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Abstract 

Den postliberala teorin uppkom som en kritik mot liberala teoretikers klassiska 

perspektiv på frihet och demokrati. C.B MacPherson argumenterade för att 

en högre grad av jämlikhet var nödvändigt för att verklig frihet i demokratier 

skulle kunna förverkligas. Phillipe C. Schmitter byggde vidare på MacPhersons 

kritik genom att bidra med normativa förslag på vad denna demokratimodell 

skulle innehålla. De huvudsakliga delar Schmitter argumenterade behövde stärkas 

inom den redan existerande representativa demokratin var ökat medborgerligt 

deltagande i politiken, en högre grad av ekonomisk jämlikhet och ett 

ökat inflytande för tidigare exkluderade grupper. 

    Både Jonas Wolff och Benjamin Arditi finner genom empirisk forskning 

postliberala tendenser i latinamerikansk politik. I denna uppsats har analysen av 

Brasiliens, Chiles och Perus konstitutioner visat att postliberala tendenser som 

andra länder i Latinamerika visat upp återfinns i de länders konstitutioner vi 

undersökt.  
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1 Inledning 

Den postliberala teorin uppstod som en kritik mot det liberala tänkandet kring 

frihet. Man ville gå ifrån den individualistiska betoningen i begreppet och utifrån 

en större jämlikhet skapa frihet för fler människor. De postliberala inslagen skulle 

fungera som ett komplement till den redan existerande liberala demokratin. Enligt 

den främsta teoretikern på området, Phillipe C. Schmitter, bör den postliberala 

utvecklingen vara en revolution inom det demokratiska systemet. Utifrån den 

ökade friheten och säkerheten som åtnjuts inom detta system har människor också 

möjligheten att begära mer av det demokratiska systemet än vad den liberala 

demokratin har att erbjuda (Schmitter 2006, s. 3). Schmitter menade att denna 

utveckling troligen skulle inledas i Europa och Nordamerika då dessa demokratier 

är så pass utvecklade att medborgare också har möjlighet att ställa högre krav på 

demokratins innehåll och räckvidd (Schmitter 2006, s. 1). Dock visar empirisk 

forskning på att detta fenomen framförallt återfinns och utvecklas i Latinamerika 

(Arditi 2008; Wolff 2013). Flera forskare menar att med den pågående 

vänstervågen i latinamerikansk politik under 2000-talet har föranlett en postliberal 

utveckling och således förändrat bilden av vad demokrati kan vara. Dessa forskare 

har funnit de inslag som Schmitters teori menar att den postliberala demokratin 

består av. 

Tocqueville och hans efterföljares rädsla för majoritetens tyranni har bytts ut 

mot en vision om ökat kollektivt inflytande i politiken. I en postliberal demokrati 

blir representation enbart ett av många sätt för medborgare att utöva politiskt 

inflytande. Folket ges genom organisering och mobiliseringen en legitim 

möjlighet att påverka politiska beslut. De organ i staten, t ex domstolsväsendet, 

som i den liberala modellen anses ska vara och också har varit skilda från politiskt 

inflytande blir genom den postliberala utvecklingen möjliga att påverka och 

utkräva ansvar ifrån. Denna utveckling visar att demokrati är ett rörligt begrepp 

vars innebörd förändras över tid. Postliberalismen breddar begreppet av vad 

demokrati kan vara men också vad det kan skapa. Att studera denna utveckling är 

både intressant och viktigt för att ytterligare betona rörligheten i 

demokratibegreppet och att utvecklingen av det ännu inte avstannat. 

1.1 Bakgrund 

Begreppet postliberal demokrati uppstod i en normativ diskussion kring 

utveckling av demokratin inom det redan existerande politiska systemet. C.B 

MacPherson var den som först myntade uttrycket postliberal demokrati , detta i 

sin artikel Post-liberal democracy? från 1964. I denna artikel gick han till hårt 



 

 5 

angrepp på bland annat John Stuart Mills tro på den fria marknadens förmåga att 

skapa en något sånär jämlikhet medborgare emellan (MacPherson 1994, s. 487-

488; Schmitter 1995, s. 25). Han hävdade dock att Mill var den första liberala 

teoretiker som också var demokrat och som dessutom ansåg att det fanns fler 

värden i det fria samhället än de rent materiella. MacPherson menade att Mills 

stora problem som ekonomisk teoretiker var att han inte var benägen att förstå det 

ekonomiska systemets logik. Mill insåg problemet med den ökande klyftan mellan 

arbete och kapital, men trodde på systemets förmåga att jämna ut dessa 

förhållanden, och förlitade sig således på systemets självreglerande funktion 

(MacPherson 1964, s. 489-90). MacPherson menade att välfärdstaten är ett 

exempel på hur samhällen övergett tron på den fria marknadens förmåga att 

tillgodose människors basala behov (MacPherson 1964, s. 495-97). 

MacPherson ville varken bygga den nya politiska teorin på marxistisk 

radikalism eller på en populism i Rousseaus anda.  Det han främst vände sig emot 

var det liberala och individualistiska tänkandet, i hans mening var det nödvändigt 

att tänka om kring de ledande principerna i skapandet av det goda samhället 

(MacPherson 1964, s. 487, 498). Detta citat ur MacPhersons artikel beskriver i 

stora drag de tankar han för kring dessa principer:  

 
“We should be considering whether we have been asking the wrong question 

all this time, in asking, as we have done, how to hold on to the liberty we 

have got-the liberty of possessive individual-ists-while moving a little 

towards more equality. Perhaps we should be asking, instead, whether 

meaningful liberty can much longer be had without a much greater measure 

of equality than we have hitherto thought liberty required.”  

(MacPherson 1964, s. 498) 

 

Vad detta ändrade tänkande skulle utmynna i och vad teorin skulle innehålla 

lämnar MacPherson därhän. Klart är dock att han ställer sig starkt kritisk mot det 

individualistiska tänkandet och menar att vi istället måste värdesätta en högre grad 

av jämlikhet för att verkligen nå den åtråvärda frihet som de liberala teoretikerna 

värderar så högt. Det kollektivas välgång blir således det centrala inom den 

postliberala teorin och som nedan redogörs för bygger Schmitter vidare på detta 

inslag i sin utformning av de mer konkreta inslagen i teorin. Vare sig man håller 

med eller ställer sig kritisk till MacPhersons tankar är det hans artikel som lagt 

grunden för den postliberala teorin och dess fortsatta utveckling. 

Phillipe C. Schmitter utgår från MacPherson när han utformar sitt förslag för 

vad en postliberal demokrati bör innehålla. Han behåller MacPhersons grundtanke 

om att en större jämlikhet är en förutsättning för frihet, men adderar också 

explicita förslag på hur denna nya form av demokrati bör vara utformad. 

Schmitter skriver att postliberalism fortfarande är en ny och icke beprövad form 

av demokrati som människor inte nödvändigtvis kommer acceptera på grund av 

denna demokratis osäkra framtidsutsikter. Han menar att postliberal demokrati 

måste utvecklas från detta “spöke” till en fungerande modell. Schmitter framför 

en förhoppning om att den vaga innebörden av postliberal demokrati kommer att 

klarna genom postliberala policyexperiment på småskalig nivå träder fram och 

skapar synliga alternativ till den liberala modellen (Schmitter 2006). 
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1.2 Tidigare forskning 

Benjamin Arditi beskriver i sin tur det pågående skeendet av postliberal 

utveckling. Hans forskning är inte normativ som Schmitters utan Arditi observerar 

faktiska skeenden i politiken i Latinamerika. Han observerar att vissa av de 

tendenser som Schmitter beskriver som postliberala faktiskt äger rum runt om i 

världen och att de främst skapas genom den politiska vänstervågen i Latinamerika 

(Arditi 2008, s. 65). Att det just är vänsterregeringar som skulle styra politiken i 

denna riktning förklarade Schmitter genom att peka på den politiska vänsterns 

större benägenhet att förändra samhället genom statlig inblandning (Schmitter 

2006, s. 1). Genom att observera den politiska utvecklingen i Latinamerika finner 

Arditi att postliberala tendenser redan återfinns som existerande praktiker och rör 

sig därmed ifrån MacPhersons och Schmitters normativa ansatser i skapandet av 

postliberal demokrati (Arditi 2008, s. 74). Arditi skriver att de tydligaste 

exemplen på länder med vänsterregering där den postliberala utvecklingen ses 

som ett reellt alternativ till mer liberal politik är Venezuela och Bolivia. Han 

observerade tendenser i andra länder med vänsterregeringar, men menade att 

utfallen vid denna tid var mindre tydliga (Arditi 2008, s.67). 

En annan forskare som intresserat sig för detta ämne är Jonas Wolff. Han har 

forskat om postliberal utveckling i Bolivia och har kommit fram till att sådana 

tendenser går att finna i landets nya konstitution från 2009 (Wolff 2013). Wolff 

undersöker ytterligare Arditis observationer och utgår från Schmitters normativa 

texter för att genomföra mer djupgående empirisk forskning på området. Wolff 

skapar ett ramverk för att kunna undersöka och analysera indikatorer på 

postliberal demokrati i länders konstitutioner. Detta ramverk är byggt på 

Wolfgang Merkels ramverk för analys av liberal demokrati och de normativa 

ansatser Schmitter framför i sina arbeten. Utifrån ramverket har Wolff genomfört 

en systematisk analys av postliberal demokrati, något han anser har saknats i den 

tidigare diskussionen kring teorin. Likt Arditi lämnar Wolff inga normativa 

förslag likt de Schmitter framför utan studerar istället fenomenet empiriskt. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Frågeställningen i denna uppsats är: 

  

 Finns det fler länder i Latinamerika vars konstitutioner uppvisar postliberala 

tendenser och kan vi således observera en postliberal utveckling i 

Latinamerika? 

