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Blir verden mindre demokratisk?
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Hva er egentlig demokrati? (fra V-Dem)



V-Dems Electoral Democracy index i Russland/Sovjetunionen
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Er vi inne i en autoritær bølge? 
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Men: Demokratier er robuste!

• Demokrati som effektiv måte å løse konflikter 

uten vold på (Przeworski 1991)

• (Liberale) demokratier og maktspredning 

pluss maktbegrensning

• Demokrati har bred normativ appell hos 

befolkning og i eliter



Demokratisk tilbakegang og 

sammenbrudd kan likevel skje

• Hvordan?

– Utenlandske intervensjoner

– Militærkupp

– Selvkupp

• Hvor/når?

– Økonomiske forhold

– Politiske og institusjonelle forhold

• Statskapasitet og et velfungerende byråkrati som «medisin»



Hva kjennetegner land med demokratisk tilbakegang de siste årene?

• Har skjedd i mange folkerike og store land

• Selvkupp! Ofte er det valgte ledere som dreper demokratiet.

• Gradvise prosesser, demokratiet bygges ned litt etter litt

• Mediefrihet, organisasjonsliv, domstoler spesielt hardt utsatt

• Betydningen av maktbegrensning og maktfordeling generelt, og 

dagens situasjon
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Spredningseffekter

• Godt dokumentert, spesielt fra naboland

• En grunn til at demokratisering og autokratisering

kommer i bølger

• Ulike mekanismer: Læring  (ulike aktører), aktive 

inngrep, støtte/mangel på støtte

• Spesielt grunn til å tro at synlige og mektige land har 

sterk påvirkning på land rundt



Spredningseffekter lover ikke godt for norske 

demokratiet, men:

• Norge som et høykvalitetsdemokrati med lang historie

• Også andre faktorer tilsier at norske demokratiet er 

stabilt (både politiske og økonomiske)

• Hva bør vi likevel passe på:?

– Polarisering

– Maktkonsentrasjon hos regjering

– Fortsatt beskyttelse av liberale rettigheter

– Institusjonelle smutthull



Unngå sammenbrudd vs forbedre demokratisk 

kvalitet: Tilstandsanalyse av norske demokratiet

• Demokrati som et ideal

• Heller ikke norske demokratiet er perfekt

• På hvilke områder har det norske 

demokratiet forbedringspotensial?


