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Abstract 

According to most studies, the global democratic backsliding that started in 2006 
cannot be linked to changes in the people's support for democracy. Instead, it is 
commonly asserted that political cultures around the world are heading in a more 
democratic direction. I challenge this claim. With combined data from the World 
Values Survey, the European Values Study, and Varieties of Democracy, I examine 
potential links between authoritarian changes in the political culture and the 
weakening of free and fair elections, separation of power, and civil rights. The 
analysis is based on strict Fixed Effects models examining developments within 
countries over time.  
 
My findings suggest that indeed, a more positive attitude towards authoritarian 
leaders, as well as reduced emancipative and secular values, can explain why the 
separation of power and civil rights has backslid in many countries. The results also 
imply that electoral quality is more resilient to these types of changes. These 
findings pose further questions about where and how political cultures are 
changing, as well as how future authoritarian developments may be countered. 

 
Key words: Democracy, democratic backsliding, political culture, authoritarian 
values 

 
Word count: 17 556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 iii 

Figurer 
 
Figur 2.1. Global utveckling av liberal demokrati. ................................................................. 4 
Figur 3.1. Förändringar i inställningen till demokrati och auktoritära ledare. ........................ 11 
Figur 3.2. Karta över staters politiska kulturer 2020. ............................................................ 12 
Figur 3.3. Förändringar i frigörande och sekulära värderingar. ............................................. 13 
Figur 6.1 Den totala variationen hos de oberoende variablerna............................................. 34 
Figur 7.1. Sambandet mellan folkets inställning till auktoritära ledare och försvagad 

maktdelning. ...................................................................................................... 43 
Figur 7.2. Sambandet mellan frigörande värderingar och maktdelning. ................................ 44 
Figur 7.3. Sambandet mellan inställningen till demokrati och medborgerliga rättigheter. ..... 47 
Figur 7.4. Sambandet mellan inställningen till auktoritära ledare och medborgerliga 

rättigheter. .......................................................................................................... 48 
Figur 7.5. Sambandet mellan sekulära värderingar och medborgerliga rättigheter. ............... 50 
Figur 7.6. Sambandet mellan frigörande värderingar och medborgerliga rättigheter. ............ 51 
Figur 7.7. Identifierade samband.......................................................................................... 52 
Figur 8.1 Den politiska kulturen i Indien. ............................................................................. 57 
Figur 8.2 Den politiska kulturen i Mexiko. .......................................................................... 59 
Figur B.1. Sambandet mellan folkets erfarenhet av demokrati och frigörande värderingar. .. 71 
  
Tabeller 
 
Tabell 4.1. Förväntade samband ........................................................................................... 25 
Tabell 7.1. Fria val ............................................................................................................... 38 
Tabell 7.2. Maktdelning ........................................................................................................ 42 
Tabell 7.3. Medborgerliga rättigheter ..................................................................................... 46 
Tabell A.1 Beskrivning av variabler. .................................................................................... 68 
Tabell A.2. Deskriptiv statistik över variablernas värden...................................................... 69 
Tabell B.1 Demokratisk erfarenhet. ..................................................................................... 71 
Tabell B.2 Multikolinjäritet. ................................................................................................ 72 
Tabell B.3 Samband som inte förväntades. ........................................................................... 74 
Tabell C.1 Fria val. Alternativa tids-laggar. ......................................................................... 77 
Tabell C.2 Fria val. Trender över tid. ................................................................................... 78 
Tabell C.3 Fria val. Random Effects. ................................................................................... 79 
Tabell C.4 Maktdelning. Alternativa tids-laggar. ................................................................. 80 
Tabell C.5 Maktdelning. Trender över tid. ........................................................................... 80 
Tabell C.6 Maktdelning. Random Effects. ........................................................................... 81 
Tabell C.7 Medborgerliga rättigheter. Alternativa tids-laggar. ............................................. 82 
Tabell C.8 Medborgerliga rättigheter. Trender över tid. ....................................................... 83 
Tabell C.9 Medborgerliga rättigheter. Random Effects. ....................................................... 84 
Tabell C.10 Sekulära värderingar och medb. rättigheter. ...................................................... 85 
Tabell C.11 Frigörande värderingar vid fall av uppgång. ..................................................... 85 
 



 iv 

Innehållsförteckning 

Abstract ........................................................................................................................................................... ii 

Figurer ............................................................................................................................................................ iii 

Tabeller ........................................................................................................................................................... iii 

1 Inledning .................................................................................................................................................1 
1.1 Problemformulering ........................................................................................................................1 
1.2 Syfte och frågeställning ...................................................................................................................3 

2 Tidigare forskning ..................................................................................................................................4 
2.1 Nästa steg .......................................................................................................................................6 

3 Konceptuellt ramverk ............................................................................................................................8 
3.1 Politisk kultur..................................................................................................................................8 

3.1.1 Demokratisk politisk kultur ....................................................................................................... 10 
3.2 Demokratiskt underskott................................................................................................................ 15 
3.3 Demokratisk nedgång .................................................................................................................... 15 

4 Teori ..................................................................................................................................................... 17 
4.1 Demokratiskt överskott ................................................................................................................. 17 
4.2 Kopplingar mellan politisk kultur och demokrati............................................................................ 19 

4.2.1 Politisk kultur och val ............................................................................................................... 19 
4.2.2 Politisk kultur och maktdelning ................................................................................................. 21 
4.2.3 Politisk kultur och medborgerliga rättigheter ............................................................................. 23 

4.3 Sammanfattning ............................................................................................................................ 25 

5 Material ................................................................................................................................................ 26 
5.1 Datakällor ..................................................................................................................................... 26 

5.1.1 Politisk kultur ........................................................................................................................... 26 
5.1.2 Demokratisk nedgång ............................................................................................................... 27 

5.2 Operationalisering ......................................................................................................................... 27 
5.2.1 Oberoende variabler.................................................................................................................. 27 
5.2.2 Beroende variabler .................................................................................................................... 29 
5.2.3 Kontrollvariabler ...................................................................................................................... 29 
5.2.4 Multikolinjäritet........................................................................................................................ 31 

6 Metod .................................................................................................................................................... 32 
6.1 Forskningsdesign .......................................................................................................................... 32 
6.2 Estimeringsmodell ........................................................................................................................ 32 
6.3 Demokratisk upp- och nedgång ..................................................................................................... 35 



 v 

6.4 Tids-lagg....................................................................................................................................... 35 

7 Resultat ................................................................................................................................................. 37 
7.1 Samband till fria val ...................................................................................................................... 37 
7.2 Samband till maktdelning .............................................................................................................. 41 
7.3 Samband till medborgerliga rättigheter .......................................................................................... 45 
7.4 Sammanfattning ............................................................................................................................ 52 

8 Diskussion ............................................................................................................................................. 54 
8.1 Bidrag till litteraturen .................................................................................................................... 54 
8.2 Applicering i praktiken .................................................................................................................. 56 