 

Då Wolff är försiktig i sina slutsatser och antaganden om postliberal demokrati i 

övriga Latinamerika vill vi undersöka om hans teori är applicerbar på fler länder 

än Bolivia i denna region. Visar det sig att detta är fallet kommer vår 

undersökning kunna leda till slutsatsen att teorin kan förklara den politiska 

utvecklingen i Latinamerika och således kunna stärka Wolffs teori. Om de andra 

länderna inte visar spår av postliberala tendenser i konstitutionerna är ytterligare 

forskning på området nödvändig. Liksom Wolff har vi valt att analysera 

konstitutionerna och där söka efter indikatorer på postliberal utveckling. Därmed 

lämnar vi den normativa ansatsen därhän. 

Genom att utgå från dessa forskares insatser bygger vi vår studie på kumulativ 

grund och studien är således inomvetenskapligt relevant. I ljuset av Dahls 

historiska perspektiv på demokrati, där utveckling ses som något naturligt 

(Schmitter 2006, s. 3), når vår ansats att undersöka utvecklingen upp till kriteriet 

om utomvetenskaplig relevans (Esaiasson et al 2012, s. 31 ). Denna utveckling, 

som inte ersätter den liberala demokratin, breddar istället uppfattningen om vad 

demokrati inom detta system kan vara. Vi anser att den postliberala utvecklingen 

både är intressant och viktig att undersöka. Vi vill vara tydliga med att poängtera 

att vi i denna uppsats inte värderar i vilken utsträckning de postliberala 

tendenserna är demokratiska, utan vi ämnar endast undersöka förekomsten av 

dessa tendenser. Den normativa diskussionen kring den postliberala demokratins 

innehåll och värde överlåter vi till Schmitter och MacPherson. 
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2 Teori 

Den postliberala teorin har vuxit fram under en lång tid och flera forskare har 

bidragit till innebörden och definitionen av begreppet. MacPherson kritiserade 

1964 den klassiska liberala demokratin och argumenterade för att ett annat 

tänkande kring skapandet av frihet. Han menade att en större frihet för vissa 

individer i sin tur begränsar friheten för andra individer. Istället för den 

dominerande individualistiska synen skulle en princip om jämlikhet vara en 

central faktor för att en frihet för alla också skulle kunna existera i verklig 

mening. 

Philippe C. Schmitter menar, med hänvisning till Robert Dahl, att utveckling 

är en naturlig del av demokratins historia (Schmitter 2006, s. 3). Schmitter 

beskriver den postliberala utvecklingen som något önskvärt och arbetar således 

normativt. Arditi observerar utvecklingen empirisk och ser den som positiv medan 

Wolff inte har samma ansats utan finner spår av detta utan att värdera denna 

utveckling som positiv eller negativ. Vi följer Wolffs linje och kommer inte att 

lägga någon värdering i de tendenser som beskrivs som postliberala. 

Vår ansats är att undersöka om det sker en postliberal utveckling i 

Latinamerika. För att detta ska kunna genomföras krävs en noggrann beskrivning 

och definition av begreppet postliberalism och dess innebörd, det för att i 

analysmodellen kunna fånga upp begreppets operationella indikatorer (Esaiasson 

et al 2012, s. 58, 60). 

2.1 Begrepp 

Schmitter utvecklar MacPhersons kritik mot den klassiska liberala demokratin och 

lägger fram förslag på hur en postliberal demokrati kan komma att utformas. 

Schmitter är, precis som MacPherson, normativ i sina texter kring postliberalism. 

Han definierar i en skiss vad en postliberal demokrati innebär genom att lista flera 

krav på inslag i denna typ av demokrati (Schmitter 2006). Eftersom vi studerar 

den postliberala utvecklingen genom analys av konstitutioner kommer vi att 

avgränsa vår definition av begreppet till de delar som är relevanta för vår analys. 

Detta innebär att alla delar som Schmitter beskriver inte kommer behandlas här. 

Wolff har genom att inkorporera Schmitters tankar och andra forskares 

observationer skapat ett ramverk och därmed möjliggjort en analys av 

konstitutioner. Wolff har avgränsat begreppet i sin analys för att fånga upp 

indikatorerna i sitt ramverk. Därför kommer också vår definition av begreppet 

enbart belysa de delar som är relevanta för vår analys, genom att utifrån Wolffs 
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ramverk göra begreppet mätbart i vår idealtyp. Nedan redogör vi för de delar som 

ingår i Schmitters breda definition av begreppet: 

 

 Medborgarskap: Schmitter menar att medborgarskapet bör omfatta fler 

individer och grupper som lever i samma stat. Tidigare har vissa grupper inte 

varit berättigade medborgarskap och därmed inte heller rösträtt. Genom att 

inkludera tidigare exkluderade grupper får fler möjligheten att utnyttja sina 

medborgerliga rättigheter (Schmitter 2006, s. 5). 

 

 Representation: I denna del argumenterar Schmitter för att en större del av 

befolkningen ska ha rätt till politiskt inflytande. Detta kan ske genom 

kollektivt handlande, fler varianter av inflytande underifrån och ökat 

inflytande från grupper och kollektiv. Detta ska ske med mindre inflytande på 

den statliga nivån och större autonomi för vissa grupper (Schmitter 2006, s. 5). 

 

 Styrande och regler: Schmitter menar att i de liberala demokratierna innehar 

vissa priviligierade grupper ett större inflytande än andra trots att systemet är 

byggt på majoritetens röster. Genom sitt inflytande innehar dessa grupper ett 

slags veto, där de utifrån sin makt har större inflytande över och påverkan på 

politiken. Schmitter önskar låta detta veto finnas kvar, men att den skall 

distribueras till en större del av befolkningen. Detta för att fler grupper i 

befolkningen ska kunna samarbeta och genom detta skapa ett eget veto, vilket 

ökar deras inflytande och makt över politiken (Schmitter 2006, s. 6). 

 

 

2.2 Operationalisering 

Wolfgang Merkel har skapat ett ramverk för att studera liberala demokratier 

(Merkel 2004). Wolff har i sin studie utvecklat sitt ramverk efter Merkels fem 

pelare i en liberal demokrati. Inom dessa har han översatt Schmitters ovan 

beskrivna definition och fört in dem under Merkels pelare för att vidare kunna 

studera de tendenser som Arditi funnit i Latinamerika (Wolff 2013). Dessa 

dimensioner utgår från Schmitters ursprungliga skiss, men då denna är bred har 

avgränsningar och preciseringar varit nödvändiga för att kunna genomföra 

systematiska studier av konstitutioner. Denna avgränsning och definition menar vi 

ger valida mätningar på begreppet postliberal demokrati då validiteten är grundad 

i tydlig kumulativ forskning. Därmed anser vi det vara legitimt att fortsätta bygga 

vidare på Wolffs forskning och våra operationella indikatorer bygger således på 

resonemangsvaliditet (Esaiasson et al 2012, s. 60). Som ovan redovisats 

observerar Arditi och Wolff dessa tendenser också i den praktiska politiken och i 

konstitutionsbygganden. Detta gör att de kan röra sig ifrån MacPhersons och 

Schmitters normativa ansatser och istället studera fenomenet empiriskt. 
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2.3 Merkels och Wolffs ramverk 

Nedan redogörs för innehållet i de ramverk som forskarna på området vi utgått 

ifrån har utformat. Wolfgang Merkel har skapat ett ramverk för att analysera 

liberala demokratier, och Wolffs ramverk bygger vidare på Merkels pelare där 

Wolffs postliberala breddningar redovisas under respektive pelare. Vi kommer 

utifrån dessa ramverk att ställa upp en idealtyp för vår analys. 

2.3.1 A. Elektoral regim 

Centrala dimensioner: Valda företrädare, inkluderande rösträtt, rätt att 

kandidera, fria och öppna val som är korrekt organiserade. 

 

Merkel skriver att den elektorala regimen är den centrala pelaren i en demokrati 

(Merkel 2004, s. 38). Genom den representativa demokratin med pluralistiska val 

är denna pelare den som främst uttrycker folkets suveränitet och fångar upp 

medborgarnas vilja inom den liberala demokratimodellen. (Merkel 2004, s. 38). 

Merkel förklarar att: “ [...] a democratic electoral regime is a necessary, but not 

sufficient, condition for democratic governing” (Merkel 2004, s. 38). I detta citat 

förklarar Merkel att de pelare som nedan beskrivs är förutsättningar för en 

elektoral regims verkligt demokratiska funktion. 

De breddningar av denna pelare som Wolff beskriver som postliberala är 

följande: 1) stärkande av direkt demokratiskt inflytande och 

folkomröstningsmekanismer, 2) etablerande av (icke-valda) kollektiva former av 

självstyre. Den första dimensionen ökar majoritetsmakten och ger medborgare 

ytterligare inflytande mellan val, vilket adderar fler former för inflytande 

underifrån än den traditionellt liberala formen för politiskt inflytande. Den andra 

dimensionen syftar på decentralisering av makt och ökat självbestämmande för 

särskilda grupper med deliberativa former för beslutsfattande (Wolff 2013, s. 35-

36). 

