdemokrati? 

4. Demokrati och globalisering

Redan innan klimatfrågan uppmärksammades så kraftigt 2007–2009 startade en omfattande 



diskussion om hur globaliseringen påverkar formerna för demokratiskt beslutsfattande. Premfors 

refererar tre grundläggande positioner. I korthet anser hyperglobalister att globaliseringen är en helt 

ny, global era som kommer att leda till nationalstatens död, transformalisterna anser att världen har 

unikt höga nivåer av globalt beroende inom många områden vilket kommer att leda till en omvand-

ling av den globala maktstrukturen, medan skeptikerna inte anser att globaliseringen är större nu än 

till exempel under slutet av 1800-talet och därför inte föranleder stora förändringar på institutionell  

nivå (Premfors 2000:93-94). 

De tre positionerna drar olika normativa slutsatser utifrån sina respektive deskriptiva analyser.  

Sålunda är hyperglobalisterna ofta entusiastiska förespråkare av avreglerad världshandel, medan 

skeptikerna betraktar globaliseringen som ett ”nyliberalt slagträ” i en kamp för att ”rulla tillbaka”  

välfärdsstaten (Ibid.:96). Transformalisterna betraktar globaliseringen som ett mer sammansatt 

fenomen med starka ekonomiska drivkrafter. Men det unika är förekomsten även av andra, 

samtidiga globaliseringsprocesser inom politik, teknologi, militär, kultur och miljö. Styrelseformen 

går varken att beskriva som nationalstatens död eller oförändrat stark statlig autonomi, utan 

beskrivs som flerskiktad: ”Således måste nationell suveränitet och nationell autonomi betraktas som 

inbäddade i vidare ramar där de nu bara utgör en uppsättning principer bland flera för den politiska 

styrelsen”. Transformalisterna ser inte enbart negativt på demokratins framtid, utan menar att det är  

möjligt att ”civilisera och demokratisera globaliseringen” i riktning mot en ”kosmopolitiskt  

demokrati” (David Held, citerad i Ibid.:97)

Enligt Premfors tenderar anhängare av stark demokrati att vara globaliseringsskeptiker. Även om de 

kan ställa upp på transformalisternas verklighetsbeskrivning menar de att demokratins möjligheter  

hänger samman med ”storleken”: 

Stark demokrati är betjänt av en måttlig storlek på demos /.../ i den meningen att demokratin måste avse en 

överblickbar och kontrollerbar enhet och också förutsätter en moraliskt och politiskt någorlunda 

sammanhängande identitet. Inget av de i och för sig intressanta och ambitiösa visioner av globala 

styrelseskick som hittills har presenterats kan övertyga om att resultatet i denna skala blir något annat än 

den allra tunnaste variant av demokrati (Ibid.:99-100).

I bokens avslutande kapitel är Premfors ännu tydligare i sitt motstånd till en demokratisk, överstat-

lig beslutsstruktur, såväl EU som någon annan. Han skriver att 

EU-medlemskapet, eller i mer allmänna termer varje införlivande av Sverige i en överstatlig, 

centraliserande politisk ordning, är svårförenligt med den starka demokrativisionen. Dess betoning på 

radikal decentralisering, deliberation och deltagande på medborgarnivå kan inte förenas med EU-

medlemskapet (Ibid.:191. Min kurs.)

I stället bör starka demokrater ”vara entusiastiska anhängare av FN-systemet” (Ibid.:192). Med 



Premfors som exempel avser jag nu att ställa upp och försöka bemöta de argument mot demokrati 

på global nivå som förs fram från anhängare av stark demokrati.

Argument 1: Globaliseringen är inte reell utan ideologisk 

Det globaliseringsskeptiska argument bygger på att globaliseringen i själva verket inte är så mycket 

att yvas över: I själva verket är den inte ny, och föranleder inte något behov av institutionella för-

ändringar. Globaliseringen är snarare ett uppdiktat ”slagträ” som används av nyliberaler för att 

attackera välfärdsstaten. Enligt Premfors erkänner många starka demokrater inte skeptikernas 

premiss – att globaliseringen är uppdiktad – men däremot slutsatsen att makten bör ligga kvar på 

nationell nivå. Därmed bryts det samband mellan deskriptiv och normativ logik som nämndes ovan. 

Skeptikernas normativa slutsats (fortsatt nationell autonomi) följer ju direkt ur den deskriptiva 

premissen (ingen globalisering), och blir ologisk om premissen ändras (till urholkad nationell  

autonomi). Förmodligen redovisar Premfors inte hela sin argumentationskedja, för uttryckt på detta 

sätt är det ett icke-intellektuellt argument. Rimligen menar Premfors att det finns andra, starkare  

argument för att behålla formell nationell autonomi trots att den har urholkats av globaliseringen.