8.2.1 Tillbakablick: Indien och Coronapandemin ............................................................................... 56 
8.2.2 Framåtblick: Mexiko och möjliga motåtgärder .......................................................................... 58 

9 Slutsatser .............................................................................................................................................. 61 
9.1 Framtida forskning ........................................................................................................................ 62 

10 Litteratur .............................................................................................................................................. 63 

Appendix A  Beskrivning av data.................................................................................................................. 68 

Appendix B Robusthetstest ........................................................................................................................... 70 
B.1 Sambandets riktning ............................................................................................................................. 70 
B.2 Multikolinjäritet ................................................................................................................................... 72 
B.3 Övriga samband .................................................................................................................................... 73 

Appendix C Alternativa modeller ................................................................................................................. 76 



 1 

1 Inledning 

Sedan 2006 har ett stort antal demokratier gått i en mer auktoritär riktning och det 
talas om en trend av demokratisk nedgång (van Beek 2019 : 323-325). Turkiet, 
Indien, Ungern, Polen och Ryssland är bara några exempel där utvecklingen varit 
tydlig. Enligt Freedom House har den globala friheten minskat med 5,9 procent de 
senaste 15 åren och 2019 var första gången sedan andra världskriget som en 
majoritet av världens befolkning inte längre bodde i demokratier (Diamond 2021 : 
25).  
 
Nedgången har spätts på av Covid-19-pandemin, som gett regeringar ökad 
möjlighet att missbruka sin makt och försvaga demokratiska institutioner, fri- och 
rättigheter. Under pandemin har inte bara yngre demokratier med populistiska 
regeringar, som Ungern och Polen, drabbats. Även stater som Frankrike, Tyskland 
och Sverige med liberala, kristdemokratiska och socialdemokratiska regeringar har 
sett nedgångar. Undantagstillståndet har dock utnyttjats i varierande grad. Medan 
vissa stater endast vidtagit krisåtgärder som lever upp till demokratisk standard har 
andra infört så kraftiga restriktioner att de inte längre klassas som demokratier (V-
Dem 2021a-c). 
 
Trots de stora och viktiga skillnaderna mellan olika länders utveckling har man en 
relativt begränsad förståelse för vad som orsakat nedgången, både innan och under 
pandemin. 

1.1 Problemformulering 

Den senaste tidens utveckling har skett gradvis och skiljer sig därmed från de 
regimkollapser och coups d’état som historiskt utgjort det största hotet mot 
demokratin (Bermeo 2016 : 6-7).  En del studier har gett ekonomiska förklaringar; 
man har till exempel visat att oljeproducerande länder löper större risk för gradvis 
demokratisk nedgång (Diamond 2008). Andra studier har visat att populistiska 
regeringar vidtagit mer auktoritära åtgärder mot Coronaviruset (Kavakli 2020). 
Dessa är viktiga fynd, men för en mer heltäckande förståelse krävs fler pusselbitar. 
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En potentiell sådan är den politiska kulturen. Konceptet utgår från att politiska utfall 
påverkas av folkets kulturellt präglade praktiker, övertygelser och värderingar. 
Inom litteraturen har det använts flitigt för att ge generella förklaringar till olika 
länders demokratiseringsprocesser. Linz och Stepans (1996) har till exempel visat 
att folkets övertygelser och värderingar spelar en avgörande roll för om unga 
demokratier ska kunna konsolideras och bli stabila. Det finns åtminstone två 
anledningar till att undersöka om den politiska kulturen även omvänt kan förklara 
fall av demokratisk nedgång.  
 
För det första är området understuderat. Tidigare forskning har antingen primärt 
fokuserat på kopplingen mellan politisk kultur och demokratisering eller på 
förändringar i den politiska kulturen. Demokratiska upp- och nedgångar har många 
likheter, men de har också kvalitativa skillnader som gör att deras kopplingar till 
den politiska kulturen bör se olika ut. Innan en demokratisk uppgång saknas till 
exempel starka demokratiska institutioner. Att man i dessa situationer funnit att 
folkets övertygelser och värderingar spelar en avgörande roll kan inte generaliseras 
till fall av demokratisk nedgång, där de demokratiska institutionerna är etablerade 
innan processen börjar.  
 
Ett antal studier har identifierat utvecklingar i den politiska kulturen som skulle 
kunna kopplas till fall av demokratisk nedgång (Foa & Mounk 2016 & 2017). Dessa 
studier har dock fokuserat på förändringar i folkets övertygelser och värderingar, 
där kopplingen till demokratisk nedgång endast avhandlats genom anekdotiska 
exempel. Det finns också fallstudier som undersökt kopplingen i enskilda länder, 
men deras resultat kan inte generaliseras till den bredare trend som pågått sedan 
2006 (Rose et al. 2011). I en systematisk undersökning med ett avgränsat fokus på 
demokratisk nedgång kan man ta hänsyn till processens unika karaktär, dessutom 
kan man studera ett stort antal länder och kontrollera för andra faktorers påverkan. 

 
För det andra tenderar tidigare studier att behandla politisk kultur och demokrati 
som homogena koncept –när den politiska kulturen blir mer demokratisk ökar också 
den demokratiska stabiliteten. En politisk kultur har dock flera komponenter och 
demokratier har olika element. Det innebär att det bör finnas en rad olika kopplingar 
mellan dem. Påverkar till exempel folkets inställning till auktoritära ledare styrkan 
på maktdelningen lika mycket som kvalitén på valen? Och påverkas skyddet av 
medborgerliga rättigheter lika mycket av folkets stöd för demokrati som av sekulära 
värderingar?  
 
Det är osannolikt att alla komponenter hos en politisk kultur har lika starka 
kopplingar till samtliga demokratiska element. Om dessa kopplingar nyanseras ges 
en djupare förståelse för hur koncepten är sammankopplade. Det blir dessutom 



 3 

enklare att diagnostisera vilka länder som ligger i riskzon för olika sorters 
demokratisk nedgång i framtiden.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Det saknas systematiska undersökningar om förhållandet mellan politisk kultur och 
demokratisk nedgång. Dessutom är förhållandets komplexitet understuderad i 
litteraturen. Denna studie syftar därför dels till att klargöra om förändringar i den 
politiska kulturen kan kopplas till fall av demokratisk nedgång, dels till att nyansera 
kopplingar mellan olika komponenter i den politiska kulturen och olika 
demokratiska element. Detta sammanfattas i  följande frågeställning: 
 
- Hur påverkar förändringar i den politiska kulturen risken för demokratisk 

nedgång?  
 
I nästföljande del presenteras tidigare forskning, där frågeställningen placeras in en 
bredare kontext. I del tre presenterar jag de konceptuella ramverk som studien utgår 
ifrån. Där definierar jag bland annat begreppet demokratisk nedgång och konceptet 
politisk kultur. Detta utvecklas i del fyra till en teori om hur förändringar i den 
politiska kulturen kan förklara fall av demokratisk nedgång. I detta skede analyserar 
jag även potentiella kopplingar mellan olika indikatorer för den politiska kulturen 
och olika demokratiska element. Teorin mynnar ut i tre hypoteser om hur 
kopplingarna bör se ut.  
 