 

2.3.2 B. Politiska rättigheter 

Centrala dimensioner: Pressfrihet och organisationsfrihet 

 

Den huvudsakliga förutsättningen för en fullständig elektoral regim är existensen 

av politiska rättigheter (Merkel 2004, s.38). De politiska rättigheterna ska vara 

mer omfattande än enbart rätten att rösta i val. Rättigheterna ska bland annat 

inkludera yttrandefrihet, organisationsfrihet, pressfrihet, rätt att bilda partier samt 
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rätten att ställa upp i val. Medborgarna ska ha rätten och möjligheten att 

organisera sig och agera inom dessa organisationer utan påverkan av staten. 

Wolff breddar Merkels pelare med ytterligare två dimensioner, 1) erkännande 

av deltagande genom mobilisering, 2) etablering av rättigheter för deltagande i 

resursallokering (Wolff. 2013. s. 36-37). Dessa dimensioner innebär att social 

organisering anses vara ett legitimt sätt att utöva politisk makt, något som inte har 

ansetts ingå i den liberala demokratin där val är den främsta möjligheten för 

medborgare att påverka politiken. Områden som tidigare varit skyddade från 

medborgerligt inflytande, såsom budgetering, blir i en postliberal demokrati ett 

område där medborgarna har medbestämmanderätt. Medborgarna får rättigheten 

att direkt påverka sin kommuns eller stats budget och inte endast välja en politisk 

företrädare som för förhandlingar å väljares vägnar. Wolff menar att förekomsten 

av dessa dimensioner i demokratiska staters konstitutioner visar på postliberala 

tendenser (Wolff. 2013. s. 37) 

 

2.3.3 C. Civila rättigheter 

Centrala dimensioner: Civila rättigheter, likhet inför lagen, frihet från 

kränkning av individuella rättigheter 

 

Likhet inför lagen och skydd för Lockes definition av egendom, som åsyftar 

skydd av liv, frihet och egendom, är centrala delar i de civila rättigheterna. 

Gränserna för statens maktutövande, ”rule of law”, skyddar individen mot 

majoritetens och statens makt. Civila rättigheter och ”rule of law” ska samverka 

för skydd av individen gentemot stat och majoritetsförtryck (Merkel 2004, s. 39-

40). 

Den postliberala expanderingen under denna pelare innehåller två 

dimensioner: 1) öka demokratins räckvidd i förhållande till de konstitutionella 

gränserna, 2) utvidgad innebörd av medborgarskapsbegreppet. Den första 

dimensionen beskrivs som ett större inslag av folklig och majoritär makt som 

samtidigt försvagar de konstitutionella gränserna. Ett större demokratiskt inslag 

rörande de konstitutionella reglerna faller också in under denna dimension. Den 

andra dimensionen rör ett frångående från den liberala och mer individualistiska 

synen på medborgarskap, där de socioekonomiska frågorna ses som någonting 

utanför den demokratiska regimen. Genom statlig inblandning i bland annat 

äganderätten frångås den liberala synen på de medborgerliga rättigheterna (Wolff 

2013, s. 39, 48). Dessutom tilldelas ursprungsbefolkningar utökade rättigheter, 

dels genom ökat skydd men också genom större autonomi och mer 

självbestämmande (Wolff 2013, s. 39-40). 
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2.3.4 D. Fördelning av makt, horisontellt ansvarsutkrävande 

Central dimension: Horisontell fördelning av makt 

 

Merkel förklarar att folkvalda ledare i en liberal demokrati övervakas och 

kontrolleras av relativt autonoma institutioner som har som uppgift att kontrollera 

att dessa auktoriteter följer landets konstitution och lagar (Merkel 2004, s. 40). Att 

makten är uppdelad mellan rättsväsende, lagstiftande och verkställande makt är en 

central del i den liberala demokratin. Dessa grenar av staten har som uppgift att 

kontrollera varandra. De civila rättigheterna ska även skyddas, vilket innebär ett 

skydd mot maktmissbruk från den politiska eliten (ibid.). 

Wolff breddar denna pelare med dimensionerna: 1) stärkande av vertikalt 

ansvarsutkrävande, 2) expanderad demokratisk kontroll av icke valda aktörer 

(Wolff 2013, s. 36). I en liberal demokrati är det horisontella ansvarsutkrävandet 

centralt, medan det postliberala stärker det vertikala ansvarsutkrävandet. I en 

postliberal demokrati blir det möjligt för medborgarna att utkräva ansvar av 

politiska institutioner som tidigare har varit skyddade från direktdemokratiskt 

inflytande. De delar av staten som i en liberal demokrati inte kan påverkas genom 

val, t.ex. domstolsväsendet, kan i en postliberal demokrati influeras underifrån 

(Wolff 2011, s. 36, 38). 

 

 

2.3.5 E. Effektiv makt att styra 

Central dimension: Valda företrädare med effektiv rätt att styra 

 

Denna pelare syftar på kravet att det är just folkvalda representanter som styr. 

Aktörer utanför den folkvalda sfären vars ansvar inte kan utkrävas ska vara 

uteslutna från beslutsfattandet. Det bör också finnas statliga organ där 

demokratisk och statlig inblandning inte ska ha inflytande över verksamheten 

(Merkel 2004, s. 41-42). 

De postliberala dimensionerna som breddar denna pelare är: 1) expandering av 

demokratins räckvidd rörande demokratiskt beslutsfattande, 2) etablering av 

reserverade områden för särskilda gemenskaper. I den liberala modellen ses 

marknaden och de juridiska grenarna av staten som något utanför det politiska 

trots dess stora inverkan på människors liv. I den postliberala breddningen blir 

dessa områden politiserade genom statens och demokratins inblandning i både 

sfärer inom och utanför staten (Wolff 2013, s. 36,39). Den postliberala 

demokratin expanderar räckvidden för beslutsfattande till andra aktörer än den 

valda politiska eliten. Genom att tilldela makt till urbefolkningar och andra 

grupper, där istället deliberativa former är vägen fram till politiska beslut, sprids 

beslutsfattandet till fler aktörer än den valda politiska eliten (ibid.). 
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3 Metod 

Vi ämnar göra en teorianvändande studie i syfte att undersöka tendenser av 

postliberal demokrati i Latinamerika. Vi genomför en textanalytisk studie av de 

valda ländernas konstitutioner. Genom att skapa en idealtyp utifrån Wolffs 

ramverk möjliggörs en analys och spårning av postliberala tendenser. Beslutet att 

använda oss av Wolffs ramverk är grundat i två orsaker: dels på grund av vår 

ansats att undersöka huruvida teorin kan visa på utveckling också i andra länder, 

dels på grund av Wolffs utgångspunkt i Schmitters texter på området och Merkels 

tidigare forskning. Wolff skapar en grund för vidare forskning eftersom han 

arbetar kumulativt och sammanför dessa forskares insatser för att skapa ett 

verktyg för analys.   

     Vår ansats är att bygga vidare på Jonas Wolffs forskning, och på samma sätt 

söka efter tydliga tendenser skapar en kumulativ grund för vårt arbete.  Genom att 

vara tydliga med hur analysen genomförs möjliggörs en förståelse för 

slutsatsdragning och en grund för vidare forskning. Detta bidrar med nödvändig 

intersubjektivitet till arbetet. De slutsatser vi kommer fram till genom vår analys 

ämnar inte avgöra om länderna vi undersöker är postliberala demokratier, utan det 

vi undersöker är istället om tendenser finns. Vi menar att funna tendenser 

indikerar att en utveckling sker utan att vi drar slutsatser om graden av postliberal 

utveckling. 

     Vi är medvetna om idealtypmodellens begränsade funktion för beskrivning av 

verkligheten (Bergström-Boréus 2012, s. 150). Vi använder oss i detta arbete av 

en idealtyp för att analysera förekomsten av postliberalism i konstitutionerna. 

Trots att detta inte med säkerhet återfinns i den politiska praktiken i dessa länder 

menar vi att funna tendenser skulle kunna tyda på den politiska ambitionen att 

genomföra det som uttrycks i konstitutionerna. 

3.1 Idealtyp 

Wolfgang Merkel beskriver pelarna B, C, D och E som garantier för att pelare A:s 

demokratiska funktion ska uppfyllas. Som tidigare redovisats har Wolff breddat 

Merkels ramverk för att kunna studera postliberala tendenser i konstitutioner. Vi 

har utifrån ramverken skapat en idealtyp, där de tendenser vi finner redovisas för 

respektive land. I Merkels och Wolffs ramverk överlappar pelare A de andra 

pelarna. De postliberala dimensioner som breddar pelare A är: 1) stärkande av 

direkt demokratiskt inflytande och folkomröstningsmekanismer, 2) etablering av 

(icke-elektorala) kollektiva former av självstyre. Dessa två dimensioner fångar 

upp vissa av de dimensioner som återfinns i de andra punkterna i ramverket. 
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Eftersom en idealtyp ska vara renodlad har vi valt att diskutera punkt A men inte 

inkludera denna i idealtypsuppställningen, detta för att A inte ska förväxlas med 

övriga pelare. Pelare A kommer att behandlas i en enskild diskussion och kommer 

således inte förloras i analysen. Eftersom A är bredare och mer svåravgränsad 

punkt än de övriga skulle en idealtyp innehållande denna pelare försvåra 

uppställningen. A lämpar sig inte för en placering i vår idealtyp, då den är så pass 

omfattande och inkluderar de övriga punkterna. 

