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Figuren visar värdet på Vanhanens demokratiindex (svart linje) som en funktion av deltagande i val
som andel av befolkningen som helhet (grön linje) och konkurrens i form av hur många procent av
parlamentets mandat som inte går till det största partiet (blå linje), som i Sveriges fall varit
Socialdemokraterna under hela vår demokratiska historia.

Observera a� jag inte ställer frågan om Sveriges grad av demokrati retoriskt utan som en
undran vetenskapligt. Jag försöker nämligen a� besvara den vetenskapligt, prövande en
teori, inte retoriskt antyda a� Sverige har demokratiska problem.  Endast då kan man också
möjligen säga något om hur det politiska systemet egentligen fungerar: bra eller dåligt, och
också hur bra eller dåligt. Och vilken riskerna är för verkliga demokratiproblem.

Om inte teorin hjälper a� besvara frågan får vi faktiskt komma med någon bä�re teori. Det
är ju så vetenskapen tar steg framåt. Vetenskapen vilar alltså på Marx’ teori. Och då menar
jag inte Karl Marx’, utan Groucho Marx’: om ni inte gillar mina principer, har jag andra…

Fast forskarna u�rycker det snarare: är teorin jag använder något som ingen  internationell
vetenskaplig (peer-review) tidskrift gillar, får jag hi�a på andra… samt visa a� de förklarar
någonting bä�re än den gamla teorin.

Vetenskapen har alltså inte tillgång till sanningen, som många tror. Därför kan
vetenskapen inte avgöra på e� objektivt sä� vad som är ”fake” objektivt utan bara vad som
är ”fake” i förhållande till etablerad nivå på kunskapen om vad som är faktum. Det finns
idag en tendens a� likställa faktakunskap med vetenskaplig kunskap. Men fakta är något
man ”vet” därför a� det med dagens vetenskap är det man har uppmä�. Men gör
vetenskapen framsteg kommer det man ”vet” idag a� vara tvivelaktigt eller rent av fel
imorgon. Vetenskapen evolverar nämligen och därmed också dess artefakter kunnandet,



”fakta” och uppfa�ningen om hur saker och ting ligger till.

Exempelvis trodde man efter Decartes bok Filosofins principer från 1644 a� ”etern” fyllde
universum och transporterade ljuset. Senare trodde man också a� radiovågor
transporterades via ”etern”. Einstein städade bort den teorin till historiens skräphög med
relativitetsteorin, men vi icke-fysiker som inte riktigt förstår rum-tid talar fortfarande om
”eter-media”. På liknade sä� kommer framtida socialforskare a� avslöja ”strukturer” som
något som det fanns föreställningar om innan den evolutionära kulturforskningen slog
igenom. Men säkert kommer ändå ”strukturer” finnas kvar i vokabulären bland icke-
forskare.

Men det var inte det jag skulle skriva om utan om graden av demokrati i Sverige på
vetenskapens nuvarande nivå. Nu när Sverigedemokraterna hotar a� vinna mycket röster,
är det mer eller mindre demokratiskt? Och kan man verkligen veta a� det vetenskapliga
omdömet är sant?

I boken Samhällets rörelselag beskriver jag bland annat hur demokrati förändras som en följd
av graden av (1) deltagande, såsom i val, och (2) konkurrens eller tävlan bland partier eller
regeringsalternativ. Det är det må� som den finske statsvetarprofessorn Tatu Vanhanen
uppfann och som bygger på demokratiforskaren Robert Dahls definition av demokrati, den
som är standardteorin inom modern statsvetenskap (boken Polyarchy 1971 som jag skrivit
om tidigare).

I bilden ovan så ser man hur deltagande utvecklats (gröna linjen) sedan 1911 års val.
Konkurrensen i betydelsen andel av parlamentets mandat som inte det största partiet fick
gick dock samtidigt drastiskt ned, eftersom det var socialdemokratiska partiet som vann så
mycket i valet och inte många andra konkurrerande partier kunde tävla med det.

Vanhanens teori är a� deltagandet i procent och konkurrensen i procent multipliceras (och
procen�ecknet tas bort). Då får man värdet på hans demokratiindex (DI). (Se power-point-
serien nedan.)

Genom den kvinnliga rösträ�ens införande 1921 så gick Sverige e� DI över det gränsvärde
Vanhanen angav: 5,5. Sverige blev alltså enligt Vanhanens teori demokratiskt 1921, något
som stämmer överens med vad lekmän/lekkvinnor brukar ange som demokratins praktiska
införande (även om beslutet togs i riksdagen redan i december 1918).

Så där överensstämmer alltså teorin med forskares och andras uppfa�ning. Så långt.

Som ni ser så är Sverige mest demokratiskt 2010. Då minskade dels det största partiets
dominans y�erligare samtidigt som deltagandet gick upp. I 2014 års val gick dock indexet
ned något. Avgörande i ekvationen är om socialdemokraterna som största parti i riksdagen
går ned i antal mandat samt om deltagandet ökar. Bägge två bidrar till högre grad av
demokrati, om Vanhanens teori är a� lita på.

Som jag skrev på dagen för e� år sedan ger en (kubisk) extrapolering e� troligt värde av ca
28 procent med en felmarginal på 5 procent (om man nu skall förlita sig på statistikern
Fischers 5-procentregel). Det betyder enligt den prediktion jag gjorde efter förra valet när vi
hade en eftervalspanel på Högskolan i Halmstad a� socialdemokraterna 2018 får ”Ca 28 %,
dvs från 23 e� riktigt dåligt val till 34 e� riktigt bra”. Imorgon vet vi om det stämde hyfsat
eller om jag får bära hundhuvudet när jag föreläser för studenterna imorgon bi�i.

Men frågan är om demokratin försämras eller förbä�ras i Sverige i de�a val. Troligen blir
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det e� högt valdeltagande, eftersom ”alla” talar om e� ”ödesval”. Troligen går
Socialdemokraterna som största parti ned i antal mandat. Då blir alltså demokratiindex

högre. Så ur den synvinkeln blir säkert årets val en demokratisk höjdare, om man skall
förlita sig på Vanhanens formel som vetenskapens främsta demokratimå�.

Men så har vi det där med demokratins Akilleshäl. Även i Tyskland tog en viss diktator
makten via e� demokratiskt val. Om inte demokratin är hållbart konstruerad institutionellt
kan den falla offer för sabotage. Men det är då inte demokratiteorins fel. Det är snarare så
a� forskning om demokratins institutioner är avgörande för a� förstå exakt vilka
institutioner som historiskt le� till överlevnad för demokratin. Sådan forskning måste vila
på fakta, i sin tur avgjord av den institutionella historieforskningen på nuvarande nivå.

Sådan forskning måste ju premieras, eller hur? Du kan stödja vår forskning om
demokratins överlevnadsfaktorer, kontakta mig här.

Se min eftervalspresentation från 2014 här:

Valanalysen 2014

Valanalysen 2014 (Valanalysen 2014->2018, pdf)
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