I den femte delen presenterar jag materialet som används för att testa hypoteserna. 
Jag kombinerar den senaste datan från tre olika dataset: World Values Survey, 
European Values Study och Varieties of Democracy. I den sjätte delen beskriver 
jag utformningen av studiens kvantitativa forskningsdesign och i den sjunde delen 
presenterar jag resultaten. Kortfattat finner jag stöd för att auktoritära förändringar 
i den politiska kulturen kan kopplas till  att både maktdelningen och de 
medborgerliga rättigheterna försvagas. Inget stöd ges dock för att valens kvalitet 
påverkas. Detta följs upp med en diskussion om fyndens inom- och 
utomvetenskapliga relevans. I den sista delen sammanfattas slutsatserna, där jag 
även ger förslag på framtida forskning. 
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2 Tidigare forskning 

Demokratisk nedgång är ett relativt ungt forskningsområde som växt först i och 
med den senaste tidens utveckling. Det handlar om hur demokratiska element som 
val, mediefrihet, maktdelning och medborgerliga rättigheter successivt försvagas. 
Man vet ännu relativt lite om fenomenet och dess orsaker. Vanliga frågor som 
diskuteras är bland annat om det bör förstås som en omvänd 
demokratiseringsprocess, vilka länder som ligger i riskzon och vad man kan göra 
för att hindra utvecklingen (Lust et al. 2015).  
 
Enligt de flesta studier började nedgången runt 2006 (van Beek 2019 : 323-325), 
vilket fångas någorlunda väl av V-Dem:s index för liberal demokrati, som bland 
annat mäter kvalitén på valen, maktdelningen, mediefriheten och de medborgerliga 
rättigheterna. 
 
 

 
Figur 2.1. Global utveckling av liberal demokrati.  

 
Källa: Varieties of Democracy (V:Dem) 1980-2021. 
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Grafen visar tydligt hur den positiva demokratiseringskurvan planat ut. Sett över 
längre tid kan nedgången uppfattas som marginell,  men dagens genomsnittliga nivå 
närmar sig 2000-talets lägsta punkt, vilket innebär att en stor del av den 
demokratisering som skedde under milleniets början nu har suddats ut. 
 
Med inspiration från angränsande forskningsfält, där man bland annat studerar 
demokratiseringsprocesser och regimkollapser, sammanställde Lust och Waldner 
2015 litteraturens mest relevanta teorier. Dessa delades in i sex familjer, varav 
politisk kultur var en (2015 : 2-3). Kärnan i dessa teorier kretsar kring hur folkets 
övertygelser och värderingar påverkar politiska utfall. Ingelhart och Welzels (2005) 
studie av politisk kultur och demokratisk stabilitet lyftes som den mest relevanta 
undersökningen för att bedöma om den politiska kulturen kan förklara demokratisk 
nedgång. De identifierade en rad potentiella begränsningar för teorins 
förklaringsförmåga. För det första har man, tvärtemot vad teorin förutspår, funnit 
flera starka demokratier där folket saknat demokratiska övertygelser och 
värderingar. Dessutom finns exempel på länder som gått i mer auktoritära riktningar 
trots att folket tidigare haft starka demokratiska värderingar (Lust et al. 2015 : 43).  
 
Kritiken rör dock enskilda fall snarare än det generella mönstret. 2019 och 2021 
genomförde Brunkert & Welzel nya studier på området, där de med hjälp av data 
från 1981 och framåt simulerade vilka värderingar olika kulturer bör ha haft under 
1900-talet. De undersökte sedan kopplingen mellan de simulerade värderingarna 
och länders demokratiska stabilitet från 1900 till 2016. De utgick från tidsspann på 
30 år och fann att det i detta långsiktiga perspektiv fanns en stark koppling mellan 
folkets värderingar och demokratisk stabilitet (Welzel 2021).  
 
Brunkert och Welzel menar att progressiva och demokratiska värderingar är 
vanligare bland yngre generationer, vilket skulle innebära att utvecklingen på sikt 
går i en mer demokratisk riktning. Enligt dem har den senaste tidens nedgång främst 
ägt rum i yngre demokratier där dessa värderingar aldrig slagit rot. Att 
högerpopulismen samtidigt växt i många äldre demokratier beror enligt dem på att 
äldre generationer reagerat mot den progressiva kulturella utvecklingen. Efter att 
människors värderingar under lång tid blivit mer progressiva ska majoriteten av 
befolkningen ha vaggats in i en falsk trygghet som fått dem att sluta engagera sig 
politiskt. Samtidigt ska marginaliserade grupper med mer konservativa värderingar 
ha organiserat sig. Denna bild stöds även av forskare som Pippa Norris och Ronald 
Inglehart (2019). 
 
Deras tolkning är alltså att den demokratiska nedgången inte kan kopplas till 
förändringar i den politiska kulturen, eftersom denna snarast utvecklas i en mer 
demokratisk riktning. Den demokratiska nedgången förstås därmed bara som ett 
hack i en långsiktig demokratiseringskurva.  
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Forskarna inom fältet är dock inte eniga. Foa och Mounk (2016 & 2017) vänder sig 
mot deras beskrivning och menar att det skett ett kulturellt skifte, där yngre 
generationer ser mer negativt på demokrati. 2011 svarade rekordmånga 
amerikanska ungdomar, 24 procent, att demokrati är ett ”dåligt” eller ”väldigt 
dåligt” styrelseskick, vilket var en betydligt högre andel än bland äldre 
åldersgrupper. På liknande sätt ökade andelen som kunde acceptera ett militärstyre, 
från en av sexton 1995, till en av sex i nyare studier. Andelen som svarade att det 
är av stor vikt att bo en i demokrati hade också minskat, från 72 procent efter andra 
världskriget, till 30 procent 2017. Samma mönster syns i gamla demokratier runt 
om i världen, som Sverige, Nya Zeeland, Storbritannien, Österrike och 
Nederländerna. Foa och Mounks slutsats är att stödet för demokratin minskat bland 
yngre generationer, samtidigt som toleransen för auktoritära regimer ökat.  
 
Tvärtemot Brunkert och Welzel med fler drar de slutsatsen att den politiska kulturen 
förändrats i en mer auktoritär riktning. Trots att de inte undersöker kopplingen 
mellan dessa fynd och demokratisk nedgång tyder deras resultat på att nedgången 
skulle kunna kopplas till förändringar i den politiska kulturen.  

 
Litteraturen ger därmed en splittrad bild av vad som orsakar nedgången. Man är 
ense om att den pågår, men inte om att den kan kopplas till förändringar i folkets 
stöd för demokratin. 