Ett exempel för att illustrera denna problematik är dimension 1 under pelare 

D. Stärkandet av det vertikala ansvarsutkrävandet faller också under dimension 1 i 

pelare A. I en uppställning av idealtypen hade exempelvis en paragraf som 

uppfyller dimension 1 i pelare D också uppfyllt dimension 1 i pelare A, vilket 

försvårar avskiljning och uppställning av idealtyperna. Detta problem har föranlett 

vårt val att diskutera pelare A i text men inte placera den inom idealtypen. Vi 

väljer således att utelämna A från idealtypsuppställningen och väljer istället att 

diskutera punkten i en självständig del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Vi kommer i idealtypen att markera postliberala tendenser med en bock (✓). 

Bocken kommer att symbolisera att vi funnit postliberala tendenser under den 

dimension den sätts i. Vi kommer således inte markera fler gånger även om en 

dimension uppfylls i flera artiklar eller paragrafer. Alla funna tendenser kommer 

dock redogöras för i texten. Vi markerar endast en gång då vi söker efter 

tendenser på postliberal demokrati och när vi hittat dessa tendenser anser vi att 

dimensionerna i idealtypen vara uppfyllda. Med uppfylld menar vi således att vi 

har funnit en tendens. Detta ska inte tolkas som att länderna i och med detta 

uppfyller en dimension till fullo varken i praktiken eller i konstitutionen, utan att 

vi funnit en eller flera tendenser inom en dimension. Detta val är grundat i vårt 

syfte som är att undersöka postliberal utveckling genom att observera och genom 
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analys kunna placera tendenser under dimensionerna i idealtypen. Bockarna i 

idealtyperna visar således på inom vilka dimensioner vi finner tendenser till 

postliberal utveckling. Då idealtypen är en renodlad uppställning av de inslag som 

en postliberal demokrati innehåller, säger oss vår förförståelse att en fullständigt 

postliberal stat inte kommer att förekomma även om våra undersökningsfall 

uppfyller flera eller alla dimensioner. Detta för att det ännu inte finns tillräckliga 

verktyg för att kunna ställa upp krav på hur stark en tendens måste vara eller hur 

många tendenser som krävs för att dimensionen skall anses uppfylld och således 

vara fullt postliberal. Detta är något vi i nuläget inte kan uttala oss om, 

slutsatsdragning kring detta hade övergått till spekulation, vilket vi inte ämnar 

göra i denna uppsats. Eftersom vi inte kan kategorisera länderna efter graden av 

postliberal utveckling stannar vår diskussion kring våra resultat. Vidare tolkning 

och klassificering anser vi oss inte ha belägg eller nödvändiga redskap för. Ju fler 

antal tendenser vi finner visar enbart att postliberala tendenser förekommer och 

alltså inte att landet de facto är postliberalt eller till vilken grad konstitutionen är 

det.  

I de fall där vi har funnit paragrafer i konstitutionerna som skulle kunna tolkas 

som postliberala, har vi valt att klassa dessa tendenser som möjliga och att 

markera dessa med en våg (~). Detta gör vi för att en diskussion kan föras kring 

om en specifik paragraf ska tolkas som en postliberal tendens eller inte, men vi 

vill inte genom vår förförståelse dra förhastade slutsatser. Vi kommer att föra en 

diskussion kring dessa artiklar och paragrafer där vi redogör för argument för och 

emot en klassificering som postliberal eller ej. Dimensioner lämnas tomma när 

postliberala tendenser som skulle uppfylla dessa dimensioner inte funnits i 

konstitutionerna.  

Vi vill vara tydliga med att påpeka att vi enbart väljer att klassificera artiklar 

och paragrafer som postliberala när de explicit ger uttryck för dessa tendenser. De 

delar där utrymme för tolkning och avvägning finns väljer vi att klassa som 

möjliga tendenser. Vi är medvetna om att underliggande budskap och meningar 

kan förekomma i artiklar, men för att inte dra förhastade slutasatser har vi valt att 

gå till väga på det sätt som beskrivs i metoddelen. Eftersom vi valt att spåra 

tydliga tendenser, bidrar detta till intersubjektiviteten. Om vi istället hade valt att 

tolka och avväga, och utifrån vår förförståelse dra slutsatser, skulle detta försvåra 

för utomstående att sätta sig in i och bygga vidare på vårt arbete. 

 
 

3.2 Material 

Wolff hävdar, med hänvisning till Benjamin Arditi, att i och med den pågående 

vänstervågen i Latinamerika följer politiken i en postliberal riktning. Den nya 

vänstern är inte längre byggd på marxistisk grund, utan söker utveckla den 

liberala demokratin till en mer inkluderande och bredare form av demokrati 

(Arditi. 2008, s.77; Wolff. 2013, s. 35). Vänstern främsta mål är inte ett 
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avskaffande av kapitalismen eller de liberala medborgerliga rättigheterna, utan för 

att citera Arditi är vänstern ”[…]more post-liberal than antiliberal.”(Arditi. 2008. 

s.73). Som tidigare nämnts är denna utveckling en breddning som sker inom den 

redan etablerade liberala demokratimodellen. 

Med denna bakgrund har vi ställt upp tre kriterier för de undersökningsobjekt 

vi använder oss av: 

 

 Landet ska ha haft en vänsterregering eller vänsterinriktad centerregering när 

beslutet om att revidera eller skriva en ny konstitution togs. 

 

 Konstitutionen måste ha reviderats eller antagits under de senaste fem åren. 

 

 Landet ska vara en redan väletablerad liberal demokrati, som klassificerats 

som “free” av Freedom House. 

 

Utifrån dessa kriterier på undersökningsobjekt har vi valt att analysera Brasiliens, 

Perus och Chiles konstitutioner. Dessa länder är väletablerade demokratier som 

klassas som “free” av Freedom House och har haft vänster eller vänsterinriktad 

centerregering när initiativ till nya eller reviderade konstitutioner har tagits. 

Ländernas konstitutioner har genomgått någon typ av förändring i perioden 2009-

2014. Vår empiri utgörs av primärmaterial i form av ländernas respektive 

konstitutioner. Konstitutionerna är översatta från originalspråk till engelska av 

Constitute Project. 

Wolffs ramverk är utvecklat för att analysera konstitutioner och eftersom vår 

studie bygger vidare på Wolffs teori kommer vi att använda oss av samma metod. 

Wolff har i ett första steg ställt upp ett ramverk med de dimensioner som beskrivs 

som postliberala vilket är byggt på Schmitters bidrag på området. Utifrån detta 

ramverk analyseras konstitutioner för att hitta spår av dessa tendenser i texterna. 

Valet att undersöka konstitutioner är gjort med antagandet att i och med den 

politiska förändringen bör denna utveckling också reflekteras i konstitutionerna. 

Ett annat motiv för val av studiematerial bygger på antagandet att konstitutionerna 

är ett empiriskt material som reflekterar den politiska ambitionen hos regeringar 

på ett trovärdigt och tydligt sätt. Vi är medvetna om att konstitutionerna i nuläget 

inte nödvändigtvis reflekterar den politiska praktiken i länderna, men i och med 

att konstitutionerna är antagna av regeringarna i de länder vi undersöker, visar 

detta ändå på en ambition att implementera denna typ av politik. I och med detta 

anser vi att en analys av konstitutionerna är det som främst fångar upp detta 

begrepp då en analys av den politiska verkligheten i nuläget inte låter sig göras. 

En undersökning av hur den politiska praktiken gestaltar sig vore intressant att 

genomföra men är alldeles för omfattande arbete att genomföra givet denna 

tidsram. 
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3.3 Avgränsning 

En avgränsning är nödvändig i arbetet och därför har vi valt att enbart analysera 

de senaste konstitutionerna. Vårt val att enbart analysera ländernas senaste 

konstitutioner bygger också på två antaganden: dels att denna utveckling påbörjats 

under det senaste decenniet, dels att det är just vänsterregeringar som driver fram 

denna utveckling. 

Det första antagandet bygger på vår förståelse av begreppet utveckling. 

Utveckling uppfattar vi som en förändring över tid, något som växer fram och 

som inte alltid har bestämda start- och slutpunkter. En utveckling ser vi inte som 

något som har en självklar startpunkt, utan som något med tiden bygger på och 

avlägsnar inslag i den kontext utvecklingen sker inom. Genom denna 

utgångspunkt menar vi att också en utveckling av en konstitution sker under tid 

och genom påbyggnad och avlägsnande av artiklar och paragrafer. I Brasiliens fall 

har till exempel konstitutionen ändrats flera gånger bara under 2000-talet, vilket 

har gett regeringar möjligheter att både lägga till och ta bort delar ur 

konstitutionen. Om vårt syfte hade varit att undersöka hur utvecklingen sett ut 

hade det varit fruktbart att analysera också äldre konstitutioner för att genom en 

analys kunnat få en bild av hur utvecklingen tett sig. Eftersom syftet är att 

undersöka tendenser menar vi att det är just den senaste versionen eller den 

senaste revideringen av konstitutionen som är det material som är bäst lämpat för 

analys och för att besvara vår frågeställning. 

