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om boken
Folk & vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid.
 Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö
(Fri Tanke, 2020)

“En av världshistoriens viktigaste men också sköraste skapelser – demokratin – är idag hotad, även i 
stater med lång tradition av folkstyre. Vissa tänkare hänvisar till filterbubblor och sociala medier med-
an andra pekar på migrationsströmmar och de konflikter och känslor de leder till – med påföljande 
succéer för politisk populism.
 Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö, två av landets ledande politiska filosofer, pekar ut helt 
andra orsaker och lösningar. Under senare år har enorm makt överförts till globala, icke-politiska  
aktörer, över vilka medborgarnas inflytande i stort sett är obefintligt. Det gör det samtida demo- 
kratiföraktet rationellt, och endast om demokratin etableras både på arbetsplatser och på global nivå 
kommer demokratin på nationell nivå att kunna räddas.
 Folk & vilja är en ny historia om demokratins djup, räckvidd och yttersta mening – berättad 
via tydliga svar på avgörande frågor: Om demokrati har en inbyggd utjämnande effekt, varför är våra 
demokratier så ojämlika? Demokrati är folkstyre – men vilket är ”folket” som skall styra? Hur ska före-
tag och offentlig verksamhet demokratiseras utan att den grundläggande ägandeformen rubbas? Och 
hur ska framtidens globala styre se ut för att demokratin inte ska bli en parentes i världshistorien?”
 

om folke tersman
Folke Tersman är professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och stf. VD vid Institutet för 
framtidsstudier. Han är vidare ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och tidigare Visiting Fellow vid 
scas. Hans vetenskapliga publikationer fokuserar på frågor om vilken status och funktion värderingar 
och etiska föreställningar har inom den mänskliga psykologin, och inkluderar boken Moral Disagreement 
(Cambridge University Press, 2006). Tersman har också författat en rad populärvetenskapliga böcker, 
såsom Hur bör du leva? (Wahlsröm & Widstrand, 2004) och Tillsammans (Bonnier Fakta, 2009). 
I den senare boken diskuteras bland annat frågan om vilket ansvar vi som individer har för att möta 
klimathotet.

om torbjörn tännsjö 
Torbjörn Tännsjö är professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och tidigare Visiting 
Fellow vid scas. Han har en omfattande produktion, internationellt och nationellt, i moralfilosofi, 
politisk filosofi och medicinsk etik. Bland hans aktuella böcker kan nämnas en intellektuell självbiografi 
i två band på svenska, Vänsterdocenten (Fri Tanke, 2017) och Etikprofessorn (Fri Tanke, 2019), samt på 
engelska Taking Life: Three Theories on the Ethics of Killing (Oxford University Press, 2015) och Setting 
Health-Care Priorities: What Ethical Theories Tell Us (Oxford University Press, 2019).

om joakim palme
Joakim Palme är professor i statskunskap och dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala 
universitet. Palme disputerade i sociologi på Stockholms universitet 1990 där han var verksam vid In-
stitutet för social forskning från 1980 till 2009. Han var ordförande för Kommittén Välfärdsbokslut 
1999 till 2001. Från 2002 till 2011 var han chef för Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Han 
forskar och publicerar om välfärdsstaten, ojämlikhet, migration, barnpolitik, befolkningsutveckling, 
kriser och politik. Han är styrelseordförande för Delegationen  för migrationsstudier, Forskningsrådet 
för arbete, hälsa och välfärd och United Nations Research Institute for Social Development. Han är 
ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien.