2.1 Nästa steg 

Det finns åtminstone två naturliga steg som kan ta litteraturen vidare. För det första 
saknas systematiska undersökningar om kopplingen mellan politisk kultur och 
demokratisk nedgång. Studierna som ger stöd för en koppling har primärt fokuserat 
på förändringar i den politiska kulturen som sedan anekdotiskt kopplats ihop med 
den demokratiska nedgången (Foa & Mounk 2017). Här behövs en systematisk 
undersökning av kopplingen däremellan. Bland annat behövs teoretiska 
mekanismer som kan koppla den politiska kulturen till demokratisk nedgång och 
en noggrann empirisk undersökning av mekanismernas förutsägelser. 
 
För det andra behandlas politisk kultur och demokrati som homogena koncept. 
Eftersom den demokratiska nedgången drabbat vissa demokratiska element mer 
andra bör eventuella samband bli tydligare om olika element skiljs åt. Detsamma 
gäller den politiska kulturen. Olika indikatorer bör också kunna fånga olika aspekter 
av hur demokratisk den politiska kulturen är och de borde därmed kunna ha olika 
starka kopplingar till olika demokratiska element. För att få en mer nyanserad 
förståelse krävs en kartläggning av hur sambanden mellan olika indikatorer för 
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politisk kultur och olika demokratiska element kan se ut. Dessa behöver sedan 
undersökas individuellt. 
 
Studien ger därmed två bidrag till litteraturen. För det första undersöks potentiella 
mekanismer som kan koppla politisk kultur till demokratisk nedgång. För det andra 
nyanseras sambanden mellan olika indikatorer för politisk kultur och olika 
demokratiska element.  

 
Om studien identifierar samband mellan politisk kultur och demokratisk nedgång 
stärks stödet för de kopplingar som Foa och Mounk avhandlar genom anekdotiska 
exempel. Om inga samband hittas stärks istället perspektivet som framhålls av 
Welzel med fler, enligt vilket den demokratiska nedgången inte kan kopplas till 
förändringar i den politiska kulturen. 
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3 Konceptuellt ramverk 

För att undersöka denna problematik behövs ett konceptuellt ramverk att ta avstamp 
i från. Nedan presenteras och definieras därför en rad begrepp och koncept som 
kommer att användas löpande. Konceptet politisk kultur utgör studiens stomme och 
presenteras därför först. Sedan följer en diskussion om olika sätt att kartlägga hur 
demokratisk en politisk kultur är. I samband med detta illustreras också hur olika 
indikatorer ger skilda bilder av utvecklingen. Detta följs upp med en teori som 
tidigare använts för att koppla politisk kultur till demokratisk stabilitet. Slutligen 
följer en definition av demokratisk nedgång.  
 

3.1 Politisk kultur 
 
Det finns ett flertal litteraturer som velat frångå de klassiska Rational choice-
modellerna där människan antas agera efter en vinstmaximerande kalkyl, för att 
istället ta till vara på kulturella faktorers påverkan på politiken. Broms och 
Rothstein (2020) har till exempel studerat kopplingar mellan religion och 
institutioners kvalitet och Alesina et al. (2003) har undersökt samband mellan 
lingvistisk splittring och ekonomisk tillväxt (Broms & Rothstein 2020, Alesina, 
Devleeschauwer, Easterly 2003).  
 
Politisk kultur lanserades som koncept av Almond och Verba redan 1963. I korthet 
särskiljer sig konceptet från andra kulturella teorier genom att ta avstamp i 
individens subjektiva uppfattningar.  Teorier inom detta fält har gemensamt att de 
förklarar politiska utfall med hjälp av djupt rotade och vitt spridna värderingar, 
övertygelser, normer och praktiker, som ledsagar beslut och avgör om de är legitima 
eller ej.  
 
Värderingar och övertygelser reflekterar människors visioner och mål, på 
individnivå såväl som på grupp- och samhällsnivå. De påverkar vad som anses 
eftersträvansvärt och viktigt. På individnivå kan till exempel individualistiska 
värderingar ta sig uttryck i en vilja att göra karriär och bli framgångsrik. På 
samhällsnivå kan samma värderingar öka stödet för skattesänkningar. Ibland ställs 
ens värderingar mot varandra. Till exempel kan en person både värna om klimatet 
och friheten att få flyga. När man beslutar om åtgärder som flygskatt tvingas 
personen prioritera, vilket innebär att dennes värderingar rangordnas. Om de 
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individualistiska värderingarna väger tyngst landar personen troligen i att inte 
stödja ett förslag om flygskatt. 
 
Trots att aktörers preferenser formas av den kulturella kontexten förväntas de ändå 
vara generaliserbara över tid och rum. Till skillnad från politiska åsikter är inte 
värderingar nödvändigtvis bundna till partigränser, nationer eller kulturer. 
Individualistiska värderingar i USA förväntas till exempel vara jämförbara med 
individualistiska värderingar i Italien. Vidare förväntas värderingar och 
övertygelser vara relativt stabila över tid. I USA har till exempel den genomsnittliga 
befolkning länge haft mer individualistiska värderingar än befolkningen i 
Skandinavien (Norris 2011 : 32).  

 
Den politiska kulturen kan påverka genom två kausala mekanismer. Antingen direkt 
genom att forma människors preferenser för hur politiska praktiker bör gå till. Man 
kan till exempel tänka sig att en övertygad demokrat inte gärna stödjer 
antidemokratiska reformer. Den kan också påverka indirekt, genom att forma 
människors beteenden (Lust 2015 : 31). Även om man är övertygad demokrat kan 
tilliten mellan medborgarna vara låg, då försämras också möjligheterna för frivilligt 
samarbete, fredlig maktöverlämning etcetera (Inglehart 1988).  
 
Lust och Waldner (2015) identifierar två potentiella problem med teorier om 
politisk kultur. För det första finns en osäkerhet kring intern validitet, då det är 
oklart om de enkätundersökningar som majoriteten av studierna bygger på 
verkligen fångar folkets övertygelser och värderingar. Denna kritik har bemötts av 
Inglehart (1988), som visat att insamlingsmetoden ger resultat som är stabila över 
tid och därmed kan antas spegla den politiska kulturen. För det andra är det svårt 
att särskilja effekten av en politisk kultur från ekonomisk utveckling, eftersom 
dessa antas vara tätt sammankopplade. Detta problem kan hanteras med en god 
teoretisk förståelse och modeller som kontrollerar för ekonomiska effekter.1 
 
Konceptet politisk kultur har vidare en neo-positivist epistemologi, som antar att 
man med rätt metoder kan göra oberoende kartläggningar av folkets värderingar. 
Ett mer konstruktivist ramverk hade kunnat användas för att få en mer djupgående 
kontextuell förståelse, men då på bekostnad av generaliserbarheten. Denna studie 
syftar inte främst till att ge en realistisk och detaljrik förklaring av ett enskilt fall, 
utan mer till en heuristisk och allmän förståelse. Detta innebär en epistemologisk 
avvägning, där enkelhet och generaliserbarhet prioriteras framför djupare 
kontextuell kunskap. Detta innebär vidare att man tillåter en teori som i viss mån 
bygger på förenklingar, men som ändå är falsifierbar och replikerbar.  
 