Det andra antagandet bygger på de valda ländernas historia. Samtliga länder i 

vår undersökning har tidigare haft ett kaotiskt politiskt landskap, med flera kupper 

och maktövertaganden av militärregimer. Eftersom teorin om den postliberala 

utvecklingen i Latinamerika förklarar att det är vänsterregeringar som driver fram 

denna utveckling, säger detta oss att det är just konstitutioner tillkomna eller 

ändrade under perioder av vänsterstyre som är lämpligast att undersöka. 

Dessa två antaganden har lett fram till slutsatsen att det är just den senaste 

konstitutionen som är det mest ändamålsenliga för vår undersökning. Även om en 

utveckling som ovan nämnts inte alltid har en bestämd slutpunkt, menar vi att en 

utveckling som sker idag ändå leder i en viss riktning. Därför menar vi att en 

undersökning av konstitutioner tillkomna eller reviderade under den senaste 

tidsperioden kan ge oss tillfredställande svar på i vilken riktning utvecklingen rör 

sig. 
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4 Analys 

Nedan följer en redovisning av de tendenser vi funnit i konstitutionerna och de 

resultat vi kommit fram till. 

4.1 Brasiliens konstitution 

Brasilien är en federal stat som sedan drygt tio år tillbaka styrts av Arbetarpartiet 

med deras två presidenter Lula da Silva och Dilma Rousseff (Schmidt et al. 2014). 

Landet klassas som “free” av Freedom House (Freedom House. Brasilien. 2014). 

Brasiliens konstitution reviderades 2014. I Brasiliens konstitution fann vi flera 

tydliga postliberala tendenser samt en möjlig tendens. Som idealtypen visar 

återfinns tendenser nästan alla dimensioner, vilket tyder på att konstitutionen går i 

postliberal riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

4.1.1 A. Elektoral regim 
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utsträckning återfinns i den liberala demokratimodellen. Den brasilianska staten 

ska också tillhandahålla folket möjlighet att deltaga i de lagstiftande processerna 

genom initiativ av minst 1 % av de röstberättigade i landet (Art. 27 §4; Art. 61 

§2). Dessa mekanismer återfinns också på den regionala och kommunala nivån, 

där folket också ska ha medbestämmanderätt över beslut som berör dem på ett 

närmare plan (Art. 29:12,13). Folket i Brasilien har även genom folkomröstningar 

rätt till inflytande över huruvida staterna ska slås samman eller delas (Art. 18 §3). 

Dessa artiklar visar på den breddning av demokratin och ett större inflytande 

mellan val vilket postliberalismen representerar. 

Genom att folket på lokal nivå inkluderas i beslutsfattandet gällande frågor 

som rör den nationella kulturen har de möjlighet att påverka politiken med andra 

medel än genom val. Konstitutionen slår fast att en decentralisering av makt ska 

ske genom socialt deltagande och kontroll (Art. 216-A §1:10). Utökade 

möjligheter till påverkan på politiken är en viktig del av den postliberala 

demokratin, vilket ovan nämnda artikel visar tydliga tendenser på. 

Brasiliens urbefolkningar har bestämmanderätt över det land som de 

traditionellt levt på. De har rätten att styra över sig själva och över de 

naturresurser som finns i deras områden (Art. 231 §3). Urbefolkningen inom 

dessa områden omfattas inte heller av lagen som behandlar utvinningen av 

naturresurser (Art. 174 §§3-4; Art. 231 §7). Dimension två uppfylls i Brasiliens 

fall genom utökad bestämmanderätt, decentralisering och autonomi för vissa 

kollektiv som är en central del av den postliberala demokratin. 

4.1.2 B. Politiska rättigheter 

De delar av konstitutionen som tas upp under pelare A återfinns också i den första 

dimensionen under B. Genom folkets rätt till inflytande över lagstiftning både på 

nationell och lokal nivå är också rätten till deltagande genom mobilisering 

uppfylld i konstitutionen (Art. 14:3; Art. 27 §4; Art. 61 §2; Art. 29:12,13 ). 

Grupper eller det som benämns som “national class entity”, har också rätten att 

agera och ta ställning för eller emot en så kallad ”súmula” (prejudikat, vår 

översättning och tolkning) och genom detta också ha rätt och chans till inflytande 

över domstolsbeslut gällande prejudikat (Art. 103:9 ; Art. 103A §2). Hur eller på 

vilket sätt detta inflytande kan utövas uttrycks inte i konstitutionen, men att 

inflytande erkänns är tydligt utskrivet, vilket pekar på postliberala tendenser. 

 

4.1.3 C. Civila rättigheter 

Folket i Brasilien har rätt att agera okonstitutionellt och dessutom kräva att den 

okonstitutionella handlingen ska räknas som konstitutionell, vilket är en tydlig 

breddning av demokratins räckvidd (Art.103:9). Genom att begränsa utrymmet för 

det konstitutionella och ge folket ökad makt leder detta till att människor har rätt 

att påverka mellan val och dessutom gå emot auktoritetsbeslut. Genom att ge 
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folket denna makt och rättighet att agera utanför konstitutionens gränser visar 

denna artikel i konstitutionen på tydliga postliberala tendenser. 

Den privata äganderätten är garanterad i Brasiliens konstitution (Art.5:22), 

vilket stämmer väl överens med den liberala demokratins grundläggande kriterier. 

Dock finns ett tillägg som slår fast att egendomen ska fylla en social funktion. 

Denna sociala funktion ses som en grundläggande princip för ägandet(Art.5:23; 

Art. 170 § 3). Staten har rätten att expropriera privat egendom om den inte 

uppfyller denna sociala funktion och därmed inte är till nytta för samhället i stort 

(Art. 184:1). Det postliberala tar framförallt fasta på det kollektivas bästa vilket 

dessa artiklar visar tydliga spår av. Genom att konstitution tar fasta på denna 

princip om det kollektiva intresset visas de postliberala tendenserna tydligt. 

Trots att enbart portugisiska erkänns som officiellt språk har 

ursprungsbefolkningar i skolan rätt att få lära sig sina traditionella språk och rätten 

att välja utbildningens utformning (Art.13; Art. 210 §2). Genom detta uppfylls 

dimension två under pelare C. Att inkludera ursprungsbefolkningar i skolsystemet 

och genom positiv diskriminering låta dem bestämma utbildningsform breddas 

medborgarskapsbegreppet. Wolff menar att en positiv diskriminering av 

ursprungsbefolkning är en utpräglad del av den postliberala utvecklingen i 

Latinamerika (Wolff 2013, s. 37-38). Utifrån denna bakgrund väljer vi att 

klassificera detta som en postliberal tendens. 

 

4.1.4 D. Fördelning av makt, horisontellt ansvarsutkrävande 

Enligt konstitutionen har skattebetalare rätt att ta del av och ifrågasätta 

legitimiteten i räkenskaperna på lokal nivå (Art:31 §3) vilket ökar folkets 

möjligheter att kontrollera de beslut som tas. Genom en formell ansökan till den 

nationella kongressen kan också människor ifrågasätta alla beslut tagna av det 

offentliga (Art 58 §2:4). Denna funktion återfinns också hos “Tribunal of 

Accounts of the Union”, där folket har rätt att anmäla oegentligheter rörande 

räkenskaper (Art. 74 §2). Detta är exempel på ett stärkande av det vertikala 

ansvarsutkrävandet där den ökade kontrollen underifrån visar på postliberala 

tendenser. 

Också ifrågasättandet av så kallade ”súmulas” räknas till det ovan nämnda, då 

bland annat folket ses som en aktör som innehar rätten till ifrågasättande av 

prejudikat framtagna av domstolar (Art. 103A §2). De lagstiftande organen ses 

ofta inom den liberala demokratimodellen som något som är skiljt från det 

politiska (Wolff. 2013. s. 38). Denna syn utmanas när folket får möjligheten att 

revidera eller annullera ”súmulas” genom att ifrågasätta beslut tagna av 

domstolar. Detta placeras i den andra dimensionen under pelare D. 
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4.1.5 E. Effektiv makt att styra 

En viktig del av den postliberala utvidgningen är den statliga inblandningen i den 

ekonomiska sfären. I Brasiliens fall är det ägandet av naturresurser och 

organiseringen kring utvinningen av naturresurser det som tas fasta på i 

konstitutionen. Unionen äger landets naturresurser och har monopol på de flesta 

av dem (Art. 177:1, 5). Enligt konstitutionen ska staten också främja en 

kooperativ verksamhet kring utvinnandet av naturresurser, detta i syfte att skydda 

miljön och förbättra den ekonomiska standarden för gruvarbetarna (Art. 174 §§2 

3). Konstitutionen tar därmed fasta på statens inblandning i ekonomiska frågor 

och vilken form av organisering som ska främjas, vilket enligt Wolff är en tydlig 

indikator på postliberal utveckling (Wolff 2013, s. 51-52). 

I Brasiliens konstitution tilldelas de olika ursprungsbefolkningarna särskild 

rätt att själva styra över landområden som traditionellt tillhört dem. Bland annat 

gäller detta utvinningen av naturresurser men också formen för organisering kring 

utvinningen (Art. 231 §2). I konstitutionen slås det fast att staten äger områdena 

som urbefolkningarna bor på, trots detta har urbefolkningarna stor makt att styra 

utan statlig inblandning. Staten kan inte utvinna naturresurser i dessa områden 

utan tillåtelse från de urbefolkningar som bor och verkar där (Art. 231 § 3). 

Dimensionen som rör reserverade områden handlar främst om urbefolkningars rätt 

till självstyre utan inblandning av staten. Under denna dimension visar Brasiliens 

konstitution på tendenser av postliberalism. 