Argument 2: Stark demokrati förutsätter ett överblickbart demos 

Detta är nog Premfors främsta invändning mot demokrati på överstatlig nivå. För att en demokrati 

ska kunna kallas stark krävs ett överblickbart demos, med ”en moraliskt och politiskt någorlunda 

sammanhängande identitet”, där ”decentralisering, deliberation och deltagande” möjliggörs genom 

att beslut fattas så nära medborgaren som möjligt. Demokrati på överstatlig nivå kan däremot 

knappast vara annat än demokrati ”av den allra tunnaste variant” (för referenser till citaten, se 

ovan). Ska detta resonemang dras till sin spets bör demokratin helst återgå till det atenska idealet:  

ett direkt deltagande på lokal nivå. Premfors ser mycket riktigt detta som ett ideal, men eftersom 

demokratin nu är organiserad på nationalstatsnivå ser han representativ demokrati som ”ett 

nödvändigt ont” (Ibid.:33). 

En invändning är att redan mellan nationalstater varierar storleken enormt. Trots att exempelvis  

USA har flera hundra miljoner invånare är ett av de demokratiska föredömen som Premfors lyfter 

fram de ”town hall meetings” som är tradition i några mindre städer i USA:s nordöstra hörn. Det 

tycks därmed inte som om decentralisering och deltagande står i direkt relation till den demokra-

tiska entitetens storlek; snarare handlar det om till vilken geografisk nivå som beslutanderätten i  

olika frågor läggs. Att de flesta beslut fattas på en mycket lokal nivå behöver inte stå i motsättning 

till att vissa andra beslut fattas på en övernationell nivå. Vilket beslut som fattas på vilken nivå är en  



viktig diskussion i varje slags demokrati (jfr Ibid.:185). Att i den diskussionen utesluta ett behov av 

att fatta beslut även på övernationell nivå förefaller dumt. Det gör inte heller Premfors, men i mitt  

tycke ger han ingen hållbar motivering till varför beslut upp till en viss geografisk nivå bör fattas 

genom beslut i demokratiskt valda församlingar, men beslut över nationalstatsnivån bör fattas 

genom mellanstatliga förhandlingar i FN.

Möjligen har detta att göra med behovet av att demos har en ”någorlunda sammanhängande 

identitet”. Men för det första bör ”nationell identitet” betraktas som en social konstruktion som 

endast efter viss möda har frammanats av överheten (jfr Hobsbawm 1994), och sett ur den 

synpunkten borde det för det andra inte betraktas som en oöverstiglig uppgift att frammana en 

global identitet kring de frågor som lämpligen bör ligga på en övernationell demokratis bord: frågor 

om mänskliga rättigheter som, exempelvis, ett stabilt klimatsystem.

Argument 3. Ett entusiastiskt stöd till FN

En fråga som Premfors heller inte ställer sig, åtminstone inte i denna bok, är vad som är alternativet  

till global demokrati. Han ger ett entusiastiskt stöd till FN, trots detta organs demokratiska brister  

som jag har påpekat ovan: krav på konsensusbeslut i vissa frågor, säkerhetsrådets vetorätt i andra. 

En följd av FN-systemets och folkrättens svagheter är att världsordningen till ganska liten del 

präglas av FN. I stället har den gett utrymme åt stormakter att genom de facto-styrka (militär,  

ekonomisk och politik) etablera spelregler för den världsordningen. Det är inte FN:s generalförsam-

ling som har beslutat om avregleringar i världshandeln och som har påtvingat fattiga länder struktu-

anpassningsprogram, utan institutioner som IMF och Världsbanken där rösträtt följer av ekonomisk 

styrka. Det är inte FN som har beslutat om Irakkriget – tvärtom avslog FN USA:s begäran om 

folkrättsligt stöd för attacken, vilket inte stoppade kriget. Det är inte FN som har beslutat om 

ständigt stigande utsläpp av växthusgaser – men FN har inte heller lyckats stoppa dem, och frågan 

är om det kommer att lyckas så länge som varje enskild stat kan blockera ett beslut i frågan.

Jag misstänker att det finns ett spår av önsketänkande i motståndet mot överstatlig demokrati: att 

trots allt inte vilja erkänna att globaliseringsskeptikerna har fel utan att vi lever i en globaliserad  

värld, eftersom man önskar att makten fortfarande huvudsakligen låg kvar i nationalstaterna. Men 

när vi ser alternativet till en demokratisk världsordning blir detta en i mitt tycke ohållbar position.  

Man kan möjligen kritisera förslaget om världsdemokrati för att vara orealistiskt (varpå motfrågan 

bör ställas hur realistisk mänsklighetens överlevnad på denna planet är under nuvarande världsord-

ning), men jag har svårt att se på vilket sätt den inte, givet alternativet, skulle vara önskvärd. Jag ska 

nu titta närmare på några aspekter av ett sådant önskvärt ”statsskick” för världen.