                                                
1 För mer om kritiken mot politisk kultur, läs ” The Renaissance of Political Culture” (Inglehart 1988). 
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Sammanfattningsvis utgår konceptet från att politiska utfall styrs av människors 
övertygelser och värderingar. Den politiska kulturen formar människors preferenser 
och beteenden, vilket i sin tur påverkar deras handlingar. Den politiska kulturen 
antas vara stabil över tid och generaliserbar mellan länder. 

3.1.1 Demokratisk politisk kultur 

David Easton (1975) gör en distinktion mellan folkets specifika och diffusa stöd för 
politiska system. Det specifika stödet handlar om deras förtroende för de politiker, 
institutioner och partier som för tillfället intar regimens poster. Att det specifika 
stödet minskar kan bero på kortsiktiga faktorer som politiska skandaler och hög 
arbetslöshet. Detta utgör inte något hot mot stödet för demokratin och förklarar inte 
fall av demokratisk nedgång. Den diffusa nivån handlar om stödet för regimens 
grundvalar. I demokratins fall rör det bland annat folkets inställning till allmän och 
lika rösträtt, jämlikhet inför lagen och skydd av minoriteter. Folket kan därmed 
uttrycka ett stort missnöje gentemot enskilda regeringar och partier samtidigt som 
stödet för demokratin är stort. Begreppet demokratisk politisk kultur fokuserar 
därmed på folkets diffusa stöd för demokratin.  
 
Inom litteraturen finns olika idéer om hur man bäst bedömer hur demokratisk en 
politisk kultur är. Enligt den enklaste och vanligaste varianten är en politisk kultur 
demokratisk om befolkningen säger sig ha demokratiska värderingar. För att 
undersöka detta ställer man explicita frågor till folket om deras inställning till 
demokrati och auktoritära ledarskap. Det är med dessa indikatorer Foa och Mounk 
(2017) funnit att yngre generationer fått mer auktoritära värderingar och uttrycker 
ett större missnöje över demokratin.  
 
För att ge en uppfattning om hur utvecklingen kan se ut visas nedan grafer från de 
11 länder som har mest sammanhängande data. Trots ett begränsat urval visar 
graferna i figur 3.1 tydligt att den politiska kulturen utvecklats i olika riktningar. 
Vissa politiska kulturer har blivit mindre demokratiska, andra mer, och i somliga är 
läget relativt oförändrat. I Argentina har folket fått en mer positiv inställning till 
både demokrati och auktoritära ledare. Detta skulle kunna tyda på en ökad 
polarisering bland folket. I Finland har inställningen till demokrati blivit mer 
positiv, samtidigt som inställningen till auktoritära ledare blivit mer negativ.  

 
I Sydkorea och Sydafrika, och i viss mån även USA och Mexiko, är utvecklingen 
omvänd. Där har folkets inställning till demokrati blivit mer negativ, samtidigt som 
man också fått en mer positiv inställning till auktoritära ledare.  
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Figur 3.1. Förändringar i inställningen till demokrati och auktoritära ledare. 

Graferna visar utvecklingen i utvalda stater på en inverterad skala från 1 till 4, där 1 är 
en mycket positiv inställning och 4 är en mycket negativ inställning. Källa: World Values 
Survey (WVS) & European Values Study (EVS).  

 
Dessa indikatorer har dock kritiserats för att inte fånga folkets verkliga inställning 
till demokrati (Welzel 2021). Dalton (2004) argumenterar till exempel för att yngre 
generationers ökade tillgång till utbildning gjort dem mer kritiska, vilket i sin tur 
lett till att de ställer högre krav på demokratin än äldre generationer. Enligt honom 
har detta medfört att begreppet demokrati fått en mer liberal innebörd för yngre 
generationer, vilket gör det svårt att jämföra inställningen till demokrati mellan 
olika åldersgrupper (191-195). Att yngre människor uttrycker ett större missnöje 
över demokratin skulle därmed inte vara ett tecken på mer auktoritära värderingar, 
så som Foa och Mounk menar, utan på höjda krav. Dalton förespråkar därför istället 
indikatorer som mer indirekt fångar hur demokratisk den politiska kulturen är.  
 
Bland dessa är Inglehart och Welzels (2005) de mest etablerade. Enligt dem finns 
två dimensioner som samtliga politiska kulturer delar.  
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Figur 3.2. Karta över staters politiska kulturer 2020. 
 
Källa: World Values Survey 2020. 

 
Den första dimensionen utgörs av en axel som sträcker sig från traditionella till 
sekulära värderingar (se figur 3.2). Samhällen nära den traditionella änden av axeln 
har fyra kännetecken. Det första är att man har en okritisk inställning till 
konservativa värderingar, som nationalism, det auktoritära bandet mellan barn och 
föräldrar samt motståndet mot dödshjälp och skilsmässor. Det andra är att man har 
en stor respekt för auktoritära institutioner som polis, militär och domstolar. Det 
tredje är att religionen är dominant och det fjärde att man har en okritisk inställning 
till normer. I andra ändan av axeln hittar man sekulära kulturer, som intar de rakt 
motsatta positionerna (Inglehart & Welzel 2008). 

 
Den andra dimensionen sträcker sig från överlevnadsorienterade till 
självförverkligande värderingar. Medan överlevnadsorienterade värderingar 
innebär att man prioriterar fysisk och ekonomisk säkerhet innebär 
självförverkligande värderingar istället att man prioriterar livskvalitet, subjektivt 
välmående och självförverkligande.  

 
Bland de självförverkligande värderingarna har man ringat in några som anses vara 
särskilt vikta för demokratin, dessa refereras till som frigörande värderingar. När 
dessa värderingar ökar ställer folket större krav på jämlika valmöjligheter och ökad 
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delaktighet i ekonomiska och politiska frågor. Det har också visat sig att 
medborgarna i samhällen med mer frigörande värderingar har högre nivåer av tillit 
gentemot varandra och till politiska institutioner (van Beek 2019 : 329, Inglehart & 
Welzel 2008). 

 
Teorin är en nytolkning av moderniseringsteorin. I takt med att samhällen 
omvandlas från agrara till industriella förväntas traditionella värderingar bli mer 
sekulära. Inglehart och Baker fann år 2000 bevis för att detta skett i nästan alla 
industrialiserade samhällen (Inglehart & Welzel 2008). När industriella samhällen 
sedan utvecklas till post-industriella ackumuleras historiska nivåer av materiellt 
välstånd. Yngre generationer som växer upp i denna miljö kan ta sin fysiska och 
ekonomiska säkerhet för givet. Det innebär i sin tur ett skiftat fokus från 
överlevnadsorienterade till självförverkligande och frigörande värderingar.  

 

 
Figur 3.3. Förändringar i frigörande och sekulära värderingar. 

