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As our world globalizes and grows smaller, there is increasing concern about questions related 

to the future of liberal democracy. Following the breakdown of communism on the European 

continent and the ensuing emphasis on the universalization of liberal democratic values as ‘the 

end of history’, much research has been centered on understanding the crafting of stable 

democratic systems in East-Central Europe. Recently, the widely observed phenomenon of 

‘illiberal backsliding’ has evoked considerable scholarly attention. However, the research 

community lacks a deeper understanding of the factors determining the prospects of sustainable 

democratic consolidation in a post-authoritarian environment.  

 

This case study therefore relates the problems associated with anchoring democratic 

governance in the post-communist states of East-Central Europe to a broader framework of 

democratization theories. It is argued that consolidating democracies is a far more complex task 

than has earlier been acknowledged, as it depends on a multitude of interrelated socio-cultural 

and political determinants. As is further proposed, the post-communist countries have largely 

been entrapped in an unsustainable state of incomplete democratic consolidation, evident 

specifically in the prevalent lack of civic culture and a deficient process of citizenship 

formation, entailing a serious risk of authoritarian backlash. A somewhat paradoxical 

hypothesis is suggested: that periods of illiberal government actually could be instrumental to 

generate the kind of social community needed for a long-term sustainable democratic society. 

 

In a concluding discussion on the prospects of consolidating democracy on a global scale, it is 

stated that the liberal democratic endeavor may be facing two future trajectories: while the first 

one is that of a global democratic decline in the face of authoritarian reaction, the opposite 

trajectory implies that liberal democracy may well have a universal future, although to 

accelerate to that point, it needs to overcome an initial state of instability requiring some 

setbacks. 
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Förord 
 

Att författa en kandidatuppsats är ett tämligen komplicerat ärende, som svårligen låter sig göras 
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inspirerande vägledning under hela uppsatsarbetets gång. Med ett statsvetenskapligt såväl som 
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utmana sig själv. Rasmus besitter en gedigen kunskap och en personlig nyfikenhet oavsett ämne 

- en brinnande ‘undran inför politiken’. Han tar sig tid för handledning och är från början till 

slut engagerad för att studenten skall lyckas. 

Tack! 

 

Jag önskar även tacka mina lärare på C-kursens två första moment: Jennie Brandén, Matilda 

Miljand och professor Chris Hudson. De har alla gett mig viktiga insikter om hur 

forskningsarbete kan utföras och fördjupat min förståelse för teori och metod. Tack också till 

Magnus Blomgren för viktigt stöd och hjälp när man haft frågor, samt till Elsa Reimerson för 

många intressanta föreläsningar på fortsättningskursen våren 2016. 

 

Det vore otänkbart att inte också lyfta fram alla de många studenter som vid olika tillfällen 

under arbetet med studien läst igenom och gett värdefulla kommentarer till mina utkast: ett stort 

tack till er alla, i synnerhet de personer som läst hela den färdiga uppsatsen. Pasi Huikuri 

förtjänar därutöver ett särskilt tack för mycket stöd och hjälp under hela den gångna hösten.  

 

Låt oss nu bara hoppas att den studie läsaren har i sin hand inte enbart tillför ny kunskap, utan 

även motiverar en vidare nyfikenhet som blir till gagn för vetenskapen och allas vår 

gemensamma framtid.  
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A year ago, we all were united in the joy over having broken 

free of totalitarianism. Today we are all made somewhat 

nervous by the burden of freedom.  

-  Vaclav Havel  

1. Inledning 

 
I november 1989 öppnades Berlinmuren och med detta tycktes den kommunistiska parentesen 

i Europas historia vara avslutad för gott. De händelser som utspelade sig i östblocket under 

1980-talets sista år har fått en sådan genomgripande betydelse såväl i ett historiskt, såsom en 

brytpunkt i det historiska förloppet, som i ett sociologiskt hänseende, i form av den 

kollektivistiska samhällsfilosofins fall, att det i sanning kan betraktas som en revolution1 

(Sztompka, 1996:116; Held, 1997:339). Det europeiska samarbetet, i den Europeiska 

Gemenskapens gestalt, som inom kort kom att bli den Europeiska Unionen (EU), stod nu inför 

en tid av utvidgning och fördjupning. Det fanns en spridd uppfattning om att kalla krigets slut 

innebar en historisk seger för Europa, i det avseendet att en delad kontinent skulle enas (Cox, 

2014:70) och att alla Europas stater snart skulle uppgå i denna postmateriella, liberala och 

demokratiska familj där EU-medlemskapet var ett slutmål (Blokker, 2005:504; Grabbe, 

2014:40). Den ryske anarkisten och filosofen Michail Bakunin hade redan på 1800-talet skrivit, 

att för att säkra frihet, rättvisa och fred i Europa “är bara en väg öppen: att bilda Europas förenta 

stater” (citerad i Ward, 2011:208). Under 1990-talets första år, med Maastrichtfördragets 

fördjupning av det europeiska samarbetet och med en rad central- och östeuropeiska stater på 

kö för inträde tycktes denna vision stå inför ett snart förverkligande. Francis Fukuyamas (1992) 

teori om “slutet på historien”2 där den liberala demokratin sveper undan all ideologisk konflikt 

av väsentlig art (Held, 1993:249), betraktades långt in på 1990-talet av många bedömare som 

närmast axiomatisk. I linje med detta beskriver exempelvis den slovenske, marxistiske filosofen 

Slavoj Žižek framväxten av postpolitiken (post-politics) efter statssocialismens kollaps; en 

post-ideologisk konsensus som accepterar den liberaldemokratiska staten och en global 

kapitalistisk ordning som samhällets ”slutgiltiga organisatoriska grund” (Žižek, 2009:10).  

 

                                                      

1 David Held (1997:339) skriver: ”Om inte detta skall betraktas som en revolution (eller en serie revolutioner) 
inom det f.d. kommunistblocket och inom världsordningen över huvud taget, så är det svårt att se vad som skulle 
förtjäna kallas en revolutionär förändring.” 
2 Uttrycket “slutet på historien” kräver kanske en förklaring, då det av debattörer och akademiker både medvetet 
och omedvetet har missförståtts. Fukuyama skriver i hegeliansk anda med en evolutionär och dialektisk syn på 
historien. Historien har en högsta punkt, ett teleologiskt slutmål, och detta slutmål är, enligt Fukuyamas syn, den 
liberala demokratin. De liberala idéernas universalisering innebär detta “slut på historien”, det sista steget i 
staters utveckling, likt kommunismen är det slutliga steget i Marx dialektik och “den konstitutionella staten” 
slutmålet för Hegel. Detta betyder ingalunda att historien därefter skulle vara händelselös, utan enbart att den 
liberala demokratin kommer att vara till den grad allmängiltigt accepterad att någon betydande ideologisk 
konflikt inte kommer att utspela sig, även om Fukuyama ser möjligheten till temporära “återfall” i form av 
revansch från ideologier av det förgångna - men dessa kan endast vara just temporära. Se Held (1993:254-256) 
för en redogörelse och kritisk diskussion om Fukuyamas framtidsvision. 
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Idag, ett och ett halvt decennium in på det tjugoförsta århundradet, förefaller idén om historiens 

slut vara mer av ett eko av den korta, postkommunistiska tid då många, något enfaldigt, trodde 

eller ville tro att de liberala värderingar och normer varpå Europeiska Unionen vilar hade avgått 

med total seger och att dessa inom kort tid oundvikligen skulle bli hela Europas och hela 

världens värderingar. Istället för fortsatt teknologisk framgång, framtidstro, enhet, 

demokratisering och europeisering omgärdas vårt decenniums Europa av händelser såsom 

Brexit, terrorism (och ”kriget” mot densamma), tilltagande militarism och populistiska rörelser 

på frammarsch. Den tilltro till teknologins möjligheter och de drömmar om stora ting såsom ett 

globalt parlament (Held, 1997:432) som förhärskade under förra seklets senare hälft och 

aktualiserades i och med kommunismens sammanbrott har ersatts med en öppet uttryckt ängslan 

kring modernitetens framåtskridande, och en tillhörande skepsis mot forskningens kapacitet att 

göra banbrytande upptäckter. Vi tycks ha nått ett ’utopins slut’ (Johnson, 2004:267-268).  

Samtidigt har tron på ett odelat, liberalt och demokratiskt Europa fått sig en kraftig törn. Det 

liberaldemokratiska Europa har i öst ställts mot ett reaktionärt, auktoritärt Europa, ett alternativt 

Europa där flertalet stater har kommit att söka sig till nationalistiska, illiberala och 

euroskeptiska narrativ. Institutioner, lagar och normer som implementerats under tryck från EU 

före inträdet upphävs och bryts ned (Sedelmeier, 2014; Tomini, 2014). Det kan – med viss 

sanning – hävdas, som det frekvent görs i medial rapportering (Politico, 2016; Foreign Policy, 

2016), att samhällena i flera av dessa länder fortfarande idag har en högst begränsad förståelse 

av demokratibegreppet och att de kanske aldrig sökte sig till ett Europa grundat på värden som 

mänskliga fri- och rättigheter, pluralism och postmaterialistiska värderingar. Stora delar av 

befolkningen hade snarare ett tämligen instrumentellt förhållande till EU och sökte främst återta 

sin förutfattat rättmätiga plats på kontinenten.   

Den mediala rapporteringen om den politiska utvecklingen i Central- och Östeuropa har 

onekligen periodvis varit dramatisk, och den har i väst vållat en betydande samhällelig debatt 

kring hur detta fenomen ska förstås och förklaras. En stor del av debatten har kommit att handla 

om Viktor Orbans person och förehavanden, som har föresatt sig att skapa en stat ”på illiberala 

och nationella grunder” (Hungarian Government, 2014; Dawson & Hanley, 2016:21) och 

agerat därefter genom att ändra i konstitutionen, stärka regeringens makt över 

konstitutionsdomstolen och införa omstridda, restriktiva medielagar (Karolewski, 2016:255-

256). Under det senaste året har också Polens alltmer auktoritära styre, och dess hot mot 

mediefriheten, kommit i fokus. Men även i Rumänien och Bulgarien började regeringar att sätta 

liberala institutioner ur spel kort efter EU-inträdet. I Tjeckien har president Miloš Zeman gjort 

en rad Putinvänliga och euroskeptiska uttalanden, och dessutom försökt tillskansa sig mer makt 

genom att omvandla den parlamentariska demokratin till ett slags semipresidentiellt system 

(Dawson & Hanley, 2016:21). Från politiskt håll har det yttrats skarpa reaktioner på 

utvecklingen; senast hösten 2016 manade exempelvis Luxemburgs utrikesminister till att 

utesluta Ungern ur EU, och från EU-kommissionens sida har man hotat med långtgående 

åtgärder mot Polen, såsom att frånta landet dess rösträtt i Europeiska rådet. Det är mot denna 

bakgrund förståeligt att en tämligen oinsatt betraktare kan få bilden av att hela EU:s östra hälft 

slutgiltigt har beträtt ett illiberalt spår, som leder dessa stater till ett semiauktoritärt politiskt 

system och på allvar utmanar EU:s normativa legitimitet.   
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Verkligheten är dock mer mångfasetterad och vandringen mot auktoritarism har aldrig varit 

spikrak - exempelvis har Slovakiens 25 år av självständighet inrymt flera illiberala perioder och 

däremellan mer liberala sådana (Haughton, 2014; Tomini, 2014). Liknande mönster står att se 

i Polen och Kroatien, och därför bör ett visst mått av försiktighet iakttas beträffande 

generaliseringar och prediktioner. Likväl är det faktum att illiberala narrativ idag sprider sig i 

hela regionen och inspirerar allt fler och mäktigare politiska aktörer i hela Central- och 

Östeuropa en tendens som inte utan skäl fångar journalistkårens såväl som statsvetares 

uppmärksamhet.  

De central- och östeuropeiska staterna har otvivelaktigt upplevt en remarkabel ekonomisk, 

politisk och social utveckling de senaste 25 åren (Pridham, 2005; Schimmelfennig & 

Sedelmeier, 2005). Omedelbart efter frigörelsen 1989-90 inleddes en fundamental omvandling 

av det ekonomiska systemet, innefattande en snabb demokratisering, övergång till 

marknadsekonomi, och därtill även den process som ofta benämns som “europeisering” (Börzel 

och Panke, 2013:116-17). Under hela pre-accession-processen utövade EU påverkan gentemot 

dessa stater genom olika villkorsmekanismer, såsom de så kallade Köpenhamnskriterierna och 

implementeringen av acquis communautaire, det ramverk av lagar och andra rättsakter vilket 

EU vilar på och som innehåller över 80 000 sidor (Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005:1-2). 

Denna villkorspolicy benämns i litteraturen oftast conditionality policy, konditionalitetspolitik 

(Schimmelfennig, Engert & Knobel, 2005:29).  

Frågan om vad som händer när konditionalitetspolitiken tagit slut i och med att staterna uppgår 

i Europeiska Unionen väcktes ofta under pre-accession-perioden och omedelbart i anslutning 

till inträdet, både av beslutsfattare på EU-nivå och inom den akademiska litteraturen 

(Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005). Efter medlemskapet befinner sig inte staternas 

regeringar längre i något asymmetriförhållande gentemot Bryssel där man pressas, också inför 

sina väljare, att genomföra politiska och institutionella reformer för att inte riskera att bli 

lämnade utanför medlemskapsförhandlingar. Några effektiva villkors- och 

sanktionsmekanismer från Bryssels sida återstår i princip inte (Sedelmeier, 2014:105). Detta 

har i en rad stater framkallat de illiberala tillbakagångar som Ganev (2013) benämner som 

“post-accession hooliganism”, alltså att institutionella reformer bryts ned, rättsstaten sätts ur 

spel, och demokratiska spelregler undergrävs.  

Den bild som målas upp i mediala sammanhang är bilden av en värdekris i dessa länder, där 

den liberala demokratin systematiskt undergrävs. Det är ovedersägligt så att tillbakagångar (s.k. 

backsliding) i form av illiberalt styre har skett i en rad stater efter EU-inträdet. Samtidigt bör 

framhållas att illiberala regeringar inte är mer än ett symptom på ett djupare problem, nämligen 

bristen på demokratisk mognad bland medborgarna och en ännu ofullständig demokratisk 

konsolidering. De illiberala tillbakagångar som nu sker i en rad stater, och som personifieras i 

Orban, Fico och Kaczyński, kan i stor utsträckning härledas till, och förklaras av, dessa 

nedärvda och ännu inte lösta problem. Denna iakttagelse väcker i sin tur frågan om vad illiberala 

perioder i sig kan betyda för demokratin på längre sikt. Medan det förståeligt nog förefaller som 

att en Orban eller en Kaczyński vid makten inte enbart utgör ett hot mot de landvinningar som 

gjorts sedan 1989, utan innebär det definitiva slutet på drömmarna om ett fritt och demokratiskt 

Europa, bör frågan åtminstone väckas om inte dessa återgångar, paradoxalt nog, kan vara av 
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godo för den långsiktiga demokratiska utvecklingen på så sätt att de påskyndar framväxten av 

de faktorer som behövs för att bygga en stabil och varaktig demokratisk stat. 

De skeenden vilka beskrivits här ovan väcker därför intresse för att undersöka vilka villkor, 

eller om man så vill – grundförutsättningar, som är nödvändiga för en framgångsrik 

demokratisk konsolidering. De mer långsiktiga följderna av, och farorna med, en ofullständig 

demokratisk konsolidering, förtjänar mer uppmärksamhet än vad de tidigare tillägnats. Inom 

viss tidigare forskning kring övergångsprocesser finns tendensen att de postkommunistiska 

samhällena förstås enkom som föremål för ett gradvist inordnande i det europeiska 

modernistiska projektet (Blokker, 2005:515), vilket också är slutmålet – ’historiens slut’ om 

man så vill. Men istället för att inrikta sig på den kortsiktiga utvecklingen i enskilda länder eller 

teoretisera EU:s kapacitet att vid en viss historisk tidpunkt påverka dessa i en teleologiskt 

bestämd riktning, finns ett behov av att ta ett större grepp om vad som egentligen krävs för att 

en konsoliderad och långsiktigt hållbar liberaldemokratisk stat ska kunna frambringas. Studiet 

av de illiberala återgångar som nu observeras i Central- och Östeuropa är nämligen i allt 

väsentligt ett studium av demokratin, av dennas ikraftträdande, uppbyggnad och förankring.  

Det är av intresse för demokratiforskningen att få en förståelse för konsolideringsprocessen, 

men också det fenomen som den illiberala tillbakagången utgör och den roll denna förmår spela 

i demokratiseringen. Utvecklingen i de postkommunistiska staterna sedan 1989 erbjuder i detta 

hänseende en god fallstudie. I syfte att ge någon som helst trovärdig och bärkraftig förklaring 

härtill bör emellertid analysen av utvecklingen i denna region knyta an till ett bredare 

demokratiteoretiskt ramverk. 

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka den liberala demokratin och de svårigheter som är 

sammanknutna med att konsolidera densamma. 

Den utveckling som de senaste åren skådas i ett flertal central- och östeuropeiska stater har givit 

upphov till betydande oro kring demokratins fortbestånd i dessa stater, och väcker hos många 

statsvetare en högst befogad undran kring i vilken grad de demokratiska samhällsbyggena 

verkligen blivit konsoliderade och förankrade. Det är naturligtvis helt riktigt att en tillbakagång 

har skett i flera stater efter deras inträde i Europeiska unionen, som har uttryckt sig i att 

konstitutioner skrivs om, medborgerliga fri- och rättigheter kringskärs och rättsstatens 

överhöghet undergrävs. Dessa skeenden har också utforskats och belysts i många tidigare 

studier (Tomini, 2014; Schimmelfennig, 2014; Ganev, 2013; Grabbe, 2014). 

Avsikten med denna studie är att något komplicera och vidga denna bild. Istället för att, som i 

tidigare, relaterad forskning, beskriva utvecklingen i enskilda länder, jämföra 

demokratiseringsprocesser genom komparativa studier eller utforska följder av EU:s 

konditionalitetspolitik ämnar jag presentera ett teoretiskt ramverk för att, med utgångspunkt i 

utvecklingen i Central- och Östeuropa efter 1989, analysera vilka faktorer som förmår bidra till 

att skapa en hållbar och förankrad demokratisk stat och hur illiberala tillbakagångar kan förstås 

i ljuset av detta. 

Studiens huvudsyften är:   

 att förstå vad som krävs för att skapa en konsoliderad och förankrad demokrati  
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 att ge en nyanserad bild av samspelet mellan illiberala tillbakagångar och 

demokratisering 

Det bör i sammanhanget påpekas att ämnet för studien förvisso är tämligen stort, och möjligen 

något okonventionellt. I metodhänseende är studien att betrakta som kvalitativ, även om visst 

utrymme ges för en presentation av kvantitativ data, hämtad från demokratiindexet Varieties of 

Democracy. Dessa data används dock endast i kompletterande och illustrativt syfte, för att 

åskådliggöra ett problem som behandlas i analysen. Uppsatsens analytiska del får sägas ha 

karaktären av en fallstudie, där ett enskilt fall, som är representativt för ett större förlopp, 

undersöks (Ejvegård, 2009:35). Det presenteras ett teoretiskt ramverk som sedan appliceras på 

den empiriska analysen.  

1.2 Frågeställningar  

De frågeställningar denna studie syftar till att besvara berör vilka faktorer som har inverkan på 

skapandet av en konsoliderad och förankrad demokrati, med huvudfokus på skeenden i Central- 

och Östeuropa efter 1989. Studien vägleds av följande övergripande frågeställningar:  

1. Vilka är de grundförutsättningar som har inflytande på konsolideringen av den liberala 

demokratin? 

2. Vad betyder de slutsatser som dras utifrån utvecklingen i Central- och Östeuropa för 

demokratins konsolideringsmöjligheter och fortlevnad? 

1.3 Avgränsningar  

Det säger sig självt att en uppsats som behandlar ett ämne så stort som den liberala demokratins 

tillstånd, utveckling och fortlevnad för att på ett fruktbart sätt kunna avhandlas i en C-uppsats, 

står i behov av vissa avgränsningar och prioriteringar.  

Därför kommer denna uppsats, för att bli lyckosam, att avgränsa sig utifrån följande aspekter: 

1. tidsmässigt, då den period som huvudsakligen behandlas i analysen är de senaste 25 

årens utveckling, det vill säga perioden efter kommunismens fall. Även om historiska 

arv berörs förefaller det i en studie av demokratins konsolidering vara tillbörligt och rätt 

att främst rikta uppmärksamheten mot just den postkommunistiska tid då demokratin 

kommit att utvecklas och institutionaliseras. 

2. rumsmässigt, då analysen fokuseras på de postkommunistiska EU-staterna i Central- 

och Östeuropa. Då begreppet ”Central- och Östeuropa” (Central and Eastern Europe, 

CEE eller East-Central Europe, ECE) i litteraturen används med något olika geografisk 

och historisk betydelse bör här påpekas att det med dessa avses de stater som ingått i en 

socialistisk statsbildning under efterkrigstiden, och som efter frigörelsen varit föremål 

för Europeiska Unionens utvidgningar 2004, 2007 och 2013 (jmf Bernhagen & Marsh, 

2007:45-46). 

3. teorimässigt, i form av ett antal förenklingar och begränsningar i det teoretiska 

ramverket. Alla aspekter och teorier med relevans för studien kan – och skall, för 

lättillgänglighetens skull – rimligen inte behandlas i sin helhet. Därför kommer det 

teoretiska underlaget att utgöras av de för studieobjektet mest centrala vetenskapliga 

teorierna. Författaren är medveten om att detta medför att teorierna i några avseenden 
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förenklas, men detta bedöms ej förta det mest väsentliga i teorierna och skadar inte 

möjligheterna att genomföra en fullödig analys. 

1.4  Disposition  

Denna studie har indelats i fem huvudkapitel. 

I detta första kapitel har en introduktion till ämnet samt en motivering av dess 

statsvetenskapliga aktualitet givits. Här presenteras också studiens syfte och frågeställningar. 

Därpå följer en motivering av de nödvändiga avgränsningar som fått göras och slutligen ges 

denna redogörelse för studiens disposition. Det andra kapitlet redogör för den 

forskningsmetod vilken väglett arbetet med studien. Här beskrivs vad studien eftersträvar i 

metodhänseende, vilken vetenskapssyn den vilar mot, de metod- och materialrelaterade val som 

görs, samt, avslutningsvis, hur litteraturinsamlingen fortskridit rent praktiskt och vilka 

problematiska aspekter som finns kring densamma. Det tredje kapitlet behandlar de teoretiska 

ansatser vilka ligger till grund för studien; med andra ord framläggs här det teoretiska ramverk 

som skall appliceras på det empiriska materialet i analysdelen. I det fjärde kapitlet 

operationaliseras det teoretiska materialet i en empirisk analys med fokus på demokratiseringen 

av de postkommunistiska staterna i Central- och Östeuropa. Det femte kapitlet är studiens 

avslutning. Här sammanfattas de slutsatser som kunnat dras av analysen. I en slutlig diskussion 

behandlas i två framtidsscenarier de implikationer som dessa slutsatser kan tänkas ha för den 

liberala demokratins framtid på ett globalt plan.  