4.2 Chiles konstitution 

 
Chile är en demokratisk republik som styrts av en vänsterregering under större 

delen av 2000-talet, med ett avbrott på tre år då den konservativa presidenten 

Sebastian Piñera innehade presidentämbetet. Sedan 2013 har landet styrts av 

Michelle Bachelet som tillhör det socialistiska partiet i landet och under hennes 

ämbete togs också initiativ till en reform av konstitutionen (Kumm et al 2014; 

Constiutionnet, Chile). Chile klassas som “free” av Freedom House (Freedom 

House 2014, Chile). Chiles konstitution reviderades 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

4.2.1 Diskussion gällande analys 

I Chiles konstitution har vi funnit en tydlig tendens och en möjlig tendens på 

postliberalism. Vi har funnit artiklar som vid första anblick skulle kunna tyda på 

postliberal utveckling men som visat sig vara för vagt formulerade för att ens 

kunna klassas som möjliga tendenser. Att klassa dem som möjliga tendenser 

skulle endast vara ett uttryck för vår förförståelse. I ett annat arbete hade en 

djupgående analys av dessa enskilda artiklar kunnat göras, men då vi vill vara 

konsekventa och enbart klassificera explicita formuleringar som tendenser innebär 

detta att sökande efter underliggande budskap utelämnas från vår analys. Valet att 

enbart klassificera tydliga och möjliga tendenser är grundat i vår betoning på 

intersubjektivitet i arbetet. Att fler tendenser inte gått att finna tyder på att Chiles 

konstitution inte går i postliberal riktning givet vårt sätt att anlysera 

konstitutionerna. Chiles konstitution följer inte lika tydligt som de övriga 

undersökningsobjekten teorin om postliberal utveckling i Latinamerika, trots att 

landet uppfyller kriterierna för undersökningsobjekt vi ställt upp. Detta fall skulle 

således kunna visa att de tendenser Wolff och Arditi redogör för i själva verket är 

förhastade och att denna utveckling inte sker i alla länder med vänsterregering, 

förutsatt att fokus enbart riktas mot konstitutionen. 

    För att tydligare förmedla vad vi menar med vaga formuleringar har vi nedan 

citerat en paragraf som vi anser skulle kräva ingående tolkning för att avgöra om 

den faller under någon av de dimensioner vi ställer upp i vår idealtyp: 

 
 

“The right to present petitions to the authority, concerning any matter of 

public or private interest, with no other limitations than to proceed in a 

respectful and appropriate manner” (Art.19:14) 
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Konstitutionen slår fast att folket har rätt att framföra petitioner till auktoriteten. 

Vilken denna auktoritet är, hur petitionen ska behandlas och på vilket sätt denna 

skulle utmynna i politisk påverkan definieras inte. För att vi skulle välja att klassa 

detta som en postliberal tendens, hade omständigheterna runt och vilket inflytande 

det får behöva preciseras för att vi ska välja att dra slutsatser kring denna artikel. I 

både Brasiliens och Perus konstitution är folkets rätt till politiskt inflytande mer 

grundligt och precist utskrivet. I de andra två konstitutionerna beskrivs hur 

inflytandet från medborgare går till och dessutom fastslås inflytandets påverkan 

på politiken. I citatet ovan nämns endast rätten till framförande av petition, vilket 

inte ger det tydliga erkännande av medborgerligt politiskt inflytande som de andra 

ländernas konstitutioner ger uttryck för. Denna artikel exemplifierar de 

svårigheter vi funnit med slutsatsdragning kring artiklar i Chiles konstitution.  

De tendenser vi fann i konstitutionen redovisas nedan: 

4.2.2 C. Civila rättigheter 

I Chile är den privata äganderätten garanterad i konstitutionen (Art. 19:24:1). 

Staten har dock rätten att expropriera privat egendom om denna inte uppfyller 

dess sociala funktion och därmed inte bidrar till samhället i stort. Egendomen får 

endast utnyttjas så att de krav på säkerhet, hälsa och miljö som beskrivs i 

konstitutionen uppfylls (Art. 19:24:2). Genom kravet på uppfyllande av den 

sociala funktionen visar denna artikel på postliberal tendens, liknande det som 

beskrivs i analysen av Brasiliens konstitution. 

4.2.3 E. Effektiv makt att styra 

För att ytterligare påvisa den ovan beskrivna vagheten men också belysa varför vi 

klassificerat denna artikel som möjligt postliberal citerar vi nedan en artikel ur 

konstitutionen. Formuleringen lyder: 

 
“The mining concession obligates the owner to develop the activity 

necessary to satisfy the public interest which justifies the granting [of it].” 

(Art.19:24:7) 

 

 

Detta citat från konstitutionen skulle kunna tolkas som något postliberalt då det 

offentliga intresset ska tillgodoses. Vad som åsyftas och vilka som berörs är 

tydligare i denna artikel än vad den tidigare citerade är. Däremot fastslås inte 

tydligt på vilket sätt detta ska genomföras, vilket kan leda att en tolkning av denna 

del av konstitutionen som postliberal endast visar sig vara ett uttryck för vår 

förförståelse. Vi menar att det finns en distinktion mellan det offentligas intresse 

och folkets intresse. Även om det offentliga skulle kunna tolkas som något som 

inkluderar medborgarna, är det inte tillräckligt tydligt formulerat för att vi ska 
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kunna dra säkra slutsatser att det verkligen är folket som åsyftas. Därför väljer vi 

att klassa denna del ur konstitutionen som en möjlig tendens. 

4.3  Perus konstitution 

 

Perus president Ollanta Humala har sedan 2011 genom sitt presidentämbete lett en 

allians av center- och vänsterpartier (Schmidt 2014). Humala lovade inför sitt 

tillträde att stärka bland annat ursprungsbefolkningens inflytande i frågor gällande 

gruvexploatering (Horna et al 2014; Román et al 2014). Landet klassas som “free” 

av Freedom House (Freedom House 2014, Peru). Perus konstitution reviderades 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Figur 4 

4.3.1 A. Elektoral regim 

I Perus konstitution slås det fast att medborgare ska ha inflytande över 

beslutsfattandet på kommunal nivå (Art. 197). Detta utökade inflytande för 

medborgare på lokal nivå är en betydande del av den postliberala demokratin 

(Wolff 2013, s. 36). Större inflytande på lokal nivå skapar ett system där 

medborgare har politiskt inflytande också mellan val. Trots att det uttryckligen 

står att medborgarna ska ha större inflytande beskrivs inte hur detta ska 

implementeras eller på vilket sätt inflytandet påverkar, vilket gör att vi bedömer 

denna artikel som en möjlig tendens. 

B. Politiska 

rättigheter 

C. Civila rättigheter D. Fördelning av 

makt, horisontellt 

ansvarsutkrävande  

E. Effektiv makt 

att styra 

1. Erkännande av 

deltagande 

genom 

mobilisering ✓ 
 

1. Expandering 

av demokratins 

räckvidd i 

förhållande till 

konstitutionella/ 

institutionella 

begränsningar 

✓ 
 

1. Stärkande av 

vertikalt 

ansvars-

utkrävande ✓ 

1. 

Expandering 

av räckvidden 

för 

demokratiskt 

besluts-

fattande 

 

2. Etablering av 

rättigheter att 

delta i 

resursallokering ✓ 

2. Utvidgad 

innebörd av 

medborgarskaps-

begreppet ✓ 

2. Expandering 

av den 

demokratiska 

kontrollen till 

icke-valda 

aktörer 

 

 

 

✓ 

2. Etablering 

av politiska 

områden 

reserverade 

för särskilda 

grupper 

✓ 



 

 25 

I Peru har medborgarna samma rätt som presidenten och kongressmedlemmar 

att initiera lagförslag (Art. 107). Genom namninsamling som uppgår till 0,3 % av 

de röstberättigade i landet kan en konstitutionell reform initieras (Art. 206:3). 

Rätten ges således till fler aktörer än kongressen och presidenten, vilket visar 

tydligt att medborgarna har ett kontinuerligt inflytande i den politiska sfären. Att 

folket ges ytterligare inflytande mellan val innebär att Perus konstitution uppfyller 

dimension 1 i pelare A. 

4.3.2 B. Politiska rättigheter 

I konstitutionen slås det fast att ingen är skyldig att lyda en ledare som inte följer 

de konstitutionella spelreglerna. Aktörer som tillskansar sig makt över det 

offentliga genom illegitima metoder har enligt konstitutionen ingen giltighet att 

styra. Folket ges i konstitutionen rätten att inte behöva lyda de styrande och 

genom uppror försvara den konstitutionella ordningen (Art. 46). Denna tydligt 

formulerade artikel stämmer väl överens med den första dimensionen under pelare 

B. Denna medborgerliga rättighet ger folket makten att genom mobilisering 

avsätta ledare vars maktutövande inte följer det konstitutionella regelverk som 

landet ska styras efter. 

Medborgarna ges ytterligare möjlighet att protestera mot myndighetsbeslut 

som går emot konstitutionen och landets lagar (Art 200: 5). Denna rätt till civil 

olydnad eller “acción popular” (ibid.) visar på en tendens som inte lika frekvent 

återfinns i liberala staters konstitutioner. Genom att folket ges denna makt 

erkänner man också medborgarna som väktare av demokratin. Detta faller också 

in under dimension ett i pelare B. 