Inglehart och Welzels dimensioner av politisk kultur i utvalda stater. Graferna visar 
utvecklingen på en skala från 0 till 1, där 0 är traditionella och överlevnadorienterade 
värderingar och 1 är sekulära och frigörande värderingar. Källa: WVS & EVS. 
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Welzel och Inglehart menar att frigörande och sekulära värderingar fångar stödet 
för demokratin bättre än andra indikatorer, eftersom dessa värderingar motsvarar 
vad det faktiskt innebär att vara en demokratisk medborgare. I linje med Daltons 
argument visar deras mått att ungdomar idag generellt har mer demokratiska 
värderingar än äldre generationer (Welzel 2019).  
 
Ser man på utvecklingen av de frigörande och sekulära värderingarna i ett urval 
länder över tid ges också en mer positiv bild än i figur 3.1. I en majoritet av urvalet 
har utvecklingen antingen gått i en mer demokratisk riktning eller varit oförändrad. 
I Sverige har till exempel värderingarna både blivit mer sekulära och frigörande, 
och i Sydafrika och Sydkorea är läget relativt oförändrat. 
 
Utvecklingen som visas i figur 3.3 är dock inte entydig. Bara i detta begränsade 
urval ser man till exempel att de sekulära värderingarna minskat i Tyskland. 
Sannolikt finns det fler liknande fall. Dessa förklaras inte av Daltons argument. 
Argumentet förklarar inte heller varför Foa och Mounk (2017) funnit att allt fler 
unga också fått en mer positiv inställning till auktoritära ledarskap. Dessa 
utvecklingar skulle kunna tyda på att Daltons kritik endast delvis kan förklara varför 
allt fler unga svarar att de ser mer negativt på demokrati, och att en del av 
utvecklingen faktiskt är förankrad i deras riktiga värderingar och övertygelser. 
 
Även om frigörande och sekulära värderingar skulle vara bättre på att fånga det 
allmänna stödet för demokrati behöver inte de olika indikatorerna förstås som 
rivaliserande. Att de ger olika bilder skulle kunna bero på att de i viss mån fångar 
olika saker. Även om man har frigörande och sekulära värderingar skulle man till 
exempel kunna vara kritisk mot en stark maktdelning som begränsar statschefens 
handlingsutrymme. Det skulle i så fall öppna för att folket kan få mer frigörande 
och sekulära värderingar samtidigt som deras inställning till auktoritära ledare blir 
mer positiv. För att ta reda på om förändringar i den politiska kulturen kan kopplas 
till demokratisk nedgång behöver därför alla fyra indikatorer undersökas. 

 
Sammanfattningsvis finns huvudsakligen två olika sätt att mäta hur demokratisk en 
politisk kultur är. Det vanligaste sättet är att man ställer explicita frågor till folket 
om hur de förhåller sig till demokrati och auktoritära ledare. Det andra sättet är att 
kartlägga inställningen med indirekta mått, där frigörande och sekulära värderingar 
är de mest etablerade indikatorerna. Dessa metoder ger olika bilder av hur 
utvecklingen ser ut och kan tänkas fånga olika aspekter av hur demokratisk en 
politisk kultur är. För att studera kopplingen mellan politisk kultur och demokratisk 
nedgång används båda dessa sätt att mäta. 
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3.2 Demokratiskt underskott 
 

Enligt teorin om demokratisk konsolidering krävs en demokratisk politisk kultur 
som legitimerar regimen (Linz och Stepans 1996). Först när medborgarna är 
övertygade om demokratins legitimitet får den moraliskt stöd för att lagstifta, 
omfördela resurser och driva in skatt (Diamond 2008 : 88). 

 
En lyckad demokratisering sker genom att den politiska kulturen blir mer 
demokratisk, vilket skapar en ökad efterfrågan på demokrati. Folket börjar då bland 
annat värna mer om medborgerliga rättigheter och sitt inflytande i politiska och 
ekonomiska frågor. När folket upplever att regimens demokratiska utbud inte längre 
motsvarar deras demokratiska efterfrågan uppstår ett underskott. Det ökar 
sannolikheten för att folket mobiliserar sig och kräver demokratiska reformer. I 
detta tillstånd blir regimen mer instabil, men på sikt väntas det leda till att den 
demokratiseras. När folket upplever att regimens demokratiska utbud motsvarar de 
demokratiska förväntningarna matchas utbud och efterfrågan, då konsolideras 
demokratin och ett stabilt tillstånd inleds (Norris 2011 : 33).  
 

3.3 Demokratisk nedgång 
 

För att undersöka om koncepten politisk kultur och demokratiskt underskott kan 
användas för att förklara fall av demokratisk nedgång krävs också en definition av 
demokrati. Inom litteraturen är innebörden ständigt omdebatterad. Man erbjuds ett 
brett spektrum av definitioner, som sträcker sig från minimalistiska till 
maximalistiska. Minimalistiska definitioner fokuserar exklusivt på valen 
(Przeworski 1999). Deras enkelhet underlättar generaliseringar och jämförandet av 
olika staters tillstånd. Nackdelen är dess oförmåga att fånga de mer nyanserade 
förändringar som kan ske inom ramen för en demokratisk regim (Lust 2015 : 3-4). 
Har man en allt för minimalistisk definition undersöker man snarast om staten är 
demokratisk eller inte.  
 
För att mäta demokratisk nedgång behövs därför en mer finstämd definition. 
Maximalistiska versioner inkluderar bland annat komponenter som sociala och 
medborgerliga rättigheter (O’Donnell 2004). Dahl (1971) kräver till exempel att 
medborgarna i en demokrati ska vara informerade, delta aktivt i debatten och ha 
likvärdiga möjligheter att fatta sina beslut. Maximalistiska definitioner rör alltså 
inte bara de institutionaliserade processerna, utan också möjligheterna att 
genomföra dem.  
 
Med detta som utgångspunkt förespråkar Lust & Waldner (2015) en maximalistisk 
definition som inkluderar fria val, maktdelning och medborgerliga rättigheter. 



 16 

Denna definition är tillräckligt nyanserad för att fånga utvecklingen i länder som 
Ungern och Polen, samtidigt som den begränsar antalet faktorer som behöver 
undersökas, vilket underlättar systematiska jämförelser. Den stämmer också väl 
överens med hur man pratar om demokrati till vardags. Det finns positiva samband 
mellan de tre elementen, men de är inte perfekt korrelerade (Knutsen et al. 2019 : 
294). Demokratisk nedgång kan därmed ske på något av dessa tre områden separat.  
 
Det första elementet fria val försvagas bland annat om röster köps, om partier 
hindras från att ställa upp, om det förekommer oregelbundenheter i samband med 
valen och om väljare avskräcks från att rösta. Dessa inskränkningar kan vara svåra 
att dölja eftersom valen uppmärksammas av folket och internationella aktörer även 
när de genomförs korrekt. Trots detta visar data från V-Dem att valens kvalitet haft 
en global nedgång (Knutsen et al. 2019 : 294-296).  
 
Det andra elementet maktdelning påverkas av kvalitén på valen, men också av den 
horisontella maktdelning som begränsar den exekutivas makt. Maktdelningen 
försvagas bland annat om domstolarnas, parlamentets och ombudsmännens 
oberoende begränsas. Detta är en av de vanligaste sätten som demokratier 
försvagats på sedan 2006 (Bermeo 2016 : 10-11).  