 

 

Science, after all, is our creature, not our sovereign, ergo, it should 

be the slave of our whims, and not the tyrant of our wishes.  

- Paul Feyerabend, ‘Theses on Anarchism’ (1973),  

i Motterlini (red, 1999)  

 

2. Metod  
  

All forskning väcker frågor kring tillvägagångssättet för att inhämta kunskap. Hur ska det 

teoretiska och empiriska materialet insamlas, bearbetas och systematiseras? Finns några 

resursmässiga, praktiska eller etiska problem vilka kan tänkas hindra forskningsarbetet? Bör 

några generella regler avfattas för att vägleda detta arbete, och hur bör de i så fall utformas? 

Hur bör forskaren bäst gå till väga i sitt arbete? Dessa metodologiska spörsmål är alla av 

väsentlig betydelse när en forskare eller student väljer hur denne ska genomföra sin studie (jmf 

Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009:108-111). Det lyfts inte sällan fram att ett gott metodval har 

betydelse för de följande stegen i forskningsprocessen (Flick, 2014:109) och att en välplanerad 

studie borgar för ett likaså gott och tillförlitligt forskningsförfarande samt för ett 

tillfredsställande resultat. Att negligera detta kan medföra risken att problemställningen inte 

besvaras (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:20). Samtidigt innebär ett alltför styrt 
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metodologiskt förfarande, inte minst tillämpat på en teoridriven studie, vissa förluster i termer 

av kreativitet, nytänkande och vetenskapligt framåtskridande. Denna väsentliga, 

vetenskapsteoretiska kritik kommer att beröras översiktligt under avsnittet ’Vetenskapssyn’. 

Detta metodkapitel är indelat i sex delar. Kapitlet inleds (2.1) med en redogörelse för studiens 

övergripande metodologiska anspråk – enkelt uttryckt, vad studien eftersträvar i 

metodhänseende samt vilka metodmässiga krav som rimligen kan ställas på en studie av 

föreliggande art. I därpå följande avsnitt (2.2) behandlas den vetenskapssyn som ligger till 

grund för studien. Härpå följer (2.3) en jämförande beskrivning av kvalitativa respektive 

kvantitativa metoder samt deras betydelse och tillämpning i forskningsarbetet. I nästkommande 

avsnitt (2.4) förklaras de specifika metodval som gjorts, med fokus på valet av den kvalitativa 

metoden i en fallstudie. I avsnitt 2.5 ges en översiktlig skildring av källmaterialets karaktär och 

användning i uppsatsen. Kapitlet avslutas (2.6) med en beskrivning av litteraturinhämtning samt 

en diskussion kring litteraturkritiska aspekter.  

2.1 Övergripande metodologiska anspråk 

Detta är en teoridriven kvalitativ studie som analytiskt tillämpas på ett enskilt fall i form av den 

demokratiska utvecklingen i Central- och Östeuropa, vilket medför att vi kan beskriva den som 

en fallstudie – i betydelsen ett empiriskt fall av en större, teoretiserad företeelse – , något som 

också kommer att göras i det följande.  

Studien grundar sig i ett mycket omfångsrikt demokratiteoretiskt forskningsfält, och tar 

därutöver in sociologiska teorier om medborgarskapande och politisk kultur. Då den teoretiska 

basen är synnerligen bred, och det inte föreligger något konventionellt empiriskt material såsom 

intervjuer, enkätundersökningar eller deltagande observationer, ter det sig därför 

eftersträvansvärt att studiens teoretiska och analytiska upplägg utförs på ett för läsaren tydligt 

och intelligibelt sätt. 

När det kommer till frågan om ”val av metod” är enligt författaren till denna uppsats Paul 

Feyerabends metodkritik i mångt och mycket legitim. Som Feyerabend skriver finns det, enligt 

denna syn, “not a single methodological rule that does not occasionally inhibit science and not 

a single ‘irrational’ move that may not further it, given the right circumstances” (Motterlini, 

1999:115-116). Med detta vill författaren understryka att ett inordnande i en viss kvalitativ 

metodologisk inriktning – det må vara en innehållsanalys, diskursanalys eller dylikt – och ett 

slaviskt följande av densammas förutfattade regelverk, inte alltid är till gagn för 

forskningsprocessen eller dess resultat, utan snarare riskerar att utöva en hämmande och 

destruktiv verkan på desamma, inte minst när det gäller att författa en C-uppsats. 

Det synes därför tillbörligt att, utan att för den skull förfalla i någon alltför kategorisk 

vetenskapsteoretisk anarkism eller undergräva intersubjektiviteten, släppa något på de 

metodologiska reglerna och låta det teoretiska ramverket driva studien framåt. 

2.2 Vetenskapssyn  

När man som forskare eller student företar sig att utföra en vetenskaplig studie, vare sig det är 

inom samhällsvetenskapen eller annan domän, finns det alltid anledning att reflektera kring 

några grundläggande vetenskapsteoretiska frågor. Synen på ontologi - vad vi i sanning kan veta 

och få kunskap om - och epistemologi - hur vi skaffar oss kunskaper - hör hit. En av de mest 
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centrala ontologiska debatterna berör frågan om huruvida det finns en verklighet utom oss 

själva, det vill säga oberoende vår egen tolkning och förståelse (foundationalism), eller om 

denna verklighet i själva verket är subjektiv och konstrueras av oss själva (anti-

foundationalism). Den epistemologiska debatten står mellan, å ena sidan, positivister, som 

menar att vetenskapen förmår att, och bör, objektivt mäta, analysera och dra slutsatser om 

verkligheten, och, å andra sidan, hermeneutiker, vilka hävdar det vara omöjligt att etablera 

några lagbundna sanningar om olika fenomen, då allting skapas och tolkas under normativa och 

diskursiva betingelser, med grund i vår egen subjektiva förståelse (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009:73). I enlighet med de senares synsätt handlar det om hur världen uppfattas och tolkas, 

inte hur den objektivt sett är.  

Dessa aspekter är viktiga för forskaren att ha i åtanke när vederbörande gör sina metodval och 

under hela forskningsarbetets gång, även om detta inte nödvändigtvis alltid grundar sig i någon 

enskild av de två ontologiska eller epistemologiska motpolerna. Det bör nämligen understrykas 

att skillnaden mellan de hermeneutiska och de positivistiska vetenskapssynerna sällan är 

glasklar (Hartman, 2004:103), och många forskare utgår i sitt arbete från någon hybrid av 

hermeneutik och positivism. Generellt sett kan man dock kanske säga att hermeneutisk teori är 

vanligare inom samhällsvetenskap och humaniora, medan positivismen är betydligt mer 

utbredd - närmast allenarådande – inom naturvetenskapen och inom kvantitativ forskning som 

grundar sig på ett naturvetenskapligt epistemologiskt ideal (Flick, 2014:20-21).    

Någon absolut sanning förefaller vara ouppnåelig när ämnet för studien är något så norm- och 

värderingsbetingat som den liberala demokratins utveckling och livskraft. Demokrati handlar 

ju väsentligen om en uppsättning beteendemässiga normer. Denna studie gör därför inte anspråk 

på att fastställa någon objektiv sanning, utan söker problematisera, teoretisera och undersöka 

ett ganska abstrakt ämne, nämligen demokratins tillstånd och fortbestånd. Detta innebär att 

någon rättfram, enkelt verifierbar metodik ej heller är tillgänglig. Det vore därför varken skäligt 

eller korrekt att framställa studiens slutsatser såsom några objektiva, generella sanningar om 

det undersökta fenomenet. Det renodlat positivistiska angreppssättet är således kraftlöst och 

otillbörligt när det kommer till att förstå aktörers handlande inom ytterst komplexa processer 

såsom europeisering och demokratisering.   

Istället bör studiens resultat betraktas som just en tolkning av verkligheten, men en 

förhoppningsvis teoretiskt välförankrad och i allt väsentligt tillförlitlig sådan - i annat fall är det 

vetenskapliga värdet studien tillför högst tveksamt. Vidare bör påpekas att, när det gäller studier 

av de flesta samhällsvetenskapligt relevanta företeelser, kan man som forskare inte bortse från 

att empiriska iakttagelser kan vara påverkade, eller “impregnerade”, av dennes egna tolkningar 

och förförståelser (Hartman, 2004:148). Med detta sagt är det fortfarande av ytterst stor vikt att 

undersökningen i största möjliga mån är både pålitlig (reliabel) – i det att teorierna kan tillämpas 

också på andra, likartade fall – och giltig (valid) – på så vis att den ger en korrekt beskrivning 

av det studerade fenomenet och besvarar just de specifika vetenskapliga frågor som ställdes i 

problemformuleringen (Hartman, 2004:146; Bergström & Boréus, 2012:41).   

Det har vidare, som vi berört ovan, i den vetenskapsteoretiska debatten funnits en tvist om 

huruvida det är tillbörligt att sätta upp universella metodregler, där Feyerabends (1975) 

“epistemologiska anarkism” utgör en central kritik mot den förhärskande, enligt honom alltför 
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rationalistiska, vetenskapskulturen. Feyerabend menar nämligen att dessa hävdvunna, rigida 

metodregler i själva verket har en hämmande effekt på den vetenskapliga forskningsprocessens 

innovationskraft. En central idé i Feyerabends vetenskapsfilosofi är att forskningsarbetet måste 

drivas framåt av forskarens teori och empiri, och dessa ska styra arbetets utformning snarare än 

vetenskaplig uniformitet och schablonartade metodologiska föreskrifter (Motterlini, 1999). 

Feyerabend förde en lång vetenskapsteoretisk debatt med bland andra Imre Lakatos som stod 

för en mer rationalistisk vetenskapssyn.  

Föreliggande studie strävar efter att uppfylla de grundläggande ramvillkoren för en uppsats på 

kandidatnivå. Den lutar sig samtidigt mot en metodkritisk tradition. Alltför explicita krav på 

materialets och analysens karaktär skulle nämligen riskera att förta den teoretiska innovation 

vilken studien eftersträvar att uppnå. Låt oss nu emellertid avsluta denna något vidlyftiga 

vetenskapsteoretiska prolog – som dock, tror författaren, är instruktiv för att placera studien i 

en större kontext – och nöja oss med att konstatera att studien opererar med en tämligen 

pragmatisk ansats till metodförfarandet. Som Bergström och Boréus (2012:48) framhåller får 

metoden ”[a]ldrig bli ett självändamål och ses isolerad från vare sig ens vetenskapliga problem 

eller ens teoretiska perspektiv”. 

2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder  

Det bör först och främst noteras att denna studie är av kvalitativ karaktär och de metodval som 

görs utgår således från den kvalitativa undersökningens ramar, även om detta inte utesluter vissa 

kvantitativa inslag. I syfte att få förståelse för de metodval som görs, och motiven bakom dessa, 

kan en kort, övergripande redogörelse för skillnaderna mellan kvalitativa respektive 

kvantitativa metoder vara på sin plats.   

Det föreligger mellan kvalitativa och kvantitativa metodologiska tillvägagångssätt ett antal inte 

ovidkommande skillnader. Medan kvantitativa forskningsmetoder har den beskaffenheten att 

de “söker den numeriska relationen mellan mätbara egenskaper” (Hartman, 2004:273) syftar 

kvalitativa studier primärt till att “nå en förståelse för den livsvärld människor har, det sätt de 

ser på sig själva och på sin relation till omgivningen” (Ibid., 273). Som statsvetarna Ulf Bjereld, 

Marie Demker och Jonas Hinnfors skriver i Varför Vetenskap? (2009:119) är dock 

“motsättningen mellan kvantitativa och kvalitativa metoder (...) lika meningslös som 

föråldrad”. Författarna menar att “det är vare sig möjligt eller rimligt att dra en skarp gräns 

mellan dessa båda metodinriktningar”, då de inom modern forskning ofta i hög utsträckning 

samspelar och går in i varandra. Därför bör inte kvalitativa och kvantitativa metoder isärhållas 

som två separata och oförenliga domäner, utan kan och bör, där så är lämpligt i 

forskningsprocessen, interagera och komplettera varandra (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009:119). De båda tillvägagångssätten bör därför kanske i första hand beskrivas som två olika 

tekniker för att utföra analysen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:24). 

Kvalitativa metoder har emellertid den fördelen, när det kommer till teoridriven forskning om 

en storhet som demokrati, att de ger en djupare förståelse för fenomenets eller skeendets 

beskaffenhet, att söka underliggande meningar och subjektiva upplevelser (Hartman, 2004:272-

73; Flick, 2014:11). De kan åskådliggöra bakomliggande mening, motiv och sammanhang och 

är i det avseendet att föredra framför deras kvantitativa motsvarigheter. Kvantitativa metoder, 

med sin mer idiografiska metodologi och standardiserade datainsamling, är av den arten att de 
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begränsar sig till rent numeriska relationer och kausaliteter (Hartman, 2004:206-207; Flick, 

2014:10) och genererar resultat vilka har en hög grad av tillförlitlighet och generaliserbarhet, 

vilket kan vara av stort värde, men åstadkommer alltså inte samma bakgrundsförståelse som 

kvalitativa undersökningar förmår.  Man kan slutligen alltså, aningen förenklat, beskriva det 

som att kvalitativa undersökningar i huvudsak ämnar presentera förklaringar till ett 

forskningsproblem, medan kvantitativa sådana beskriver själva problemet.  

2.4 Metodval 

Denna studie vägleds av en kvalitativ metod och dess analys utförs i form av en fallstudie. Då 

det, som beskrivits ovan, rör sig om en teoridriven studie, lämpar sig kvalitativ metod bäst, 

eftersom materialet i allt väsentligt består av texter av olika slag. Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(2014:30) framhåller att just kvalitativ metod lämpar sig väl när det handlar om att analysera 

datamaterial i form av skriven text, snarare än numeriska data. Av resonemanget i ovanstående 

avsnitt följer också att den kvalitativa metoden är mer tillbörlig då syftet ligger i att få en djupare 

förståelse för det studerade fenomenet. Det mer specifika arbetssättet kan karaktäriseras som 

interaktiv induktion, där källurvalet och datainsamlingen är teoretiskt drivet. Sålunda har 

undersökningen ett deduktivt angreppssätt, då den utgår från vissa teoretiska idéer – idén om 

en ofullständig demokratisk konsolidering och illiberala tillbakagångar som produkt av denna 

– och därifrån härleder mer specifikt vad som ska observeras och vilket urval som ska göras – 

utvecklingen i Central- och Östeuropa efter 1989 (Hartman, 2004:289). Teorierna prövas alltså 

enligt detta angreppssätt i själva studien (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:25).  

Då en fallstudie har en partikularistisk fokus, i den meningen att den koncentreras på en specifik 

händelse, en process eller ett fenomen, lämpar den sig väl för att uppnå fördjupade kunskaper 

om ett visst, utvalt fall, som sedan får beskriva den större verkligheten. Som John Gerring 

(2004:341) påpekar är fallstudien, i metodologiskt hänseende, en ”djupstudie” av ett tämligen 

begränsat fenomen med det överordnade syftet att klarlägga vissa särdrag hos en större grupp 

av snarlika fenomen. Detta är en tämligen allmänt hållen definition, och det bör hållas i åtanke 

att fallstudien som metod är ett relativt mångbottnat tillvägagångssätt, som kan utföras på en 

mängd sätt. En fallstudie är heller inte liktydig med en kvalitativ studie eller en etnografisk 

sådan, däremot kan fallstudier utföras under sådana betingelser, inte sällan med vägledning av 

just kvalitativ metod (Gerring, 2004:342).  

Fallstudien är särskilt passande när studieobjektet är ett område så stort och komplext som 

demokratins utveckling. Att finna lämplig empiri på vilken ett omfångsrikt demokratiteoretiskt 

ramverk kan appliceras är en synnerligen krävande uppgift, och någon kvalitativ 

totalundersökning av alla demokratiseringsprocesser i modern tid torde vara i stort sett omöjlig 

att utföra. Här framstår därför fallstudien som den mest tilltalande och lämpade analysmetoden, 

då den ger inblick i hur de olika teorierna kan tillämpas i ett konkret fall.  

Empirin är avgränsad i så motto att vad som studeras är demokratiseringen av Central- och 

Östeuropa. Analysdelen får sägas ha karaktären av ett antal ”empiriska nedslag” i några 

skeenden av relevans i olika länder i regionen, vilka syftar till att förmedla en bild av det 

studerade fallet. Det är vidare motiverat att sammanlänka det specifika fallet till det mer 

övergripande, studerade fenomenet, nämligen demokratisering som sådant, i syfte att kunna dra 

mer generella slutsatser. 
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2.4.1 Fallet i sitt sammanhang 

Det bör slutligen förklaras vad det studerade fallet egentligen är ett fall av; det vill säga, vilket 

är det större fenomen som åskådliggörs i föreliggande fallstudie? Detta större fenomen, som 

förväntas avspegla sig i studiet av de postkommunistiska staterna, består av ett antal essentiella 

problem på en global skalnivå, vilka vi med fördel kan uttrycka i form av nedanstående tre 

frågor:  

- Är demokratisk konsolidering att förstås som mer än en modernistisk 

konvergensprocess3 där vissa formella ekonomiska och politiska krav ska uppfyllas? 

- Är illiberala perioder att betrakta som en produkt av en ofullständig konsolidering av 

den liberala demokratin? 

- Är psykosociala företeelser som politisk kultur och medborgarskapande att betrakta som 

väsentliga i skapandet av en stabil demokrati? 

Fallet är alltså placerat inom en större vetenskaplig undran kring vad som krävs för att bygga 

en stabil, konsoliderad demokrati och ger samtidigt utrymme för att pröva en kritisk ansats till 

teoretiseringen av illiberala perioder, i enlighet med vilken det fenomen som ofta beskrivs vara 

en ”demokratins död” egentligen kanske är början till något annat, som i ett framtida 

tillbakablickande kan visa sig ha hjälpt den liberala demokratin att befästas genom att accelerera 

de processer av medborgerlig subjektifiering och skapandet av en politisk kultur som är av 

central betydelse för att förankra demokratin liksom att trygga social och ekonomisk jämlikhet.  

På en högre abstraktionsnivå får det studerade fallet sägas vara ett fall av demokratisering. 

Ingenstans i världen kan vi skåda en sådan genomgripande omdaning i demokratisk riktning 

som har utspelat sig i Europas östra hälft alltsedan runda bord-samtalen inleddes vid 

Wisłafloden senvintern 1989. Demokratiseringsprocessen i just denna region förefaller därför 

vara av särskilt stort intresse i kraft av den stora mängden involverade stater – vilket också 

underlättar för jämförelser – och det faktum att samtliga stater vid dess inledning varit 

underställda tämligen likartade, kommunistiska regimer. Det är dessutom en process som nära 

knyter an till den Europeiska Unionen i egenskap av extern agent vars uppgift är att förankra 

bestämda lagar och värderingar och lotsa staterna till en liberaldemokratisk ordning.  

2.5 Material 

Källmaterialet för denna studie är huvudsakligen erhållet ur vetenskapliga tidskrifter och böcker 

inom framför allt det demokratiteoretiska forskningsområdet. En väsentlig del av det insamlade 

materialet har också hämtats från europeiseringsforskningen och forskning om Central- och 

Östeuropa. I källmaterialet återfinns både sekundärlitteratur – såsom kursböcker – vilken ger 

en övergripande introduktion till en teori eller ett ämnesområde, men också primärlitteratur i 

form av vetenskapliga undersökningar presenterade i forskningsartiklar. Då det finns vissa 

risker med att i alltför hög utsträckning förlita sig på sekundärkällor, som kan vara vinklade 

(Hartman, 2004:214), har primärlitteraturen använts i största möjliga mån. Flera artiklar är 

                                                      

3 Se Blokker (2005) för en utförlig, sociologisk diskussion kring moderniseringsbegreppet i en postkommunistisk 
kontext 
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hämtade från det sociologiska ämnesområdet; dessa har framför allt används som källmaterial 

för teorierna om medborgarskapande och politisk kultur.  

De grafer vilka presenteras i kapitel 4.1. har hämtats från Varieties of Democracy’s (V-dem) 

hemsida (www.v-dem.net) där en mängd datamaterial finns utifrån olika indikatorer på 

demokrati. Denna sida tillhandahåller landspecifika data inte bara utifrån V-dems egna 

värderingar, utan också från andra mätinstitut. Graferna för Polity och Freedom house har 

därför kunnat hämtas härifrån. Det bör påpekas att vissa justeringar av skalorna har gjorts i 

framställningen på V-dems webbsida, detta för att kunna möjliggöra jämförelser med V-dems 

egna data. 

För metodkapitlet har också en hel del vetenskapsteoretisk och metodologisk litteratur använts, 

där inte minst Uwe Flicks An Introduction to Qualitative Research och Jan Hartmans 

Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori har varit till stor hjälp. Statsvetarna 

Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors har i Varför vetenskap: Om vikten av problem 

och teori i forskningsprocessen författat en koncis och kärnfull bok som behandlar 

vetenskapsteori, forskningsdesign, metod och vetenskapens betydelse för samhället som varit 

behjälplig när det kommer till att presentera en stringent problemformulering och även gett ett 

större perspektiv på hur man kan utforma en studie.                                                                                                                                                                                                                                             

2.6 Litteraturinsamling och källkritik 

I sökandet av artiklar för studien har i första forskningsdatabasen Scopus (scopus.com) använts, 

och i viss utsträckning Web of Science. En del tryckta böcker har funnits via Umeå 

universitetsbibliotek, framför allt genom att använda sökfunktionen på hemsidan (ub.umu.se). 

Vidare har information inhämtats genom att söka på kända namn inom forskningsområdet. Ju 

fler artiklar man läser på temat, desto mer familjär blir man med forskningsfältet, och efter 

några veckor av inledande sökning förmår man orientera sig tämligen väl bland relevanta 

tidskrifter och artiklar. En del litteratur har föreslagits av andra studenter eller forskare och ett 

antal verk har funnits i diverse referensförteckningar i böcker eller vetenskapliga artiklar. 

Det är viktigt att forskaren eller studenten kritiskt granskar litteraturen. En stor del av 

litteraturen som studien baseras på bör vara av vetenskaplig kvalitet. När det kommer till den 

stora mängd artiklar som använts för studien har, för att verifiera att artiklarna är av 

vetenskaplig karaktär, stor vikt fästs vid ett antal grundkriterier. För det första är det 

betydelsefullt om artikeln är peer-reviewed. Detta innebär att den har blivit kollegialt granskad, 

det vill säga att materialet innan publicering har förhandsgranskats av oberoende 

forskarkollegor inom samma ämnesområde vilket stärker tilltron till dess vetenskapliga kvalitet. 