5. Ett demokratiskt statsskick för världen

Ett av de främsta syftena för att etablera en global demokrati vore att kunna fatta de nödvändiga 

beslut i klimatfrågan genom att upphäva de internationella förhandlingarnas blockeringar och 

övergå till legitima majoritetsbeslut. Däremot finns ingen anledning att tro att vissa typer av stats -

skick tenderar att leda till en viss typ av av politiska beslut. Enligt den strukturella statsvetenskap-

liga skolan är det snarare samhällets sociala och ekonomiska strukturer som bestämmer politikens 

innehåll. Statsskicket handlar om politikens spelregler, och påverkar därigenom även de politiska 

aktörernas strategiska agerande (Karvonen 2003:11). Vad gäller vårt tänkta världsparlament finns 

alltså ingen garanti för att det skulle fatta ”rätt” beslut, däremot skulle det säkerställa ett mer demo-

kratiskt förfarande för beslut på för klimatfrågans del på ”rätt” geografisk nivå. 

Hur detta parlament skulle styras får betydelse för hur stora delar av världen som är beredda att 

underkasta sig dess auktoritet. Vid utformandet av en konstitution behöver därför hänsyn tas till att  

världen är stor, omfattar en heterogen befolkning som endast har en svag identitet som världsmed-

borgare och som är så pass spridd att det befinner sig långt från det atenska idealets demos. Att vi 

här måste föreställa oss en representativ demokrati är självklart, och det är rimligt att tänka sig att  

nationalstaterna och dess medborgare lättare skulle acceptera en överstatlig nivå om befogenheterna 

är klart avgränsade och om nationalstaterna behåller ett visst inflytande över den globala nivån och 

det allra mesta av inflytandet över interna angelägenheter. Vi tänker oss alltså knappast en övergång 

till en global enhetsstat utan ser snarare en slags federation av nationalstater framför oss. Federatio-

ner är redan nu vanligare än enhetsstater för stora geografiska områden, även om det förvånande 

nog inte tycks ha fungerat som ett sätt att hantera större etnisk och kulturell mångfald (Ibid.:37, 39).  

De ger utrymme för större fiskal decentralism (Ibid.:46), vilket passar väl för en världsordning som 

är uppbyggd på nationalstaterna. Vad vi föreställer oss är rent av en konfederation, ”där den centrala 

kompetensen är särskilt begränsad och närmast tar formen av ett avtal om samarbete mellan 

regionala och lokala enheter” (Premfors 2000:183), med skillnaden att samarbetet gäller 

nationalstater. 

Federala styren delar ofta makten i två parlamentariska församlingar och har i regel även starkare 

grundlagsprövning i form av exempelvis författningsdomstolar än enhetsstater (Karvonen 2003:42). 

Stora federationer har i regel överhus med ett betydande inflytande (Ibid.:131). Även detta 

förefaller vara lämpliga principer för en världsdemokrati. Faktum är att FN:s generalförsamling – 

med en ledamot per medlemsland – skulle kunna utgöra ett överhus i en världsdemokrati, som då 

behöver kompletteras med ett direktvalt ”underhus” med minst lika stort inflytande över besluten.  

Direktvalda enkammarstyren är mer demokratiska eftersom de fungerar utifrån principen en vuxen 



medborgare, en röst, medan tvåkammarsystem ger relativt sett mer makt åt vissa grupper. Om vi tar  

USA:s kongress som exempel, har invånarna möjlighet att delta i två val: dels av 435 direktvalda 

ledamöter i Representanthuset, dels av 100 senatorer i senaten, två från varje delstat. Medan infly-

tandet över valet till Representanthuset är (nästan) jämnt fördelat över USA:s vuxna medborgare, 

har invånare i små delstater ett enskilt större inflytande över senatens sammansättning. Ändå före-

faller detta federala styrelsesätt, med en kammare åt staternas representanter och en direktvald 

kammare, rimligt i en världsfederation som ytterst är en sammanslutning av stater. 

För att motverka att den globala beslutsnivån utvecklar allt större maktanspråk finns starka skäl att  

utforma den globala demokratin i konstitutionalistisk riktning, det vill säga att väga upp världsfede-

rationens makt genom tydliga rättsliga krav på ”hur offentlig makt tilldelas, utövas och begränsas” 

(Karvonen 2003:149). Stark konstitutionalism går i regel – men inte alltid – hand i hand med 

federalism (Ibid.:165). Enligt Karvonen är kulturell heterogenitet ofta en orsak bakom stark 

konstitutionalism, vilket förklaras med att det ett starkt regelverk förväntas dämpa hot mot politiskt  

instabilitet som är vanligare förekommande i heterogena länder (Ibid.:163, 166). Detta gör stark 

konstitutionalism lämplig även för ett demokratiskt världsstyre.

