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Abstract 

Demokratin står idag inför större hot än på mycket länge. Många länder som 
tidigare ansetts vara stabila demokratier, har sedan millennieskiftet upplevt 
alarmerande rörelser i en icke-demokratisk riktning. I denna undersökning 
analyserar vi sambandet mellan avdemokratiseringsprocesser och institutionella 
arrangemang – med fokus på hur dessa institutionella begränsningar påverkar 
valda politiska eliters handlingsutrymme i detta avseende. Vi utvecklar, med 
grund i Guillermo O’Donnells koncept “horizontal accountability”, ett teoretiskt 
ramverk för att göra enskilda institutioners funktioner och egenskaper mätbara. 
Detta utifrån tre variabler: möjlighet till övervakning, straffåtgärder, samt 
institutionell autonomi. Vi applicerar detta ramverk på avdemokratiserings-
processerna i Polen, Ungern och Venezuela. Slutsatserna av undersökningen är att 
institutionell autonomi är det mest centrala i att säkra möjligheten för 
ansvarsutkrävande institutioner emellan. Även möjligheten till straffåtgärder är 
viktig, främst när det gäller den dömande makten. För att denna möjlighet inte 
skall kunna undergrävas på politisk väg, är dock den institutionella autonomin en 
grundläggande förutsättning. 

 
Nyckelord: avdemokratisering; horizontal accountability; checks and balances; 
democratic backsliding; konstitutionell design; separation of powers; Polen; 
Ungern; Venezuela 
 
Antal ord: 9 892
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1 Inledning 

Frågor kring varför stater demokratiseras eller avdemokratiseras har under de senaste åren 
åter blivit högst aktuella. Demokratin är på tillbakagång globalt, och även konsoliderade 
demokratier utmanas nu internt av populistiska och extremistiska politiker. Politiker, som inte 
anser att demokratin är det självklara ideal, utifrån vilket man bör organisera det politiska 
systemet. Samuel Huntington menar att det i modern tid har skett tre stycken så kallade 
”demokratiseringsvågor”, då ett stort antal länder under samma tidsperiod rört sig från 
auktoritärt till demokratiskt styre.1 Vi befinner oss idag i slutfasen på den tredje vågen, som 
inleddes under mitten av sjuttiotalet. De två första vågorna efterföljdes av perioder av 
avdemokratisering2, vilket vi alltså ser tendenser på även idag – att vi för närvarande befinner 
oss mitt inne i en tredje, global avdemokratiseringsvåg. Mellan 2000-2015 bröt demokratin 
samman i 27 länder, och flera redan existerande icke-demokratier blev ännu mindre 
demokratiska.3 

En ytterligare aspekt som gör detta ämne högst aktuellt, är att avdemokratiseringsprocesser 
idag sker på andra sätt än tidigare. Förekomsten av klassiska statskupper och direkt valfusk 
har minskat, och istället har andra typer av händelseförlopp ökat i antal.4 En av dessa nya 
processer innefattar demokratiskt valda eliter som aktivt söker förändra maktfördelningen i 
det politiska systemet till sin egen fördel.5  

Det är här vår undersökning tar vid. Nancy Bermeo menar att dessa nya typer av 
demokratiska bakslag – innefattande strategiska beslut av valda eliter för att maximera sin 
makt – är mycket understuderade.6 Syftet med denna undersökning är således att fylla 
forskningsluckan som existerar på detta område, genom att bredda förståelsen kring eliters 
möjligheter att förändra det politiska systemet till sin egen fördel. Vår frågeställning är: ”vilka 
institutionella arrangemang tillåter, eller hindrar, demokratiskt valda eliter att reformera det 
politiska systemet för att maximera sina maktbefogenheter”. Vi undersöker detta genom att 
titta på avdemokratiseringsprocesserna i Ungern, Polen samt Venezuela, och vilka 
institutionella arrangemang som eliter behövt hantera i dessa länder. 
                                                                                                                                                         
 
1 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, (Norman: 
University of Oklahoma Press, 1991), 15-21. 
2 Ibid., s. 290-1. 
3 Larry Diamond, 'Democracy in Decline. How Washington Can Reverse the Tide', i Foreign Affairs, 
Vol. 95, No. 4 (2016), s. 151. 
4 Nancy Bermeo, 'On Democratic Backsliding’, i Journal of Democracy, Vol. 27, No. 1 (2016), s. 6-7. 
5 Ibid., s. 10-11. 
6 Ibid., s. 8. 
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Frågan är aktuell med tanke på dagens politiska läge. Hur kommer det sig att vissa 
demokratiskt valda eliter, såsom USA:s president Trump – som under valkampanjen pratat 
om att reformera det politiska systemet – har så svårt att initiera förändringar? Samtidigt som 
vi kan se hur någon som Turkiets president Erdogan lyckats förändra hela det politiska 
systemet. I Juan Linz klassiska artikel “The Perils of Presidentialism”, beskrivs hur 
institutionella arrangemang direkt och indirekt formar hela den politiska processen.7 I frågan 
om presidentialism och parlamentarism innebär detta enligt Linz att presidentiella system 
bland annat präglas av en högre grad av instabilitet och politisk polarisering, jämfört med 
parlamentariska system.8 Något som därmed utgör en större fara för demokratin. Linz artikel 
ger dock inte fullständiga svar på detta område. Hur kommer det sig att länder med 
parlamentariska system – såsom Ungern – starkt gått tillbaka demokratiskt, samtidigt som 
Trump i USA kämpar med att ens få igenom grundläggande lagändringar? 

Utifrån detta har vi i vår undersökning valt att utgå ifrån konceptet “horizontal 
accountability”, först beskrivet av Guillermo O’Donnell.9 Uppenbarligen är skillnaden mellan 
presidentiella och parlamentariska system inte tillräcklig för att kunna förstå de nya typer av 
händelseförlopp vi ser i flera länder idag. O’Donnells koncept ger oss en tydligare bild av hur 
institutioner, deras funktioner samt varierande kompetensområden, formar handlings-
utrymmet för politiska aktörer inom ett politiskt system. Något som därmed ger oss en 
utgångspunkt för att undersöka institutionella arrangemangs påverkan på avdemokratiserings-
processer. 

Vår utgångspunkt är inte att alla demokratiskt valda eliter strävar efter att reformera systemet 
för att maximera sin makt. Dock är det uppenbart att populistiska kandidater under senare år 
nått höga maktpositioner inom flera demokratiska länder – kandidater som inte alltid visat 
prov på att respektera de demokratiska spelreglerna. Denna politiska rörelse, som fortsätter att 
vinna stöd i stora delar av världen, pekar på vikten av att undersöka vilka institutionella 
arrangemang som ger bäst förutsättningar för demokratiska samhällen att tackla utmaningen 
från dessa icke-demokratiska krafter. Om den normativa utgångspunkten är att demokrati är 
bra, krävs en förståelse för vilka institutionella arrangemang som bäst säkrar detta politiska 
systems varande för framtiden. Vi hoppas här att det teoretiska ramverk vi utvecklat för denna 
undersökning kan bidra till denna förståelse, och ger verktyg för att bedöma institutioners 
kapacitet för beskyddande av demokratin 

Vår undersökning består av sex avsnitt. Vi börjar med att presentera hur forskningen på 
området ser ut, för att ge en teoretisk bakgrund. I samband med detta definierar vi även 
demokrati, avdemokratisering och andra centrala begrepp, varefter vi presenterar vårt 

                                                                                                                                                         
 
7 Juan J. Linz, “The Perils of Presidentialism”, i Journal of Democracy, Vol. 1, No. 1 (1990), s. 55-6. 
8 Ibid., s. 64-8. 
9 Guillermo A. O’Donnell, "Horizontal Accountability in New Democracies.”, i Journal of 
Democracy, Vol. 9, No. 3 (1998). 



 

 3 

teoretiska ramverk för undersökningen. Detta ramverk är en vidareutveckling av teorin kring 
horisontellt ansvars-utkrävande: en abstrakt teori, som vi konkretiserat och specificerat. Sedan 
följer ett metodavsnitt, där vi redogör för olika metodologiska överväganden i relation till vår 
undersökning. Efter det följer undersökningen av fallen, där vi applicerar våra operationella 
indikatorer på det empiriska material vi valt att använda. Slutligen följer en analys och sedan 
en sammanfattning av de slutsatser vi kunnat dra, utifrån våra undersökta fall. 
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2 Teori 

Vår studie grundar sig i antagandet att länder rör sig fram och tillbaka på en demokratisk 
skala, och att vissa processer därför kan påverka demokratins varande negativt. Även om vi 
själva inte mäter demokratisk utveckling i den här undersökningen, så bygger vår teori på att 
denna gradskillnad är möjlig att mäta. Därför väljer vi att inleda den här sektionen med ett 
avsnitt innehållande tidigare forskning kring demokrati, demokratisering och 
avdemokratisering, för att undvika missförstånd kring förståelsen av dessa begrepp. Sedan 
presenterar vi forskning kring demokratiska institutioners betydelse och teorin om horisontellt 
ansvarsutkrävande. Vi avslutar med att förklara vårt eget teoretiska ramverk. 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Demokrati, avdemokratisering och eliternas roll 

Demokrati är ett av de mest omstridda begreppen inom statsvetenskapen. Hur vi skall 
definiera och förstå konceptet lär fortsätta att diskuteras länge framöver, men i grunden kan 
ett antal övergripande kategorier för förståelsen av begreppet utrönas inom litteraturen. 
Charles Tilly menar att skiljelinjerna mellan de fyra kategorier han identifierar är deras fokus 
på olika typer av värden: “constitutional”, “substantial”, “procedual” och process-orienterade 
synsätt.10 Det konstitutionella perspektivet innebär kort ett fokus på formella konstitutionella 
regler, och organiseringen av det politiska systemet som definierande för demokrati.11 Det 
“substantiella” perspektivet har istället ett fokus på specifika livsvillkor inom ett visst politiskt 
system, där individuell frihet, säkerhet, välfärd, social jämlikhet och konfliktlösning med 
fredliga medel utgör definierande aspekter av en demokrati.12 Det perspektiv som kallas 
“procedual” är inriktat på enskilda händelser – ofta val – där huruvida dessa genomförs på ett 
fritt och genuint konkurrensutsatt sätt avgör huruvida en regim är demokratisk.13 Det process-
orienterade synsättet skiljer sig från de övriga tre, då detta snarare fokuserar på den 
demokratiska processen i stort – liksom förutsättningarna för att denna skall vara verkligt 