För det andra bör man förvissa sig om att materialet faktiskt är tillhandahållet av en vetenskaplig 

källa. Det betyder naturligtvis inte att man aldrig får använda material från exempelvis 

tidningsartiklar, men när man ska referera till tidigare forskning är det viktigt att man har 

vinnlagt sig om att källan är en vetenskaplig sådan, såsom en ansedd internationell tidskrift eller 

en monografi. Där så varit lämpligt har också hänsyn försökt tas till sådant som att de 

vetenskapliga artiklarna har en hög citeringsfrekvens, då detta är en indikation om att artikeln i 

fråga har haft stor inflytande på senare forskning. Detta har gjorts framför allt om artiklarna är 

några år gamla, då nyare artiklar naturligtvis sällan hunnit citeras i någon högre grad.  

http://www.v-dem.net/
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A modern philosopher who has never once suspected himself of being a 

charlatan must be such a shallow mind that his work is probably not 

worth reading. 

- Leszek Kołakowski, Metaphysical Horror (1988) 

3. Teoretiskt ramverk  
 

Teori är ett synnerligen essentiellt element i forskningsprocessen. Det statsvetenskapliga ämne 

vilket vi tjänar drivs ju i grunden av en ”undran inför politiken”, och för att besvara denna 

undran står vi i behov av olika typers teorier (Badersten & Gustavsson, 2015:92-95). Att 

analysen har någon form av teoretisk förankring är oumbärligt för allt vetenskapligt arbete – 

det är i mångt och mycket teorin som ”gör” själva vetenskapen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009:22). I avsaknad av fast teoretisk grund framstår arbetet som en krönika, essä eller pamflett 

av något slag, snarare än en frukt av vetenskaplig forskning. I ett arbete av denna art, som i 

metodhänseende innebär en operationalisering av några för studien viktiga teoretiska koncept 

på det empiriska materialet (fallet), förefaller det vara av särskilt stor betydelse att det teoretiska 

ramverket är både begreppsmässigt väl definierat, stringent och tillämpligt med avseende på 

syfte och frågeställningar. Att teorierna ska vara generaliserbara och i någon mån allmängiltiga 

är också av stor vikt för att uppnå krav på validitet (Flick, 2014:240). När det kommer till frågan 

om allmängiltighet, innebär det här att de teorier som här skisseras ska kunna tillämpas under 

vidare villkor än just det specifika studerade fallet; för att de slutsatser som dras ska vara 

relevanta även i andra sammanhang måste teorierna således vara av mer eller mindre universell 

art. Med andra ord bör, för att uppfylla kravet på allmängiltighet, det fall som studeras – 

demokratiseringen av Central- och Östeuropa – utgöra en illustration av alla någorlunda 

likartade demokratiseringsprocesser, oberoende av tid och geografisk plats. De teorier som här 

tillämpas ska lika väl kunna överföras till andra, likartade skeenden – såsom demokratiseringen 

av Latinamerika och Sydeuropa. Det bör dock erkännas att det uppstår en del bekymmer när 

det kommer till att uppnå och pröva denna allmängiltighet. Olika övergångsfaser har olika 

förutsättningar, och att ställa upp ett robust teoretiskt ramverk, vilket vore universellt 

applicerbart, förefaller vara en synnerligen svår uppgift. Studien gör heller inte anspråk på att 

göra prediktiva utsägelser och det är därför ogörligt att förutse huruvida de slutsatser som dras 

verkligen kommer att styrkas och vederläggas av framtida skeenden i olika delar av världen. 

Därför är det blott författarens önskan att det studerade fallet ska vara en betydelsefull empirisk 

betraktelse, som styrker, och inte falsifierar, de teoretiska ansatserna; emellertid är detta inte att 

tas som fullständigt belägg för teorins allmängiltighet. Detta resonemang berör en djupare 

vetenskaplig diskussion kring huruvida någonting överhuvudtaget fullt ut kan vederläggas 

genom observationer och inte endast falsifieras, såsom Karl Popper framhöll i sin 

vetenskapsfilosofi (Ritchie et al., 2014:9). Låt oss här emellertid nöja oss med att understryka 

vikten av ett sammanhängande, tillförlitligt och, i största önskvärd mån, allmänt tillämpligt 

teoretiskt underlag. 

Detta teoretiska kapitel är indelat i fem delar. I den första delen (3.1.) redogörs för tidigare 

forskning på vilken teorierna bygger, med ett separat underkapitel (3.1.1.) om 

europeiseringsforskning. I den andra delen ges en översikt av demokratibegreppet (3.2.). Denna 
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del innefattar ett underkapitel (3.2.1.), vilket behandlar de många försök som gjorts att på ett 

tillförlitligt sätt mäta och jämföra demokratins kvalitet i olika länder och regioner. I den tredje 

delen (3.3.) behandlas demokratisk konsolidering. Detta avsnitt är i sin tur indelat i tre 

underkapitel. I 3.3.1. beskrivs medborgarskapandeprocesser och teorier relaterade till 

medborgarskapet. Kapitel 3.3.2. ger oss en teoretisk introduktion till politisk kultur och berör 

Almond & Verbas koncept om civic culture. I 3.3.3. berörs de historiska, politiska och 

socioekonomiska faktorer som har inverkan på demokratisk konsolidering. Den avslutande 

delen (3.4.) sammanfattar vad som diskuterats i de ovanstående teoriavsnitten och riktar 

uppmärksamheten mot demokratiprocessernas komplexa karaktär. 

3.1 Relaterad forskning 

Föreliggande studie lutar sig i hög grad mot tidigare demokratiteoretisk forskning. En hel del 

forskning har utförts med fokus på övergångsfasen till demokrati, liksom forskning kopplad till 

demokratisk konsolidering.  

Demokratiforskningen har en lång historisk bakgrund. Lika länge som demokratin som idé 

förekommit har det gjorts skilda vetenskapliga betraktelser kring densamma. I det antika 

Grekland möter vi ju filosofiska resonemang som knyter an till demokratiska idéer; politiska 

ideal såsom jämlikhet, rättsstat och medborgerliga friheter avhandlas i verk av klassiska tänkare 

och statsmän såsom Platon, Aristoteles, Thukydides och Perikles. Med republikanismens 

framväxt under renässansen artikuleras idéer om folksuveränitet och konstitutionalism av 

tänkare som Thomas av Aquino, Niccolò Macchiavelli och Marsilius av Padua. Några sekel 

senare påträffar vi framstående politiska teoretiker som Thomas Hobbes och John Locke, och 

därefter upplysningsfilosofer såsom Montesquieu och Rousseau vilka alla hänför sig till 

diskussioner kring vad ett demokratiskt styrelseskick i sanning är och bör vara. Sedan 

demokratin, efter flera århundraden i dvala, fått en renässans i upplysningens spår och på 1900-

talet utbrett sig över hela världen har också det akademiska intresset härtill växt, för att vid det 

tjugoförsta århundradets tröskel placera demokratirelaterade forskningen i det 

statsvetenskapliga ämnets finrum. 

Statsvetaren Robert Dahls forskning kring pluralism där han introducerar begreppet polyarki 

har haft stora efterverkningar på den demokratiteoretiska debatten under förra århundradets 

andra hälft. Några av hans främsta verk teoretiserar och utvecklar konceptet polyarki som 

politiskt system; däribland A Preface to Democratic Theory (1956), Polyarchy: Participation 

and Opposition (1972) och Democracy and its critics (1989). Flera andra akademiker har 

forskat kring demokratin, dess tillämpning och framtid, däribland forskare såsom Francis 

Fukuyama, Samuel Huntington, David Held, Adam Przeworski, Barbara Geddes med flera. 

David Helds Demokratimodeller är ett framstående verk om demokratins idéhistoria och de 

olika varianter av demokrati som har utvecklats och utövats genom seklen. Samuel Huntingtons 

teorier om demokrati som en storhet med civilisationell anknytning och om en oundviklig 

”kamp mellan civilisationer” har varit både inflytelserika och omdebatterade de senaste 

decennierna. Adam Przeworskis forskning om vad som skapar hållbara demokratier och 

demokratins förhållande till ekonomisk utveckling och modernisering har också haft stor 

genomslagskraft. 
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En stor mängd studier har utförts på politisk kultur. Bland de främsta teoretikerna bör här 

naturligtvis nämnas Gabriel Almond och Sidney Verba, som 1963 skrev den banbrytande boken 

The Civic Culture. Därutöver har en mängd landspecifika fallstudier i politisk kultur 

genomförts. Jeffrey Hahn (1991) beskriver exempelvis den förändring i politisk kultur som han 

observerat i Ryssland år 1990, medan Piotr Sztompka (1996) studerar svårigheterna med att 

frambringa en politisk kultur i det postkommunistiska Polen. 

Medborgarskapande och medborgarskapet har varit av stort intresse för den sociologiska 

forskningen. Dahlstedt och Olsson (2014) teoretiserar medborgarskapandet och dess 

förhållande till utbildningsverksamheten och Gustafsson (2016) berör samma tema i sin 

avhandling. Sociologen Thomas Marshalls Citizenship and Social Class (1950) ger en klassisk 

definition av medborgarskapsbegreppet.  

Teorier om europeisering och den Europeiska unionens östutvidgning har åtnjutit en central 

plats inom europastudier och behandlas här i ett separat underkapitel. Frank Schimmelfennigs 

och Ulrich Sedelmeiers redigerade bok The Europeanization of Central and Eastern Europe 

(2005) har kommit att bli något av ett standardverk på området. En väsentlig del av det senaste 

decenniets forskning (Tomini, 2014; Sedelmeier, 2014; Ganev, 2014) är koncentrerad till 

följder och effekter av EU:s konditionalitetspolitik. Johan P. Olsens artikel ”The many faces of 

Europeanization” (2002) har blivit en inflytelserik definition av europeiseringskonceptet. 

När det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien så presenteras i detta avsnitt är 

utgångspunkten därför att vägledas av tidigare demokratirelaterad forskning samt teorier om 

politisk kultur och medborgarskapande. Låt oss emellertid inledningsvis se lite närmare på den 

process som haft så stor genomslagskraft i den vetenskapliga litteraturen om den studerade 

regionen, nämligen teorin om europeisering. 

3.1.1 Europeisering 

Europeisering är en av vår tids viktigaste politiska processer på den europeiska kontinenten och 

ett av de mest betydelsefulla koncepten inom europastudier. Som beskrivet av Johan Olsen 

(2002:921) har det även kommit att bli en ”akademisk tillväxtindustri”. Som sådan har också 

europeiseringen rönt mycket intresse bland akademiker och blivit ett av de mest studerade 

ämnena i 2000-talets början (Dakowska, 2010:254). Det finns emellertid ingen enhetlig 

definition av begreppet, och det används i olika betydelse beroende på vilket specifikt område 

det tillämpas. Definierad av Robert Ladrech kort efter Maastrichtfördragets ikraftträdande, kan 

europeiseringsprocessen betraktas som “an incremental process of re-orienting the direction 

and shape of politics to the extent that EC political and economic dynamics become part of the 

organisational logic of national politics and policy making.” (Ladrech, 1994:69). Olsen 

(2002:923-924) menar att europeiseringen har flera “ansikten” och kan således ha olika 

betydelse beroende på vilket sammanhang som beaktas. Den kan förstås som (1) förändringar i 

de yttre gränserna; (2) utveckling av institutioner på en gemensam, europeisk nivå; (3) 

anpassning av nationell politisk styrning till europeiska normer; (4) export av vissa former av 

politisk organisering och styrning och, slutligen (5), ett projekt av politiskt enande (unification 

project). 
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EU har under de sista decennierna, samtidigt som samarbetet fördjupats internt, också kommit 

att utvidgas och uppta allt fler stater i unionen. De stater som primärt varit föremål för 

utvidgningsprocessen i det ”nya Europa” under 2000-talet har varit just de postkommunistiska 

staterna i öst: av de tio stater som anslöt sig i den stora utvidgningen 2004 tillhörde åtta det 

forna östblocket. I denna process spelar EU:s konditionalitet och Köpenhamnskriterierna en 

central roll - potentiella medlemsstater måste anpassa sig till dessa och uppfylla acquis 

communautaire. Köpenhamnskriterierna är kanske det främsta exemplet på EU:s så kallade 

“active leverage”, i kontrast till “passive leverage” som handlar mer om EU:s attraktion och 

förväntade framtida ekonomiska fördelar (Haughton, 2007:235).  

I denna studie är det essentiellt att förstå europeiseringen såsom en central process i förhållande 

till både demokratiseringen, medborgarskapandet och framväxten av en demokratifrämjande 

politisk kultur. Vi beaktar därför europeiseringens i första hand tredje och fjärde aspekter enligt 

Olsen och ser europeiseringsprocessen i relation till demokratiseringen såsom (3) anpassning 

av nationell politisk styrning till europeiska normer och (4) export av vissa former av politisk 

organisering och styrning. Europeiseringen bör emellertid också betraktas som en väsentligen 

normativ förändring, en genomgripande förändring i kollektivt beteende, kultur och identitet 

(Olsen, 2002), som inte nödvändigtvis innebär ett övergivande av partikularistiska, nationella 

identiteter – tvärtom kan dessa få något av en renässans efter årtionden av inordnande under 

den kommunistiska ”blockkulturen” – men som inympar dessa identiteter i en gemensam, 

europeisk sådan (Sztompka, 2004:493-494) . 

Idag talas ofta om en pågående så kallad reversed europeanization, som uttrycker sig i en 

”avdemokratisering” och systematiska avvikelser från EU:s demokratiska normer, värderingar 

och styrningsformer (Ágh, 2016:279). Medan europeiseringen som politisk och 

identitetsskapande process är alltifrån avslutad, finns det kanske ett behov av att, efter ett kvarts 

sekel, oftare än vad som hittills gjorts betrakta den politiska europeiseringen av Central- och 

Östeuropa i tillbakablickandet, i syfte att studera och utvärdera de faktiska effekter vari 

Europeiska Unionens interaktion med de postkommunistiska staterna utmynnat. 

 

3.2 Demokratibegreppet 

“Events in the world have presented us with a great challenge and we are the discipline with a 

responsibility to enlighten the world about the current crisis of authoritarianism”. Så skrev den 

amerikanske statsvetaren Lucian W. Pye år 1990 och tillmätte forskningen kring övergången 

från auktoritarism till demokrati en essentiell betydelse inom statsvetenskapen (Pye, 1990:16; 

jmf Hahn, 1991:395). Dryga 25 år senare framstår det som att denna ”auktoritarismens kris” 

ännu inte utmynnat i en demokratins seger. Likväl är Pyes iakttagelse om betydelsen av att på 

ett adekvat sätt förstå övergången från en auktoritär ordning till en liberal demokrati minst lika 

aktuell idag. Blickar man idag på den värld vi har att förvalta och frågar sig vilken styresform 

som är rådande om tjugo, femtio, eller hundra år, står man svaret skyldig: sällan tidigare har väl 

framtiden, men också samtiden, varit så mångtydig och oförutsägbar som idag. Aldrig tidigare 

har demokratin haft en så stor spridning som i vårt århundrades inledning (Geddes, 1999:115), 

och aldrig tidigare har heller så många länder befunnit på en transportsträcka i endera riktningen 

mellan demokratin och auktoritarismen. Därför faller det sig naturligt att forskning om 
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demokratin och framförallt om övergången till densamma erhåller en allt starkare ställning 

inom statsvetenskapen.  

Det råder därför i vår tid en stor undran kring frågor som berör just den liberala demokratin och 

dess framtida tillvaro. Det kan tyckas att demokratin i vår del av världen blivit till den grad 

accepterad som den ”överideologi”, vilken delas och försvaras såsom samhällets 

organisatoriska grund och ”tekniken för politiska avgöranden” av anhängare av de mest skilda 

politiska åskådningar, som den store svenske statsvetaren och tidningsmannen Herbert Tingsten 

en gång skrev (Tingsten, 1945:57). Åtminstone föreföll detta vara fallet under de första åren 

efter kommunismens sammanbrott. Ingenting åskådliggör väl detta tydligare än den Europeiska 

Gemenskapens gyllene epok från 1980-talets slut, då den Europeiska enhetsakten antogs, över 

1990-talets fördjupade unionssamarbete i Maastrichts anda, och in på 2000-talets första år, då 

den stora östutvidgningen började förverkligas. Att demokratins ”tredje våg” under 1900-talets 

sista tre decennier, som den kallats av Samuel Huntington, lämnade efter sig en rad nya tillsynes 

demokratiserade, eller åtminstone liberaliserade, stater, gav upphov till en stark optimism om 

framtiden inte minst bland de politiska eliterna i väst. Denna bild har kommit att revideras på 

senare år till följd av populistiska strömningar i Europa och USA samt också uppenbara 

tillbakagångar i flera av den ”tredje vågen” demokratiserade stater, både i Latinamerika och i 

postsovjetiska stater. Även den avklingade Arabiska våren kommer förstås i åtanke. Idag 

föreligger därför en frapperande, och synnerligen oroande, osäkerhet kring demokratins 

tillstånd och fortlevnad på ett globalt plan. Medan vissa forskare har hävdat att demokratin är 

på tillbakagång både i spridning, i sitt ”missionerande”, och även i det stöd den åtnjuter i stabila 

demokratiska stater av idag (Fukuyama, 2015; Foa & Mounk, 2016) visar andra på att den, 

åtminstone i vissa regioner och i vissa av dess dimensioner, framgent skördar framgångar 

(Lindberg et al., 2014; Inglehart, 2016). Att demokratin på flera håll står hotad tycks emellertid 

erkännas också av de mer optimistiska bedömarna. Kanske som allra tydligast åskådliggörs 

idag demokratins skörhet, och svårigheten med att förankra densamma, i just Central- och 

Östeuropa – den region som för närmare tre decennier sedan var föremål för den optimism som 

födde idén om ”historiens slut”.  

I syfte att begripa övergången till demokrati, dess spridning och dess framtidsutsikter i denna 

region finns ett behov av att först och främst utröna själva demokratins innebörd – att, i 

någorlunda koncentrerade termer, definiera själva demokratibegreppet. 

Vad som är att betrakta som ”demokrati” och ”det demokratiska” kan förstås på många olika 

sätt. Det har uppställts en rad olika mer eller mindre skissartade demokratimodeller – teoretiska 

angreppssätt för hur demokratin bör organiseras, avgränsas och utövas – för vilka David Held 

(1997) i mycket explicita termer redogör i sitt omfattande verk Demokratimodeller. Ett 

demokratiskt samhällsbygge väcker alltid frågor kring hur det offentligas förhållande till det 

privata skall organiseras, på vilken nivå demokratin bör utövas – det regionala, det nationella 

eller det universella planet? –  och hur dess institutioner i så fall bör konstrueras; om formen 

och omfånget av medborgarnas deltagande i demokratiska processer, och om hur majoritetens 

vilja bör vägas mot minoritetens rättigheter – bör majoritets- eller pluralitetsstyre eftersträvas? 

Vilka individer utgör demos och, omvänt, vilka bör uteslutas ur detsamma? En fullödig 

redogörelse för dessa intrikata spörsmål kopplade till de olika demokratimodellerna låter sig 
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dock inte göras här, och är heller inte relevant för vårt ändamål. Man bör dock alltid ha 

begreppets ontologiska komplexitet i åtanke, men låt oss alltså inom ramen för denna studie 

nöja oss med att operera en tämligen begränsad definition av demokratibegreppet.  

Demokrati betraktas här, med Fox (1994:151), som en storhet vilken grundar sig i fri och rättvis 

elektoral konkurrens med allmän och lika rösträtt, yttrande- och föreningsfrihet, 

ansvarsutkrävande under lagen, samt civil kontroll över militären. Denna förståelse av 

demokratin ligger nära Robert Dahls (1956) klassiska konceptualisering av moderna 

demokratiska stater såsom ’polyarkier’ (polyarchies). I sin senare skrift Demokratin och dess 

antagonister (2002) beskriver han polyarkin som en styrelseform vilken bygger på sju 

institutioner, eller grundvillkor, kring vilka det i en polyarki råder en allmän acceptans. Dessa 

villkor kan, mycket förenklat – ett utförligt resonemang finner vi i ovan nämnda bok – uttryckas 

som följer: 1) folkvalda representanter; 2) fria och rättvisa val 3) allmän rösträtt  4) rätten att 

kandidera i val; 5) yttrandefrihet 6) alla medborgares tillgång till information om alternativen 

och 7) föreningars frihet och självständighet (jmf O’Donnell, 1996:35). En polyarki inbegriper 

sålunda elektorala likväl som politiska och sociala friheter och rättigheter. 

Hur ska man då förstå begreppet ”liberal demokrati”, som inte sällan används snarast synonymt 

med demokratibegreppet för att beskriva de i dagens värld etablerade demokratierna? Liberal 

demokrati är ingalunda likställt med ideologin liberalism; det kan rentav finnas motsättningar 

mellan de liberala och de demokratiska aspekterna i en liberaldemokratisk stat, där 

liberalismens förfäktande av individens friheter överträder demokratins anspråk på offentligt 

ansvarsutkrävande och social jämlikhet, och det finns likaledes olika varianter av 

liberaldemokratiska institutionella ordningar (Held, 1997:346). Det uppträder med andra ord 

inte någon normativ konsensus om exakt hur en liberal demokrati bör fungera. Frågan om hur 

den liberaldemokratiska staten bäst bör utformas – hur folkviljan (la volonté générale) bäst ska 

förverkligas – har länge varit föremål för en ansenlig intellektuell debatt (Esaiasson, 2003). 

Därför bör liberal demokrati primärt beskrivas som ett representativt styrelseskick innefattande 

en samling grundläggande samhällskonstituerande värden. Det finns alltså ett antal 

grundpremisser som definierar den liberala demokratin kanske först och främst som idé, men 

därutöver yttras olika svar på exakt hur denna idé skall förverkligas. Det bör påpekas att dessa 

premisser anbefaller ett mycket omfångsrikt demokratibegrepp, som inbegriper mer än den rent 

elektorala aspekten av demokrati – här ingår även pluralism, rättsstatsprincipen, mänskliga 

rättigheter, och en balanserad maktfördelning; så kallade ”checks and balances”. Denna 

innefattar vidare ett representativt statsskick vari folkvalda representanter fattar beslut inom 

fasta mandatperioder.  

