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I veckan kom rapporten från Freedom House om a� flera länder har blivit mer ofria. Jag
kommenterade det i DN förra onsdagen den 17 januari. I den kommentaren refereras till
Max Rånges dataset om politiska institutioner i historiskt perspektiv. Men jag kunde inte få
med ovanstående figur, som visar demokratins tredje våg, den som började med a� muren
föll 1989. Det som sedan skedde var a� många länder blev demokratiska eller åtminstone
”valdemokratier”, dvs. samhällen med val men utan kvalificerade former av fullständig
demokrati. Max Rånges kategorier anges i figuren. Det som ske� de senaste åren är en liten
nedgång, otvivelaktigt, i antalet kvalificerade demokratier. Det finns flera länder som de
senaste åren gå� från kvalificerad demokrati till valdemokrati. Bolivia, Brasilien,
Makedonien, Mexiko, Filippinerna och Senegal är några exempel. Man ser i figuren a� det
istället är antalet valdemokratier (Electoral Democracies) som växer i andel.

I vår kortsiktighet och fixering vid några viktiga länder, såsom USA, Storbritannien, Polen
och Ungern, ser vi populismen som orsaken. Men i Max Rånges data anges endast de
formella institutionernas förändring. Då kvarstår USA och Storbritannien som kvalificerade
demokratier. Polen blev gick däremot från kvalificerad till valdemokrati 2015 och Ungern
redan 2011. Orsaken där var former av populism. Nyss publicerade Harvardprofessorerna
Levitsky och Zibla� boken ”How Democracies Die”, där de förklarar tydligt vilka
egenskaper hos en ledare som ger demokratiska problem:

1. The leader shows only a weak commitment to democratic rules. 2. He or she denies the
legitimacy of opponents. 3. He or she tolerates violence. 4. He or she shows some
willingness to curb civil liberties or the media.

Det är naturligtvis Trump man riktar in sig på främst, men de menar samma mönster
återfinns hos ledare i Ryssland, Filippinerna, Turkiet, Venezuela, Ecuador, Ungern,
Nicaragua, Sri Lanka, Ukraina, Poland och Peru…

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018
https://www.dn.se/nyheter/varlden/fortsatta-bakslag-for-friheten-i-varlden/
http://www.hh.se/en-US/akademinforlarandehumanioraochsamhalle/forskning/forskningsprojektinomclks/maxrangeanalysavpolitiskasystemochdemokratisering.65441985.html
https://www.nytimes.com/2018/01/10/opinion/trumps-how-democracies-die.html


Ännu värre är kanske a� även ungdomar i det demokratiska väst börjar tappa förtroendet
för demokratin. Det visar några forskare vid World Economic Forum, som pågår nu. Pew
har en intressant överblick över stödet av demokrati i världen. Det ser verkligen olika ut. 54
procent bland svenskar kan jämföras med 8-9 procent i Brasilien och Mexiko. Även the
Economist Intelligence Unit levererar data. Sverige är den tredje starkaste demokratin efter
Norge och Island, enligt EIU. Men USA:s demokrati kallas ”flawed”.

Vad har nu de�a med min bok Samhällets rörelselag. Marx, Darwin och statsvetenskapens
politisering a� göra? Jo, jag redogör där för de centrala mekanismerna för hur politiska
institutioner evolverar. De är ju inte resultatet av intelligent design, även om statsvetare
ofta inbillar sig det. Nej, den ultimata förklaringen är en typ av evolution. Naturligtvis.

Nedan syns vilka sekvenser av olika politiska system som alla länder i världen har haft
sedan 1789 (ur e� konferenspaper vi en gång presenterade på amerikanska statsvetarmötet
APSA).