De två ovan nämnda artiklarna skulle möjligtvis kunnat falla in under den 

första dimensionen i pelare C. Vi väljer att placera den i pelare B då de styrande 

måste gå utanför konstitutionen för att folket ska ha rätt att agera. Det sker inte en 

permanent maktfördelning där folket ges kontinuerlig rätt på ett sätt som 

begränsar konstitutionens räckvidd i förhållande till demokratin. 

På den lokala och regionala nivån har folket rätt att delta i utformandet av 

budgeten (Art. 199), vilket decentraliserar makten och ger medborgarna möjlighet 

att ha inflytande över de ekonomiska besluten som påverkar dem på ett närmare 

plan. Att medborgarna ges ett inflytande över resursallokeringen innebär att 

konstitutionen uppfyller den andra dimensionen i pelare B. 

 

4.3.3 C. Civila rättigheter 

Den artikel som under pelare A behandlar folkets inflytande över konstitutionen 

faller också in under dimension 1 under pelare C. Genom att stärka demokratiskt 

inflytande över konstitutionen ökar demokratins räckvidd (Art. 206:3). 

     I konstitutionen står det att staten ska uppmuntra tvåspråkig och interkulturell 

utbildning. Staten ska verka för att bevara kulturella och språkliga yttringar inom 
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landet (Art. 17:4). Då formuleringen i konstitutionen uttrycker att tvåspråkighet 

ska uppmuntras snarare än att fastslå rätten till bestämmande rörande dessa 

områden anser vi att artikeln visar på en möjlig tendens. Artikeln är inte lika 

tydlig som i fallet Brasilien, där detta bestämmande beskrivs som en rättighet för 

ursprungsbefolkningarna. I Perus fall väljer vi att klassificera denna artikel som en 

möjlig tendens till postliberal utveckling. 

Genom att reservera platser i regionala och kommunala råd för urbefolkningar 

och andra underrepresenterade grupper i politiken, såsom kvinnor och jordbrukare 

(Art. 191:6), expanderas begreppet kring medborgarskap. Fler medborgare i 

landet får genom positiv diskriminering stadgad representation inom politiken, 

något som inte är garanterat i en klassisk liberal demokrati. Denna artikel 

uppfyller således den andra dimensionen under pelare C. 

Eftersom vi funnit en möjlig och en tydlig tendens under den andra 

dimensionen väljer vi på grund av vår klassificeringsmetod att klassificera den 

som en tydlig tendens i idealtypen.  

4.3.4 D. Fördelning av makt, horisontellt ansvarsutkrävande 

I Perus konstitution finner vi att folket innehar rätten att genom namninsamlingar 

både på den nationella och kommunala nivån protestera mot agerande av det 

offentliga som strider mot konstitutionen (Art. 203:5). Detta visar på ett vertikalt 

ansvarsutkrävande där folket har mandatet att ifrågasätta och agera mot 

maktutövande som strider mot konstitutionen. 

”Justices of the Peace” är i Peru folkvalda, vilket innebär att medborgarna har 

möjligheten att utöva demokratisk kontroll över juridiska grenar av staten (Art. 

152). Detta är något som inte är vanligt förekommande i mer klassiskt liberala 

demokratier, där domstolsväsendet och liknande institutioner ska verka utan 

inbladning från den politiska sfären. Genom en ökad demokratisk kontroll över 

institutioner som dessa visar denna artikel på postliberala tendenser. 

 

4.3.5 E. Effektiv makt att styra 

I konstitutionen tilldelas auktoriteter inom ursprungsbefolkningar och 

jordbrukssamhällen rätten att fungera som juridiska beslutsfattare. Dessa grupper 

tilldelas ett reserverat område där de med mindre statlig inblandning får rätt till 

juridiskt självbestämmande. Denna högre grad av autonomi ska dock samverka 

med ”Justices of the Peace” och andra rättsliga organ (Art. 149). En utvidgning av 

rättigheter för vissa grupper är ett centralt inslag i den postliberala utvecklingen. 

Denna etablering av reserverade områden för särskilda grupper visar på 

postliberal utveckling och vi väljer därför att klassificera denna artikel som en 

tydlig postliberal tendens. 
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5 Diskussion 

Som vår analys visar har vi funnit postliberala tendenser i alla undersökta länders 

konstitutioner och i två av tre av de undersökta fallen har vi funnit flera 

postliberala tendenser. Resultaten som redovisas i analyserna av Brasiliens och 

Perus konstitutioner visar att flera av de tendenser Wolff funnit i Bolivia också 

återfinns i andra länder i Latinamerika, givet att de förutsättningar vi ställt upp 

som kriterier för undersökningsobjekt uppfylls. Chiles konstitution var ett svårare 

fall att analysera då konstitutionens formuleringar inte tillät oss dra slutsatser utan 

att vår förförståelse skulle påverkat tolkningarna. 

Brasiliens konstitution visar upp flera tydliga tendenser på postliberal 

utveckling. De tolkningar vi har gjort av paragraferna har följt Wolffs 

tolkningssätt, vilket innebär att vi genom utgångspunkt i hans forskning anser oss 

ha belägg för våra tolkningar och slutsatser. I konstitutionen återfinns delar som 

mycket tydligt tar upp centrala aspekter av den postliberala teorin. Konstitutionen 

innehåller ett särskilt kapitel som behandlar ursprungsbefolkningar där dessa 

gruppers ökade autonomi och bestämmanderätt är centrala inslag. Medborgarna i 

landet har en rad rättigheter att genom ansvarsutkrävande ifrågasätta den styrande 

makten, vilket inte är lika vanligt förekommande i en liberal demokratimodell. De 

artiklar som behandlar rätten till privat egendom visar också på tydliga 

postliberala inslag. Genom att frångå den fullständiga rätten till privat egendom 

som är central i det liberala tänkandet, finner vi i konstitutionen kravet på 

egendomens sociala funktion och statens rätt att expropriera egendomen när dess 

funktion inte uppfylls. Denna syn på egendom visar på tydliga postliberala 

tendenser genom att påvisa att värdet i privat egendom framförallt ligger i dess 

funktion för det kollektiva. 

I analysen av Chiles konstitution kunde vi endast dra välgrundade slutsatser 

kring en tydlig och en möjlig postliberal tendens. Den tydliga tendens vi fann 

behandlar rätten till privat egendom i landet. Att regeringen kan ta ifrån 

privatpersoner deras egendom om denna inte uppfyller den sociala funktionen 

visar på spår av postliberalism. Detta tar ett steg från den liberala synen på 

egendom, där individens rätt till egendom är central. Chiles konstitution avspeglar 

en mer postliberal syn på egendom där det kollektivas intresse är det som främst 

värdesätts. En liknande artikel återfinns även i Brasiliens konstitution vilket 

innebär att båda länderna visar på liknande postliberala tendenser gällande synen 

på den privata egendomens funktion. 

I Perus konstitution har vi funnit flera postliberala tendenser. Artikel 46 visar 

tydligt på erkännandet av folket som en viktig politisk aktör då de innehar rätten 

till protesterer och civil olydnad mot ledare som inte agerar i linje med 

konstitutionen. Denna artikel visar att konstitutionen tar fasta på den folkliga 

mobiliseringen som legitim form och praktik för ansvarsutkrävande av makten. 
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Folkets rätt stärks ytterligare då de har den politiska möjligheten att mobilisera sig 

mot myndighetsbeslut som strider mot landets konstitution och lagar. Detta visar 

att medborgarna ses som en viktig aktör i skyddandet av demokratin. Dessutom 

tilldelas ursprungsbefolkningar och jordbrukssamhällen rätten till juridisk makt i 

egna domstolar. Att överlåta juridiska funktioner skapar en större autonomi och 

ett större självbestämmande för särskilda kollektiv vilket överensstämmer med de 

postliberala idéerna. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att postliberala tendenser, som både 

Arditi och Wolff funnit i Latinamerika också återfinns i de länder vi valt att 

undersöka. I många delar av konstitutionerna framträder vikten av det kollektiva 

och gemensamma, vilket är grunden i den postliberala teorin. Teorierna om den 

postliberala utvecklingen tycks således stärkas genom våra resultat. I både 

Brasiliens och Perus konstitutioner fann vi flera tendenser som visar att länderna 

gått i postliberal riktning. I fallet Chile där vi inte hittade fler än en tydlig och en 

möjlig tendens kan vi inte i lika stor utsträckning styrka Wolffs teori. Som vi 

nämnt i analysen av Chile var konstitutionen skriven med formuleringar som vi 

ansåg var alldeles för diffusa för att dra några slutsatser kring. Detta kan innebära 

att de tendenser som Arditi och Wolff tycks se inte nödvändigtvis återfinns i andra 

fall än deras undersökningsobjekt samt Brasilien och Peru. Vi fann flera tendenser 

i Brasiliens och Perus konstitution och ett fåtal i Chiles, vilket gör att den 

postliberala teorin ändå i viss mån kan förklara utvecklingen i Latinamerika. 

Eftersom vi funnit tendenser i alla de undersökta ländernas konstitutioner bör 

sambandet mellan vänsterregeringar och postliberala tendenser i viss mån anses 

vara kausalt. Klart är att tendenser funnits i alla konstitutioner vilket visar att 

sambandet mellan vänsterregering och postliberal utveckling trots allt finns. Då 

teorin hävdar att vänsterregeringar driver denna utveckling har vi kunnat stärka 

dess förklaringsfaktor gällande postliberal utveckling. Även om ett samband 

förekommer kan vi inte uttala oss om styrkan i sambandet. Eftersom Wolff i sin 

undersökning finner många spår av postliberalism i Bolivias konstitution, och 

eftersom flera tendenser återfinns i Brasiliens och Perus konstitutioner, tycks ändå 

ett visst samband finnas mellan vänsterregering och postliberal utveckling finnas. 