Om detta ovanstående alltså är den förståelse av demokrati och ’liberal demokrati’ vilken är 

grundläggande för denna studie, vad är då inte demokrati? Vi har redan sett att 

demokratibegreppet är synnerligen mångtydigt. Alla politiska system vilka inte är att betrakta 

som fullt ut demokratiska till sin karaktär är inte nödvändigtvis diktaturer, totalitära, eller ens 

helt auktoritära regimer, och omvänt befinner sig inte alla icke-diktaturer nödvändigtvis i en 

linjär transitionfas till demokrati (Beetham, 2004:13). En semiauktoritär regim som inte är ett 

helt auktoritärt styre och heller inte en diktatur, är likväl inte nödvändigtvis på väg mot 

demokrati – kanske rör den sig tvärtom inkrementellt i riktning mot mer auktoritarism. Den kan 
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också befinna sig i ett status quo. Av detta följer naturligtvis att en auktoritär regim som går 

hädan inte automatiskt ger plats för en demokratisk sådan (Hadenius & Teorell, 2007:145). Det 

råder alltså ingalunda något dikotomt förhållande mellan auktoritära och demokratiska stater. 

Inte heller bör auktoritära regimer betraktas som något slags enhet. Demokratiforskarna Axel 

Hadenius och Jan Teorell beskriver i sin artikel ”Pathways from authoritarianism” (2007:144) 

de nyansskillnader som uppträder mellan olika typer av icke-demokratiska regimer – häribland 

finns (icke-konstitutionella) monarkier, enpartiregimer, begränsade flerpartisystem, partilösa 

regimer och militärregimer. Enligt en annan typologi (Geddes, 1999) kan icke-demokratiska 

stater delas in i personalistiska, militärregimer, enpartistater och därutöver hybrider mellan 

dessa tre. Det finns alltså, som vi ser, en synnerligen rik och varierad flora av icke-demokratiska 

styrelseskick och det förekommer ingen tydlig skärningspunkt mellan demokratier och icke-

demokratier; snarast bör övergången däremellan beskrivas som ett graderat spektrum. Inte 

heller demokratier låter sig beskrivas i termer av ”mer demokrati” eller ”mindre demokrati”, 

utan demokratin finns i många dimensioner. Detta har man, med varierad framgång, försökt ta 

fasta på inom komparativ demokratiforskning, som vi ska se i härpå följande avsnitt. 

Av detta resonemang följer att inte heller demokratisering är att uppfatta som en enhetlig 

process, utan då demokrati har många dimensioner, måste övergångsprocessen - även benämnd 

transitionsfasen (se Di Palma, 1990; Geddes, 1999) till demokrati, förstås som en produkt av 

utvecklingen inom dessa skilda dimensioner. Däremot kan såklart dimensionerna influera och 

överlappa varandra genom en så kallad spillover-effekt, på det att ett framåtskridande inom en 

dimension avspeglar sig även inom en annan (Fox, 1994:184), men så behöver inte 

nödvändigtvis vara fallet. 

3.2.1 Demokratimått 

Låter sig demokratin mätas? De senaste decennierna har flera olika ”demokratiindex” tagits 

fram av varandra oberoende, nästan uteslutande amerikanska och västeuropeiska, 

forskningsinstitut, med syftet att ge ett kvantitativt mått på demokratins kvalitet i ett visst land. 

Bland de mer kända återfinns Freedom House, Polity, The Economist Intelligence Unit och 

Przeworski et al. I dessa komparativa index opereras med en kvantitativ värdering av 

demokratins omfång, där man med hjälp av olika graderade skalor försöker bedöma i vad mån 

demokratisk en stat är.  

Dessa demokratimått kan spela en förtjänstfull roll när det kommer till att vägleda 

internationella organisationer, stater och företag i samband med olika strategier och beslut där 

ett visst lands grad av demokrati måste tas i beaktande, såsom investeringar, handelsavtal, 

biståndsinsatser och dylikt. De kan också, mer implicit, syfta till att utmana och stimulera stater 

att utvecklas i demokratisk riktning (Beetham, 2004:2). Tyvärr är dessa mått ofta behäftade 

med en rad tillkortakommanden som kan ge en falsk och förvrängd bild av demokratins tillstånd 

och fortskridande i ett land.  

För det första är själva idén om att storheten ”demokrati” är kvantifierbar i sig tvivelaktig. 

Genom att ge poängvärden till ett lands prestation med avseende på olika demokratirelaterade 

variabler gör man sedan en summativ bedömning av graden av demokrati i landet i fråga. Detta 

arbetssätt tenderar därigenom att göra själva kvantifieringen till ett självändamål (Beetham, 

2004:2). 
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För det andra är mätningarnas objektivitet i flera fall bristfällig. Dels är mätinstitutens 

finansieringskällor i vissa fall kopplade till enskilda stater, såsom Freedom House vilket delvis 

finansieras av den amerikanska regeringen, medan Polity finansieras av CIA (Polity IV Project, 

2016). Dessa kopplingar kommer, som Jan Teorell har påpekat, även om allting verkligen skulle 

vara korrekt och opartiskt utfört, alltid att undergräva mätningens i fråga legitimitet som ett 

objektivt demokratimått och försvaga dess vetenskapliga trovärdighet. De mycket höga värden 

som konsekvent ges till västländer väcker också frågor kring bias: handlar detta överhuvudtaget 

om att göra en rättvisande komparativ bedömning av länders demokrati eller syftar det endast 

till självberömmelse? Därutöver föreligger alltså en uppenbar risk för godtycklighet när det 

kommer till att kvantifiera rent kvalitativa demokratikriterier och uttrycka dessa i ett, likaledes 

godtyckligt, poängvärde. I Freedom house’s framställningar används ofta en ordinalskala där 

länderna delas in efter de tre kategorierna Free, Partly Free och Not free. Det skapas ett 

illusoriskt intryck av objektivitet, exakthet och tillförlitlighet, när det i själva verket rör sig om 

högst kvalitativa egenskaper som svårligen låter sig mätas med en graderad skala.  

För det tredje ligger ofta en alltför begränsad och snäv syn på demokratibegreppet till grund för 

mätningarna. Istället för att definiera demokrati som en synnerligen bred och omfångsrik storhet 

vilken utöver de elektorala aspekterna innefattar medborgerligt deltagande, civil kontroll över 

militären, ett livaktigt civilsamhälle, mediefrihet, samt egalitära aspekter såsom ekonomisk 

jämlikhet och sociala rättigheter (Beetham, 2004:7), så tenderar de konventionella 

demokratimåtten att begränsa sig till endast någon eller några få av dessa dimensioner. 

Det finns emellertid nämnda brister till trots ett värde i att med kvantitativa mått kunna belysa 

och uppmärksamma olika trender i demokratins utveckling som kan utnyttjas av forskare på 

fältet. Mot bakgrund av dessa brister har alternativa mått på demokrati utvecklats av olika 

forskningsgrupper. Bland de främsta av dessa kan lyftas fram Varieties of Democracy (V-dem), 

ett projekt som leds av statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet i samarbete 

med Kellogg Institute for International Studies vid University of Notre Dame. Syftet med V-

dem är att utveckla nya, multidimensionella indikatorer på demokrati och jämföra mellan olika 

länder och över tid. Demokratins framväxt, tillstånd och utveckling spåras i alla världens länder 

från år 1900 till idag (Lindberg et al., 2014:159).  

V-dem är ett mycket omfattande projekt. Det opererar med fem olika komponenter av 

demokrati: en elektoral, en liberal, en deltagarbaserad, en deliberativ samt en egalitär. I syfte 

att på bästa sätt koda de olika ländernas demokrati över tid arbetar forskargruppen bakom 

projektet med lokala experter, cirka fem i varje land, där 90 % har minst en kandidatexamen på 

universitetsnivå (Lindberg et al., 2014:162). Var och en av de fem komponenterna bryts sedan 

ned till en mer disaggregerad nivå med nitton underkategorier, som i sin tur innehåller uppemot 

fyrahundra olika indikatorer på demokrati.  

Det finns några drag som skiljer ut V-dem från tidigare demokratiindex och som gör det mer 

tillförlitligt i egenskap av ett mått på demokratins tillstånd och utveckling, och därmed också 

mer användbart som mätinstrument.  

För det första opererar man med en komplex, flerdimensionell definition av demokrati. 

Demokratin innehåller flera variationer (varieties) som mäts och sammanställs i projektet. De 
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olika variationerna av demokrati samverkar, men utvecklas också i olika takt över tid. För det 

andra innehåller datamaterialet både mycket aggregerade komponenter och samtidigt väldigt 

detaljerade indikatorer. För det tredje använder man sig av lokala experter, flera i varje land. 

För det fjärde spåras de olika dimensionerna genom historien ända bak till 1900, vilket ger en 

unik översikt över historiska uppgångar och nedgångar. Slutligen använder man sig inte enbart 

av poängvärdet utan tar också fram ett konfidensintervall för varje skalvärdering (Lindberg et 

al., 2014:159-160).  

Det bör betonas att V-dem, liksom andra demokratimått, ingalunda gör anspråk på att utgöra 

något slags mått på länders aggregerade framgång eller ge någon utsaga om medborgarnas 

välbefinnande i de olika länderna, även om senare studier såsom exempelvis Happy Planet 

Index (HPI), som tar hänsyn till upplevt välbefinnande, förväntad livslängd, och ett lands 

ekologiska fotavtryck, har visat på högt individuellt välbefinnande i just de länder där 

demokratin är som mest utvecklad (HPI, 2012). Flera forskare har också belyst den korrelation 

som uppträder mellan mänskligt välmående och lycka, å ena sidan, och postmaterialistiska, 

demokratiskt grundade värderingar, å den andra (se Delhey, 2009). Vi kan med andra ord inte 

säkert säga om människorna egentligen har det bra i de stater som presterar bra i V-dem, fastän 

mycket alltså tyder på att det faktiskt föreligger en korrelation häremellan. V-dem bör först och 

främst ses som just ett förbättrat mått på demokratin; ett verktyg för att på bästa möjliga sätt ge 

en helhetsbild av i vilken grad det demokratiska styrelseskicket efterlevs i olika länder. 

3.3 Demokratisk konsolidering: ’When can we relax?’ 

En konsoliderad, eller om man så vill – stabil, demokratisk samhällsordning kan betraktas som 

det slutliga strävansmålet för alla demokratiseringsprocesser. En lyckosam övergångsprocess 

till demokratin från någon typ av odemokratisk ordning utmynnar således slutligen i den 

konsoliderade demokratin (Krasnozhon, 2013:222). I detta tillstånd har demokratin som 

styrelseskick blivit till den grad moget och förankrat att det är högst osannolikt att det ska falla 

samman till följd av annat än en extern inverkan såsom ett krig eller ett yttre angrepp 

(O’Donnell, 1996). 

Med detta sagt finns inte någon enhetlig syn på hur själva begreppet ”demokratisk 

konsolidering” egentligen ska konceptualiseras och förstås, samt vad som egentligen krävs av 

ett politiskt system för att det ska kunna betraktas som konsoliderat. När kan en demokrati anses 

vara konsoliderad, eller, som Di Palma (1990:142) uttrycker det: ’When can we relax?’ Ett 

klassiskt krav på demokratisk konsolidering har varit det så kallade ”two-turnover-testet”. Med 

detta avses att en demokrati är att anse som konsoliderad när en regering, som själv blivit vald 

på demokratisk väg, för första gången förlorar makten till oppositionen i ett demokratiskt val, 

accepterar valresultatet och sedan i fredlig ordning överlämnar makten. 

Men som flera forskare påpekat (Beetham, 1994:160; Di Palma, 1990:142-144) är detta en 

mycket förenklad och högst bristfällig modell för när en demokrati är att anse för konsoliderad. 

Faktum är att det under 1900-talet funnits en rad stater med ett synnerligen väl fungerande 

valsystem, konstitutionalism, maktdelning, och omfattande individuella fri- och rättigheter, 

som alltså i alla avseenden uppfyller kraven på en liberal demokrati, men där väljarna fortsätter 

att rösta på samma parti i flera decennier, och något maktskifte inte sker. Bland dessa återfanns 

länge Japan, Italien och Mexiko, och än idag är Botswana – ett av de mest demokratiska 
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länderna på den afrikanska kontinenten – styrt av samma parti som tog över landet vid 

självständigheten. Den mexikanska republiken styrdes i 70 års tid av partiet PRI, som vann val 

efter val ända fram till år 2000. Det var trots detta ett flerpartisystem, om än med vissa 

begränsningar (Hadenius & Teorell, 2007:147). Det är vidare föga ifrågasatt att Japan eller 

Italien verkligen var demokratiskt konsoliderat under efterkrigsperioden. Enligt two-election-

testet var dock ingen av dessa ovan nämnda stater en konsoliderad demokrati. Detta visar på att 

det behövs ett bättre mått på konsolidering. Beetham (1994:160) föreslår exempelvis att 20 år 

av regelbundna, fria och demokratiska val skulle vara en tillräcklig tidsrymd för att anse 

transitionsprocessen vara avslutad och demokratin konsoliderad. Det synes emellertid vara 

otillräckligt att, för att ge en fullgod definition av konsolidering, utgå endast från regeringars 

varaktighet – detta skulle innebära att demokratibegreppet reduceras till en fråga om 

regeringsstabilitet, och tidsaspekten får ett avgörande inflytande över huruvida en stat är att 

betrakta som en konsoliderad demokrati eller ej. Hadenius och Teorell (2007:148) ger stöd åt 

detta resonemang och påpekar att regeringsstabilitet inte kan vara ett kriterium för att särskilja 

olika typer av regimer från varandra. 

I tidigare forskning har det framhållits att det finns stora risker inbäddade i övergångsfasen 

(Svolik, 2008), som potentiellt kan bädda för en deconsolidation, där medborgare som tidigare 

hade en acceptans för demokratiska spelregler blir mer öppna för auktoritära lockelser (Foa & 

Mounk, 2016:15), illiberala aktörer kommer till makten och börjar nedmontera hela den 

demokratiska statens fundament. Det finns därför ett behov av att se närmare på de faktorer som 

hindrar demokratisk konsolidering och, omvänt, vad som kan underlätta och förklara 

densamma, för att senare, i analysdelen, närmare studera vad som ligger bakom den 

ofullständiga demokratiska konsolideringen av de central- och östeuropeiska staterna. 

3.3.1 Medborgarskapande 

Hur går invånarna i en stat från att vara passiva objekt för maktutövning, såsom tydligt framstod 

i de kommunistiska staterna i östblocket, till att bli medborgare och aktiva deltagare i sociala 

och politiska processer? Hur ska själva medborgarbegreppet förstås och förklaras?  

Medborgare är av central betydelse för den liberala demokratins livskraft och duglighet. En 

fungerande demokrati bärs inte upp av klienter och undersåtar, utan av aktiva och delaktiga 

medborgare vilka besitter en förståelse och acceptans för den demokratiska ordningens 

spelregler, och vars självständighet i sin tur accepteras av staten.  

Enligt teorin om medborgarskapande är inte medborgarskapet någon på förhand given 

egenskap som förblir statisk genom livet, utan något som kontinuerligt formas genom en 

lärandeprocess i utbildningsverksamheten och i det omgivande samhället. Medborgarna 

”skapas”, eller ”konstrueras”, genom att undergå social interaktion. Det att formas till 

medborgare kan således betraktas utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som en livslång 

subjektsskapandeprocess (Dahlstedt & Olsson, 2014:8-9).  

Medborgarskapet som koncept kan enligt sociologen Thomas Marshalls (1950) klassiska 

definition förstås såsom en delaktighet i en större social gemenskap vars medlemmar delar vissa 

bestämda rättigheter och skyldigheter – civila (såsom yttrande- och tankefriheterna), politiska 

(allmän rösträtt, deltagande i politiskt beslutsfattande) och sociala (rätt till social välfärd och 
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ekonomisk trygghet), vilka kan utövas inom ramarna för adekvata demokratiska institutioner 

(Marshall, 1950:10-11). Av medborgarskapets logik följer att dess subjekt – medborgarna –  

åtnjuter ”fullt medlemskap i en gemenskap” (Marshall, 1950:8). Den legalistiska, objektiva syn 

på medborgarskap som återfinns hos Marshall återspeglas i följande definition, som ges av 

statsvetaren Andrew Heywood (1994:155):  

“Citizenship therefore represents a relationship between the individual and the state, in which 

the two are bound together by reciprocal rights and obligations” 

Detta förmedlar bilden av medborgarskapet som i första hand ett samhällskontrakt mellan stat 

och medborgare. Föreliggande koncept ger dock uttryck för en väldigt statisk bild av 

medborgarskapet. Har inte medborgarskapet egentligen betydligt fler, och mer föränderliga, 

aspekter än vad Marshall tillmäter det? Det har föreslagits att medborgarskapsbegreppet inte i 

första hand, som hos Marshall, bör betraktas som ett ”varande” – en status – utan måste 

behandlas som en mer komplex sammansättning av sociala och ekonomiska praktiker, identiter, 

känslor och livsföring (jmf Turner, 1993; Gustafsson, 2016:24). Medborgarskapsbegreppet är 

alltså, enligt detta synsätt, inte något som kan begränsas till kontraktet mellan stat och 

medborgare, utan måste vidgas till att utgöra ”en total relation” (Werbner & Yuval-Davis, 

1999:4). Medborgarskap handlar således minst lika mycket om subjektiv identitet – såsom en 

känsla av tillit, tillhörighet och lojalitet – som om en objektiv, rättslig status. Denna syn på 

medborgarskapet som intersektionellt och föränderligt, som en uppsättning normer och 

praktiker vilka förvärvas och formas under livets gång, ligger till grund för teorin om 

medborgarskapande (Dahlstedt & Olsson, 2014:10; Gustafsson; 2016:27-28).  

Den uppmärksamme läsaren har kanske noterat att ingenting ovan har sagts om de sociala och 

institutionella betingelser som fordras för att en process av medborgarskapande alls ska kunna 

äga rum. Ett auktoritärt samhälle, där människor behandlas enkom som objekt för maktutövning 

och som länkar i ett system, förefaller emellertid synnerligen ogynnsamt för att skapa 

medborgare av den art som beskrivs ovan. I sådana stater, såsom de kommunistiska, är därför 

själva samhällsstrukturen fientligt inställd till en medborgarskapandeprocess. Därtill måste 

nämnas att övergången från auktoritarism till demokrati innefattar en synnerligen omfattande 

omdaningsprocess på ett etiskt och psykologiskt plan, något som ytterligare försvårar för 

människors mottaglighet inför ett medborgarskapande. Befolkningen bär fortfarande på en rad 

heteronoma mentala arv från kommunisttiden, som yttrar sig i kollektivistiskt handlande, 

klientelism, korruption, lågt socialt kapital och en brist på tilltro till de formella institutionerna. 

Övergången till en liberaldemokratisk samhällsordning innebär att människan går från att vara 

ett objekt för maktutövning till ett tillstånd av ”human autonomy” (Blokker:2005:514), där 

medborgarna utgör subjekt med en självständig världsuppfattning och en förmåga att, där så 

krävs, handla socialt och politiskt. I linje med detta menar Blokker (2005:514) att den post-

kommunistiska emancipationen bör förstås som en frigörelse av subjektet från en totalitär, 

centralstyrd heteronomi. Det finns således ett mentalt, postkommunistiskt arv vilket tar tid att 

lämna bakom sig. Läsaren för kanske tankarna till Vaclav Havel som förfäktade en 

samhällsgemenskap genomsyrad av moraliska värden (civic moral community), ett 

medborgarsamhälle uppburet av ärlighet och värdighet. Medborgarna bör, enligt denna syn, lära 

sig att ”leva i sanning” (Skapska, 1997:145). Sådana diskussioner om det etiskt rotade 
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civilsamhället har kommit att uppbära stor betydelse åren efter att den demokratiska 

omvandlingen inleddes, då det nya, liberaldemokratiska samhället började uppvisa en mängd 

tillkortakommanden och bakslag. 

3.3.2 Politisk kultur 

Det synes rimligt att demokratin har störst möjligheter att rota sig i de länder där den politiska 

kulturen, innefattande medborgarnas uppfattningar, attityder och förväntningar på politiken, är 

fördelaktig därtill. Det har i tidigare studier framhållits att förhållandet mellan kultur och 

institutioner i ett demokratiskt samhällsbygge kan beskrivas i termer av en växelverkan och en 

ömsesidig påverkan, där politisk kultur inte enbart är orsak till en utveckling i demokratisk 

riktning, utan även är att betrakta som en produkt av det rådande styrelseskicket (Sztompka, 

1996:117). 

Alla demokratiseringsprocesser kräver, för att lyckas, att det växer fram en acceptans för 

demokratiska procedurer och spelregler bland demos, folket. Med andra ord måste ett slags 

kultur som grundar sig i brett deltagande i det demokratiska beslutsfattandet, en förståelse av 

och en samsyn kring elementära demokratiska värden såsom pluralism, maktdelning och 

rättssamhälle etableras bland medborgarna.  

En utvecklad politisk kultur är därigenom en mycket viktig beståndsdel i demokratiska 

samhällen (Krasnozhon, 2013:225). Med politisk kultur avses här en samling attityder och 

uppfattningar vilka ger form åt politiska processer och som bidrar med de spelregler vilka styr 

aktörers beteende inom det politiska systemet. Gabriel Almond och Sidney Verba, som 

initierade begreppet, opererade med en tämligen rättfram definition. Almond (1956:396) 

definierar exempelvis politisk kultur såsom en “particular pattern of orientations to political 

action”. Denna definition har dock kommit att bestridas av senare forskare såsom otillräcklig 

och alltför begränsad (se Chilton, 1988). Pye (1995:965) tillmäter i sin tur politisk kultur 

definitionen ’the sum of fundamental values, sentiments and knowledge that give form and 

substance to political processes’. 

Några huvuddrag hos politisk kultur som lyfts fram av Almond och Verba är politisk respekt 

(deference), där medborgarna erkänner och respekterar en politisk överhet; konsensus, som 

innebär en folklig samsyn kring hur staten skall organiseras och styras; samt homogenitet 

(homogeneity), i meningen att det existerar en viss grad av enhetlighet i befolkningens kulturella 

och religiösa uttryck (Almond & Verba, 1963). Politisk kultur kan delas in i tre huvudtyper som 

beskrivs i Almond & Verbas The Civic Culture: den provinsiella, den subjektiva och den 

deltagarbaserade politiska kulturen. 

