
D
onald Trump 
hann knappt bli 
vald till usa:s pre-
sident 2016 förrän 
diskussioner om 

demokratins egentliga tillstånd, 
ställning och funktion började 
blossa upp. Hur kunde en person 
som uttryckt så många i grun-
den ickedemokratiska åsikter 
– vissa i strid mot grundläggande 
mänskliga rättigheter – bli vald 
till president i ett land som usa? 
Enligt mätningar fråm Varietys 
of Democracy Institute (V-Dem 
Institute) sjönk kvaliteten på 
demokratin i usa under Trumps 
tid som president, men hans 
tillträde var ingalunda en start-
punkt för det försämrade demo-
kratiska tillstånd som världen 
befinner sig i. Snarare var det en 
ytterligare nedgång i en trend 
som redan då hade pågått i ett 

domstolar. Makteliten roffar åt 
sig och lämnar de fattiga i sticket. 
Det blir en ond spiral. I en demo-
krati behöver man kunna lita på 
sina förtroendevalda, förklarar 
Peterson tillståndet. 

Han klargör att ett demokra-
tiskt styrelseskick också kräver 
en del av sin befolkning.

– Demokratin blir långsam 
eftersom många ska vara med 
och påverka, och man vill att 
besluten ska vara genomtänkta. 
Demokrati innebär alltså att 
många är med och delar på 
ansvaret. Men att ta ansvar kan 
vara jobbigt. 

Enligt V-Dem Institute sjun-
ker medborgarnas kunskaps-
nivå gällande politiken i landet. 
Sverige ligger återigen på topp 
i internationella jämförelser, 
medan till exempel amerika-
nernas kunskaper sjunker som 

 Aldrig har demokratier 
varit så hotade. Ändå 

hävdar forskare att de 
är att föredra. Finns det 

bättre alternativ?

VILKET  
STATSSKICK  
ÄR BÄST ? 

decennium. 
Antalet demokratier i världen, 

såväl som kvaliteten på demo-
kratin i dessa länder, nådde 
en topp 2006. Fram till dess 
hade båda mätvariablerna ökat 
stadigt, men sedan har det alltså 
vänt. I Sverige mår demokratin 
fortfarande bra, med ett starkt 
stöd av demokratiska princi-
per hos befolkningen. Men på 
en global nivå lever så lite som 
13 procent av världens befolk-
ning i liberala demokratier. 
Olof Petersson, tidigare profes-
sor i statskunskap på Uppsala 
universitet, exemplifierar med 
Ryssland och Turkiet, där demo-
kratiska val äger rum men där 
länderna ändå inte är fria.  

– Många stater är vanstyrda. 
Människor känner inte att de 
kan påverka politiken, det går 
inte att lita på myndigheter och 
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En rapport från 
V-Dem Institute 2021 
visar att den globala 
nivån på demokrati 
är nere på 1989 års 
nivåer. De demo-
kratiska framsteg 
som skett under 
de senaste 30 åren 
är nu helt utrade-
rade. Diktaturer är 
på frammarsch: 70 
procent av världens 
befolkning, eller 5,4 
miljarder män    -
niskor, lever i dag i 
en diktatur. Endast 
35 länder, motsva-
rande 13 procent av 
världens befolkning, 
lever i fullskaliga 
demokratier, vilket är 
de lägsta nivåerna på 
över 25 år. 
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blystenar. Men även i Sverige märks 
en nedgång, framför allt hos den yngre 
generationen. 

– Sociala medier är inte positivt för 
kunskapsinhämtning. Man måste läsa 
en tidning eller titta på Rapport och 
Aktuellt. Det ger ofrivilligt inlärande och 
man slipper filterbubblor, säger Sören 
Holmberg, professor emeritus vid stats-
vetenskapliga institutionen, Göteborgs 
universitet.

Är allt detta då tecken på att de-
mokrati i sig, och i dag, inte fungerar? 
Peterson och Holmberg svarar med ett 
samstämmigt nej – att byta ut demokra-
tin mot ett annat styrelseskick, exempel-
vis det i dag ofta diskuterade teknokrati, 
är inget alternativ. 

– Demokrati är ett väldigt brett 
begrepp som det går att fila på. Jag 
anser till exempel att kandidater borde 
kunna representera fler än en valkrets, 
och att väljare bör kunna lägga negativa 
personröster likaväl som positiva. Vi 

borde även ha färre riksdagsledamöter 
och färre partier i riksdagen, så att det 
inte blir lika svårt att välja. Men inget av 
det har att göra med att utesluta väljare 
eller gå över till expertstyre. Den typen 
av faktorer måste vi hålla borta, säger 
Sören Holmberg. 

Olof Peterson hänvisar till Sveriges 

regeringsform från 1809, den grundlag 
som gällde fram till 1970-talet.  I ett 
tillägg befästes att statsförfattningen 
skulle kunna behöva upplösas om de 
konstitutionella krafterna inte hölls 
samman eller styrktes av ”ett allmänt 
tänkesätt”. 

– Hur uppkommer då ett sådant 
allmänt tänkesätt? Jo, bland annat ”av 
friheten att tänka och yttra sig över 
nationens stora angelägenheter och att 
se dessa framställda till varje medborga-
res kännedom och omdöme.” Det bästa 
statsskicket är alltså det som medbor-
garna känner till och har förtroende för. 
Demokratin innebär att vi alla tillsam-
mans äger vårt samhälle och att vi är 
överens om och respekterar de allra 
mest grundläggande spelreglerna, avslu-
tar Olof Peterson. •
                                                                                                 
karolina Modig | är journalist.
Hon hoppas innerligt att tidens vågrö-
relse snart börjar vända uppåt igen. 

”Många stater 
är vanstyrda. 

Människor kän-
ner inte att de 
kan påverka 

politiken. ” 
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