Jag anser att det världsfederala styret bör utmärkas av starka parlament snarare än av presidentia-

lism. Att sätta en direktvald världspresident med avgörande inflytande över beslutsprocessen vore 

att lägga för mycket makt i en människas hand. För att få ett exekutivt organ bör ändå någon form 

av världsregering, med en slags ”statsminister” i spetsen, utses. Men det bör utses av parlamentets 

båda kamrar och det förefaller troligt att en sådan regering skulle förbli relativt svag gentemot par-

lamentet så länge det inte finns globala partier som kan vinna majoritet i båda kamrar (jfr Ibid.:kap 

3). Vidare anser jag att det direktvalda underhuset bör väljas i proportionella val. En orsak är att det  

tycks samvariera med högre valdeltagande (Ibid.:117), men det främsta skälet är att överhuset i mitt  

förslag utses genom ett förfarande som liknar majoritetsval: Dess representanter är utsedda i 

nationalstaterna, vilket på global nivå kan liknas vid ett slags valkretsar. Därmed finns anledning att  

ge underhuset en så proportionell sammansättning som möjligt (jfr Ibid.:kap 4).

Givetvis har jag här endast berört vissa aspekter av en möjlig global konstitution, och även om jag 

finner en sådan önskvärd inser jag förstås att många svåra hinder skulle behöva överstigas på vägen. 

Ett exempel är hur demokratiska val till ett globalt underhus ska genomföras i icke-demokratiska 

länder: Bör de ha rätt att utses av nationella regeringar för att gynna samarbete, eller bör de 

platserna stå tomma tills fria val tillåts för att gynna rättigheter? Det främsta hindret är dock att  

övertyga länder med stor de facto-makt om att världsdemokrati även ligger i deras intresse.



6. Slutsater: Tunn demokrati globalt, stark lokalt

I mångt och mycket är mina förslag till hur en världsdemokrati skulle utformas jämförbar med den 

demokratisyn som Rune Premfors kallar för tunn. Observera dock att mitt ställningstagande för en 

slags tunn demokratisyn enbart gäller den globala nivån, och inte utgör ett ställningstagande för hur 

demokratin bör utformas på lägre nivåer. Att världsstyret bör präglas av stark konstitutionalism och 

tvåkammarsystem behöver heller inte motiveras med den tunna demokratisynens ontologiska syn. 

Det är inte för att ge största möjliga spelrum åt individen, marknaden och det civila samhället som 

världsparlamentets inflytande bör vara noga avgränsat, utan för att skydda nationalstaternas och 

lokalsamhällenas möjlighet att utforma politiken på den nivå där den även fortsättningsvis skulle ha 

störst betydelse. Det är på dessa nivåer som beslut bör fattas om regler som präglas huvudsakligen 

av en tunn, snabb eller stark demokratisyn (jfr Premfors 2000:24-27).

Trots att förslaget till världsstyre i formell mening liknar den tunna demokratisynens, finns metoder 

som Premfors förknippar med en stark demokratisyn som skulle kunna komma till stor användning 

på global nivå – just för att minska avståndet till väljarna. Exempelvis tror jag att fördjupade 

opinionsundersökningar (Ibid.:202–205) borde användas som en vägledning för beslut. Av stor vikt 

är att information sprids världen runt och att debatter kring beslut kan föras på många språk. 

Informationsteknologin ger stora möjligheter till interaktivt informationsspridande och fördjupade 

samtal (Ibid.:206–209), och även ett globalt public service-massmedium – en tevekanal eller en 

tidning utgiven på olika språk – vore av stort värde för att tillgängliggöra en medborgarinriktad 

information och för att, i förlängningen, underlätta uppkomsten av ett globalt demos (jfr Ibid.:211).

Som framgått har jag något svårt att förstå hur en anhängare av stark demokrati som Premfors kan 

uppamma entusiasm över dagens världsordning. En indikation på att det dock är fullt möjligt att  

kombinera en stark demokratisyn och förespråkande av ett världsparlament utgörs dock av Jörgen 

Habermas, vars kritiska teori Premfors vill knyta till den starka demokratisynen men som samtidigt 

har uttalat sig för ett världsparlament (se t ex Habermas 2006:108). 

Slutligen: Om Putnam har rätt i sin analys av institutioner som historiskt stigberoende så ser det 

mörkt för klimatfrågan eftersom det inte finns några långa traditioner av samarbete på global nivå.  

Men det är knappast ett argument för att vänta: Ju förr vi beträder stigen mot gemensamma globala 

institutioner med gemensamma normer för beslutsfattande, desto bättre!
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