Den provinsiella politiska kulturen (parochial political culture) är en traditionell typ av politisk 

kultur, där medborgarna är alienerade från centralmakten och har endast en synnerligen vag 

uppfattning om dennas existens och förehavanden. Något folkligt deltagande i beslutsfattandet 

förekommer överhuvudtaget inte. Medborgarna är alltså delaktiga varken på input- eller 

outputsidan och förväntar sig inte någon politisk förändring. Man ser primärt till sin egen 

familjs överlevnad och välgång (Pavone, 2014:2). Exempel på denna typ av kultur kan hämtas 

från primitiva stamsamhällen. 
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Inom den subjektiva politiska kulturen (subject political culture) har medborgarna förvisso 

betydligt mer omfattande kunskap om politiska processer och handlingar. Man har kunskap om 

hur samhället styrs, vilka lagar som beslutas om och man känner till huvuddragen i det politiska 

och rättsliga systemet. Dock tillåts man inte, eller har inte möjligheterna att, påverka 

beslutsfattandet och delta som aktörer i politiken. Individen kan vara ett medvetet subjekt i den 

politiska sfären, men förblir ett begränsat och passiviserat sådant. Denna politiska kultur 

återfinns vanligen i auktoritära, centralstyrda samhällen såsom de socialistiska staterna i 

Central- och Östeuropa under efterkrigstiden. 

Slutligen, i den deltagarbaserade, eller deliberativa, politiska kulturen (participant political 

culture) är medborgarna aktörer som åtnjuter full delaktighet i beslutsfattandet. De kan genom 

pluralistisk media och parlamentariska församlingar influera politiska diskussioner, ställa krav 

och utkräva ansvar av makthavarna. Det förekommer ett utvecklat partisystem och ett livaktigt 

civilsamhälle med en mångfald av olika intressegrupper vilka är involverade i politiken. 

Medborgarna har alltså kontroll över, och delaktighet i, såväl input- som outputsidan i 

samhällsstyrningen. Denna politiska kultur ligger närmast moderna, demokratiska samhällen. 

Författarna observerade emellertid att få politiska kulturer står i överensstämmelse med någon 

enskild av de tre idealtyperna, istället är de oftast av blandad art (Pavone, 2014:2). Almond och 

Verba sökte identifiera ett slags politisk kultur som är särskilt förmånligt för en liberal 

demokrati och formulerade detta som ”the civic culture”, en ”medborgarkultur”, vilken 

innefattar element från alla de tre ovan berörda typerna av politisk kultur. Denna kultur är 

”nödvändig för deltagande i ett demokratiskt system” (Sztompka, 1996:118), och inkluderar 

politisk aktivism, deltagande i politiskt beslutsfattande, respekt för rättsstaten, gemensamt 

ansvarstagande för demokratin, respekt för majoritetens vilja och dylikt. Chantal Mouffes 

resonemang om utvecklingen av agonism, där man ser politiska opponenter istället för fiender 

som ska förgöras (antagonism) ligger nära till hands (Biesta, 2011:148). Civic culture innebär 

emellertid inte att medborgaren är konstant involverad i politiken och aktivt följer med i alla 

beslutsprocesser; tvärtom blandas här väsensskilda typer av politiska kulturer så att det 

uppträder en balans mellan, å ena sidan, folkligt deltagande och kontroll och, å andra sidan, ett 

representativt styrelseskick och effektivt beslutsfattande. Den provinsiella och den subjektiva 

politiska kulturens tillbakahållande funktion, dess moderation, balanseras mot den 

deltagarbaserade kulturens kontroll och ansvarsutkrävande (Pavone, 2014:2). Medborgarna är 

aldrig till den grad involverade i det politiska att de inte i fredlig ordning accepterar enskilda 

politiska beslut som de inte håller med om (Hague & Harrop, 2013:95). Almond och Verba 

utförde mellan 1959 och 1960 en komparativ studie med fem länder där man fann att denna typ 

av politisk kultur då var som mest framträdande i Storbritannien, och i något mindre 

utsträckning i USA (Hague & Harrop, 2013:95).  

Avsaknaden av en utvecklad politisk kultur av den art som Almond och Verba beskriver kan 

yttra sig i en politisk apati, att man ständigt förlitar sig på statens hjälpande hand snarare än sig 

själv, och att medborgarna tenderar att skuldbelägga systemet snarare än att ta eget ansvar 

(Sztompka, 1996:119). En demokratisk stat upprätthålls och förvaltas av medborgarna, vilket 

förutsätter att dessa uttrycker en acceptans för densamma. Denna acceptans innebär att 

medborgarna hyser tilltro till att demokrati som samhällsordning är kapabel att ge dem ett gott 
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liv och att de känner tillit till de institutioner varpå denna samhällsordning vilar. Som Sztompka 

(1996:127) påpekar tar transformationsprocessen lång tid i anspråk och kräver en fundamental 

förändring inom den kulturella domänen. Den viktigaste komponenten i en övergång till 

demokrati är enligt honom förändringen av enskilda människors beteende, deras tankar och 

handlingar, vilket i högsta grad kan hänföras till det kulturella. 

Det förefaller samtidigt uppstå en viss spänning mellan, å ena sidan, de rent institutionella 

förändringarna och, å andra sidan, den omdaning som sker på den kulturella, mentala och 

civilisationella nivån. Sztompka (1996:117) lånar in en slående metafor från Brzeziński (1989:2 

s.f.) som påpekar att det arkitektoniska hantverket att bygga ett hus (institutionalisering) inte är 

detsamma som att inrätta ett hem (omvandling av kultur och livsvärldar). Med andra ord 

kommer demokratiska institutioner inte nödvändigtvis och inte omedelbart att kompletteras 

med en därtill passande politisk kultur.  

Miguel Angel Centeno (1994:139) framhåller i sin studie av förhållandet mellan 

demokratisering och marknadisering att det finns en mängd kulturella hinder mot såväl 

demokratisering som mot övergången till en kapitalistisk marknad i de flesta central- och 

östeuropeiska stater: det handlar framför allt om en kvarvarande mentalitet av påtvingad 

jämlikhet samt ett svåröverkomligt arv av att leva i lögn och förvirring vilket resulterar i ett 

dysfunktionellt civilsamhälle. 

Slutligen bör framhållas att en välfungerande politisk kultur byggd på postmaterialistiska 

värden förmår bidra till att skapa också en rättvis social och ekonomisk samhällsordning. 

Kulturella faktorer är, som Inglehart (1988) visat, inte statiska och oföränderliga över tid som 

rational choice-orienterade teorier hävdar, utan i högsta grad flexibla. Ekonomisk utveckling 

”producerar” inte en stabil demokrati, utan det krävs förändringar i kultur och i den sociala 

strukturen för att forma det politiska och ekonomiska livets natur (Inglehart, 1988:1229). 

Sammanfattningsvis har alltså kulturella aspekter stor bäring på hur demokratin utvecklas; 

kulturen formar både det politiska och det ekonomiska livets natur. 

Schematisk översikt 

 Parochial 

political culture 

Subject 

political 

culture 

Participant 

political culture 

The civic 

culture 

Deltagande Låg/obefintlig Medel Hög Varierar 

Partisystem Obefintligt Outvecklat Välutvecklat Utvecklat, men 

inga masspartier 

Input/output Ingetdera Endast input Både input och 

output 

Både input och 

output vid 

bestämda 

tillfällen 

Civilsamhälle Saknas Svagt, 

underordnat 

makten 

Utvecklat och 

ständigt aktivt 

Utvecklat, kan 
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3.3.3 Övriga faktorer 

Denna studie söker framhålla medborgarskapets och den politiska kulturens centrala betydelse 

för att skapa hållbara demokratier. Det finns dock en mängd andra, viktiga faktorer som kan 

underlätta eller komplicera demokratiseringsprocesser, och för att ge en rättvisande helhetsbild 

av den akademiska diskussionen kring demokratisk konsolidering bör också några av dessa 

aspekter lyftas fram. 

David Beetham (1994:161 s.f.) redogör i tio tämligen utförliga hypoteser för de kulturella, 

sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar vilka krävs för att uppnå en framgångsrik 

demokratisk konsolidering. Här nedan diskuteras, med utgångspunkt i Beethams hypoteser, 

teoretiska antaganden om drivkrafterna bakom konsolidering utifrån tre olika kategorier: 

historiska, politiska och socioekonomiska.  

Historiska faktorer 

Det finns inga explicita empiriska bevis för att den omedelbart föregående regimen innan en 

demokratiseringsprocess inleds skulle ha direkt inverkan på hur transitions- och 

konsolideringsprocessen kommer att fortlöpa. Det finns heller inte signifikanta belägg för att 

tidigare demokratisk erfarenhet har någon väsentlig betydelse för om ett land lyckas 

demokratiseras eller inte: flera av de idag demokratiska, västeuropeiska staterna hade vid 1900-

talets inledning inte något demokratiskt arv överhuvudtaget att bygga på. Snarare tycks en 

väldigt turbulent historia med omväxlande semidemokratiska och auktoritära styren, såsom i 

delar av Latinamerika, i det långa loppet kunna skapa en känsla av modlöshet bland 

medborgarna kring möjligheterna till långsiktig konsolidering. Det finns alltså inte någon 

omedelbar koppling mellan den tidigare regimtypen och framtidens utsikter vad gäller 

demokratisk konsolidering. Det är dock klart att olika regimtyper lämnar efter sig väsensskilda 

typer av eftermälen och olika belastningar för en övergångsregering. Exempelvis för 

militärregimer med sig den mycket utmanande uppgiften att avpolitisera de väpnade krafterna, 

och detta kan arta sig på olika sätt: som i Grekland och Argentina där militären diskrediteras, 

eller som i Chile där militären lyckas förhandla till sig fördelar och vetomakt gentemot den 

demokratiska ledningen (Beetham, 1994:162), eller som i Turkiet under 2000-talets början där 

militären fått göra stegvis reträtt inför en folkligt understödd statsmakt. 

En kommunistisk regim, å sin sida, lämnar efter sig den kanske än mer utmanande uppgiften 

att introducera en marknadsekonomi samtidigt med statens demokratisering. Att genomföra 

övergången till politisk demokrati och övergången till marknadsekonomi inom samma 

tidsspann medför nämligen avsevärda motsättningar, spänningar och risker (Sztompka, 

1996:116). Det kan vara farligt att igångsätta en demokratisering och en övergång till 

marknadsekonomi simultant: då deras tidsskalor skiljer sig kraftigt åt skapar det bland 

befolkningen en tidig erfarenhet av ekonomisk svårighet som följer av den ”chockterapi” som 

ofta används när marknadsekonomi skall införas. Det har i viss forskning anförts att detta ”de 

dubbla övergångarnas dilemma”  kan komma att allvarligt underminera tilltron till demokrati 

som system (Centeno, 1994). För att undvika detta bör, enligt vissa forskares utsagor, 

förändringar av polity och economy hållas isär. Centeno (1994) framhåller som en lösning att 

liberaliseringen av ekonomin (”marknadiseringen”) i möjligaste mån bör föregå 

demokratiseringen av politiken. Detta skulle potentiellt kunna ske exempelvis om den politiska 
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makten dominerades av en viss klass. En annan vision är att en teknokratisk regering skulle 

överse en liberalisering av ekonomin, innan demokratin införs. En tredje väg är att fullständigt 

avpolitisera ekonomin genom att kraftigt begränsa statens inflytande i densamma (Centeno, 

1994:135). Emellertid är det allt annat än en enkel uppgift att hålla isär marknadens och 

demokratins respektive införande i ett land, inte minst i de postkommunistiska staterna som 

närmast helt saknade marknadsmekanismer. Liberaliseringen av de politiska och ekonomiska 

systemen har i dessa stater skett i stort sett parallellt, och det förefaller vara extremt svårt att 

skjuta upp den ena utvecklingen utan att också göra avkall på den andra, och vice versa. 

Övergången från planekonomi och kommunistisk auktoritarism till kapitalism och liberal 

demokrati är därför att likna vid en jämmerdal; det är en mödosam vandring för åtminstone en 

hel generation, vilken fordrar både ordning och disciplin (Centeno, 1994:134, Di Palma 1990). 

Politiska faktorer 

Statsbyggnadsprocessen (state building) som innefattar skapandet av en fungerande 

statsapparat med ordnade institutioner och våldsmonopol över hela statens territorium är av 

yttersta betydelse i en liberaldemokratisk stat (Fukuyama, 2015:12). Prestationskraven på både 

den lagstiftande och exekutiva makten är också betydligt viktigare för demokratier i 

uppbyggnadsfas än för konsoliderade demokratier. I de senare kan misslyckade regeringar 

regelbundet bytas ut utan att hela systemet för den skull misskrediteras, medan i de förra hänger 

hela det demokratiska systemets demokratins framgång på de allra första regeringarnas förmåga 

att leverera tillfredsställande förändringar (Beetham, 1994:162). Det som benämns som 

democratic governance har alltså ur en legitimitetssynpunkt avgörande betydelse för nya 

demokratier (Fukuyama, 2015:15). Ett tydligt exempel på detta är utvecklingen i Ryssland efter 

Boris Jeltsins kaotiska tid vid makten på 1990-talet, där medborgarnas tillit till demokratin helt 

eroderades efter ett decennium av nyliberalt motiverad ”chockterapi”, oligarkvälde och 

inkompetent vanstyre vilket medförde en oförmåga att upprätthålla grundläggande lag och 

ordning. I en sådan stat har idéer om demokrati, tolerans och medborgarskap små 

förutsättningar till att få någon bäring. 

Av stor betydelse för det demokratiska systemets hållbarhet är frågan om hur djup och 

omfattande transitionsfasen är, hur inkluderande eller exkluderande den är, vilka aktörer som 

kommer till att ”äga” och styra densamma. Formella och informella överenskommelser om 

reglerna för det politiska spelet har avgörande betydelse för vilken riktning övergångsprocessen 

kommer att anta och därmed också vilka chanser som finns för att demokratin ska konsolideras. 

Skapas så kallade ”elitpakter” mellan företrädare för det politiska och ekonomiska 

etablissemanget, vilka balanserar och tryggar den demokratiska övergången? Som flera 

forskare har påpekat förmår sådana ”pakter”, eller breda överenskommelser mellan 

konkurrerande politiska och ekonomiska eliter, inte minst bland den tidigare demokratiska 

oppositionen, utöva en stabiliserande verkan på övergångsfasen då man sätter upp vissa 

gemensamma ramar och förhållningsregler för den politiska processen (Beetham, 1994:163; Di 

Palma, 1990; se Burton & Higley, 1987:295-307 för en historisk analys av elitpakternas 

betydelse; Geddes, 1999:120). Emellertid finns risken att dessa pakter också kan få 

exkluderande effekt gentemot stora befolkningsgrupper, inte minst i stater med en betydande 

etnisk eller religiös minoritetsbefolkning. Dessa pakter riskerar dessutom att ha en skadlig 
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verkan i det fall där starka antidemokratiska rörelser inkluderas och tar överhanden i dessa 

pakter. 

Frågan om hur en ny konstitution förhandlas fram och antas är en viktig indikation på vilka 

krafter som utövar kontroll över övergångsprocessen (Beetham, 1994:164). En konstitution 

utgör det legala fundament varpå den nya, demokratiska samhällsordningen ska vila. Det är 

därför av betydelse för demokratiseringens utfall om det handlar om en långvarig, genuin debatt 

bland folket kring hur konstitutionen ska konstrueras eller om konstitutionaliseringen tvärtom 

reduceras till en överenskommelse mellan eliterna som inte blivit förankrad bland medborgarna. 

Detta riskerar att på längre sikt skapa en klyfta mellan befolkningen och den politiska eliten 

vilken genererar folklig misstro mot hela det demokratiska företaget. 

Socioekonomiska faktorer 

Ett marknadsekonomiskt system är en förutsättning för en institutionaliserad demokrati. Det 

underlättar för framväxten av ett civilsamhälle och begränsar makten för en byråkratisk apparat. 

Det reducerar vad som står på spel i den elektorala processen genom att separera den 

ekonomiska tävlan och den politiska makten i olika sfärer. Men marknadskrafterna kan också 

verka för att underminera demokratin (Beetham, 1994:164-165). Ojämlik fördelning som 

resultat av en ohämmad marknadsekonomi bär politisk ojämlikhet i sitt sköte, vilket 

undergräver de positiva demokratiska rättigheterna och tilliten mellan medborgare. Detta 

skapar förutsättningar för populistiska och auktoritära krafter att vinna mark. För en väl 

fungerande demokrati krävs ett generellt välfärdssystem och ett i någon mån utbyggt socialt 

skyddsnät för att skydda medborgarna från marknadens misslyckanden, något som varit en av 

den västeuropeiska socialdemokratins största landvinningar under efterkrigstiden. Under 

socialdemokratins försorg stärktes, genom stora samhällsreformer, demokratins egalitära 

dimension, och man lyckades samla ett brett stöd bakom idén om att social jämlikhet är en 

förutsättning för en godartad marknadsekonomi och en hållbar ekonomisk tillväxt. Marknaden 

och staten måste komplettera varandra, men samtidigt också skyddas från ”ömsesidig 

förstörelse” (Beetham, 1994:165). Den socialdemokratiska modellen kan ställas mot en mer 

nyliberal ansats vilken förfäktar strukturomvandlingar och forcerad ”chockterapi” för att övergå 

till marknadsekonomi. Det liberala konceptet att frikoppla politik från marknad och hålla staten 

minimal, att ge utrymme för mer individuellt ansvarstagande i ekonomin och ett mer 

självständigt civilsamhälle, har å ena sidan en stärkande effekt på demokratin. Å andra sidan 

riskerar nedskärningar i offentligt finansierad välfärd, underkännandet av statens 

tillväxtskapande roll i ekonomin och en blind tilltro till marknadens självreglerande 

mekanismer att alienera medborgarna och få dessa att, redan tidigt i transitionsfasen, 

sammankoppla demokratibegreppet med den marknadsliberala policy som förs i dess namn, 

och därmed sätta konsolideringen av demokratin på spel (O’Donnell, 1993:1362-1367; 

Beetham, 1994:165). 

Lipset (1959) menade i sitt banbrytande verk ”Some social requisites of democracy” att 

demokrati är avhängigt ekonomisk utveckling, då den senare reducerar ojämlikheten i samhället 

och föder ett mer utvecklat civilsamhälle. Att det finns en positiv relation mellan ekonomisk 

utveckling och demokratisering, och omvänt, att fattigdom borgar för auktoritarism, har också 

bekräftats i en mängd senare studier (Muller, 1995:979; Geddes, 1999:117). Detta knyter an till 
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ett moderniseringsteoretiskt resonemang och föreslår att demokratisk utveckling är en följd av 

modernisering i termer av ekonomiskt välstånd, utbildning, urbanisering och industrialisering. 

Denna tes har motsagts av bland andra Adam Przeworski, som anför att en sådan koppling alls 

inte är helt klar, men att det snarare är så att länder med välutvecklade ekonomier, hög tillväxt 

och generellt välstånd har bättre förutsättningar att förbli demokratiska (Przeworski & Limongi 

1997:156-167; Przeworski et al. 1996:40 s.f.; Foa & Mounk, 2016:14). 

Att demokrati korrelerar med en avsaknad av stora sociala klyftor har också understrukits i 

tidigare forskning (se Muller, 1995). Muller visar i sin banbrytande studie att det råder en 

motsättning mellan ekonomisk utveckling och nivån av demokrati, något som var tydligt inte 

minst i 1960- och 70-talens Latinamerika, där ekonomin befann sig i tillväxt, samtidigt som 

staterna blev alltmer auktoritära och repressiva. Muller menar att detta i hög grad kan förklaras 

av stora inkomstskillnader. Inkomstskillnader har en högst negativ inverkan på demokratins 

stabilitet över tid, och denna negativa effekt motverkar den positiva påverkan som ekonomisk 

tillväxt utövar. Ekonomisk tillväxt har dock inledningsvis starkare påverkan än vad 

inkomstskillnader har, och därför är det i länder som är relativt utvecklade som demokratin 

skadas om inkomstskillnaderna är höga (Muller, 1995:967). Det är sammantaget alltså svårt att 

upprätthålla de nödvändiga institutionerna för en liberal demokrati med stor social och 

ekonomisk ojämlikhet.  

Ekonomisk tillväxt renderar också en mer utbildad befolkning som kan skapa ett livaktigt 

medborgarsamhälle och utöva inflytande över politiken. Detta ger människor ett självförtroende 

i sitt beteende i förhållande till det politiska; det skapar en vetskap om sina medborgerliga 

rättigheter och en tro på att man kan påverka sitt öde, vilket som vi sett i tidigare avsnitt är en 

viktig komponent i en konsoliderad demokratisk stat. Denna medborgerliga medvetenhet är 

vidare ett tämligen effektivt vaccin mot auktoritära, klientelistiska och paternalistiska regimer. 

Det kan dock invändas att en mer utbildad befolkning, och de mervärdeseffekter detta ger, inte 

nödvändigtvis behöver vara en produkt av ekonomisk utveckling. Det är kanske snarare så att 

utbildning och utjämning av sociala ojämlikheter är den förklarande variabeln, medan 

ekonomisk tillväxt och demokratisering är den beroende variabeln som följer härpå. 

Demokratisering skulle kanske kunna nås även i avsaknad av en hög nivå av ekonomisk 

utveckling. Man kan tänka sig att en stat genom en policy för ekonomisk och social jämlikhet 

och satsningar på utbildning kan skapa förutsättningar för en konsoliderad och hållbar 

demokrati trots att ekonomin förblir på ett lägre utvecklingsstadium. Som Hahn (1991:395) 

påpekar är inte heller ekonomisk utveckling på något sätt en garant för demokratisk sådan, då 

det finns en stor mängd stater både i det förflutna och i vår samtid som varit ekonomiskt 

utvecklade men inte rört sig mot mer demokrati. 

Man kan dessa akademiska kontroverser till trots ändå sluta sig till att demokratisk utveckling 

är betjänt av ekonomisk tillväxt, även om denna inte nödvändigtvis behöver föregå övergången 

till en postauktoritär ordning. Den ekonomiska utvecklingens positiva inverkan tycks också 

avmattas av alltför djupa inkomstskillnader, eller, om man så vill, socioekonomiska klyftor. En 

utbildad befolkning är likaså en grundläggande komponent för att det demokratiska 

samhällsbygget ska ha någon bäring. 
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Även om sociala och historiska faktorer spelar in bör inte demokratisering betraktas som en 

produkt av ”automatiska sociala processer” (Beetham, 2004:13); det krävs alltid en medveten, 

mänsklig verkande kraft (agency). Beetham (1994:166-67) framhåller class agency som en 

viktig stödjande kraft i demokratiseringsprocesser. Framväxten av olika socioekonomiska 

grupper vars livsföring och sociala förhållanden ger dessa gruppers medlemmar incitament att 

stödja demokratiseringsprocesser är en viktig del i förstadiet till demokrati. 