Vi är också medvetna om att ytterligare förklaringsfaktorer kan förekomma och 

ha en inverkan på resultatet. Eftersom Bolivia, Peru och Brasilien visar upp flera 

tendenser finns en möjlighet att länderna har fler gemensamma bakomliggande 

orsaker än de kriterier vi ställt upp, vilket skulle kunna förklara att fler 

dimensioner uppfylls i dessa länder men inte i Chile som då eventuellt skulle 

sakna dessa bakomliggande orsaker. Vilka dessa bakomliggande orsaker skulle 

kunna vara är en fråga för framtida forskning. De teorier som Wolff och Arditi 

utvecklat kan behöva fånga upp fler orsaker till utveckling för en mer omfattande 

teori med fler förklaringsfaktorer till att postliberala tendenser uppstår, då Chile 

trots en vänsterregering inte visar på en lika tydlig utveckling som övriga 

undersökningsobjekten. 

Ytterligare en möjlig förklaring till att de postliberala tendenserna visar sig 

tydligare i Brasilien och Peru än i Chile kan vara att utvecklingen i länderna kan 

ha startat vid olika tidpunkter. Om utvecklingen påbörjats tidigare i de 

förstnämnda länderna kan detta visa sig genom tydligare och fler formuleringar i 
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konstitutionerna. Om Chiles eventuella postliberala utveckling inleddes senare 

kan detta möjligtvis förklara varför få postliberala tendenser gick att finna.  En 

undersökning om när den postliberala utvecklingen inletts i länder i Latinamerika 

hade kunnat vara en intressant påbyggnad på vårt arbete och skulle möjligtvis 

kunna förklara skillnaden i resultat mellan länderna.   

Syftet med vårt arbete var att undersöka om denna utveckling gick att finna i 

fler länder än Bolivia. Då både Brasilien och Peru visar att flera tendenser 

återfinns i ländernas konstitutioner, tycks Arditis tes om spridningen av 

utvecklingen stämma på fler länder i Latinamerika än de som tidigare undersökts. 

Utifrån våra resultat kan vi inte avgöra till vilken grad ländernas konstitutioner är 

postliberala. Genom de analyser vi har genomfört kan vi enbart uttala oss om att 

en utveckling sker. Eftersom vi i alla de länder vi har undersökt funnit tendenser, 

menar vi att det går att urskilja en postliberal utveckling i framförallt Brasiliens 

och Perus konstitutioner men möjligtvis också i Chiles. Således har vi styrkt 

Wolffs teori och visat att Bolivia inte är det enda fall i Latinamerika där en 

postliberal utveckling sker. 

Avslutningsvis hade forskning kring förekomsten av dessa tendenser i den 

politiska praktiken varit intressant då vi inte undersökt hur artiklar ur 

konstitutionerna implementeras i länderna. Vidare forskning skulle kunna 

undersöka huruvida postliberala tendenser även förekommer i andra regioner än 

Latinamerika. Det vore även intressant att undersöka om fler bakomliggande 

orsaker till postliberal utveckling finns än de kriterier vi i detta arbete har ställt 

upp. 
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6 Avslutning 

Vi har i detta arbete analyserat Brasiliens, Chiles och Perus konstitutioner för att 

urskilja om postliberala tendenser går att finna i dessa. Vi har i vår analys funnit 

tendenser i samtliga länders konstitutioner. Genom att ställa upp en idealtyp för en 

renodlad postliberal demokrati har vi tydligt kunnat redogöra för de tendenser 

som vi har funnit i konstitutionerna. Resultaten av vår analys visar att tendenser 

går att finna i alla dessa länder, men med flest tendenser och tydligast utveckling i 

Brasilien och Peru. Således har vi gett stöd för Wolffs teori om den postliberala 

utvecklingen i Latinamerika trots det mindre tydliga fallet Chile. Resultaten visar 

att den postliberala utvecklingen är ett faktiskt fenomen i Latinamerika och att 

flera länders konstitutioner visar upp dessa postliberala tendenser. Arditis 

observationer får ytterligare stöd i och med vårt arbete, vilket leder till slutsatsen 

att fler länder går mot en postliberal utveckling trots att de visar upp mindre 

tydliga tendenser än Venezuela och Bolivia. Således fortskrider den utveckling 

som Arditi beskrev 2008 och de länder vi har undersökt följer i den postliberala 

utveckling som Bolivia och Venezuela vid den tidpunkten var de tydligaste 

exemplen på. Både Brasilien och Peru visar upp flera tendenser som skulle kunna 

tyda på att de går i liknande riktning.  

     På vilket sätt den postliberala utvecklingen kommer visa sig och vad den kan 

komma att leda till blir ett intressant fenomen att följa och ett relevant 

forskningsområde även i framtiden. Det skapar också en diskussion om de värden 

vi tillskriver demokratin och hur utvecklingen av begreppet kan förändras. Som 

Robert Dahl menar sker en ständig utveckling av de värden vi tillskriver 

demokratin. Det postliberalismen tillför begreppet behöver således inte ses som en 

utmaning mot det vi idag tillskriver demokratin, utan kan istället betraktas som en 

utveckling av begreppet. Om det postliberala fenomenet sprider sig till fler 

demokratier i världen kan vi komma att behöva bredda vår syn på demokrati likt 

postliberalismen breddar begreppet.  

 

  



 

 31 

7 Referenser 

Primärmaterial: 

 

- Rosenn. Keith S. Brasiliens konstitution. 2014. Constitute Project. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014 

 

- Vellvé Torras, Anna I.- Adela Staines- Jefri J. Ruchti, med uppdateringar av 

Comparative Constitutions Project. Chiles konstitution. 2014. Constitute 

Project 

https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2014 

 

-  Perus konstitution. 2009. Constitute Project. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009 

 

 

Sekundärmaterial: 

 

- Arditi, Benjamin. 2008. “Arguments about the Left Turns in Latin America: A 

Post-Liberal Politics”, Latin American Reasearch Review, 43 (3), s. 59-81.  

      DOI: 10.1353/lar.0.0061 

 

- Bergström, Göran- Kristina Boréus. 2012. “Idé- och ideologianalys” i 

Bergström, Göran- Kristina Boréus, (red), Textens mening och makt- 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3 uppl. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

- Constitutionnet. 2014. “Constitutional history of Chile”  

http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-chile 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Esaiasson, Peter- Mikael Gilljam- Henrik Oscarsson- Lena Wängnerud. 2012. 

Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4 uppl. 

Vällingby: Nordstedts Juridik AB     

 

- Freedom House. 2104. “Brazil” 

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/brazil-0 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Freedom House. 2014. “Chile”  

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/chile-0 

(Hämtad 2014-12-11) 

https://www.constituteproject.org/constitution/Brazil_2014
https://www.constituteproject.org/constitution/Chile_2014
https://www.constituteproject.org/constitution/Peru_2009
http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-chile
http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-chile
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/brazil-0
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/chile-0
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/chile-0


 

 32 

 

- Freedom House. 2014. “Peru” 

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/peru-0 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Horna, Hernán- Mauricio Rojas- Jonas Schmidt-  Dag Retsö. 2014. “Historia”. 

Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru/historia 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Kumm, Björn - Mauricio Rojas- Dag Retsö. 2014. “Statsskick och politik”. 

Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/chile#statsskick-och-politik 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- MacPherson, C. B.1964. “Post-Liberal-Democracy?”. The Canadian Journal 

of Economics and Political Science. 30 (4), s. 485-498.  

      http://www.jstor.org/stable/139512 

      (Hämtad: 2014-11-26) 

 

- Román, Mikael- Johan Schmidt- Dag Retsö. 2014. “Statsskick och politik”. 

Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru#statsskick-och-

politik 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Schmitter, Phillipe C. 2000. ”The Prospect of Post-liberal Democracy” i 

Hinrichs, Karl-  Herbert Kitschelt- Helmut Wiesenthal (red.),  Kontingenz und 

Krise: Institutionenpolitik in kapitalistischen und postsozialistischen 

Gesellschaften. Frankfurt: Campus Verlag 

 

- Schmidt, Johan. 2014. “Ollanta Humala” 

Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ollanta-humala 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Schmidt, Johan- Erik Halkjaer -Dag Retsö. 2014. “Statsskick och politik” 

Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brasilien#statsskick-och-

politik 

(Hämtad 2014-12-11) 

 

- Schmitter, Phillipe C. 2006. “A Sketch Of What A ‘Post-liberal’ Democracy 

Might Look Like” s. 1-7 .Opublicerad. 

 

- Wolff, Jonas. 2013. “Towards Post-Liberal Democracy in Latin America? A 

Conceptual Framework Applied to Bolivia”. Journal of Latin American Studies. 

https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/peru-0
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru/historia
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru/historia
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/chile#statsskick-och-politik
http://www.jstor.org/stable/139512
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru#statsskick-och-politik
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/peru#statsskick-och-politik
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ollanta-humala
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brasilien#statsskick-och-politik
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brasilien#statsskick-och-politik


 

 33 

45(1). s. 31-59 

doi:10.1017/S0022216X12000843 

 

 

 