                                                                                                                                                         
 
10 Charles Tilly, Democracy, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), s. 7. 
11 Ibid. 
12 Ibid., s. 7-8. 
13 Ibid., s. 8. 
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demokratisk – och inte exempelvis enbart på enskilda händelser, som val.14 Robert Dahl och 
hans fem kriterier för demokratiska processer är ett exempel på detta perspektiv, som bland 
annat inkluderar jämlik rösträtt och en möjlighet för var och en att nå så kallad “upplyst 
förståelse”.15 

Dahl porträtterar dock dessa fem kriterier som något av ett demokratins ideal, som inte 
fullständigt kan uppnås i verkligheten. Det reella, ofullständiga genomförandet av demokrati 
benämner han istället “polyarki”.16 Denna typ av politiskt system innebär förekomsten av sex 
politiska institutioner, som Dahl menar alla bör existera för att en stat skall kunna betecknas 
som en demokrati, i denna ofullständiga mening.17 

Kopplat till forskningen kring definitionen av demokrati, är undersökandet av hur länder blir 
mer eller mindre demokratiska. Med utgångspunkt i Tilly väljer vi att övergripande benämna 
dessa processer som demokratisering och avdemokratisering (democratization; de-
democratization).18 Hur vi ska förstå och definiera dessa skeenden är även det ett omstritt 
ämne, till vilket vi vänder oss nu. 

Ett etablerat begrepp inom demokratiseringsforskning är konsolidering. Innebörden av 
konsolidering är omdiskuterat: det har använts både för att beskriva en förstärkning och 
fördjupning av demokratin i samhället, likväl som frånvaron av demokratiska bakslag.19 Larry 
Diamond beskriver hur målet med konsolidering av demokrati är att alla politiska aktörer, 
både på elit- och massnivå ska se på demokrati som det enda rimliga politiska systemet. Det 
ska vara den enda metoden på vilken man är villig att främja sina intressen, och söker nå sina 
politiska mål.20 

Flera faktorer spelar in i huruvida ett lands demokrati konsolideras eller inte. Det som spelar 
störst roll är dock enligt många av fältets centrala forskare de politiska eliternas vilja, eller 
ovilja, att aktivt arbeta för ett upprätthållande av demokratin. Tilly beskriver hur 
avdemokratisering främst sker till följd av privilegierade politiska aktörers beteende21; 
Schedler att demokrati endast fungerar så länge eliter väljer att agera genom demokratiska 
metoder22; Diamond att “elites matter most” för demokratisk konsolidering och stabilitet23; 

                                                                                                                                                         
 
14 Ibid., s. 8-9. 
15 Robert Dahl, On Democracy, (New Haven: Yale University Press, 1998), s. 37-8. 
16 Dahl., s. 83. 
17 Ibid., s. 85-7. 
18 Tilly, s. 13-4. 
19 Andreas Schedler, “Measuring Democratic Consolidation”, i Studies in Comparative International 
Development, Vol. 36, No. 1 (2001), s. 68. 
20 Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation. (Baltimore, MD: Johns Hopkins 
University Press, 1999), s. 65. 
21 Tilly, s. 195. 
22 Schedler, s. 85. 
23 Diamond, Developing Democracy, s. 66. 
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och Huntington att demokratins överlevnad beror på “the extent to which political leaders 
wish to maintain it”.24  

Demokratisering är alltid ett osäkert förlopp med oviss utgång: en tillbakagång är alltid 
möjlig. Tilly sammanfattar: ”[d]emocratization is a dynamic process that always remains 
incomplete and perpetually runs the risk of reversal – of de-democratization”.25 Riskerna för 
detta blir än mer kännbara när man har i åtanke, såsom Juan Linz och Alfred Stephan skriver, 
att medborgare sällan aktivt ger sitt stöd till någon som ämnar undergräva demokratin, men 
att dessa processer – när de väl initieras av just eliter – är svåra att motarbeta.26 Kopplat till 
det Bermeo benämner “democratic backsliding”, blir detta dilemma alltmer påtagligt. I och 
med att dagens avdemokratiseringsprocesser allt oftare initieras och genomförs av just de 
valda eliterna i mer eller mindre välfungerande polyarkier27, är dessa processer än svårare att 
förhindra. 

Det är där vår undersökning tar vid, med utgångspunkt i betonandet av eliters agerande i 
samband med avdemokratiseringsprocesser, i en tid präglad av detta förhållandevis nya 
fenomen, “democratic backsliding”. 

2.1.2 Institutionernas betydelse 

Arrangemanget av formella politiska institutioner har en central roll i styrningen och 
formandet av politiska aktörers ageranden och preferenser. Adam Przeworski och José María 
Maravall skriver att institutioner formar handlingsmönster då de strukturerar aktörers 
incitament och förväntningar.28 Med andra ord kan institutioner förmå politiska aktörer att 
hålla sig till uppsatta politiska spelregler, exempelvis om bestraffningarna för att avvika från 
dessa är hårda, eller om belöningarna för att bete sig i konformitet med reglerna är stora. 

Tidigare forskning har därmed påvisat vissa institutionella arrangemangs betydelse för 
specifika politiska utfall. Institutionella begränsningar kan därmed antas spela en roll i 
förutsättningarna för politiska eliter att genomföra stegvisa avdemokratiseringsprocesser, och 
påverkar därmed även deras val av strategier för att uppnå detta. Här spelar alltså 
organiseringen av institutionerna roll: från den verkställande makten – liksom i Linz 
undersökning av presidentialism – till det allmänna institutionella ramverket, där även den 
lagstiftande och dömande makten ingår. 

                                                                                                                                                         
 
24 Huntington, s. 279. 
25 Tilly, s. xi. 
26 Juan J. Linz & Alfred Stepan, The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis, Breakdown & 
Reequilibration, (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1978), s. 85. 
27 Bermeo, s. 6-7, 10-11. 
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I tal om denna övergripande institutionella organisering av en stat: i grunden de formella 
maktförhållandena mellan den verkställande, lagstiftande och dömande makten, är det 
relevant att återkoppla till grundläggande teorier på detta område. Montesquieus 
maktdelningsprincip innebär att den verkställande, lagstiftande och dömande makten är 
särskilda från varandra, och inte har möjlighet att utöva något inflytande över de funktioner 
som tilldelats någon annan maktgren.29 Detta för att motverka maktmissbruk, och förebygga 
en utveckling mot tyranni. Denna tanke kan sammanfattas i detta kända citat från “The Spirit 
of the Laws”: 

“when the legislative and executive powers are united in the same person or in the 
same body of magistrates, there can be no liberty, because apprehensions may 
arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute 
them in a tyrannical manner”.30 

James Madison, Alexander Hamilton och James Jay ansåg dock inte att 
maktdelningsprincipen i sig förhindrar denna utveckling mot tyranni. I deras doktrin – som 
ofta sammanfattas under beteckningen “checks and balances” – måste denna även 
kombineras med institutionella arrangemang vilka ger varje maktgren “some practical 
security for each, against the invasion of the others”.31 De ansåg att detta skulle göras genom 
att få det att ligga i varje enskild maktgrens intresse att motarbeta intrång i den egna makten32, 
eller som Madison och Hamilton formulerade det: “[a]mbition must be made to counteract 
ambition. The interest of the man must be connected with the constitutional rights of the 
place”.33 Varje överträdelse av en institutions maktbefogenheter skall alltså vara förknippad 
med stora kostnader, för att avskräcka sådant beteende. 

2.2 Horisontellt ansvarsutkrävande 

Institutioner spelar alltså en stor roll i förståelsen av vilka strategier och ageranden politiska 
aktörer använder sig av för att uppnå sina mål. Detta perspektiv är inte minst relevant i talet 

                                                                                                                                                         
 
28 Adam Przeworski & José María Maravall, “Introduction” i A. Przeworski & J. M. Maravall (red.), 
Democracy and the Rule of Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), s. 6. 
29 Bernard Manin, “Checks, balances and boundaries: the separation of powers in the constitutional 
debate of 1787”, i B. Fontana (red.), The Invention of the Modern Republic, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994), s. 27, 40. 
30 Ibid., s. 27. 
31 James Madison, “Federalist No. 48”, i M. A. Genovese (red.), The Federalist Papers, (1788; repr. 
New York: Palgrave Macmillan, 2009), s. 107. 
32 Manin, s. 57. 
33 James Madison & Alexander Hamilton, “Federalist No. 51”, i M. A. Genovese (red.), The 
Federalist Papers, (1788; repr., New York: Palgrave Macmillan, 2009), s. 120. 



 

 8 

om demokratiserings- och avdemokratiseringsprocesser, där en viss uppsättning institutioner 
följaktligen starkt påverkar politiska aktörers handlingsutrymme och möjlighet till förändring. 
I detta perspektiv blir de olika institutionernas interna maktförhållanden; graden av kontroll 
och inflytande de utövar över varandra en central aspekt.  

Teorin vi valt att använda som grund för vår undersökning är Guillermo O’Donnells teori 
kring det han kallar horisontellt ansvarsutkrävande (horizontal accountability). O’Donnell 
definierar detta som:  

“the existence of state agencies that are willing and able, to take actions that span 
from routine oversight to criminal sanctions or impeachment in relation to actions 
or omissions by other agents or agencies of the state that may be qualified as 
unlawful.”34  

Tanken är att olika statliga institutioner ska kunna granska och utkräva ansvar från varandra. 
Ska den här typen av ansvarsutkrävande vara effektivt krävs det att det finns institutioner med 
både mandat och incitament att övervaka, utreda och sanktionera andra institutioner. Det 
krävs alltså inte enbart legal auktoritet för dessa åtgärder, utan även tillräcklig autonomi för 
varje enskild institution, för att det horisontella ansvarsutkrävandet skall vara verkningsfullt.  