 
Det tredje elementet medborgerliga rättigheter inskränks bland annat genom 
politiskt motiverade gripanden, begränsningar i yttrandefriheten och politiska 
mord.  
 
Sammanfattningsvis utgår jag från en maximalistisk definition av demokrati, som 
innehåller fria val, maktdelning och medborgerliga rättigheter. Demokratisk 
nedgång innebär därmed att kvalitén eller styrkan på något utav dessa tre områden 
försvagas.  
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4 Teori 

Avsnittet består av tre delar. I den första argumenterar jag för att teorin om 
demokratisk underskott kan omvändas och därmed även koppla förändringar i den 
politiska kulturen till fall av demokratisk nedgång. I den andra delen använder jag 
denna logik för diskutera hur kvalitén på val, maktdelning och medborgerliga 
rättigheter individuellt kan kopplas till de fyra olika indikatorerna för politisk 
kultur. Totalt analyseras därmed 12 potentiella samband, som sedan mynnar ut i 
testbara hypoteser. Vissa samband är intuitiva och beskrivs endast kortfattat medan 
andra utvecklas mer. I den tredje delen sammanfattas hypoteserna. 

4.1 Demokratiskt överskott 

Med hjälp av konceptet demokratisk underskott har tidigare studier kopplat den 
politiska kulturen till demokratiseringsprocesser och demokratisk stabilitet 
(Inglehart & Welzel 2005, Welzel 2019). Om man vänder på logiken borde 
konceptet även omvänt kunna förklara fall av demokratisk nedgång.  

 
Den politiska kulturen antas både kunna påverka direkt, genom att ändra folkets 
politiska preferenser, och indirekt, genom att forma deras beteenden. Om folket får 
mer auktoritära värderingar, så som Foa och Mounk (2017) beskriver, ändras också 
deras visioner och mål. På individnivå skulle det till exempel kunna innebära att 
man får en strängare syn på barnuppfostran och ett mer dogmatiskt förhållningssätt 
till traditioner och religion, vilket i förlängningen också borde kunna leda till olika 
sorters radikalisering. På samhällsnivå borde förväntningarna och kraven på 
politisk legitimitet och delaktighet ändras. Om man till exempel tidigare stöttat det 
demokratiska idealet om allmän och lika rösträtt skulle det kunna innebära man får 
en mer positiv inställning till meritokratiska system, där experter och välutbildade 
har större inflytande (Brennan 2016).  
 
Om utbud och efterfrågan tidigare varit i jämvikt skapas ett demokratiskt överskott. 
När folket ställs inför politiska avvägningar ökar sannolikheten för att de stödjer 
det mer auktoritära alternativet. Detta bör också underlätta för politiska eliter som 
vill styra landet i en mer auktoritär riktning. Om de har stöd från folket får de större 
momentum, samtidigt som deras politiska linje får mer legitimitet (Welzel 2021). 
Överskottet borde därmed öka acceptansen och stödet för att kvalitén på de tre 
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demokratiska elementen fria val, maktdelning och medborgerliga rättigheter 
inskränks. I en stat med en mer demokratisk politisk kultur hade samma utveckling 
sannolikt stött på större motstånd.  

 
Om kulturen blir mindre demokratisk minskar också nivåerna av tillit. Detta kan 
indirekt bidra till demokratisk nedgång, eftersom folkets misstänksamhet mot 
politiker och valorganisatörer ökar. Detta minskar politikernas legitimitet och 
skapar större en motvilja hos folket att följa lagar och riktlinjer. Dessutom försvåras 
genomförandet av centrala demokratiska processer, som val och fredliga 
maktöverlämningar. Samtidigt minskar också tilliten mellan medborgarna. Detta 
underminerar bland annat föreningsfriheten, som enligt många definitioner av 
demokrati utgör ett av dess mest centrala element (Krouse 1982). När folkets 
förmåga att  organisera sig försämras blir det också svårare för dem att protestera 
mot inskränkningar av demokratin (Lust & Waldner 2015).  
 
Ett demokratiskt överskott bör också kunna uppstå om ett lands 
demokratiseringsprocess saknar förankring i den politiska kulturen. Om processen 
exempelvis drivs av ekonomiska incitament eller utländska intressen ökar landets 
demokratiska utbud samtidigt som folkets efterfrågan är konstant. Det gör att folket 
skulle acceptera en tillbakagång om de ursprungliga incitamenten för 
demokratiseringen försvann.  
 
Detta skulle kunna förklara den skiftande utvecklingen i ett land som Ungern. 
Landet demokratiserades inför sitt medlemskap i EU 2004. Om incitamentet för 
demokratiseringen var att få tillgång till EU:s inre marknad skapade processen ett 
inhemskt demokratiskt överskott. Eftersom EU:s demokratiska standarder inte är 
bindande för medlemsstaterna hade Ungern inga externa incitament att upprätthålla 
demokratin när man väl blivit medlem.2 Den utveckling som pågått de senaste åren 
skulle i så fall vara en process där landets demokratiska utbud återgår till sitt 
jämviktsläge. 

 
Det finns därmed teoretiskt stöd för att sambandet mellan demokrati och politisk 
kultur bör vara symmetriskt. Liksom demokratiska underskott kan leda till 
demokratisering bör överskott kunna leda till demokratisk nedgång. Detta bör både 
kunna ske direkt och indirekt. Direkt, genom att folkets preferenser blir mer 
auktoritära och att de därmed i högre utsträckning kan väntas stödja mer auktoritära 
reformer, samtidigt som politiska eliter med auktoritära visioner får mer legitimitet 
och momentum. Indirekt, genom att faktorer som lägre tillit försvårar såväl 

                                                
2 2020 godkändes rättstasmekanismen (RoL), som tillåter EU att stoppa utbetalningar av budgeten till länder som 
bryter mot rättsstatens principer (Europeiska kommissionen 2021). 



 19 

genomförandet av demokratiska processer, som maktöverlämning och val, som 
folkets möjlighet att organisera sig. 
 
De tre demokratiska elementen bör dock kunna vara olika känsliga för 
demokratiska överskott. Valen utgör en essentiell del av demokratin har därför ett 
starkare skydd i grundlagen än många andra element. Det krävs därmed en 
omfattande process för att förändra valproceduren. Samtidigt kan maktdelningen 
inskränkas genom mer subtila ändringar, som sänkta pensionsåldrar för domare, 
och medborgerliga rättigheter, som yttrandefriheten, kan bland annat begränsas 
med hänvisning till utländska aktörers spridning av propaganda. Eftersom valen 
utgör en naturlig samlingspunkt för oppositionen bör inskränkningar av valen också 
stöta på större motstånd än inskränkningar av maktdelningen och de medborgerliga 
rättigheterna (Knutsen et al. 2019). Hur mycket effekten på de olika elementen 
skiljer sig är dock en empirisk fråga. Även om kvalitén på valen skulle vara mindre 
känslig är utgångspunkten ändå att alla tre element kan påverkas av auktoritära 
förändringar i den politiska kulturen. 