Listas alla länders politiska systemhistoria sedan 1789 med hjälp av Max Rånges databas,
och sorteras dessa sedan från sin sista regim, ser man hur demokratin (rosa) efterträder i
stort se� vilken tidigare systemsekvens som finns. Alltså är demokrati något som ”smi�ar”
internationellt, inte något som växer fram i varje land, som funnes det intelligent politisk
design (av typ ”vi byggde landet”). Länder liksom mänskor härmar varandra och speciellt
de framgångsrika som man vill bli lika bra som. Därav evolution av politiska system. Mjuk
makt kallade en professor det en gång, länders a�raktionskraft, eller skall vi kalla det
”politisk smi�samhet”.

Men den observante ser även en auktoritär smi�a (i grönt) i sekvensdiagrammet ovan. Det
är spridning som ske� sedan andra världskriget ungefär. Den börjar bygga upp en ny
grupp politiska system.

Något liknande kunde Per Lundberg och jag upptäcka redan 2012 i data från Polity IV i en
publikation i PLoS One:

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/millennials-are-rapidly-losing-interest-in-democracy/
https://www.weforum.org/agenda/2017/10/this-is-how-people-view-democracy
https://www.weforum.org/agenda/2017/02/which-are-the-worlds-strongest-democracies/
https://www.adlibris.com/se/sok?q=samh%C3%A4llets+r%C3%B6relselag
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-05-01/soft-power-means-success-world-politics
http://www.systemicpeace.org/polityproject.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045838


En oligarkisk grupp systemfaktorer (grön linje) växer till sig från 1980-1990-talet, medan
demokratifaktorers tillväxt (blå) ma�as av. De despotiska (röda) är på avveckling
lyckligtvis.

Evolutionen av demokrati har alltså kommit som en politisk systemepidemi för länge
sedan och spri� sig bland länder i världen. Men oligarkier och populister gör sig alltmer
påminda. Man funderar över deras långsiktiga konkurrensförmåga och vilken nivå balans
eventuellt uppnås i framtiden. Evolutionära och ekologiska processer är inte förutsägbara.
Men evolutionär och ekologisk teori hjälper oss pröva vilka modeller som hi�ills bäst
klarar test mot data.
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1. Per Lundberg skriver:
januari 24, 2018 kl. 10:49 e m Redigera
”Men ekologisk och evolutionär teori hjälper oss at pröva vilka modeller som hi�ills
klara test mot data”. Amen to that!! 
Det kan inte annat än vara uppenbart a� denna evolutionärt dynamiska teori är
utomordentligt lämpad a� förstå utvecklingen över tid. 
Så, hur befrämjas smi�a? Genom fria medier, öppna fora och obegränsat
informationsflöde. Men sådant slår också tillbaka. Med öppna kanalar kommer också
tyranniet. Sannolikt är det så, a� demokrati aldrig kan ta över alldeles fullständigt (som
Fukuyama trodde). Det kommer a� vara en konstant kamp för a� vidmakthålla
demokratin. Vi trodde den var naturlagsbunden, men den kräver ständig kamp.
Jämviktsläget är kanske inte 100% (som metapopulationsmedellerna antyder). Därför
får vi inte lä�vindligt vifta bort det vi tycker självklart – vi måste ständigt arbeta för a�
de demokratiska institutionerna hålls intakta. Är USA på väg a� förlora den kampen?
Är Polen redan förlorat?

Svara
2. Mikael Sandberg skriver:

januari 26, 2018 kl. 8:45 f m Redigera
Vi får göra en uppdaterad artikel Per! Med de två populationerna i konkurrens om
framtida dominans!

Svara
3. Mikael Sandberg skriver:

januari 26, 2018 kl. 8:49 f m Redigera
E� litet tillägg. Jag skriver ovan a� tredje vågen börjar 1989 med murens fall. Det är inte
riktigt sant om man skall följa Huntingtons The third wave. Han börjar med
demokratiseringar av Portugal och Spanien på 1970-talet. Men den stora mängden nya
demokratier kom ändå just som en följd av murens fall.

Svara
4. Pingback: Adaptiva landskap och politiska system – Samhällets rörelselag – bloggen om

Mikael Sandbergs bok Redigera
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