De konkreta institutioner O’Donnells modell refererar till är de klassiska statliga 
maktgrenarna: den verkställande, legislativa och dömande makten; likaväl som andra, 
övervakande institutioner i relation till moderna polyarkier, exempelvis ombudsmän, 
revisionsmyndigheter och så vidare.35 För att systemet ska vara fungerande och 
institutionerna självständiga gentemot varandra krävs vidare tydliga gränser mellan de olika 
institutionernas makt och ansvarsområden. Om en institution överträder dessa gränser måste 
det finnas medel för övriga att försvara och återupprätta dessa.36 

Det finns två sätt på vilka horisontellt ansvarsutkrävande kan undergrävas. Det första sättet 
kallar O’Donnell “inkräktande” (encroachment), vilket innebär att en institution på ett otillåtet 
sätt gör intrång på en annans ansvarsområde.37 Med andra ord att de uppsatta “gränserna” 
mellan institutionerna kränks, och att det inte existerar tillräckliga medel för dessa att 
återupprätta dem. Som ett illustrerande exempel: om USA:s kongress på något sätt skulle 
frånta presidenten dennes vetorätt över lagstiftning – det vill säga starkt undergräva 
presidentens möjlighet till inflytande över kongressens arbete – skulle detta betecknas som 
inkräktande.  

                                                                                                                                                         
 
34 Guillermo O’Donnell, “Horizontal Accountability in New Democracies”, i A. Schedler – L. 
Diamond – M. F. Plattner (red.), The Self-Restraining State. Power and Accountability in New 
Democracies, (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1999), s. 38. 
35 Ibid., s. 39. 
36 Ibid., s. 40. 
37 Ibid., s. 41. 
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Det andra sättet på vilket horisontellt ansvarsutkrävande kan undergrävas kallar O’Donnell 
korruption, vilket i det här fallet innebär att offentliga tjänstemän tillskansar sig eller sin 
institution otillåtna fördelar.38 O’Donnell menar dock att inkräktande är ett större långsiktigt 
hot mot demokratin än korruption. Inkräktande undergräver på sikt polyarkins fundament och 
grundläggande spelregler, medan korruption, i O’Donnells ord, säkerligen kommer 
“deteriorate polyarchy, but not necessarily eliminate it”.39 

En av de viktigaste aspekterna av ett effektivt och fungerande horisontellt ansvarsutkrävande 
är ett fristående och professionellt rättssystem, i så stor utsträckning som möjligt utan 
koppling till den verkställande och lagstiftande makten. Att statliga institutioner kan granska 
och utöva inflytande över varandra är en grundval för det horisontella ansvarsutkrävandet, 
men för verklig effektivitet krävs det också att olovligt beteende leder till repressalier via 
domstol.40 Ett verkligt funktionellt horisontellt ansvarsutkrävande kommer alltså enbart av 
nätverk av institutioner som tillsammans kan granska, kontrollera och i slutändan bestraffa 
varandra – där den slutliga, bestraffande funktionen är den allra viktigaste.41 

2.3 Ramverk för bedömning av kapacitet för 
horisontellt ansvarsutkrävande 

Med O’Donnells teori som grund har vi utvecklat ett teoretiskt ramverk för vår undersökning. 
Detta ramverk är produkten av ett nedbrytande och koncentrerande av kärnan i hans tankar 
om horisontellt ansvarsutkrävande. En teoretisk påbyggnad vilken på ett tydligare sätt syftar 
till att undersöka verkliga funktioner hos institutioner, och hur dessa påverkar 
förutsättningarna för horisontellt ansvarsutkrävande. Om O’Donnell ger oss en fingervisning 
om hur vi ska förstå checks and balances och maktdelning på ett mer abstrakt plan, delger vår 
teoriutveckling oss verktyg för att förstå hur maktdelning och horisontellt ansvarsutkrävande 
fungerar rent konkret, inom verkliga politiska system. 

O’Donnells definition av horisontellt ansvarsutkrävande är alltså förekomsten av statliga 
institutioner vilka är villiga, och har kapaciteten att agera – genom åtgärder från övervakning 
till straffrättsliga åtgärder – mot andra statliga institutioners olovliga beteende.42 Med denna 
definition som grund väljer vi att konkretisera institutioners funktioner i dessa avseenden, 

                                                                                                                                                         
 
38 Ibid., s. 41-2. 
39 Ibid., s. 42. 
40 Ibid., s. 39, 44. 
41 Ibid., s. 39. 
42 Ibid., s. 38. 
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utifrån tre övergripande variabler. Dessa är: 1) möjlighet till övervakning, 2) möjlighet till 
straffåtgärder, samt 3) institutionell autonomi gentemot andra statliga institutioner. 

Möjlighet till övervakning i betydelsen möjlighet till löpande kontroll och granskning, likaväl 
som tillgång till information om andra institutioners förehavanden. Detta är en central aspekt 
av horisontellt ansvarsutkrävande, då transparens och tillgång till information rörande 
potentiella överträdelser utgör en förutsättning för att ansvar skall kunna utkrävas. Dessutom 
kan vi anta att aktörer inom dessa institutioner, vilka är medvetna om att information om 
deras förehavanden och ageranden är tillgänglig för andra aktörer inom det politiska systemet, 
troligen är mer benägna att bete sig i enlighet med existerande institutionella regelverk. 

Möjlighet till straffåtgärder innefattar institutioners möjligheter att tillämpa sanktioner 
gentemot varandra, när olagligt eller oönskat beteende uppdagats. Detta rör främst den 
dömande maktens kapacitet på detta område, men även den lagstiftande maktens möjlighet att 
exempelvis ställa en president inför riksrätt, likaväl som en premiärministers möjlighet att 
upplösa parlamentet. 

Även om institutioners autonomi och övervakande funktioner skulle vara fullgoda, faller hela 
förutsättningarna för horisontellt ansvarsutkrävande om institutionerna inte kan agera 
gentemot varandra, vilket pekar på denna funktions väsentlighet. 

Utöver detta betonar O’Donnell även tydliga gränser mellan institutionernas makt- och 
ansvarsområden som en förutsättning för effektivt horisontellt ansvarsutkrävande.43 Han 
beskriver dessa gränser som en förutsättning för institutioners autonomi, och i förlängningen 
deras möjligheter att motstå och straffa försök till “inkräktande” på respektive 
kompetensområden.44 Variabeln institutionell autonomi refererar till detta. Trots fullgoda 
förutsättningar för såväl övervakning som straffåtgärder kan en institutions kapacitet för 
horisontellt ansvarsutkrävande fullständigt undergrävas om denna inte är tillräckligt 
självständig i relation till andra institutioner. Risken finns då att andra institutioner får såpass 
mycket inflytande över tillsättandet av poster, avskedandet av redan tillsatta individer och så 
vidare, att dessa institutioner i slutändan inte är villiga att agera utifrån den kapacitet de 
faktiskt har. Varje institutions kapacitet utifrån de andra två variablerna måste följaktligen 
även sättas i relation till dennas självständighet gentemot andra institutioner. 

Alla dessa tre variabler bildar alltså tillsammans kapacitet eller förutsättningar för horisontellt 
ansvarsutkrävande hos enskilda institutioner. Varje enskild variabel beror till stor del på de 
andra för att den slutliga kapaciteten för horisontellt ansvarsutkrävande skall vara verkligt 
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effektiv. I bedömandet av helheten, måste man därmed visa hänsyn till delarna, och dessas 
relation till varandra.  

Värdet i detta teoretiska ramverk anser vi vara dess förutsättningar för applicering på, och 
bedömning av, vilken statlig institution som helst. Vi kan bedöma en institutions kapacitet i 
relation till de olika variablerna, för att i slutändan kunna säga något om dennas övergripande 
förutsättningar för horisontellt ansvarsutkrävande. Samtidigt som ramverket också ger oss 
verktygen att vidareutveckla och tydligt överföra dessa övergripande variabler till konkreta, 
observerbara funktioner hos enskilda institutioner. 

 
Institution 

Möjlighet till 
straffåtgärder 

Institutionell 
autonomi 

Möjlighet till 
övervakning 

Tankemodell för bedömning av kapacitet för horisontellt ansvarsutkrävande. 
Illustrerande varje variabels förhållande gentemot en icke-definierad institution, 
samt variablernas ställning gentemot, och påverkan av varandra (streckade 
linjerna). 
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3 Metod 

3.1 Operationalisering: indikatorer på kapacitet till 
horisontellt ansvarsutkrävande 

När vi nu etablerat de tre aspekter av horisontellt ansvarsutkrävande som utgör kärnan i vårt 
teoretiska ramverk, vänder vi oss till de konkreta indikatorer och funktioner hos enskilda 
institutioner, vilka indikerar kapacitet i dessa avseenden. Vi kommer först gå igenom de tre 
centrala institutionerna: den lagstiftande, dömande och verkställande makten, för att sedan 
kort diskutera andra institutioner, vilka antingen själva utövar någon form av horisontellt 
ansvarsutkrävande i vissa politiska system, eller bidrar till andra institutioners möjlighet till 
detta.  

3.1.1 Lagstiftande makt 

Utifrån möjligheten till övervakning undersöker vi om den lagstiftande makten har befogenhet 
att initiera utredningar av den verkställande makten. Vi undersöker även om det finns 
möjlighet att kalla till utfrågningar och förhör av ministrar och andra framstående personer 
inom den verkställande makten. Dessutom spelar även lagstiftning rörande tillgång till 
offentliga handlingar och andra politiska dokument in på parlamentets möjligheter till 
övervakning. Dessa typer av löpande möjligheter för informationsinhämtning är en 
förutsättning för att olovligt beteende eller andra oegentligheter skall kunna uppmärksammas 
från parlamentets sida.  