Ett kapitalistiskt ekonomiskt system skapar å ena sidan förutsättningar för demokrati då den 

begränsar det politiska inflytandet för landägare och oligarker och skapar en organiserad, 

politiskt medveten urban arbetarklass, men samtidigt också en progressiv urban medelklass 

(Muller, 1995:969). Dessa krafters intressen ligger i att bygga demokrati, och deras kapacitet 

till kollektiv handling ger dem politisk kraft bakom sin kamp, samt möjlighet att försvara den 

demokratiska staten när den står under hot. Möjligheterna att frambringa en hållbar demokrati 

är mindre där den kapitalistiska utvecklingen cementerar ett oligarkvälde, eller där 

arbetarklassen – eller den urbana medelklassen, bör tilläggas, vars roll som ”demokratisk agent” 

Beetham och tidigare forskare synes underskatta – är förhållandevis liten, emedan den 

demokratiska framgången då kommer att vara avhängig koalitioner som riskerar att vara mycket 

instabila och ofördelaktiga för de demokratiska krafterna (Beetham, 1994:167). Enligt denna 

tes fordrar demokratisk konsolidering emellertid mer än enbart förekomsten av organiserade 

sociala grupper förmögna att stärka och skydda det demokratiska systemet: det krävs också 

förutsättningar för en klasskompromiss (jmf Centeno, 1994:140). Ekonomiskt tar detta sig 

uttryck i att det finns utrymme för att möta de minsta kraven från såväl kapitalets och arbetets 

sida; politiskt uttrycker det sig i införlivandet av skilda socioekonomiska kohorter i ett 

representativt system genom att det skapas politiska partier på både vänster- och högersidorna 

av det politiska spektrumet (Beetham, 1994:167). 

Man bör dock också, utöver de ovan nämnda socioekonomiska intressegrupperna, ta hänsyn till 

andra sociala krafter vilka tillsammans kan utgöra en pro-demokratisk koalition. Det handlar 

om de grupper vars sociala betingelser gör dem benägna att försvara demokratiska värden: här 

ingår lärare, grupper, NGO:s, icke-statliga trossamfund, lantbrukarorganisationer och dylikt 

(Beetham, 1994:167).   

3.4 Demokratins komplexitet 

Denna teoretiska redogörelse har ämnat illustrera att konsolideringen av demokratin är en 

ytterst komplex process vilken är beroende av flera olika faktorer. Framför allt har vikten av 

medborgarskapandet och formandet av en politisk kultur betonats. Medan historiska faktorers 

inverkan är omstridd, har ändå den omedelbart föregående regimens karaktär betydelse för hur 

övergången kommer att organiseras. Också kompositionen av politiska aktörer efter att 

övergången inletts är av betydelse; inte minst spelar överenskommelser bland viktiga politiska 

vetospelare, så kallade elitkompromisser, stor roll i statsbyggnadsfasen. Socioekonomiska 

faktorers betydelse har ägnats stort utrymme i tidigare forskning, och något entydigt svar kring 

hur dessa spelar in går inte att ge. Emellertid tycks ekonomisk jämlikhet korrelera med 

demokratisk stabilisering. Det är också av stor betydelse att det finns starka samhällsgrupper i 

vars intresse det ligger att säkra en ekonomisk utveckling. 
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Sedan vi beaktat dessa faktorer, bör emellertid återigen påpekas att demokratin ingalunda är att 

betrakta som någon summativ storhet: det går inte, som vissa demokratiindex tenderar att göra, 

att ”bocka av” de olika faktorerna i förvissning om att man på så vis hamnar i en fullt mogen 

demokrati. Att genomföra en lyckad övergång och slutligen förankra det demokratiska systemet 

”för tid och evighet” är otvivelaktigt en betydligt en mer omfattande process än att uppfylla 

någon kravlista från EU eller IMF. Som vi ser krävs ett ramverk av många olika socio-kulturella 

likväl som politiska faktorer för att skydda och ge möjlighet åt demokratin att överleva in statu 

nascendi. Därför torde den största behållningen av detta avsnitt vara att förståelsen av 

demokratisk konsolidering bör vidgas, och att kognitiva och kulturella förändringar har större 

betydelse än vad som framhålls inte bara i utomvetenskapliga sammanhang, utan också i 

tidigare forskning som inte fullt ut erkänt dessas betydelse för att uppnå en konsoliderad 

demokrati. Låt oss nu i nästa kapitel överföra detta teoretiska ramverk till en analys av 

verklighetens skeenden i Central- och Östeuropa. 

 

 

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, 

Und grün des Lebens goldner Baum 

- Johann Wolfgang von Goethe 

4. Analys 
 

Detta fjärde, analytiska kapitel ämnar tillämpa det teoretiska ramverket i det postkommunistiska 

livets verklighet. Med andra ord kopplar kapitlet samman det teoretiska ramverk, vilket 

presenterats i ovanstående kapitel, med den empiriska händelseutvecklingen i Central- och 

Östeuropa efter kommunismens fall. Kapitlet består av fyra delar. 

I det första avsnittet (4.1.) ges ett illustrativt exempel på de jämförande demokratimåttens 

praktiska tillämpning. Här visas på en väsentlig brist i de traditionella måttens täckning och 

deras förmåga att ge en rättvisande helhetsbild av den demokratiska evolutionen, liksom en 

oförmåga att fånga upp illiberala tillbakagångar och avvikelser i kanske bara en enskild av de 

många dimensioner vari demokratin finns, men som inte desto mindre kan ha betydelse för 

demokratins beständighet och framtida utveckling i landet i fråga. Dessa mått – Polity och 

Freedom House – jämförs med Varieties of Democracy, som förmår ge en mer komplett 

beskrivning av demokratins tillstånd och ger bättre vägledning för vetenskapliga analyser. I det 

andra avsnittet (4.2.) sammankopplas den empiriska analysen av utvecklingen med teorin om 

förutsättningar för demokratisk konsolidering. De hypoteser vilka presenterades i teorikapitlet 

appliceras här på Central- och Östeuropa. Här undersöks hur medborgarskap och politisk kultur 

konstruerats och utvecklats i regionen under decennierna efter kommunismens fall. Också den 

ekonomiska utvecklingen med fokus på övergången till marknadsekonomi, liksom politiska och 

historiska faktorer behandlas. Den tredje delen (4.3.) belyser mer ingående den illiberala våg 

och de motreaktioner på denna som beskådats i flera central- och östeuropeiska länder under 

det senaste decenniet. I avsnittet diskuteras dessutom vilka implikationer den illiberala 
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tillbakagången som fenomen kan ha för den liberala demokratins fortbestånd i ett land på längre 

sikt och en aningen paradoxal slutsats dras. 

4.1 Demokratimåttens praktiska tillämpning 

De grafer som presenteras här nedan illustrerar den demokratiska utvecklingen sedan 1989 i två 

skilda central- och östeuropeiska stater – Rumänien och Lettland – enligt tre olika 

demokratimått. Som graferna visar framträder en väsentlig spänning mellan Freedom House 

och Polity å ena sidan, och V-dem å den andra. Om man närmare beskådar trenderna i de olika 

graferna för de båda länderna kan man tydligt se de tillkortakommanden som finns hos de 

konventionella måtten – både Polity och V-dem. Låt oss inleda med att betrakta dessa två måtts 

trendlinjer för Rumänien. 

  

Illustration 1. Rumänien 1989-2013. Polity Revised Score Källa: Varieties of Democracy 

Politys graf ger skenet av att demokratiseringen i Rumänien har varit en stegvis uppåtgående 

process alltsedan frigörelsen från kommunismen. Redan vid inledningen av 2000-talet låg 

landet nära demokratins högstanivå enligt detta mått och har därefter fortsatt uppåt mot en 

närmast maximal nivå. Några tillbakagångar i den demokratiska utvecklingen illustreras 

överhuvudtaget inte i grafen.  

 

Illustration 2. Rumänien 1990-2014. Källa: Varieties of Democracy 

Freedom Houses graf innehåller fyra olika indikatorer och dessutom en aggregerad ”status” på 

demokratin som graderas efter skalan 0-1. Enligt detta mätinstitut klassificeras landet som 
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högpresterande demokrati redan vid 1990-talets mitt. Även om Freedom House’s olika 

indikatorer visar på vissa svängningar i de politiska och medborgerliga friheterna är den bild 

som förmedlas ändå synnerligen statisk och onyanserad. Enligt flera indikatorer har inga 

förändringar skett under hela 2000-talet och den samlade bilden som framträder är att läget blir 

stadigt bättre. 

Vi vänder oss nu mot graferna 3-4 och betraktar deras respektive illustration av utvecklingen i 

Lettland. 

  

Illustration 3. Lettland 1989-2014. Polity revised score. Källa: Varieties of Democracy 

Denna baltiska stat har konstant legat på högstanivån i Polity’s mätningar alltsedan 

självständigheten och inga återgångar tycks ha skett. Då grafen visar en aggregerad 

demokratitrend i landet i fråga går det inte att uttyda hur landet presterat inom demokratins 

olika aspekter.  

 

Illustration 4. Lettland 1989-2014. Freedom House. Källa: Varieties of Democracy 

Hos Freedom House framträder heller inte några djupare nyanser. Förvisso går det att uttyda 

att landet ligger något lägre i kategorierna ’rättsstat’ och ’personlig autonomi och individuella 

friheter’, och att smärre nedgångar skedde när det kommer till civila och individuella friheter 

åren 2009-2011, men sett över tid sker inte några betydande förändringar; landet ligger nära 

högstanivån enligt alla fyra indikatorer och den aggregerade demokratistatusen har haft det 

högsta värdet (=1) sedan 1994. 
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V-dem, däremot, ger en markant annorlunda bild för båda staterna. Här fångas viktiga nyanser 

in som är viktiga för att kunna göra en mer rättfärdigande analys av demokratins tillstånd de 

senaste 25 åren. Vi betraktar nedan inledningsvis trenderna i Rumänien och därefter Lettland. 

 

Illustration 5. Rumänien 1989-2014. Varieties of Democracy Källa: Varieties of Democracy 

När det kommer till Rumänien framträder bilden att landet underpresterar enligt i stort sett 

samtliga fem indikatorer, och i viktiga aspekter av den liberala demokratin ligger man 

fortfarande på en oroväckande låg nivå. Den utbredda korruptionen bland politiska eliter, 

gängkriminaliteten, den otillräckliga inkluderingen och diskrimineringen av den stora romska, 

men också den ungerska minoritetsbefolkningen, stora ekonomiska ojämlikheter, med utbredd 

fattigdom (Stan, 2010), är alla kända problem som förväntas ha avtryck på demokratins kvalitet, 

men som inte på ett adekvat sätt åskådliggörs av Polity och Freedom House. Detta återspeglar 

sig däremot tydligt i V-dem som visar en två decennier lång kräftgång när det kommer till den 

deltagarbaserade, den egalitära, den deliberativa och den liberaldemokratiska dimensionen. 

Endast i fråga om yttrandefrihet ligger Rumänien på en någotsånär europeisk normalnivå.  

 

Illustration 6. Lettland 1989-2014. Varieties of Democracy Källa: Varieties of Democracy 

Om vi ser till Lettland, visar också V-dem att denna stat har en oförändrat hög grad av 

yttrandefrihet, men samtidigt framkommer att man ligger betydligt lägre inom flera andra 
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huvudindikatorer. Inom den deltagarbaserade (participatory) dimensionen presterar landet 

under långa perioder inte mer än medelmåttigt, och resultatet i detta avseende har dessutom, 

oroväckande nog, sjunkit sedan 2011. Detta fångar upp en trend som vi empiriskt vet har gjort 

sig gällande sedan ockupationens slut 1991: nämligen de allvarliga problem landet haft med att 

inkludera den ryskspråkiga minoritetsbefolkningen i samhällets politiska processer. Just år 

2011 hölls den mycket omdiskuterade folkomröstningen om att tillerkänna det ryska språket 

officiell status, vilket röstades ned med en kraftig majoritet, och intressant nog har prestationen 

inom den deltagarbaserade aspekten alltså sjunkit sedan dess. Här lyckas V-dem synliggöra en 

företeelse som anmodar mer ingående studier. Varför ligger Lettland fortsatt så lågt i den 

deltagarbaserade dimensionen, och varför försämras prestationen efter 2011? Vilken betydelse 

hade egentligen folkomröstningen för den lettiska statens politik gentemot den ryskspråkiga 

minoriteten? Vad har detta för återverkningar på demokratins stabilitet? De exkluderade 

befolkningsgrupperna innefattar kanske också andra marginaliserade grupper, inte minst på 

landsbygden i de perifera, mycket glesbefolkade regionerna, men det som har störst inverkan 

på det bristfälliga deltagandet i demokratin enligt V-dem får förmodas vara den lettiska 

regeringens förhållningssätt till den ryska ”kvarlevan” sedan Sovjetunionen, där cirka 30% av 

befolkningen utgörs av ryssar och den sammanvägda andelen ryskspråkiga invånare ligger 

mellan 30 och 35% (CSB, 2016:108). Problem relaterade till framför allt de ryskspråkigas 

rättigheter, bristfällig medborgarskaps- och språklagstiftning, med hundratusentals 

ryskspråkiga som förvägras medborgarskap, har också varit de största hindren på vägen mot 

EU-medlemskapet för letterna (Sasse, 2008). Detta är något som även tycks avspegla sig i 

demokratins liberala dimension, vilken innefattar minoriteters rättigheter, som för Lettland är 

avsevärt lägre än den maximala nivån och betydligt lägre än i jämförbara västländer, men också 

andra postkommunistiska stater såsom Tjeckien, Slovakien och Slovenien. Också i den lettiska 

demokratin åskådliggör V-dem således en viktig utveckling som inte står att finna hos de andra 

mätinstituten. 

Det som dessa exempel syftar till att illustrera är att mer mångdimensionella vetenskapliga 

mätningar såsom V-dem kan utmana den mycket förenklade bild av demokrati vilken de 

etablerade demokratimåtten (ex. Freedom house) bidrar till att befästa. Det innebär inte att 

förhållningssättet till V-dem eller framtida motsvarande mätningar bör vara okritiskt, ty också 

dessa har en rad brister, inte minst när det kommer till kodarnas tillförlitlighet och frågan om 

huruvida det egentligen är möjligt att ge en korrekt värdering av den demokratiska situationen 

för mer än ett halvsekel sedan och längre tillbaka. Men då det föreligger ett högst väsentligt 

behov av att adekvat kunna fånga upp, bedöma och utvärdera demokratin i hela dess 

komplexitet över tid – och jämföra denna mellan stater och regioner – bör demokratimått som 

tar hänsyn till en mängd olika dimensioner ses som behjälpliga när det kommer till att göra 

komparativa studier, och kan därför användas som grund för vetenskapliga bedömningar. Här 

har V-dem, som vi sett, mer att erbjuda än de konventionella demokratimått vilka tyvärr alltför 

ofta lyfts fram som en rättvisande bedömning av demokratin, inte minst i mediala sammanhang. 

Vad dessa exempel framför allt ämnar åskådliggöra i förhållande till utvecklingen i de 

postkommunistiska staterna är att de data som tillhandahålls av V-dem sammantaget ger oss en 

betydligt bättre möjlighet att tydliggöra den otillräckliga demokratisering, eller om man så vill, 

den ofullständiga konsolidering av demokratin, som skett i Central och Östeuropa sedan 1989. 
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4.2 Den lyckade demokratiseringen – verklighet eller illusion?  

Den europeiska unionen kom att omfamna de central- och östeuropeiska staterna i en historisk 

utvidgning 2004. Kanske var detta det enda möjliga valet om inte Europa ville förråda sina egna 

värderingar. Europeiska Unionen, menade den dåvarande tyske utrikesministern Joschka 

Fischer, var förpliktigad att fullgöra det politiska enandet. Man hade förnekat sina egna 

grundvalar om man förvägrat det ”nya Europa” medlemskap. Och vad mer: det europeiska 

enandet – också med dess östra hälft – var ett demokratiskt fredsprojekt av historisk dignitet. 

Med mindre än att Europas länder uppgår i en gemensam samfällighet skulle kontinenten, enligt 

denna syn, att också under nästkommande sekel att härjas av inre slitningar och nationalismens 

förödande verkningar. Det europeiska enandet var alltså en försäkring mot angreppskrigens och 

folkmordens fasor, ett sätt att låsa in aggressiva makter, inte minst Fischers eget hemland, i ett 

allt djupare samarbete, an ever-closer union, som avlägsnar gränser mellan folk, länder och 

religioner (Zaremba, 2003). Dryga tio år efter utvidgningen står unionens sammanhållning 

hotad från flera håll och enandet har inte blivit vad Fischer önskade: någon konstitution kom 

aldrig till stånd, och Turkiet förvägrades medlemskap även om meningsskiljaktigheter råder 

kring i vilken grad detta var av dem själva eller av vissa länder inom EU4, men av de 

postkommunistiska staterna kom faktiskt en stor mängd, hela 11 stater, att hinna upptas. Likväl 

utgör idag de illiberala styren, för ett bredare medialt publikum personifierade i demagogiska 

ledargestalter som Viktor Orban, Jarosław Kaczyński och Robert Fico, ett av de stora hoten 

mot den europeiska sammanhållningen. I en studie med demokratin som studieobjekt väcker 

det framförallt frågan kring vad som i demokratihänseende sker i Central- och Östeuropa? I 

vilken grad har demokratiseringen faktiskt lyckats och i vilken grad var den en chimär?  

Framgångsrik demokratisering? 

I ett nyligen publicerat papper i Journal of Democracy under rubriken The Fading Mirage of 

Liberal Democracy argumenterar James Dawson & Seán Hanley för att det liberala 

samhällsbygget i Central- och Östeuropa aldrig kom att bli mer än en vacker potemkinkuliss 

utan egentlig substans. Det var i flera av staterna inte mer än en falsk illusion att man hade 

frambringat en stabil, liberal demokrati. De illiberala tillbakagångarna efter EU-inträdet är en 

logisk konsekvens av en imiterad demokratisering. Den raska takt med vilken synbarligen 

liberaliserade, europeiserade samhällen som Ungern och Polen nu faller under auktoritära 

ledargestalter och transformeras till alltmer illiberala stater, visar nämligen på den liberala 

demokratins ihålighet och nakenhet i dessa länder. Artikeln understryker något som förefaller 

vara av central betydelse för att förstå varför de illiberala tillbakagångarna kan ske, och varför 

de kan gå så fort fram: demokratiutveckling och konsolidering har alltför ofta i litteraturen 

betraktats som en funktion av eliters rationella kalkyler snarare än medborgarnas genuina 

acceptans av och identifiering med liberaldemokratiska värderingar och institutioner (Dawson 

& Hanley, 2016:22). Den demokratiska konsolideringen har med andra ord i hög grad förståtts 

som ett teleologiskt förlopp bestående i att uppfylla ett slags ”checklista”, med ett antal formella 

krav, och inte som en framför allt kognitiv och beteendemässig process som måste slå rot i 

breda befolkningskohorter. Den illiberala vågen under det senaste decenniet i Central- och 

                                                      

4 Och författaren vill hävda att de senare aktörerna spelade en inte helt oväsentlig, om inte avgörande roll 
härvidlag 
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Östeuropa kan mot denna bakgrund förklaras av att liberala värderingar och institutioner, vars 

införande översågs av Europeiska unionen, aldrig har hunnit, och knappt ens börjat att, rota sig 

bland befolkningen och att någon samhällelig konsensus kring liberal demokrati därför inte är 

i sikte.  

Vi behöver inte ta oss alltför långt från den svenska kustlinjen för att empiriskt betrakta detta: 

de mycket restriktiva lettiska språk- och medborgarskapslagarna kom förvisso sent omsider att 

liberaliseras efter påtryckningar från EU, men någon faktisk politisk acceptans för att inkludera 

den ryskspråkiga minoriteten på allvar har ännu idag inte kommit till stånd; ryskspråkiga 

invånare framställs frekvent som en potentiell rysk femtekolonn, fastän en överväldigande 

majoritet av denna befolkningsgrupp identifierar sig med just Lettland, och det extremt 

polariserade och närmast hysteriska tonläget i den offentliga debatten i samband 

folkomröstningen om att ge det ryska språket officiell status 2011 (Baltic Worlds, 2012) visar 

snarast på att liberaldemokratiska värden om pluralism och tolerans inte fått något starkare fäste 

sedan EU-inträdet. 

En andra betraktelse kan hämtas från Polen, som, trots att en ny konstitution antogs redan 1997 

efter en omfattande samhällelig diskussion, alltsedan dess har präglats av värderingsstyrda 

debatter kring republikens styrelseskick och en djup klyvning mellan det sekulära och det 

klerikala, det nationella och det kosmopolitiska, mellan modernitet och traditionalism (Skapska, 

1997:150). De nationalistiska, konservativa grupperingarna som under det senaste dryga 

decenniet varit samlade kring partiet Lag och Rättvisa (PiS – Prawo i Sprawiedliwość) har 

alltsedan 1990-talets början ifrågasatt den tredje republiken som ett liberalt, kosmopolitiskt 

projekt och två gånger – 2005 och 2015 – lyckats komma till makten på en agenda som i 

grunden ifrågasätter landets konstitutionella bas. Istället förordar man en fundamental 

omvandling av statens grundvalar och en ny konstitution grundad på katolskt konservativa idéer 

– en fjärde republik (Dawson & Hanley, 2016:29). I denna skepsis mot moderniteten och 

strävan efter att bygga ett mer traditionellt ”polskt” Polen, har partiet, under ledning av 

tvillingbröderna Lech (fram till sin död 2010) och Jarosław också funnit starkt stöd bland stora 

befolkningssegment, framför allt stora delar av arbetarklassen och landsbygdsbefolkningen.  

En tredje observation finner vi i Slovakien. Slovakiens politiska scen utgör ett typexempel på 

hur den gamla homo sovieticus, den kommunistiska människan, inte ännu lämnat plats för det 

politiska subjektet, en homo politicus. Inte minst återspeglas detta i partipolitikens karaktär. 

Volatiliteten i partisystemet är inte lika extrem som i exempelvis Lettland och Litauen 

(Haughton, 2014:213-214), men också Slovakien kännetecknas av ett stort genomflöde av ofta 

kortlivade politiska partier, något Tim Haughton (2014:211) benämner ”stable instability”. Det 

råder i landet en allmän misstro mot politiker och en strävan efter en stark hand vid makten som 

under 1990-talet producerade Vladimír Mečiars vänsternationalistiska, euroskeptiska regering 

och under de senaste åren har kanaliserats i form av stöd först för vänsterpopulisten Robert 

Ficos ’sociala stat’, och på senare år, i den ekonomiska krisens spår, även gett nationalistiska 

och utpräglat fascistiska partier något av en renässans. Här framträder det ”slit-och-släng”-

fenomen som kan sammanfattas som ”ena dagen kommunister, nästa dag fascister”, och som 

till syvende och sist kan förstås i ljuset av bristen på en adekvat politisk kultur. Budskap från 

nya partier med udden mot korruption går hem hos väljarna, men detta håller enbart för en kort 
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tid (Haughton, 2014:225), och partierna måste utveckla en reell politik för att stanna kvar på 

den politiska scenen, vilket de sällan förmår. Partierna saknar i allmänhet en koherent ideologi, 

istället kännetecknas politiken av ad-hoc-artad ”spontanitet” och systematisk populism (Harris, 

2010:197). I Slovakiens fall rör det sig tillika om en mycket ung nation som utöver 

demokratiseringen också måste genomgå en process av nationsbygge (nation-building), som 

har gett understöd åt nationalistiska narrativ. Det slovakiska samhället var alltså från början 

fångat i dikotomin mellan att å ena sidan bygga en liberal demokrati, och å andra sidan 

formulera en nationell berättelse, vilket medförde att samhället, under hela övergången till 

demokrati, kom att sakna självreflexion, tolerans, och politiskt ansvarstagande (Harris, 

2010:193).  