Gällande möjligheten till straffåtgärder tittar vi dels på om den lagstiftande makten kan 
avsätta regeringschefen, antingen genom en misstroendeförklaring, eller genom andra 
processer, såsom riksrätt. Detsamma gäller gentemot domare: huruvida den folkvalda 
församlingen kan avsätta domare inom de högsta juridiska organen, och under vilka 
förutsättningar. I talet om vilka förutsättningar som måste gälla för att sådana processer skall 
kunna inledas, talar vi rent konkret om den institutionella autonomin hos olika organ – vilket 
än en gång visar på de olika variablernas påverkan på varandra. Oavsett är den lagstiftande 
församlingens möjligheter att agera gentemot såväl domare som regering, när oegentligheter 
uppdagats, centrala i relation till det horisontella ansvarsutkrävandet. Samtidigt kan 
parlamentet i sig utgöra problemet – i relation till vår undersöknings fokus – i de fall där det 
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är just den lagstiftande församlingen som leder reformarbetet mot ett mindre demokratiskt 
system. Hur allvarlig denna problematik är påverkas ju dock än en gång av andra 
institutioners kapacitet: i ett system som USA:s kan den Högsta domstolen riva upp lagar den 
anser strider mot konstitutionen, vilket i så fall självklart skulle vara ett hinder mot denna typ 
av utveckling. 

Rörande den institutionella autonomin gäller detta främst tillsättandet av poster inom den 
lagstiftande församlingen. Det vill säga om ledamöterna väljs direkt av folket, eller om andra 
organ har något inflytande över vilka som sitter som parlamentsledamöter. I relation till vår 
undersökning – med fokus på demokratier som genomgår avdemokratiseringsprocesser – 
väljs parlamentet av folket i alla undersökta fall, men den institutionella autonomin påverkas i 
detta avseende även av exempelvis de regler som gäller för vilka som över huvud taget kan 
ställa upp som kandidater; huruvida parlamentsledamöter åtnjuter åtalsimmunitet under sin 
ämbetsperiod; samt huruvida någon institution har möjligheten att upplösa parlamentet. 
Dessutom påverkas den lagstiftande församlingens maktställning gentemot andra institutioner 
av huruvida dess stiftade lagar är föremål för rättslig prövning, samt om den verkställande 
makten har möjlighet att lägga in veto mot lagstiftning – och i så fall hur lätt det är för 
parlamentet att rösta ned dessa båda åtgärder. Allt detta påverkar vilken grad av autonomi den 
lagstiftande makten åtnjuter gentemot andra institutioner, vilket sedermera påverkar dennas 
förutsättningar att granska och straffa dessa. 

3.1.2 Dömande makt 

Inledningsvis behandlar vi möjligheten till övervakning. Detta är liksom tidigare nämnt 
självklart en förutsättning för att oegentligheter över huvud taget skall uppmärksammas, men 
ansvaret för detta ligger inte nödvändigtvis hos domstolarna, utan beror till stor del på andra 
aktörers uppmärksammande av fall, vilka sedan kan tas upp inom domstolsväsendet. När fall 
väl har dragits inför domstol, skall lagråden självklart ha alla möjligheter att utkräva den 
information som krävs av statliga institutioner för att på ett effektivt sätt driva fallet, och 
kunna fälla ett avgörande baserat i fakta. Detta är en förutsättning för domstolsväsendets 
arbete, men dettas funktion är i grunden inte den övervakande, utan att kunna implementera 
mekanismer, vilka agerar som begränsningar av den politiska makten.45 

Utifrån möjligheten till straffåtgärder är graden av lagprövningsrätt (judicial review) det vi 
kommer att fokusera på. Det är domstolsväsendet som upprätthåller the rule of law: där staten 

                                                                                                                                                         
 
45 Pilar Domingo, “Judicial Independence and Judicial Reform in Latin America”, i A. Schedler – L. 
Diamond – M. F. Plattner (red.), The Self-Restraining State. Power and Accountability in New 
Democracies, (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1999), s. 151. 



 

 14 

förbinder sig att agera i enlighet med rådande normativa kriterier46 – exempelvis de som är 
utkristalliserade i konstitutionen. Detta upprätthålls genom att avsteg från dessa straffas 
rättsligt – att ansvar utkrävs för avvikande beteende. Graden av lagprövningsrätt syftar här på 
den dömande maktens ställning i detta avseende – huruvida det är möjligt för den dömande 
makten att utkräva ansvar av de andra maktgrenarna. Detta avser såväl upprivande av 
lagförslag, som beskyddande av vissa givna rättigheter, väsentliga för upprätthållandet av 
polyarki. Som exempel på denna “gradskillnad” i lagprövningsrätt: som tidigare nämnt har 
USA:s Högsta domstol möjlighet att riva upp vilket lagförslag som helst, medan 
Storbritannien istället tillämpar principen om “parlamentarisk suveränitet” – att ingen lag 
antagen av parlamentet kan rivas upp eller ändras av någon annan instans. 

Rörande den institutionella autonomin är detta i den dömande maktens fall främst kopplat till 
utnämningar och karriärmöjligheter inom domstolsväsendet. Hur utnämningar sker påverkar 
graden av politiskt inflytande över de kandidater som tillsätts, medan längden på 
ämbetsperioden influerar graden av autonomi gentemot den institution som tillsätter dessa.47 
Om domare utnämns av exempelvis parlamentet, finns självklart en risk att dessa snarare kan 
komma att företräda politiska intressen, snarare än det opartiska tolkandet och tillämpandet av 
lagen deras position syftar till. Ämbetsperiodens längd – som exempel en livstidslång sådan – 
gör i sin tur att den tillsatte efter sin utnämning inte behöver ta hänsyn till den politiska 
instans, vilken utsåg denne. 

Den institutionella autonomin är i dessa avseenden högst väsentlig, främst när det gäller 
domstolar med stora maktbefogenheter.48 I dessa fall kan domstolarna snarast bli ett 
instrument för den styrande makten, om denna lyckas fylla bänkarna med lojala domare. 

3.1.3 Verkställande makt 

Den verkställande maktens möjlighet till horisontellt ansvarsutkrävande är inte lika essentiell 
som de andra två maktgrenarnas. I och med att vi i vår undersökning fokuserar på fall där det 
är den verkställande makten som driver processerna för avdemokratisering, blir dennas 
maktställning gentemot de andra maktgrenarna snarast något som ökar förutsättningarna för 
att denna skall kunna genomföra icke-demokratiska reformer.  

Oavsett finns det några centrala aspekter att ta upp i relation till vårt teoretiska ramverk, vilka 
bidrar till att beskriva denna maktställning. I relation till möjlighet till straffåtgärder, finns 
ageranden som vetorätt över lagstiftning; huruvida den verkställande makten har möjlighet att 
upplösa parlamentet och utlysa nyval; samt dennes makt att avskeda och tillsätta personer på 
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olika poster. Det gäller från premiärministrar och domare, till högt uppsatta militärer och 
centralbankschefer. 

I relation till den institutionella autonomin, blir den främsta skiljelinjen den mellan 
presidentiella och parlamentariska system. En president väljs av folket, och kan oftast enbart 
avsättas genom åtgärder som riksrätt49, medan en premiärminister svarar inför parlamentet, 
och behöver dettas oavbrutna stöd för att kunna sitta kvar på sin post. Ytterligare en faktor att 
ta upp i relation till den institutionella autonomin är längden på regeringschefens 
mandatperiod, och hur många gånger denne är tillåten att ställa upp i val, likaväl som dennes 
möjligheter att styra genom dekret. 

Möjlighet till övervakning anser vi inte vara relevant att ta upp när det gäller den 
verkställande makten. Detta då – som tidigare nämnt – det i vår undersökning är regeringarna 
själva som driver avdemokratiseringsprocesserna. Det är snarast den verkställande makten 
som bör vara fokuset för olika typer av kontroll, vilket innebär att denna börda främst bör 
ligga på andra institutioner. 

3.1.4 Övriga institutioner 

Varje lands institutionella arrangemang är unik i någon mån, och vi vill därmed inte begränsa 
oss till de tre centrala maktgrenarna i vår undersökning. Andra institutioner liksom 
valkommissioner, riksrevisorer, ombudsmän och riksbanker kan, utifrån sin ställning och 
lagstadgade kompetensområden, utöva horisontellt ansvarsutkrävande. Kanske framför allt i 
relation till möjligheten för övervakning, där exempelvis en ombudsman kan uppmärksamma 
oegentligheter när det gäller överträdelser av rättigheter. Även om de tre centrala 
maktgrenarna är mest väsentliga, kan alltså dessa andra institutioner i viss mån själva utöva, 
likaväl som bidra till andra institutioners kapacitet och förutsättningar för horisontellt 
ansvarsutkrävande. 

3.1.5 Sammanfattning operationalisering 

Vilken indikator som är viktigast i en viss politisk kontext beror självklart på just denna 
kontext. Till exempel: i länder med författningsdomstolar med stora möjligheter till 
straffåtgärder, är självklart dennas institutionella autonomi otroligt central att undersöka. 
Detta för att förhindra att den lagstiftande eller verkställande makten ska kunna ta över denna, 
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genom exempelvis tillsättande av lojala domare. Samtidigt som den institutionella autonomin 
för en sådan domstol, som inte har stora möjligheter för straffåtgärder, självklart förlorar i 
betydelse. 

I relation till våra olika fall kommer vi därmed att fokusera på de indikatorer hos dessa 
specifika fall, som vi anser har varit viktigast för utvecklingen i dessa länder. Vi kommer 
därmed inte att behandla alla möjliga indikatorer vi nu diskuterat, utan kommer istället att 
utgå ifrån vad som konkret har hänt i dessa fall, för att utifrån detta kunna diskutera vilka 
institutionella arrangemang som skulle kunna ha förhindrat denna utveckling. Hur de politiska 
aktörerna har agerat i dessa fall, ger oss med andra ord en fingervisning om var kapaciteten 
för det horisontella ansvarsutkrävandet har varit som svagast inom dessa politiska kontexter. 

3.2 Avgränsningar 

I relation till avdemokratiseringsprocesser överlag, är vi inte intresserade av att undersöka de 
drivkrafter som ligger till grund för att exempelvis politiska eliter agerar som de gör, eller 
varför väljare över huvud taget röstar fram kandidater med icke-demokratiska ambitioner. 
Företeelser som exempelvis politisk kultur är självklart viktiga i att förklara demokratiserings- 
och avdemokratiseringsprocesser – exempelvis Larry Diamond har skrivit utförligt om detta 
ämne50 – men detta är inte vad vi syftar till att undersöka i denna uppsats. Vårt fokus ligger på 
hur institutionella arrangemang påverkar “illojala” (gentemot det demokratiska politiska 
systemet) politiska eliters – för att låna ett uttryck från Linz och Stepan51 – ageranden och 
strategier, inte orsakerna till varför de agerar på detta sätt. 

3.3 Material 

För att undersöka huruvida specifika demokratiska institutioner möjliggjort 
avdemokratiseringsprocesser i våra valda fall använder vi ett brett urval av material. Vi 
utesluter officiella rapporter eller beslut från ländernas regeringar eller andra officiella 
representanter, då vi bedömer att det finns en risk att dessa skönmålas. Istället hämtar vi 
främst vårt underlag från oberoende organisationer, nyhetsbolag och forskningstidskrifter 
vilka behandlar händelseutvecklingen i dessa länder. De organisationer vi använder oss av är 
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Freedom House och Human Rights Watch – vedertagna källor, som ofta används av andra 
forskare inom området. 

3.4 Val av fall 

Vi har valt tre fall som vi anser är intressanta och passande att undersöka utifrån vår 
frågeställning. Såväl Venezuela, Ungern som Polen har under de senaste åren genomgått olika 
former av avdemokratiseringsprocesser, initierade av de folkvalda politikerna. “Utfallet” är 
därmed liknande i de olika fallen, samtidigt som de övergripande institutionella 
arrangemangen länderna sinsemellan är olika. Venezuela är en presidentiell, federal republik, 
medan Ungern har ett parlamentariskt, unikameralt system, och Polen tillämpar ett semi-
presidentiellt system. 

Dessa olika grundläggande, formella skillnader ger därmed de politiska aktörerna inom de 
olika systemen skilda förutsättningar för hur de kan agera, i relation till dessa olika 
institutionella kontexter. Utöver dessa basala institutionella skillnader har de olika fallen 
självklart även gradmässiga skillnader när det gäller exempelvis lagprövningsrättens ställning, 
autonomin hos andra organ som valkommissioner och fiskala kommittéer, samt skillnader i 
bestämmelser för utnämningar till olika poster. Kort sagt är de institutionella ramverken i 
länderna olika till den grad,  att de politiska eliternas ageranden i dessa kontexter – och de 
likheter vi trots allt kan se mellan dessa ageranden – kan säga oss någonting om vilka 
institutioner som är viktigast i upprätthållandet av demokratin. Likaväl som vilka fall av 
“encroachment” som har varit mest avgörande i de olika ländernas 
avdemokratiseringsprocesser – och hur dessa skulle kunna ha förhindrats, med ett annat 
institutionellt ramverk till hands. 

Med tanke på att länders institutionella ramverk är mycket olika – och att våra indikatorer 
därmed är mångtaliga – blir det dock svårt att avgöra vilken variabel som har högst 
förklaringsvärde på ett generellt plan, liksom Alexander George och Andrew Bennett 
diskuterat utförligt.52 Detta faktum är självklart än mer beklämmande då vi undersöker såpass 
få fall.53 Vi bestämde oss dock trots allt för att begränsa oss till dessa tre för att kunna 
fördjupa oss, och i detalj kunna studera dessa länders avdemokratiseringsprocesser och 
kontextuellt betingade kausala samband. Med tanke på denna undersöknings teoriutvecklande 
ambition är detta detaljfokus centralt för att kunna utröna vilka av alla våra indikatorer som 
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spelat störst roll i dessa länders händelseutveckling54, även om vi kanske inte kan dra starka 
generella slutsatser utifrån detta. En annan orsak till valet av så få fall är självklart också – 
liksom vi nämnt tidigare – att dessa processer av “democratic backsliding” även enbart har 
skett ett fåtal gånger, vilket begränsar antalet relevanta fall att undersöka.  
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenterar vi de avdemokratiseringsprocesser som skett i våra valda fall. Vi 
redogör för hur ländernas regeringar rent praktiskt agerat för att erodera polyarkin i respektive 
system. 

4.1 Ungern 

Sedan 2010 har Ungern utsatts för flera demokratiska bakslag. Trenden gällande såväl “civil 
liberties” som “political rights” är fortsatt nedåtgående, och landets ranking i dessa avseenden 
är sämre nu än för tio år sedan, enligt Freedom House.55 Ungern har ett parlamentariskt 
system, och efter premiärminister Viktor Orbáns storseger i valet 2010 – där hans parti 
Fidesz, tillsammans med koalitionspartnern KDNP fick 68 procent av platserna i 
parlamentet56 – genomförde regeringen stora lagförändringar i Ungern. Tack vare denna två 
tredjedelars majoritet i parlamentet kunde man lätt reformera stora delar av det politiska 
systemet, och även på eget bevåg skriva om författningen.57  

Fidesz-regeringen skrev alltså om konstitutionen, och den nya sådana antogs i april 2011, tack 
vare regeringspartiernas kvalificerade majoritet i parlamentet. Konstitutionen har fått mycket 
kritik, från såväl EU-instanser som interna kritiker. Vissa menar till och med att man under 
denna nya författning inte längre kan kalla Ungern för en parlamentarisk demokrati.58 En 
central punkt i denna kritik har varit den kraftigt minskade makten hos författningsdomstolen. 
Tidigare kunde denna annullera vilken icke-konstitutionell lag som helst, och hade även 
möjlighet att granska grundlagsenligheten hos vilken lag som helst, under flera steg av den 

                                                                                                                                                         
 
55 Freedom House, “Freedom in the World 2016. Hungary”, (2016), Tillgänglig: 
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lagstiftande processen.59 Den centrala bestämmelsen i relation till domstolens funktioner var 
dock den om det så kallade actio popularis: att vem som helst kunde be domstolen granska en 
lag efter att den trätt i kraft.60 Denna funktion är i 2011 års författning borttagen, vilket 
självklart påverkar domstolens möjligheter att över huvud taget granska lagstiftning. 

År 2010 röstade koalitionen även igenom ett antal nya tillägg till den ursprungliga 
konstitutionen, vilket försvagade författningsdomstolens autonomi avsevärt. Dessa 
lagändringar gjorde i slutändan den till en institution fylld av Fidesz-lojalister, vilka inte 
protesterade mot regeringens omskrivning av författningen.61 Bland annat ändrades processen 
för utnämningar till domstolen: numera krävs enbart en två tredjedelars majoritet av rösterna i 
parlamentet för att en kandidat skall väljas in i denna, jämfört med tidigare, då en majoritet av 
alla partier representerade i parlamentet behövde stå bakom en kandidat.62 Antalet domare i 
författningsdomstolen utökades även från elva till femton. Till följd av tidigare vakanser 
kunde regeringspartierna därmed utnämna sju nya domare till domstolen, bara under sina 
första femton månader vid makten.63 

Författningsdomstolens ställning har dock försvagats än mer, sedan genomröstandet av den 
nya konstitutionen. Genom ett tillägg till konstitutionen – antaget av parlamentet 2013 – 
gjordes det exempelvis förbjudet för domstolen att granska framtida konstitutionstillägg. Och 
tack vare en förändrad struktur samt sänkt åldersgräns för pensionering hade regeringen, vid 
slutet av 2014, utsett elva av de femton domarna i författningsdomstolen.64 En oberoende 
intressegrupp för medborgerliga rättigheter kunde visa att i tio av tio domstolsfall före 
regeringens utvalda tog plats i författningsdomstolen avslog denna regeringens linje, jämfört 
med efter regeringens representanter tog plats, då regeringen vann i tio av tretton fall.65  

Landets oberoende finansråd (fiscal council), med uppgift att övervaka budgetfrågor blev 
nedlagt under 2010, efter att ha kritiserat skatteförslag framförda av Orbánregeringen. Istället 
inrättades ett nytt råd, bestående av chefen för centralbanken, chefen för revisionsrådet och 
ytterligare en person vald av presidenten.66 Orbánregeringen har även förlängt 
ämbetsperioderna för flera av dessa högt uppsatta, av regeringen tillsatta, tjänstemän. Detta 
gör att Fideszregeringen även i framtiden kommer att ha stor kontroll över viktiga 
institutioner, även om den förlorar makten. Bánkuti, Halmai och Scheppele beskriver detta 
som en “döda handens” kontroll över framtida regeringar – något som cementeras än mer i 
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och med att flera av dessa poster enbart kan tillsättas med en två tredjedelars majoritet i 
parlamentet.67 

Det som gjorde det möjligt för Orbánregeringen att genomdriva alla dessa lagförslag och 
reformer var regeringskoalitionens stora majoritet i parlamentet. Tack vare den kunde man i 
princip agera utan kontroll från andra institutioner, och införde även så kallade kardinallagar. 
Kardinallagarna kan beskrivas som lagar som placerar sig mellan författningslag och vanlig 
lag, och är nu i efterhand svåra att ändra.68 Efter valet 2014 förlorade koalitionen sin två 
tredjedelars majoritet, men till följd av alla de förändringar regeringen lyckades få igenom 
under denna tid, är den politiska situationen i Ungern nu en helt annan.69 

4.2 Polen 

Sedan några år tillbaka har Polen, som tidigare presterat mycket bra på Freedom House 
demokratiindex, upplevt flera demokratiska bakslag. Polen är en semipresidentiell republik, 
där presidenten är direktvald och utser premiärministern, som sedan måste godkännas av 
nationalförsamlingen, som i sin tur väljs via ett proportionellt valsystem. Det finns även en 
senat, som främst kan fördröja och i vissa fall korrigera lagförslag, men inte har många övriga 
befogenheter. Premiärministern är ansvarig för den mesta av det verkställande arbetet, men 
även presidenten har visst inflytande, främst när det gäller försvars- och utrikespolitik.70  