Bulgarien betraktades inledningsvis efter kommunismens fall som något av en succé, sin 

ekonomiska och sociala eftersatthet till trots (Dawson & Hanley, 2016:23). Landets pro-

europeiska, reformorienterade politiska eliter omfamnade emellertid, parallellt med sin strävan 

efter att uppfylla Köpenhamnskriterierna, också illiberala narrativ i form av etnisk nationalism 

och socialkonservatism, och framhöll gärna sin ”nationella profil”. Partier som grundas på 

”etnisk basis” är förbjudna med det uppenbara syftet att utestänga den turkiska minoriteten från 

att organisera sig som politisk kraft, men denna minoritet har lyckats kringgå detta förbud och 

samlar sig i det inte uttalat etniska partiet DPS. Den romska minoriteten har däremot haft 

betydligt svårare att mobilisera sig politiskt (Spirova, 2010:412-413). Efter EU-medlemskapet 

fortsatte det styrande socialistpartiet BSP på ett illiberalt spår genom att undergräva 

demokratiska institutioner, inbäddat i korruption och utan någon intention att genomföra reella 

reformer (Spirova, 2010:416, Dawson & Hanley, 2016:23). Det liberalkonservativa, i namnet 

uttalat proeuropeiska GERB (Graždani za evropejsko razvitie na Bǎlgarija – Medborgare för 

Bulgariens europeiska utveckling) slog förvisso in på en mer försonande linje gentemot Bryssel, 

men det yttrade sig inte i något omfamnande av postmaterialistiska värden på hemmaplan, 

såsom utökade rättigheter för missgynnade minoriteter, sexuella, etniska och religiösa. Denna 

hållning uppbars av en bred folklig acceptans, och det förefaller därför som att den politiska 

ignoransen gentemot centrala värden i en liberal demokrati – rättsstatsprincipen och de 

mänskliga rättigheternas okränkbarhet – kan härledas från befolkningens brist på demokratisk 

mognad och faktiska beredskap att omfamna en liberal stat med allt vad den innebär. Den 

politiska ’huliganismen’ är alltså framför allt ett symptom på ett kvarlevande posttotalitärt 

samfund med brist på demokratisk mognad.  

Hade den politiska eliten faktiskt formulerat en vision om ett reellt, liberaldemokratiskt 

samhälle, och bejakat den europeiska gemenskapen som en värdegemenskap, är det alls inte 

säkert att medborgarna hade varit mottagliga därtill – det är tvärtom troligt att de, i kraft av 

sådana idéers chockerande nymodighet och förutfattade radikalism i detta land, hade rusat till 

första bästa parti som erbjuder dem en traditionell, partikularistisk trygghet. Det kunde således 

under rådande omständigheter varit ännu sämre, hade ett parti som GERB fört en riktig 

liberaldemokratisk politik och inte den begränsade, approprierade politik som istället fördes. 

Också i Bulgarien tycks alltså den ”liberaldemokratiska samstämmigheten” i politiken ha varit 

en illusion som inte sträcker sig längre än till att uppfylla vissa minimikrav för att kvalificera 

sig för EU-medlemskapets fördelar. Den demokratiska konsolideringen förefaller alltså 

fortfarande vara ofullständig. 
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Medborgare eller vasaller? 

Kommunismens fall innebar också det statliga monopolets sammanbrott och medförde en 

explosion av NGO:s, frivilligorganisationer och politiska partier och rörelser. Tidigare var 

civilsamhället tvunget att verka under jord, civil society in conspiracy. Initialt efter frigörelsen 

från kommunismen refererades till Europa i en ton av konsensus; EU betraktades som en 

symbol för brytningen med det totalitära förgångna (Dakowska, 2010:265). Medlemskapet i 

unionen var en oundviklig del i en större process som kan karaktäriseras som ‘returning to 

Europe’ (Szczerbiak och Taggart, 2002:24; Schimmelfennig, 2000:131). Anslutning till 

Europeiska Unionen var därför det tydliga målet för i princip alla parter eftersom det sågs som 

både en trygg förankring av den unga demokratin och en “återvändo till det europeiska hemmet” 

efter  decennier under sovjetkommunistisk ockupation. 

Teorin om medborgarskapande innebär, som vi sett, att medborgarna lär sig vissa dygder som 

är centrala för att leva i och förvalta en demokratisk samhällsgemenskap. De kommunistiska 

samhällena hade, som nämnts, en förtryckande, totalitär struktur vilken förhindrade något som 

helst meningsfullt medborgarskapande. Då detta är en fostransprocess (Dahlstedt & Olson, 

2014:10), som också är nära knuten till  utbildningsväsendet, kunde den förstås inte komma till 

stånd över en natt efter frigörelsen. Genomförandet av omgestaltningen från vasaller till 

medborgare tar tid i anspråk, och kräver kanske också ett generationellt skifte. Men under det 

fjärdedels sekel som förflutit sedan demokratiseringen inleddes har medborgarskapandet inte 

förverkligats i Central- och Östeuropa på motsvarande vis som åstadkommits på kontinentens 

västra halva under 1900-talets första hälft eller som skett i Sydeuropa efter 1970- och 80-talens 

demokratiseringsvåg. Istället framträder fortfarande vad O’Donnell (1993:1361) träffande 

benämner ”low-intensity citizenship”. Medborgarskapet – i meningen ”medlemskap i en 

samhällsgemenskap, medvetenhet om plikter och rättigheter” – är fortsatt svagt, vilket 

åskådliggörs i ett likaledes svagt civilsamhälle och ett valdeltagande som har fortsatt att sjunka 

till frapperande låga nivåer i flera stater (Nový, 2014:863; Bernhagen & Marsh, 2007:46-47), 

samtidigt som en uttalad antiglobalism och illiberalism återkommande har använts effektivt för 

att mobilisera väljare i politiska kampanjer. 

Någon politisk kultur av den art som Almond & Verba beskrev, som förutsätter politiskt 

medvetna, ansvarstagande medborgare, har till följd av detta otillräckliga subjektsskapande av 

medborgare inte kunnat växa fram. Kommunistregimerna ägnade sig åt att likrikta och 

passivisera sina ”undersåtar” genom vad som Jürgen Habermas (1987) benämnt ”colonization 

of the life-world” och skapade en uniform ”blockkultur”. I de postkommunistiska samhällena 

framträder ännu de djupt rotade gamla kollektivistiska normerna och misstänksamheten mot 

makten, aversionen mot att engagera sig i politiken och offentligheten, den politiska apatin och 

ignoransen, liksom passiviteten inför att ta ansvar för att lösa gemensamma samhällsproblem 

(Sztompka, 1996:119).  

Staterna föresatte sig att ”kopiera” politiska och ekonomiska institutioner från väst, men dylika 

kopierade institutioner som inte har den moraliska och kulturella underbyggnad på vilken 

originalet vilar riskerar att få motsatt effekt. Kulturen är alltså inte kongruent med den till 

demokratiska institutioner passande kulturen, utan den står fortfarande under stark influens av 

den kommunistiska blockkulturen samtidigt som den kommit att sammanflätas med en nationell 
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kultur som tar sig uttryck i nationalistiska narrativ (Sztompka, 1996:121). Någon genuin 

acceptans för en mer universell, liberaldemokratisk gemenskap har däremot inte kommit att 

växa fram.  

Som Francis Fukuyama (2015:19) påpekar är de initiala demokratiskt valda regeringarnas 

förmåga att styra (”to govern well“) av central betydelse för den demokratiska statens 

legitimitet: i annat fall kommer den demokratiska idén att så besvikelse och deligitimera sig 

själv (jmf. Beetham, 1994:162). Det som växer fram är istället en utbredd ”demokratisk fatigue“ 

(Karolewski, 2016:255). Som mest påtagliga, permanenta och katastrofala blev följderna av de 

första demokratiska regeringarnas misslyckande i Ryssland, men den djupa besvikelsen och 

misstänksamheten gentemot den nya samhällsordningen kom vid 1990-talets mitt i varierande 

grad att uppträda över hela det forna östblocket. Att politiken kort efter 1989 på många håll har 

betraktats som en högst smutsig affär förbehållen eliterna, och demokraternas medvetna eller 

omedvetna felsteg i regeringsställning uppfattades som svek och förräderi, bidrog inte till att 

stärka stödet för liberaldemokratiska och emancipatoriska värden; istället medförde denna 

besvikelse, i kombination med den från kommunismen nedärvda misstron mot hela den 

politiska domänen per se, att både före detta kommunistpartier, även ganska ortodoxa sådana 

såsom tjeckiska KSČM, och nya, högerextrema nationalistpartier fick starkt stöd som en 

antielitistisk kraft, och dessa partier kom i flera länder att vinna val uppburna på en våg av 

väljares känsla av svek och maktlöshet. Vi kommer här återigen att tänka på Havels ord i 

inledningen av vår studie: friheten har blivit till en tung börda att bära. 

Det föreligger därutöver en utbredd ängslan inför vad europeiseringen och globaliseringen har 

i sikte. Här avspeglar sig också den vantrivsel inför moderniteten och de effekter som kommer 

av den globala ekonomins fulla införande, som också yttrar sig i en tilltagande polarisering 

mellan ”det globala“ och ”det lokala“, vilken Zygmunt Bauman beskrivit (Necovska, 2004:25-

27). På ett plan omfamnar man förvisso det materiella välstånd som den öppna europeiska 

marknaden har levererat, men stora delar av befolkningen, inte ens den urbana medelklassen, 

har ännu visat sig vara öppen för de värderingsmässiga förändringar som det innebär att leva i 

en liberaldemokratisk, europeisk gemenskap. Något tillspetsat kan sägas att man gärna äter sin 

kycklingburgare på KFC eller handlar på Ikea, men förskräcks vid blotta tanken på att se en 

prideparad eller gatuskyltar på minoritetsspråket.  

Socioekonomisk förvandling – på gott och ont? 

Den politiska och ekonomiska övergången genomfördes i stort sett samtidigt i de 

postkommunistiska staterna. Förvisso lyckades vissa länder uppnå en så kallad 

klasskompromiss, som kom till uttryck inte minst i Polens så kallade runda-bordsamtal, vilken 

ju, som vi sett, har fördelaktig inverkan på möjligheterna till en framgångsrik övergång då det 

skapar ”social fred” (Brzechczyn, 2010). Det fanns också en enighet bland eliterna om att den 

europeiska och demokratiska vägen var den rätta. Vad som däremot satte dessa 

demokratifrämjande koalitioners positiva effekter ur spel var den ökade ekonomiska 

ojämlikheten. Som diskuterats i det teoretiska kapitlet har många studier påvisat en positiv 

korrelation mellan ekonomisk jämlikhet och demokratisk utveckling, och, omvänt, ett negativt 
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förhållande mellan stora inkomstklyftor och demokratisering. Denna omständighet är av 

substantiell betydelse också för att förstå demokratiseringen i Central- och Östeuropa. Den 

hastiga, forcerade övergången från planhushållning till ett marknadsbaserat ekonomiskt system 

medförde en fundamental omställning som en stor del av befolkningen drabbades hårt av. Det 

yttrade sig i svåra sociala konsekvenser, såsom utbredd fattigdom, massarbetslöshet, försvårad 

tillgång till sjukvård och utbildning, och förkortad medellivslängd (Simai, 2006:3). Statsägda 

företag havererade när de ställdes inför den globala marknadsekonomins realiteter. 

Privatiseringar, skattereformer, fri prissättning och kapitalrörlighet genomfördes hastigt enligt 

Washingtonkonsensus föreskrifter, vilket möjliggjorde ekonomisk tillväxt, men medförde 

också korruptionsaffärer, klientelism och oklara kopplingar mellan den politiska eliten och 

organiserad ekonomisk brottslighet. Inkomstskillnaderna kom i många länder att öka lavinartat 

samtidigt som en elit blev allt rikare; samtliga stater noterade en ökning i inkomstskillnader 

uttryckt i stigande gini-koefficienter (Rose & Viju, 2014:7). Som flera studier visat har den 

ekonomiska ojämlikheten fått växa okontrollerat både i de länder som genomgick ”chockterapi” 

och där ekonomin reformerades gradvis (Heyns, 2005; Rose & Viju 2014). Detta hade en 

bidragande verkan på demokratins ofullständiga konsolidering på så sätt att befolkningens 

tilltro till demokratin som ett allomfattande, egalitärt begrepp urholkades. Istället kom den 

demokratiska ordningen att betraktas som ett projekt förbehållet en ekonomisk elit. Samtidigt 

som den marxistiska ideologin allmänt förkastades, förblev stora delar av det realsocialistiska 

arvet djupt rotade bland människorna i de postkommunistiska staterna, där statens 

omhändertagande och understödjande skyldigheter gentemot invånarna ännu betraktades som 

en självklarhet (Simai, 2006:3). Demokratin får således negativa konnotationer bland 

befolkningen; den politiska övergången diskrediteras och delegitimeras av den ekonomiska 

övergångens misslyckanden: vi befinner oss i de ’dubbla övergångarnas’ skärseld. 

I Slovakien kom politiker att sko sig på försäljning av statliga företag, såsom i affären med 

oljeföretaget Nafta Gbely som såldes till ett artificiellt lågt pris och kostade den slovakiska 

statskassan runt 100 miljoner dollar (Harris, 2010:195). I Bulgarien skedde ingen omfattande 

privatisering under 1990-talets första hälft, men korruptionen var massiv, arbetslösheten och 

inflationen hög och därtill berikade sig, liksom annorstädes, den politiska eliten genom 

tvivelaktiga affärer samtidigt som det internationella ekonomiska stödet förblev begränsat 

(Spirova, 2010:414). Krisen kulminerade 1996-97 i en hyperinflation, massprotester, en 

ekonomi i spillror och ytterligare en regeringsombildning. I Polen innebar 1990-talets övergång 

till marknadsekonomi under premiärminister Tadeusz Mazowieckis och finansminister Leszek 

Balcerowiczs försorg, med omfattande, forcerad privatisering av statliga verksamheter, 

skenande priser på dagligvaror och omfattande korruption, svåra sociala förhållanden för en 

stor del av befolkningen (Gebert, 2010:147). De liberala partierna i Polen har inte lyckats skapa 

någon folklig samling bakom demokratiska värden trots närmare tio år vid makten under 

Donald Tusks regering, samtidigt som den polska demokratiska vänstern varit diskrediterad 

både i kraft av sitt kommunistiska arv och till följd av sina missgrepp vid makten i slutet av 

1990-talet. Social trygghet och stöd till ekonomiskt utsatta familjer har istället huvudsakligen  

erbjudits av de konservativa, katolska partierna och organisationer med anknytning till kyrkan. 

Den liberala demokratin har därför i breda befolkningsgrupper kommit att förknippas med 

social otrygghet, orättvisor och Västeuropas ”kolonisering” av Polen. Som ett resultat av den 
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turbulenta och osäkra övergången till demokrati, ”the uncertain transition” (Buzalka, 

2008:769), med vilken medföljer en rask social och kulturell förändring, vänder sig väljare till 

aktörer som erbjuder traditionalistiska, protektionistiska och ofta auktoritära narrativ. 

Det vore därför felaktigt att i en analys av orsakerna till den bristfälliga demokratiska 

konsolideringen inte ta in de ekonomiska problem som övergången till marknadsekonomin 

innebar.  

Historiska faktorer: en demokratisk predestinationsteori? 

När det kommer till de historisk-strukturella förklaringsfaktorerna bakom demokratisk 

konsolidering som berörts i den teoretiska delen, fann vi att det inte står att finna något entydigt 

svar på hur tidigare erfarenhet av demokratiska styrelseskick inverkar på förutsättningarna för 

en demokratisk konsolidering. Däremot har det väsentlig betydelse vilken typ av regim det är 

som ska avvecklas. Om den demokratiska erfarenheten vore av någon större betydelse – och 

författaren till denna studie bestrider detta – hade förutsättningarna för en lyckosam övergång 

till liberal demokrati varit minst sagt ynkliga. Endast Tjeckoslovakien hade vid kommunismens 

sammanbrott tidigare erfarenhet av något längre (relativt) demokratiskt styre. De två andra 

Visegradländerna, Ungern och Polen, hade under mellankrigstiden styrts av despotiska, militära 

ledargestalter i form av Miklós Horthy och Józef Piłsudski. Österrike-Ungern hade förvisso 

präglats av en tämligen omfattande tolerans gentemot minoriteter, men någon demokratisk stat 

kom dubbelmonarkin aldrig att bli. Polen hade under över 120 års tid varit styckat mellan tre 

totalitära kejsardömen, och att det egendomliga systemet av kungaval bland den polska adeln 

som existerade mellan 1500- och 1700-talen skulle vara en tidig förlaga till ett demokratiskt 

system kan i sig ifrågasättas, men framförallt är det högst tvivelaktigt om detta rimligen kan 

anföras som en faktor vilken har signifikant inverkan på att konsolidera demokratin vid det 

tjugoförsta århundradets tröskel. Inte heller Baltikum hade upplevt några längre perioder av 

demokratiskt styre, och Bulgarien och Rumänien hade under ett halvt millennium styrts av det 

osmanska riket, och därefter varit under auktoritärt styre. Det tjeckoslovakiska ”demokratiska 

undantaget” vägdes dock upp av att Tjeckoslovakien länge hade tillhört de mest repressiva och 

utpräglat totalitära regimerna i östblocket (Bozóki, 2009:2), och just detta – den föregående 

regimens karaktär, struktur och grad av repression – torde vara av betydligt större intresse. Som 

Grigore Pop-Eleches (2007) korrekt framhåller är historiska arv (legacies) i form av strukturer 

och institutioner av väsentlig vikt när det kommer till att förklara varför demokratin ännu inte 

har kommit att bli ”the only game in town” – detta bör ses i ljuset av olika typer av historiska 

faktorer (Pop-Eleches, 2007:924). Pop-Eleches jämför dessa historiska strukturer hos olika 

post-kommunistiska stater mot deras demokratiska prestation i olika aspekter enligt Freedom 

House5. Här spelar visserligen sådana faktorer såsom graden av etnisk fragmentering, religion, 

urbanisering, geografisk och kulturell närhet till väst, liksom erfarenhet av tidigare 

statsbildningar in. Emellertid påpekar Pop-Eleches att det rör sig om en mängd samspelande 

variabler och att ingen individuell variabel isolerat kan påvisas ha avgörande inverkan på 

                                                      

5 Detta är ett exempel bland många där forskare bygger sina slutsatser på data från Freedom House. Det är, som 
vi sett, problematiskt, men kan för denna specifika studie ha varit det bästa, eller åminstone minst bristfälliga, 
datamaterial som kunnat användas. Hade studien upprepats idag skulle kanske hellre Varieties of Democracy fått 
tillhandahålla data.  
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demokratiseringsprocessens utfall i Central- och Östeuropa. Ett land med hög etnisk 

fragmentering, hög repression under kommunisttiden, liten grad av kulturella och ekonomiska 

kontakter med väst, samt låg urbaniseringsgrad var således mindre gynnat i 

övergångsprocessen. Det handlar alltså inte enbart om en enskild historisk förklaringsvariabel, 

såsom ett demokratisk ”track-record”, utan om en uppsättning kulturella och socioekonomiska 

strukturer. 

4.3 Illiberala perioder som demokratins räddning? 

Givet dessa bekymmer som större delen av vår analys behäftat sig med, hur ska vi då rädda den 

liberala demokratin; med andra ord, hur ska vi gå till väga för att förankra den och avstyra de 

allvarliga risker som finns med en ofullständig demokratisk konsolidering? Det förefaller 

märkligt nog som att illiberala tillbakagångar kan vara instrumentella för att tillgodose en 

varaktig liberal demokrati och de tycks, sett i ett längre perspektiv, faktiskt kunna vara 

godartade. 

Senhösten 2016 riktades stor uppmärksamhet mot den mycket illiberala händelseutvecklingen 

i Polen, där den ärkekonservativa regeringen gör sitt bästa för att upphäva de sista möjligheterna 

att göra legal abort, förvandlar konstitutionsdomstolen till ett maktverktyg och genom olika 

lagstiftningsakter undergräver mediefriheten. I Ungern fortsätter samtidigt Viktor Orbans 

illiberala samhällsprojekt att ta form och ta sig alltmer auktoritära och euroskeptiska former.  

Men det pågår simultant med detta en otillräckligt uppmärksammad utveckling som visar på en 

stark motreaktion till detta. Idag accentueras denna motreaktion i Polen, där medborgarna 

organiserar sig till försvar av de liberaldemokratiska värdena. Stora gatudemonstrationer 

arrangeras för första gången sedan 1980-talet. Nya sociala rörelser, och partier, liberala 

(”Nowoczesna”) såväl som socialistiska (”Razem”), utan tyngande, korruptionsbefläckade arv 

växer fram. Dessa partier har inte alltid en koherent ideologi, men tar den politiska kampen till 

sin absoluta spets och samverkar nära med civilsamhället och sociala rörelser (Political 

Critique, 2015; Global Research 2016), något ovanligt i det annars politiskt apatiska samhället. 

När PiS-regeringen försökte rösta igenom en lag för att  skärpa en redan mycket restriktiv 

abortlagstiftning som i praktiken skulle totalförbjuda abort och göra kvinnor som utför abort 

rättsligt ansvariga började en feministisk rörelse att organisera sig. Lärare, rektorer och föräldrar 

organiserar sig samtidigt till försvar av det rådande utbildningssystemet, mot den 

utbildningsreform som söker omgestalta skolan enligt den modell som rådde i folkrepubliken 

(Political Critique, 2016). Istället för de huvudsakligen diskrediterade politiska partierna i 

Sejmen framträder sociala rörelser alltmer som den reella oppositionen mot makten. En sådan 

social rörelse, Kommittén för demokratins försvar, KOD, har blivit en samlande kraft för att 

kanalisera motståndet mot den illiberala reaktionen (Karolewski, 2016). En motsvarande 

utveckling framträdde också i Ryssland 2011-2012 under den massiva protestvåg mot statlig 

nepotism, korruption och valfusk som svepte över landets storstäder. Tjeckien ser idag likaså 

en tilltagande folklig proteströrelse mot president Zemans euroskeptiska handlingar och hans 

böjelser för Ryssland och Kina (Bloomberg, 2016). 

Här kommer vi till något av en kärnpunkt: auktoritära och illiberala perioder där demokratin 

utmanas kan paradoxalt nog kanske bidra till att bygga upp ett civilsamhälle och även medföra 

en process av medborgarskapande. En politisk kultur har som vi ser i flera stater ännu inte växt 
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fram, och det är först under illiberala tillbakagångar som en sådan tycks få möjlighet att födas 

då medborgare samlar sig i sociala rörelser för att försvara sina demokratiska rättigheter vilka 

makten gör våld på, och därigenom lär sig att de själva kan forma sitt lands framtid och uppfattar 

sig som just medborgare och politiska subjekt.  

Mot bakgrund av den mobilisering av medborgarsamhället som sker i flera länder under 

illiberalt styre, den framväxt av medborgarrättsrörelser och nya partier samt den genomgående 

politisering av hela samhället som sker, framstår det som att det illiberala styret i sig också 

tillför demokratiseringsprocessen något av värde, i form av en tidigare knappt påbörjad 

medborgarskapandeprocess och ett spirande, genuint politiskt intresse bland befolkningen, där 

man subjektifieras i den politiska processen och inser sitt eget ansvar för den demokratiska 

statens framtid. Inte sällan har de sociala rörelserna också befattat sig med frågan om social och 

ekonomisk rättvisa: jämte idén om personlig autonomi och frihet har också diskussioner om ett 

jämlikt ekonomiskt system, rättvis fördelning och välfärd antagit en framträdande plats i 

proteströrelserna. Detta skapar tilltro till att den liberaldemokratiska idén kan, eller rentav 

måste, förverkligas utan stora socioekonomiska klyftor och stora grupper av ”omställningens 

förlorare” som ofrånkomlig biprodukt. 

Att denna utveckling faktiskt ska kunna hjälpa den liberala demokratin på traven förutsätter 

emellertid att de illiberala tillbakagångarna inte övergår i renodlad totalitarism; det vill säga att 

demokratin till den grad nedmonteras att det inte längre rör sig om en tillbakagång, utan ett 

återupprättande av ett totalitärt samhällssystem. I ett sådant system kan, som vi sett, någon 

politisk kultur eller något som helst meningsfullt medborgarskap inte existera. 

En partiell slutsats kan därmed dras: den illiberala tillbakagången kan kompensera för det som 

inte skett under den semikonsoliderade perioden av ”imiterad” liberal demokrati och bidra till 

en process av medborgarskapande samt även fostra en politisk kultur. Det kan alltså fungera 

som ett formativt moment, vilket möjliggör formandet av den sorts medborgarsamhälle som 

förmår inte bara bryta den illiberala tillbakagången, utan därefter också fungera som ett 

avantgarde vilket accelererar konsolideringen av en liberal demokrati. 
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The totalitarian attempt at global conquest and total domination has 

been the destructive way out of all impasses. Its victory may coincide with 

the destruction of humanity; wherever it has ruled, it has begun to destroy 

the essence of man. Yet to turn our backs on the destructive forces of the 

century is of little avail. 

- Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism 

5. Avslutning  
 

5.1 Slutsatser 

Av denna studie följer ett antal huvudslutsatser. 

Studien har, med ledning i den postkommunistiska utvecklingen i Central- och Östeuropa, 

utmanat en teleologisk syn på övergång till demokrati och visat på att demokratisering är ett 

komplext förlopp vilket innefattar socioekonomiska aspekter likväl som politiska sådana, och i 

viss mån även historiska strukturer. Vad som synes vara av helt avgörande betydelse för att 

någon som helst hållbar demokratisk ordning ska komma till stånd är processen av 

medborgarskapande och utvecklingen av en politisk kultur.  

Den har utöver detta visat på konventionella demokratimåtts avsevärda brister som kommer till 

uttryck i deras otillräckliga förmåga att belysa demokratins olika aspekter och åskådliggöra en 

ofullständig demokratisk mognad. Statsvetenskapen står emellertid i behov av nya, oberoende, 

och mer mångdimensionella demokratimått, och Varieties of democracy har framhållits som ett 

projekt vilket påfallande väl besvarar dessa anspråk.  

Slutligen har studien ådagalagt illiberala tillbakagångars något paradoxala förmåga att utgöra 

ett slags formativt moment vilket kan korrigera de misstag som skett under övergången till 

demokrati, föda en process av medborgarskapande och frambringa en politisk kultur som på 

sikt kan ha positiv inverkan på demokratins konsolideringsmöjligheter och fortlevnad. För att 

vidimera och vidareutveckla denna iakttagelse skulle emellertid vidare empirisk forskning 

fordras. 

5.2 Den liberala demokratin i det tjugoförsta århundradet: Quo vadis? 

Låt oss nu avslutningsvis vända oss till den globala scenen och, utan att göra några prediktiva 

anspråk, betrakta den liberala demokratins framtid i två möjliga scenarier: först ett mer 

pessimistiskt scenario, där demokratin misslyckas med att nå den universella status som den 

vid kalla krigets slut tedde sig gå till mötes, och dessutom går tillbaka i sina ”kärnområden”, 

och slutligen ett huvudsakligen optimistiskt sådant, som föreslår att den liberala demokratin 

fortfarande har en universell framtid för sig, men att de illiberala tillbakagångarna är symptom 

på ett allvarligt problem med att konsolidera demokratin. Dessa tillfälliga tillbakagångar synes 

emellertid, paradoxalt nog, förmågan att hjälpa länder och regioner på traven att accelerera mot 

en hållbar, demokratisk ordning. 
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I. En dystopi: den liberala demokratins misslyckande 

Är inte en liberaldemokratisk världsordning i själva verket något av en utopi, det vill säga, ett 

ouppnåeligt idealsamhälle? Detta skulle understödjas av en filosofi i linje med Huntingtons 

Civilisationernas kamp, enligt vilken vissa civilisationer inte är lämpade att nå den 

demokratiska staten. Men denna hållning skulle också kunna luta sig mot en mer realistiskt lagd 

analys (Held, 1993). Världen kommer, enligt denna syn, även fortsättningsvis att vara präglad 

av en kamp mellan olika ideologier och paradigm, och den liberala demokratin kommer 

åtminstone inom en överskådlig framtid att få slita hårt för att triumfera. Vi kan med David 

Held (1993:278) hävda att ”history remains to be made”. De mest illiberala och auktoritära 

regimer, likt den saudiska, kommer svårligen att omstörtas och ersättas av någon demokratisk 

ordning, trots den ekonomiska utveckling de åtnjutit och det humankapital som frigjorts där. 

Som vi sett i denna studie har demokratin dessutom konfronterats med allvarliga bekymmer att 

faktiskt befästas också i de länder som redan förefaller ha liberaliserats och demokratiserats.  

I dagens värld förefaller det som att demokratin, samtidigt som den på ett globalt plan är starkare 

än någonsin, också står inför ett större existentiellt hot än någonsin tidigare. Inte minst på vår 

egen kontinent, där den demokratiska idén varit som allra starkast rotad, står idag striden om 

demokratins fortbestånd. Den yttrar sig i externa hot mot den demokratiska ordning som 

Europeiska Unionen förkroppsligar, i form av rysk aggression och manipulation av 

opinionsbildning genom så kallad ”alternativ media”, samt den alltmer destabiliserade 

situationen i Mellanöstern och Turkiet med påföljande terroristattacker i europeiska storstäder, 

vilket underblåser interna odemokratiska, nationalistiska och populistiska strömningar. Dessa 

strömningar har under senare tid också gjort sig gällande annorstädes: framför allt kommer 

naturligtvis de Förenta Staterna i åtanke. Enbart under 2016 skedde sådana för den liberala 

demokratin nedslående händelser, som att Storbritannien valde att lämna Europeiska Unionen; 

Donald Trump valdes till USA:s president på en protektionistisk, isolationistisk och 

främlingsfientlig agenda; Turkiet, Polen och Ungern rörde sig allt längre ifrån den liberala 

demokratin samtidigt som Bulgarien valde en pro-rysk president efter flera års åtminstone 

uttalat proeuropeisk ledning, och Filippinerna, ett av Asiens största länder, valde en president 

som gick till val på att verkställa massmord. Detta visar på demokratins skörhet och torde väl 

avskräcka från några som helst högdragna drömmar om en liberaldemokratisk världsordning 

och en global regering. För att frambringa en universell liberaldemokratisk värdegemenskap 

tycks det erfordras ett stort och långvarigt engagemang från dagens demokratier i Västvärlden. 

Ett sådant engagemang skulle förutsätta en hög grad av epistemologisk homogenisering bland 

medborgare och beslutsfattare kring det önskvärda i att, inom en överskådlig framtid, uppnå en 

sådan världsordning. Detta tycks emellertid inte vara i sikte idag. Vem vågar drömma stort i en 

tid då demokratin går så dåligt där den redan är som starkast? 

Istället för att förfäkta en global demokrati borde vi kanske fokusera på att bemöta det 

överhängande hot om avkonsolidering som finns mot världens idag ännu existerande 

demokratier. Studier visar att stödet för det demokratiska styret minskar idag dramatiskt i hela 

västvärlden, framför allt bland unga, och allt färre människor anser det vara viktigt att leva i ett 

demokratiskt styrt land (Foa & Mounk, 2016). Det förefaller alltså som att demokratin inte 
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längre åtnjuter den självklara ställning som den uppburit i Västerlandet under i stort sett hela 

efterkrigstiden, och kanske står den rentav i begrepp att falla. 

Också Francis Fukuyama, denne framstående apologet för ”historiens slut”, tycks ha slagit an 

en betydligt dystrare ton på senare år och frågar sig: Why is Democracy performing so poorly? 

(Fukuyama, 2015) Demokratin är bräcklig och utmanas över hela världen: man behöver väl 

bara betrakta den arabiska vårens uppgång och fall för att se de stora risker som finns med att 

inleda något som helst större företag av demokratisering i vår tid. En illiberal tillbakagång må 

vara tillfällig på sina håll, och det är kanske helt riktigt att den på sikt kan föra något gott med 

sig i form av ett stärkt civilsamhälle och en politisk kultur, men den väsentliga frågan är 

huruvida detta faktiskt sker. Risken tycks nämligen istället vara att tillbakagångarna 

permanentas då de illiberala krafterna begränsar medborgarnas frihet till den grad, att något 

reellt motstånd inte kan förslå. Stater som Ryssland och Venezuela har under de senaste 

decennierna visat på just detta: något som tycktes vara en illiberal tillbakagång, och som vid 

någon tidpunkt mötte medborgerligt motstånd, kom raskt att utvecklas till alltmer auktoritära, 

despotiska stater som inte ger den minsta luft åt protestyttringar. Faktum är att det i vår tid 

knappast förekommer några framgångsrika mobiliseringar mot illiberala styren: de illiberala 

staterna blir oftast alltmer illiberala. 

Enligt detta tämligen pessimistiska framtidsscenario står demokratin inför en global depression, 

där den misslyckas med att fortsätta det triumftåg som inleddes under 1900-talet och inte förmår 

institutionaliseras på en global nivå. Det väcker den intrikata frågan huruvida demokratin som 

idé egentligen överhuvudtaget är beständig över en längre tid, eller om den är dömd att falla 

som så många andra samhällsfilosofier gjort i dess praktiska tillämpning? En sådan iakttagelse 

synes förvisso vara av alltför deterministisk art, men likväl uppträder otaliga trender i samtiden 

som gör att en sådan frågeställning åtminstone på allvar bör begrundas. Otvivelaktigt kommer 

de demokratiska krafterna även där de länge varit som starkast, i Västvärlden, att få strida för 

sin  överlevnad i en tid då auktoritära ideologier exploaterar människors rädsla och sociala 

otrygghet. Och i flera av de stater som alldeles nyligt demokratiserats blottar sig allvarliga 

brister, som lockar stora befolkningssegment att ställa sig bakom illiberala viljebildningar och 

möjliggör det välbekanta förlopp där auktoritära krafter återtar makten och ånyo styra in 

länderna på ett auktoritärt spår. Vi måste enligt detta scenario kanske stå beredda inför att den 

liberala demokratin förtappas, och att varken vår eller nästkommande generationer får uppleva 

en global demokratisk ordning.  

II.  Mot en liberaldemokratisk världsordning? 

Låt oss nu återvända till Havel, vars ord om ”frihetens börda” inleder denna studie. Orden, som 

uttalades redan i nyårstalet 1991, blott två år efter den tjeckoslovakiska sammetsrevolutionen, 

fångar upp ett återkommande fenomen, som ju hela denna studie ämnat fästa blicken vid: 

svårigheten med att hantera den nya situation som uppstått när man väl lämnat en auktoritär 

regim bakom sig och ska företa sig att bygga något nytt. 

Onekligen är det så att en liberaldemokratisk ordning initialt kan tyckas vara en – kanske alltför 

– stor börda. Detta har med all önskvärd tydlighet visats också i det forna östblockets 

demokratiseringsprocess som varit i fokus för vår studie. Det liberaldemokratiska projektet är 
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omfattande, komplicerat och kostsamt och tar synnerligen lång tid att genomföra för ett 

samhälle som fortfarande mentalt och kulturellt är kvar i realsocialismens samhällsordning. Att 

bygga ett fritt samhälle och överlämna ansvar åt fria individer synes vara en svår ansträngning 

för många, som upplever sig vilsna och förfördelade av det nya systemet: ”vad ska vi göra med 

all denna frihet?”. De många bakslag och felsteg, som medfört de illiberala och reaktionära 

tillbakagångarna i Central- och Östeuropa, tycks med all tydlighet ha visat att den liberala 

demokratin 1989 inte vann mer än en pyrrhusseger. 

Men även om den liberala demokratin nu kanske är dömd att utstå kraftiga tillbakagångar 

varhelst den införs, tycks det som att dessa tillbakagångar i sig kanske kan vara en räddning. 

Som föreslagits i slutet av föregående kapitel ger dessa tillbakagångar viktiga lärdomar åt 

befolkningen, samtidigt som de påskyndar framväxten av ett medborgarsamhälle och en 

demokratisk politisk kultur, samt motiverar medborgarna att på allvar förenas i försvaret av den 

liberala demokratin och dess landvinningar. Genom att utstå sådana tillbakagångar kan den 

liberala demokratin vitaliseras och får därigenom möjligheten att konsolidera sig. Således 

kommer enligt detta scenario den liberala demokratin på ett globalt plan att falla tillbaka på 

flera håll; men detta förefaller vara nödvändigt för att den sedan ska kunna accelerera till en 

världsvid och hållbar nivå. Att en sådan ordning sedan bäddar för det slutliga förverkligandet 

av ett kosmopolitiskt demokratiideal tycks inte vara ett helt orimligt antagande. 

Vad denna studie också berört mellan raderna är frågan om social rättvisa och en jämlik 

inkomstfördelning. Det ter sig vara så att den socialdemokratiska rörelsen, som stått för den 

emancipatoriska och progressiva kraften bakom de gigantiska demokratiska 

samhällsomvälvningar vilka skett i Västeuropa under 1900-talet, i det tjugoförsta århundradet 

har förlorat mycket av sin visionära livskraft. Det framhålls inte sällan att socialdemokratin idag 

saknar de djärva, framåtskridande idéer och visioner med vars ledning den drev 

samhällsutvecklingen framåt under förra seklet och därför gjort sig irrelevant i vår tid. Samtidigt 

tycks det som att ingen annan politisk idé än just socialdemokratin, ställd inför det tjugoförsta 

århundradets utmaningar, bättre skulle kunna bidra till att sprida, förankra och utveckla den 

demokratiska samhällsmodellen med omsorg om både dess liberala och egalitära dimension. 

Vad som saknas är en mer självständig och framåtblickande socialdemokratisk rörelse som 

bejakar modernitet, globalisering och liberal demokrati, och som gestaltar sig som den kraft 

vilken leder länder genom övergångsfasen till en konsoliderad demokrati. Som sociologen 

Steve Fuller skrivit uppstår idag en konfliktlinje mellan två ideologiska paradigm: de så kallade 

’up-wingers’, som bejakar globalisering, modernitet och teknologisk utveckling, och ’down-

wingers’ vilka utgör en traditionalistisk reaktion mot en accelererad modernitet (Fuller & 

Lipińska, 2014). Som synliggjorts i studien är denna klyvning synnerligen stark på flera håll; 

inte minst den polska politiska scenen utgör en framstående illustration av nämnda klyvning. 

Om strävan efter mänsklig emancipation och social rättvisa alltså företogs på den visionära 

upwinger-sidan synes det finnas förutsättningar för en reellt bärkraftig epistemologisk 

homogenisering kring en liberal, rättvis och mer universell samhällsordning, vilken 

socialdemokratin skulle kunna leda om den frigjorde sig från dagens ambivalenta hållning. 

Statsvetarna Bo Rothstein och Jan Teorell skrev för ett par år sedan en uppmärksammad 

artikelserie under namnet Getting to Sweden, där de påpekar att det att förlora ett viktigt krig, 
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nämligen i Sveriges fall Finska kriget 1808-1809, kom att ha stor betydelse för den svenska 

statens framgångar med att bygga en konstitutionell och demokratisk stat med en modern, 

weberiansk byråkrati (Rothstein & Teorell, 2015). Det tycks alltså kunna finnas långsiktigt 

positiva effekter med att genomleva en nationell förödmjukelse. En sådan kan nämligen vara 

en nödvändig ”rensning” för att ett land ska börja ta itu med de verkliga, angelägna problem 

man står inför. Men författarna söker också visa på att modernisering och demokratisering är 

något som alla länder förmår genomgå: Sverige må vara ett mönsterexempel, men just Sverige 

var en utfattig, genomkorrupt nation vid 1800-talets inledning. 

Med detta sagt kanske Francis Fukuyama ändå får ges rätt i det att världen, trots många 

tillbakagångar i liberaliserade länder och orörlighet i auktoritära länder, som också Fukuyama 

själv kommit att erkänna, ändå på det hela taget faktiskt verkar gå mot mer frihet (Fukuyama, 

1991:664). Det innebär inte att vi närmar oss, eller ens någonsin uppnår, det postideologiska 

konsensus där den liberala demokratin är den mänskliga civilisationens telos som så ofta, inte 

helt korrekt, tillskrivits Fukuyama, men det betyder ändock att emancipatoriska värden sprider 

sig och befästs i allt fler delar av vår värld. Detta stöds också fortlöpande av exempelvis V-dems 

mätningar, men också World Value Survey, som visar på en utveckling mot mer 

postmaterialistiska värderingar och alltfler länder som slår in på liberaliseringens spår samtidigt 

som människors attityder gentemot minoriteter förbättras också i de demokratiska staterna 

(Inglehart & Welzel, 2005; Delhey 2009; Inglehart, 2016:19). Mänsklighetens strävan efter 

postmaterialistiska frihetsvärden synes också vara den aspekt i skapandet av en politisk kultur 

som har allra störst bäring på demokratins framgång. Som Welzel & Inglehart (2005:102) 

framhåller: 

Thus the development of human freedom is not only shaped by objective factors 

such as economic resources and legal rights. It is also shaped by political culture, 

which manifests itself in prevailing mass orientations. Our findings indicate that 

mass political culture is not only a significant factor in consolidating existing 

democracies. It also plays an important role in democratization. 

Den tyske statsvetaren Christian Welzel skisserar i sin uppmärksammade bok Freedom Rising 

(2013) en huvudsakligen ljus framtidsbild, där frihet och demokrati fortsätter att expandera i 

aldrig skådad takt. Enligt Welzel är det tjugoförsta århundradets inledning en tid då 

emancipatoriska värden, trots vissa temporära och rumsliga tillbakagångar, trots allt skördar 

svindlande framgångar över hela världen. Welzel beskriver hur mänsklig frihet kom att stå 

tillbaka inför despotiska överheters förtryck i och med nationalstaternas universalisering efter 

den Westfaliska freden. Idag är emellertid detta något som i rask takt håller på att förpassas till 

mänsklighetens förgångna, samtidigt som människor över hela världen får makt över sina egna 

liv och ges jämlika möjligheter. Just mänsklighetens strävan efter att förverkliga 

emancipatoriska värden är också källan till det demokratiska samhällsprojektet och en drivkraft 

bakom humanitärt välbefinnande och en hållbar utveckling. Welzel ser alltså dagens värld 

genom en optimistisk prisma: vår värld är, sina brister och oroshärdar till trots, en värld där 

friheten reser sig som aldrig förr. I det fall Welzel har rätt i att detta inte endast är ett drömskt 

scenario utan en realitet som redan idag står i begrepp att förverkligas, skulle det vara 

hoppingivande för vår tid. 
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III. Slutord 

Det som denna studie ämnat visa är att demokrati utgör ett komplext och mångsidigt begrepp 

som inte bara ”skapas” i det ögonblick en auktoritär regim upphör, utan förutsätter ett samspel 

av många processer. Studiens allra främsta behållning bör vara att illiberala tillbakagångar är 

en logisk följd av bristen på de faktorer som krävs för en demokratisk konsolidering, men att 

de paradoxalt nog också kan fungera som en viktig, progressiv del i en demokratiseringsprocess. 

Perioder av illiberalt styre kan vara ett nödvändigt elddop för den liberala demokratin; ett 

kapitel som måste genomgås för att nå till en stabil liberaldemokratisk ordning. Om så faktiskt 

är fallet – och härom råder ännu viss osäkerhet, emedan skeendena pågår i skrivande stund och 

vi inte kan tillåta oss att göra annat än tämligen spekulativa utsägelser – synes det inte vara ett 

fullständigt felslut att vidhålla en mer hoppfull betraktelse: om vi bara förmår skåda längre 

framåt i tiden reser sig friheten och demokratin trots allt.  

Låt oss avslutningsvis också slå ett slag för demokratiforskningens ovärderliga betydelse. Är 

inte detta statsvetenskapens idag mest brännande och utmanande uppgift: att begripa utsikterna 

för den i modern tid så spridda samhällsordning där medborgarnas fria viljebildning utgör 

grunden för all politisk makt, som under bara ett århundrade uppnått utomordentliga 

framgångar, och som likväl, destabiliserad, hotad, approprierad av dess antagonister, vid nästa 

sekels ingång kan ha fallit? Eller segrat.  

Vi avslutar sålunda med ett visst mått av tillförsikt för framtiden, medan vi framhärdar i hoppet 

om att detta viktiga studium fortgår och fördjupas, vetenskapen till tjänst och världen till nytta. 
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