Under hösten 2015 vann partiet Lag och Rättvisa (PiS) både presidentvalet och en egen 
majoritet i parlamentet. Röster höjdes för att det fanns en risk att PiS skulle försöka 
efterhärma det ungerska regeringspartiet Fidesz, och genomföra konstitutionsförändringar för 
att säkra framtida maktinnehav. Denna ambition kan skönjas i regeringens ansträngningar för 
att begränsa den polska konstitutionstribunalens befogenheter och makt, den institution som 
har till uppgift att granska huruvida nya lagar är kompatibla med landets författning.71 
Presidenten har exempelvis ensam rätten att svära in nya domare i konstitutionstribunalen, 
något den nyvalde presidenten Andrzej Duda utnyttjade då han vägrade svära in de domare 
den avgående regeringen tillsatt innan parlamentsvalet 2015. Istället svors fem andra domare 
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in efter parlamentsvalet, dessa då utsedda av PiS.72 Under 2016 stiftade regeringen flera lagar 
som försämrade konstitutionstribunalens möjligheter för övervakning och granskning – lagar 
som domstolen röstade för att riva upp, då de ansåg dessa vara icke-konstitutionella. Men för 
att ett beslut från konstitutionstribunalen skall träda i kraft krävs det enligt Polens konstitution 
att regeringen publicerar det, vilket regeringen aldrig gjorde. En åtgärd som effektivt 
undergrävt alla domstolens möjligheter till bestraffande åtgärder. En av de lagar som 
försämrade konstitutionstribunalens möjlighet till kontroll och ansvarsutkrävande gällde 
proceduren som krävs för att domstolens beslut ska vara giltiga. Numera krävs det att ett 
beslut fattas med två tredjedelars majoritet, samtidigt som 13 av 15 domare närvarar.73 
Förutom att de PiS-utsedda domarna innehar en tredjedel av platserna och då bara behöver 
ytterligare en röst för att avslå ett beslut, innebär det att så länge tre av domarna väljer att inte 
närvara kan beslut ej fattas. 

De nya lagarna som försämrade konstitutionstribunalens ställning och makt fick massiv kritik, 
både nationellt och internationellt. Venedigkommissionen, som är Europarådets rådgivande 
organ i författningskonflikter, kritiserade de nya lagarna, med hänvisning till deras negativa 
inverkan på konstitutionstribunalens effektivitet och självständighet. I juli 2016, i samband 
med situationen som uppstod kring konstitutionstribunalen valde EU-kommissionen att för 
första gången aktivera sin rule of law-mechanism, upprättad i syfte att uppmärksamma hot 
mot the rule of law i medlemsländer.74 Några månader senare, i december 2016 valde 
kommissionen återigen att uppmärksamma och rekommendera Polen att åtgärda bristerna i de 
nya lagarna rörande konstitutionstribunalen. Regeringen har i stort sett förbisett all kritik, och 
i ett öppet brev i februari 2017 manade en rad organisationer, bland annat Human Rights 
Watch, International Federation for Human Rights och Amnesty, Europa-kommissionen att ta 
kraftigare tag mot den exekutiva makten i Polen med hänvisning till EU-fördraget.75 Trots 
detta fortsätter regeringen tillsammans med stödet i parlamentet styra landet bort från 
demokratins ansvarsutkrävande, och trenden är fortsatt nedåtgående enligt Freedom House.76  

 

 

                                                                                                                                                         
 
72 Freedom House, “Freedom in the World 2016. Poland”, (2016), Tillgänglig: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/poland, Hämtad: 03.05.17. 
73 Lewenhagen. 
74 Human Rights Watch, “European Union. Events of 2016. Poland”, (2017), Tillgänglig: 
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union#94880b, Hämtad: 03.05.17. 
75 Human Rights Watch, “EU: Polish Government Undermines Rule of Law”, (2017), Tillgänglig: 
https://www.hrw.org/news/2017/02/16/eu-polish-government-undermines-rule-law, Hämtad: 03.05.17. 
76 Freedom House, “Freedom in the World 2017. Poland”, (2017). 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/poland
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union#94880b
https://www.hrw.org/news/2017/02/16/eu-polish-government-undermines-rule-law


 

 23 

4.3 Venezuela 

Sedan Hugo Chávez valdes till makten 1999 har Venezuelas demokratiska situation 
försämrats avsevärt. Som en referenspunkt klassade Freedom house år 1999 landet som 
“partly free”77, medan landet år 2017 istället betecknas som “not free”.78 Hur har då denna 
nedåtgående demokratiska trend tagit sig uttryck? 

År 1999 röstades, genom en folkomröstning, en ny konstitution igenom i Venezuela. Denna 
etablerade relativt goda förutsättningar för “checks and balances” statens institutioner 
emellan. Exempelvis inrättades en ny Högsta domstol, med stort inflytande över den 
verkställande och lagstiftande makten. Bland annat etablerar konstitutionen domstolens rätt 
att upphäva hela, eller delar av lagtexter, vilka röstats igenom av parlamentet79; makten att 
ställa presidenten inför riksrätt80; och fastställer domarnas ämbetsperiod till 12 år.81 

Den första riktigt allvarliga händelsen när det gäller demokratins institutionella nedbrytande 
var den lag som röstades igenom år 2004. Denna innebar konkret att antalet domare i den 
Högsta domstolen utökades från 20 till 32. Lagen tillät även parlamentet att tillsätta dessa 
poster med enkel majoritet82, en parlamentarisk majoritet som Chávez parti vid detta tillfälle 
besatt. Chávez parti fyllde därmed dessa poster med partitrogna kandidater, vilket i slutändan 
ledde till att majoriteten av domarna i den Högsta domstolen var lojala gentemot 
presidenten.83  

Konstitutionens artikel 265 kräver vidare två tredjedelars majoritet i parlamentet för att en 
domare skall kunna avlägsnas från sitt uppdrag, och då enbart i fall då “serious misconduct” 
från domarens sida har uppdagats.84 2004 års lag införde på detta område även två nya 
mekanismer för avskedandet av domare, där den bestämmelse rörande ogiltigförklarandet av 
domares utnämningar är den mest betydelsefulla. Denna skrivelse ger parlamentet rätt att 
genom en enkel majoritet ogiltigförklara domares utnämningar i tre fall, bland annat när 
dennes “public attitude […] undermines the majesty or prestige of the Supreme Court”.85 

                                                                                                                                                         
 
77 Freedom House, “Freedom in the World 1999. Venezuela”, (1999). Tillgänglig: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/venezuela, Hämtad: 27.04.17. 
78 Freedom House, “Freedom in the World 2017. Venezuela”, (2017). Tillgänglig: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela, Hämtad: 27.04.17. 
79 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, Art. 266 (5). 
80 Ibid., Art. 266 (2). 
81 Ibid., Art. 264. 
82 Human Rights Watch, “A Decade Under Chávez. Political Intolerance and Lost Opportunities for 
Advancing Human Rights in Venezuela”, (2008), s. 36. Tillgänglig: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0908web.pdf, Hämtad: 27.04.17. 
83 Ibid., s. 36-7. 
84 Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, Art. 265. 
85 Organic Law of the Supreme Court, Art. 23 (4). 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/1999/venezuela
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/venezuela
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/venezuela0908web.pdf


 

 24 

Formuleringen medför en subjektiv bedömning av domarens “public attitude”, vilket 
sedermera öppnar upp för godtyckliga avskedanden av domare, och ett kringgående av artikel 
265. 

Sedan 2004 års lagändring har domstolens autonomi undergrävts vid tre ytterligare tillfällen. 
2010 röstade det av Chávez kontrollerade parlamentet igenom en ändring av 2004 års lag, där 
processen för tillsättandet av domare skyndades på.86 Orsaken till denna hast var av allt att 
döma faktumet att Chávez parti i 2010 års parlamentsval förlorade sin två tredjedelars 
majoritet i parlamentet. Till följd av lagändringen kunde Chávez supportrar följaktligen 
tillsätta nio domare innan det nya parlamentet tillträdde. Ytterligare tillfällen av detta, så 
kallad “court-packing”, har sedermera skett 201487, likaväl som efter parlamentsvalet den 6 
december 2015 – då oppositionen vann en majoritet i parlamentet – vilket fick socialistpartiet 
att skynda på utnämningarna av lojala domare, innan det nya parlamentet tillträdde 5 januari 
2016.88 

Human Rights Watch uppskattar sammanfattningsvis konsekvenserna av 2004 års lagändring 
som att den “effectively neutralized the judiciary as an independent branch of government”.89 
Något som även blivit uppenbart i hur domstolen sedan dess faktiskt har agerat. Exempelvis 
stödde den regeringens linje i över 80 % av de fall den behandlade mellan åren 2007 och 
2008.90 Och sedan oppositionen fick en majoritet i parlamentet efter 2015 års val, har 
domstolen annullerat varje lag denna institution har röstat igenom.91 Konflikten mellan 
regeringen och parlamentet – där domstolen mer eller mindre blivit regeringens lojala verktyg 
– kulminerade slutligen den 29 mars 2017, då domstolen i ett rättsavgörande meddelade att 
den ämnade överta parlamentets lagstiftande funktioner.92 Ett beslut den senare återtog – men 
faktumet att domstolen över huvud taget agerade på detta sätt visar på dess långt ifrån 
självständiga och opartiska position. 

Domstolens rättsavgörande den 29 mars utlöste folkliga protester i stora delar av landet, 
protester som vid tidpunkten för skrivandet av detta, i maj 2017, fortfarande pågår. Chávez 
efterträdare, president Nicolás Maduro, har genom sin kontroll över det så kallade “National 
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Electoral Council” – det organ som organiserar val i Venezuela – skjutit upp de regionala 
valen i hela landet, samtidigt som Maduro nyligen även uttryckt en ambition om att söka 
skriva om konstitutionen. Kort sagt är Venezuelas framtid ur ett demokratiskt perspektiv 
högst oviss. 
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5 Analys 

Nedan följer analysen av våra undersökta fall. Vi går igenom våra tre valda variabler, 
applicerade på relevanta institutioner i dessa fall, för att tydliggöra vilka mekanismer som haft 
störst påverkan på de politiska eliternas möjligheter att genomföra avdemokratiserings-
processer. 

5.1 Institutionell autonomi 

Alla de tre undersökta länderna har ursprungligen haft högsta domstolar, eller 
författningsdomstolar med vidsträckta möjligheter till straffåtgärder, som att riva upp 
lagförslag, med mera. Det är därmed kanske inte förvånande att regeringarna i samtliga av 
fallen har strävat efter att antingen undergräva dessa domstolars maktställning, eller ta 
kontroll över dem. Anledningen till att detta i mycket stor utsträckning lyckats i två av fallen: 
Ungern och Venezuela, är att den institutionella autonomin har varit alldeles för svag. Det har 
saknats regler för ett upprätthållande av maktdelningsprincipen, framför allt i relation till 
reglerna när det gäller utnämningar och avskedandet av domare. 

Centralt i de processer som ledde till att regeringarna i Ungern och Venezuela kunde ta 
kontroll över de högsta domstolarna i dessa länder, var att det saknades ett fullgott skydd för 
inkräktande från den lagstiftande och verkställande makten. I Ungern regleras utnämningar 
till domstolen i konstitutionen – vilket även var sättet på vilket regeringen där tog kontroll 
över denna. Eftersom konstitutionen är det grundläggande dokument som dikterar 
spelreglerna för hela det politiska systemet, blir därmed lättheten på vilket man kan göra 
förändringar i denna indirekt ett mått på den institutionella autonomin för samtliga 
institutioner inom ett politiskt system. I Ungern saknades följaktligen ett fullgott skydd för 
domstolen i detta avseende, då konstitutionen där kan ändras med två tredjedelars majoritet av 
rösterna i parlamentet, utan ytterligare regleringar.  

I Venezuela kräver konstitutionsförändringar att en folkomröstning genomförs rörande dessa, 
vilket därmed försvårar för de styrande att snabbt genomföra sådana. Man kom dock runt 
detta genom att istället rösta igenom förändringar i “The Organic Law of the Supreme Court” 
– den lag som i mer detalj förklarar hur den venezuelanska konstitutionen på detta område 
skall tolkas. Förändringar i denna kräver enbart en enkel majoritet av rösterna i parlamentet: 
ett mycket svagare skydd för domstolens institutionella autonomi jämfört med skrivelserna i 
konstitutionen. Att Venezuelas konstitution i detalj inte reglerar exempelvis antalet domare i 



 

 27 

den Högsta domstolen, utan lägger detta ansvar på denna “Organic Law”, var därmed den 
svaghet i den institutionella autonomin som regeringen angrep. Vilket sedermera ledde till att 
denna extremt starka institution vad gäller möjligheter till straffåtgärder helt hamnat under 
den verkställande maktens kontroll. 

I Polen har domstolen än så länge upprätthållit sin autonomi. Regeringen i Polen har inte 
kunnat ändra konstitutionen – och därmed inte kunnat ändra reglerna för utnämningar eller 
liknande i grunden – då en två tredjedelars majoritet av rösterna krävs i parlamentet. Däremot 
har man aktivt försökt att försvåra domstolens arbete, och påverka utnämningen av domare i 
så stor utsträckning det går. Att presidenten personligen har till uppgift svära in nya domare 
innebar att denne kunde blockera utnämningen av de kandidater som parlamentet röstat 
igenom innan PiS tillträdde. Denna bestämmelse, vilken till en början kan verka som en bra 
“check” gentemot den lagstiftande församlingens makt när det kommer till utnämningar av 
domare, kanske innebär att alltför mycket makt läggs i presidentens händer. Oavsett åtnjuter 
domstolen inte den autonomi när det gäller utnämningar som kanske hade varit önskvärd. 
Utnämningarna sker fortfarande av de andra politiska instanserna, och domstolen är därmed 
fortsatt politiskt färgad. 

En bestämmelse kring domares ämbetsperiod kan dock i framtiden innebära problem när det 
gäller domstolens autonomi. Ämbetsperioden för domare är i Polen nämligen enbart nio år, 
vilket innebär att ett parti som lyckas upprätthålla en majoritet i parlamentet, likaväl som att 
inneha presidentposten under tre på varandra följande val, har möjlighet att tillsätta lojala 
domare på samtliga positioner inom författningsdomstolen. Något som inte alls skulle vara en 
omöjlighet. 

Bristfällig institutionell autonomi när det gäller utnämningar till poster inom andra organ, där 
den verkställande och lagstiftande makten har haft för stort inflytande, kan vi även se i 
Ungern och Venezuela. I Ungern har regeringen kunnat utse sina egna kandidater till flera 
inflytelserika positioner, såsom centralbankschef och chefen för revisionsrådet. Dessa poster 
är inte av samma vikt som domstolen när det gäller upprätthållandet av demokratin, men 
kommer trots allt ha ett stort inflytande över framtida regeringars politik, framför allt i 
relation till dessa organs övervakande funktion. Att den ungerska regeringen sedermera har 
förstärkt den institutionella autonomin för dessa poster genom att bland annat förlänga 
ämbetsperioderna, gör att dessa positioner under lång tid framöver kommer att innehas av 
kandidater lojala till Fideszregeringen. I Venezuela har å sin sida den institutionella 
autonomin när det gäller den viktiga valkommissionen varit bristfällig, vilket har lett till att 
denna nu domineras av personer trogna Maduro. 

Rörande den institutionella autonomin för den verkställande och lagstiftande makten, finns 
det i våra fall inget betydande att anmärka på. I Venezuela är presidenten exempelvis för 
närvarande i öppen konflikt med den lagstiftande församlingen, som kontrolleras av 
oppositionen. Den institutionella autonomin hos dessa båda institutioner är dock intakt – 
ingen kan rå på den andre. Då presidenten kontrollerar den högsta domstolen, är dock en 
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viktig “check” på hans makt neutraliserad. Oppositionen har exempelvis krävt att Maduro 
skall ställas inför riksrätt – en process som kräver den Högsta domstolens godkännande för att 
inledas. Ett godkännande som domstolen självfallet inte har gett. 

Sammanfattningsvis kan vi se att det centrala att titta på, när det gäller den institutionella 
autonomin, är i vilka juridiska dokument, utnämningar, avskedanden, bestämmelser kring 
ämbetsperioder, institutioners sammansättning och så vidare regleras. Och i förlängningen hur 
enkelt det är att ändra i dessa juridiska dokument. För att en fullgod institutionell autonomi 
skall kunna garanteras över tid krävs det att den grundläggande författningen etablerar tydliga 
gränser mellan olika institutioner, och att dessa gränser sedermera också är svår att förflytta – 
att författningen är svår att ändra. Med andra ord att det finns tillräckliga skydd mot en 
“majoritetens tyranni”, där en enskild politisk aktör med tillräckligt stöd kan omforma hela 
det politiska systemet, liksom fallen vi gått igenom visar oss. Som exemplet Venezuela ger 
prov på, är det även viktigt att konstitutionen är mycket utförlig och detaljerad när det gäller 
utnämningar, sammansättning och så vidare hos olika organ. Med andra ord att detta inte 
regleras i andra juridiska dokument av olika slag. Detta så att det extra skydd som ges just 
grundlagar skyddar alla aspekter av den institutionella autonomin som krävs för att dessa 
typer av avdemokratiseringsprocesser inte skall kunna initieras. 

5.2 Möjlighet till straffåtgärder 

När det gäller den dömande maktens möjlighet till straffåtgärder, har denna kraftigt 
undergrävts i Polens och Ungerns fall. I Polen var denna möjlighet svag redan tidigare, till 
följd av bestämmelsen att regeringen måste publicera beslut tagna av författningsdomstolen, 
innan de träder i kraft. Något som i praktiken gör att domstolen underställs regeringen. Trots 
att regeringen enligt konstitutionen är förbunden (Art. 190 (2)) att publicera domsluten, menar 
en del statsvetare att regeringen trots allt kan agera på detta sätt inom lagens gränser, då 
Polens lagar på detta område är bristfälliga.93 Som en följd har alltså den enda instans i det 
polska politiska systemet, som har till uppgift att skydda konstitutionen och bestraffa 
överträdelser av densamma, effektivt neutraliserats. Trots domstolens lagstadgade rätt till 
möjligheten till straffåtgärder, har denna funktion därmed undergrävts. 

I Ungern har författningsdomstolens möjligheter till straffåtgärder även den försvagats i och 
med den nya konstitutionen. Innan dess hade denna goda möjligheter att straffa överträdelser 
– genom att exempelvis riva upp icke konstitutionsenliga lagar – funktioner som den nya 
konstitutionen fråntog. Borttagandet av actio popularis, att vem som helst kan 

                                                                                                                                                         
 
93 Sava Jankovic, “Polish Democracy Under Threat? An Issue of Mere Politics or a Real Danger?”, i 
Baltic Journal of Law & Politics, Issue 9, No. 1, (2016), s. 57. 
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uppmärksamma domstolen på fall att utreda, försvårar även indirekt möjligheten till 
straffåtgärder för domstolen. Detta då det numera är få instanser som över huvud taget kan få 
domstolen att behandla fall, och parlamentets makt är därmed än mer oinskränkt. 

Venezuelas domstol har som tidigare nämnt stora möjligheter till straffåtgärder, i att denna 
kan annullera delar av, eller hela lagtexter. En funktion som den använt flitigt sedan 
oppositionen tog över parlamentet. Funktionaliteten i denna institutions möjlighet till 
straffåtgärder – vilket i sig är en förutsättning för horisontellt ansvarsutkrävande – har därmed 
till följd av den bristfälliga institutionella autonomin snarast blivit ett hinder för en 
demokratisk utveckling i Venezuela. När oppositionen nu har en majoritet av platserna i 
parlamentet slår dock flera av de lagförslag rörande utnämningar och avsättande av domare 
tillbaka på president Maduro. Detta i och med att parlamentet formellt kan avsätta domare 
med en majoritet av rösterna där. Detta har den parlamentariska oppositionen hotat att göra, i 
takt med att den politiska konflikten i landet blivit alltmer allvarlig. En möjlighet till 
straffande åtgärder (avsättandet av domare) som kanske kan komma att vända utvecklingen i 
Venezuela. 

I Ungerns och Polens fall blir även en ytterligare aktör, EU, relevant i talet om möjligheter till 
straffåtgärder. Då båda länderna är medlemmar har de förbundit sig att följa ett flertal regler 
när det gäller exempelvis rule of law. EU:s institutioner har i detta avseende främst en 
övervakande tillämpning – vilket vi kommer behandla i nästa avsnitt – men en funktion kan 
trots allt klassas som straffande. EU-kommissionen valde i januari 2016 att starta en utredning 
rörande utvecklingen gällande rule of law i Polen, utifrån artikel sju i 2014 års “EU Rule of 
Law Framework”. Om Polen inte lyckas implementera kommissionens rekommendationer, 
kan Europeiska rådet besluta om att på olika sätt straffa landet, exempelvis genom att frånta 
detta sin rösträtt inom EU:s institutioner.94 Detta beslut kräver dock konsensus i Europeiska 
rådet, vilket gör ett sådant beslut osannolikt, då exempelvis Ungern inte lär vilja stödja en 
sådan aktion mot ett annat EU-land. Oavsett är EU ett övergripande politiskt ramverk som om 
inte nu, så i framtiden möjligtvis kan komma att spela en större roll när det gäller möjlighet 
till straffåtgärder, när stater avviker sådana demokratiska grundvalar som the rule of law. 

När det gäller den lagstiftande och verkställande maktens möjlighet till straffåtgärder i Polen 
och Ungern har detta inte spelat någon större roll, då båda ländernas parlament kontrolleras av 
regeringspartierna. Möjligheten till misstroendeförklaringar gentemot premiärministrarna, 
eller upplösningar av parlamenten i dessa länder finns, men det har självklart inte varit 
aktuellt att implementera någon sådan mekanism, till följd av denna mandatfördelning. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det framför allt har legat hos den dömande makten 
att implementera straffåtgärder i relation till demokratiska överträdelser i dessa fall. Detta till 
följd av att såväl parlament som verkställande makt vid tiden för avdemokratiserings-
                                                                                                                                                         
 
94 Jankovic, s. 51. 
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processerna med stor majoritet kontrollerats av samma parti. Alla de tre fallen visar på vikten 
av en stark sådan dömande makt för motarbetandet av de processer vi nu sett: annars kan de 
folkvalda agera på helt eget bevåg, utan hänsyn till så grundläggande regelverk som 
konstitutionen. Detta är än viktigare framför allt i parlamentariska system, där den 
verkställande och lagstiftande makten är intimt kopplade till varandra, innebärandes att de 
straffåtgärder som trots allt kan implementeras på icke-juridisk väg, inte kommer att 
genomföras. Där det finns en domstol med stora möjligheter till straffåtgärder visar exemplet 
Venezuela på hur den bristfälliga institutionella autonomin där istället gjorde den Högsta 
domstolen till ett verktyg för regeringen, vital för dennas ageranden i landets 
avdemokratiseringsprocess. 

5.3 Möjlighet till övervakning 

En central aspekt av horisontellt ansvarsutkrävande är att de olika institutionerna inte bara har 
möjlighet, utan även incitament, att granska varandra. När det gäller möjligheten till 
övervakning, och hur förutsättningarna för detta har förändrats under de olika fallens 
avdemokratiseringsprocesser, blir detta centralt.  

När det gäller institutioner utöver de tre centrala maktgrenarna har incitamenten för dessa att 
verkligen uppmärksamma de oegentligheter de styrande kan tänkas genomföra kraftigt 
försämrats. I Ungern har centrala poster som revisionsrådets och centralbankens chef tillsatts 
av Fidesz-trogna kandidater, vilka vi därmed framöver inte kan förvänta oss skall rapportera 
sanningsenligt rörande finansiella förhållanden och liknande. I Venezuela skapar regeringens 
kontroll över valkommissionen, som har till uppgift att genomföra och kontrollera landets val, 
tvivel kring att valfusk eller andra oegentligheter verkligen kommer att uppmärksammas när 
val väl hålls. Och i Polen har nya medielagar gjort att de statliga tv- och radiokanalernas 
chefer numera utses av finansministern, istället för av – som tidigare – ett oberoende 
medieråd.95  

Medier är ingen formell institution vi har tittat närmare på i denna undersökning, men genom 
sin övervakande funktion gentemot politiken, har dessa självklart en viktig funktion i ett 
demokratiskt samhälle. Syftet med möjlighet till övervakning är dels att uppmärksamma 
oegentligheter, vilka andra institutioner sedermera kan bestraffa, men även att tillhandahålla 
förutsättningarna för att ett effektivt vertikalt ansvarsutkrävande skall kunna ske. Med andra 
ord att väljarna ges alla förutsättningar att med en faktabaserad förståelse för sakers tillstånd 
skall kunna utkräva ansvar av sina folkvalda. Här har självklart medierna en central roll att 
spela, likaväl som oppositionen eller valkommissionen.  
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I Venezuela har parlamentets övervakande funktion satts på sin spets, sedan oppositionen tog 
över makten där i början på år 2016. Även tidigare har oppositionen starkt kritiserat såväl 
Chávez som Maduros olika reformer, men sedan de erhöll en majoritet av platserna i 
parlamentet, kanske de nu talar med en starkare röst. Oavsett kan oppositionens löpande kritik 
möjligtvis sägas ha bidragit till att Maduros popularitet nu dalar. Oppositionspartierna i Polen 
och Ungern har självklart också kritiserat utvecklingen i dessa länder, och protester har, 
liksom i Venezuela, förekommit. I dessa länder, där regeringspartierna innehar en majoritet av 
platserna i parlamenten, kan dock incitamenten för övervakande inom dessa institutioner 
sägas vara små. 

När det gäller domstolarna har dessa i Venezuela och Ungern självklart inte haft några större 
incitament att uppmärksamma oegentligheter, då dessa institutioner är fyllda av regerings-
sympatisörer. I Polen kan man dock säga att domstolen både haft möjligheter till övervakning 
av regeringsmakten, och agerat på detta. Även om denna institution inte har kunnat straffa 
regeringen, har dennas utlåtanden självklart informerat såväl oppositionspartierna som 
allmänheten om regeringens förehavanden och icke-demokratiska beteende. 

I Polen och Ungern är även EU en viktig aktör när det gäller möjligheter till övervakning. 
Europarådets rådgivande organ när det gäller konstitutionella frågor, Venedig-kommissionen, 
har gett expertutlåtanden på flertalet lagförslag i dessa länder, vilket självklart är något som 
uppmärksammas nationellt och i EU-sammanhang. Även EU-kommissionen har kritiserat 
olika lagförslag, och flertalet debatter har hållits i EU-parlamentet rörande 
demokratiutvecklingen i dessa länder. Denna övervakande funktion som EU:s institutioner, 
likaväl som dess andra medlemsstater fyller, uppmärksammar effektivt utvecklingen i dessa 
länder, och ger om inte annat en grund för oppositionell mobilisering, och protesterande mot 
den icke-demokratiska utvecklingen. 
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6 Avslutning 

Vi har undersökt vilka institutionella arrangemang som tillåter demokratiskt valda eliter att 
reformera det politiska systemet för att maximera sina maktbefogenheter, och föra landet i en 
icke-demokratisk riktning. Det är i alla våra fall tydligt hur den bristande institutionella 
autonomin har varit en grundläggande förutsättning för alla de demokratiska bakslag som 
skett. Om den institutionella autonomin är bristande, blir de andra två indikatorerna för 
horisontellt ansvarsutkrävande: möjlighet till övervakning och straffåtgärder, i det närmaste 
irrelevanta. Straffåtgärder är självklart essentiella – när överträdelser väl sker måste dessa 
kunna bestraffas effektivt av andra instanser, framför allt den dömande makten. Men för att 
detta över huvud taget skall vara möjligt krävs tillräcklig autonomi institutionerna emellan. 

Våra undersökta fall har visat på riskerna för demokratin där den institutionella autonomin är 
svag. Detta har framför allt illustrerats i bristande regleringar för utnämningar av personer till 
centrala maktpositioner i det politiska systemet – framför allt inom domstolsväsendet – och i 
lättheten att ändra författningen. För att garantera att de möjligheter till straffåtgärder som 
finns inom de olika systemen faktiskt implementeras, krävs det tydliga och relativt 
svårändrade regler för hur domare och andra tjänstemän utses. Likaväl som hållfasta 
regleringar, vilket försvårar ändringar i grundläggande juridiska dokument, framför allt 
konstitutionen. Även starka möjligheter till straffåtgärder bör finnas: dessa fungerar såväl pro- 
som reaktivt. Utöver de faktiska, bestraffande åtgärderna, kan vi även anta att risken att 
drabbas för sanktioner ger aktörer incitament att hålla sig till reglerna från början. 

Dessa slutsatser för oss dock även in på den normativa diskussionen kring vad demokratin bör 
vara. Ett system med stark institutionell autonomi, med stora möjligheter till straffåtgärder 
institutioner emellan, är definitionsmässigt något som undergräver aspekten av folkmakt inom 
demokratin. Robusta system för lagprövningsrätt och sega regler för förändringar av det 
politiska systemet försvårar direkt arbetet för de folkvalda – och innebär per definition att 
folkviljan kan förhindras från att förverkligas. Samtidigt som dessa exempel, och denna 
undersökning, har visat på lättheten med vilken “illojala” eliter kan förändra det demokratiska 
politiska systemet i grunden, där dessa institutionella begränsningar inte finns på plats.  

Demokratins genomförande i verkligheten är, och kommer alltid att vara, en balansgång 
mellan folkmakten och konstitutionalismens begränsande av densamma. Hur förhållandet 
mellan de båda skall se ut är en diskussion som alltid måste medfölja dessa typer av 
resonemang rörande regelverkens primat över folkets vilja. Ett följande av vardera ideal för 
med sig problem: å ena sidan risken för en majoritetens diktatur – å andra sidan ett politiskt 
system där domstolarnas expertstyre trumfar folkets röst. Ett slutgiltigt svar på hur detta 
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förhållande bör se ut lär vi aldrig kunna nå, men om det är något vår undersökning visar, är 
det hur viktiga konstitutionella begränsningar är för upprätthållandet av de demokratiska, 
politiska spelreglerna i det långa loppet.  

James Madison skrev: “If men were angels, no government would be necessary”.96 Frågan vi 
avslutningsvis måste ställa oss är: har vi råd att lita till våra folkvaldas änglalika natur? 

                                                                                                                                                         
 
96 Madison eller Hamilton, “Federalist No. 51”, s. 120. 
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