4.2 Kopplingar mellan politisk kultur och demokrati 

4.2.1 Politisk kultur och val 

Val fyller huvudsakligen två funktioner –att omvandla folkets vilja till politik och 
att ge legitimitet åt de politiska besluten (Goodwin-Gill 2006). Den första 
funktionen innebär att folket kan engagera sig och påverka politiken i den riktning 
som ligger i linje med deras egna övertygelser. Den andra funktionen innebär att 
medborgarna kan tolerera och acceptera politiken även när den går emot deras egna 
preferenser, eftersom de på ett djupare plan stödjer den demokratiska processen 
(Easton 1975).  
 
Folkets efterfrågan på fria val bör därmed vara hög om de själva vill kunna delta i 
politiska beslut och om deras krav på legitimitet är stort. Omvänt bör den vara låg 
om de hellre låter andra fatta besluten och om deras krav på legitimitet är lågt. 
Nedan diskuterar jag vilka av de olika indikatorerna för politisk kultur som bör 
kunna fånga folkets efterfrågan på dessa områden. 

 
Inställning till demokrati 
Foa och Mounk (2016 & 2017) använder huvudsakligen standardiserade frågor som 
mäter folkets inställning till demokrati och auktoritära ledare. Inställningen till 
demokrati mäts med explicita frågor till folket om deras syn på demokrati. En av 
de vanligaste frågorna är vilken inställning respondenterna har till att deras egna 
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land styrs demokratiskt. Om denna typ av indikator ska kunna fånga folkets 
efterfrågan på fria val behöver respondenterna själva associera ordet demokrati med 
fria val. Tidigare studier har dock visat att det finns en stor variation i vad som 
förknippas med ordet demokrati. Beroende på sociala faktorer, som uppväxtmiljö, 
media och utbildning, påverkas förståelsen av begreppet. I många fattiga och 
auktoritära stater förknippas det till exempel ofta med västländernas ekonomiska 
välstånd (Norris 2011: 144-150). Fria val utgör dock kärnan i samtliga definitioner 
av demokrati och forskning visar också att det mest vedertagna är att associera 
demokrati med fria val (Ibid 155-156).  
 
Om folket uttrycker ett svagt stöd för demokrati i det egna landet borde det därför 
också innebära att efterfrågan på fria val är låg. Det bör därmed finnas ett positivt 
samband mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och mindre fria val. 
 
Inställning till auktoritära ledare 
Detta gäller även folkets inställning till auktoritära ledare, som inom litteraturen 
ofta mäts med en fråga om vilken inställning respondenten har till starka ledare som 
kan styra utan att behöva ta hänsyn till parlament och val (Welzel 2021, Foa & 
Mounk 2017). Eftersom frågan inte använder sig av abstrakta begrepp, utan istället 
beskriver innebörden av ett auktoritärt ledarskap, bör risken för olika tolkningar 
vara låg. Om folket får en mer positiv inställning till en stark ledare som inte 
behöver ta hänsyn till val bör det också vara ett tecken på att deras efterfrågan på 
fria val minskar. Det bör därmed finnas ett samband mellan folkets inställning till 
auktoritära ledare och mindre fria val. 
 
Sekulära värderingar 
Den traditionella till sekulära axeln innehåller indikatorer som mäter folkets 
inställning till auktoriteter, deras religiositet, konservativa värderingar och 
förhållningssätt till normer. Dessa bör kunna ha motstridiga kopplingar till valens 
kvalitet, vilket gör det svårt att bedöma sambandets totala riktning.  
 
Tidigare studier har funnit ett negativt samband mellan demokratisering och 
religiositet (Högström 2011 : 5). Indikatorerna som mäter graden av religiositet bör 
därför även kunna ha negativa samband till det mer specifika elementet fria val. 
Detta gäller även konservativa värderingar och en okritisk inställning till normer, 
som bör begränsa folkets intresse för politiskt engagemang. I sekulära samhällen, 
där dessa faktorer spelar en mindre central roll, bör det finnas bättre förutsättningar 
för politisk diskussion och progressiva värderingar. Inom familjer bör detta öka 
intresset för politik och minska patriarkala och religiösa strukturer. På samhällsnivå 
bör det föra med sig större krav på legitimitet för auktoriteter och större krav på 
inflytande i politiken. Dessa indikatorer bör därför kunna vara negativt korrelerade 
till fria val.  
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Samtidigt väntas respekten för auktoritära institutioner vara lägre i mer sekulära 
samhällen. Men en stor respekt för polis, domstolar och militär bör också vara 
vanligt i demokratiska samhällen, där dessa institutioner legitimeras av de fria 
valen. Även om man till exempel är kritisk mot ett domslut respekterar man 
domstolarna, eftersom lagarna får legitimitet genom valen. Det totala måttet på 
sekulära värderingar skulle därmed kunna ha indikatorer som går i olika riktningar 
och tar ut varandra. Dessa omständigheter gör att en eventuell koppling mellan 
sekulära värderingar och fria val blir otydlig. Sekulära värderingar väntas därför 
inte vara korrelerade, eller endast svagt korrelerade, till mindre fria val.  
 
Frigörande värderingar 
I samhällen med mer frigörande värderingar ställer folket högre krav på legitimitet 
för politiska beslut. Dessutom är kraven på inflytande och delaktighet i politiken 
större. Eftersom val är den primära kanalen för folkets inflytande, och den främsta 
källan för politisk legitimitet, bör mer frigörande värderingar också tyda på en större 
efterfrågan på fria val. Om folket omvänt får mindre frigörande värderingar bör 
efterfrågan på fria val minska.  Dessa värderingar väntas därför ha ett positivt 
samband till mindre fria val. 
 
Detta mynnar ut i en hypotes om kopplingen mellan fria val och politisk kultur.  
 
Hypotes 1: Det finns samband mellan mindre fria val och folkets subjektiva 
inställning till (a) demokrati, (b) auktoritära ledare och (c) frigörande värderingar. 

 

4.2.2 Politisk kultur och maktdelning 
 

Inom demokratisk teori ses maktdelning ofta som ett nödvändigt element för att 
hindra korruption, ställa politiker till svars och se till att rättsstatens principer 
efterlevs (Berggren & Karlson 2003 : 99-100). Maktdelning ställs ofta mot 
effektivitet, där kritikerna menar att maktdelningen bromsar den exekutives 
handlingskraft, ökar risken för dödlägen och bidrar till status quo (ibid). Stödet för 
maktdelning kan därmed ses som en avvägning, mellan å en sidan effektivitet och 
handlingskraft, och å andra rättsstatens principer, möjligheten att ställa politiker till 
svars och minskad korruption. Nedan diskuteras vilka av de olika indikatorerna för 
polisk kultur som kan väntas fånga folkets positionering i denna avvägning. 
 
Inställning till demokrati 
Även om litteraturen beskriver maktdelning som ett nödvändigt element för att 
demokratin ska fungera behöver folket inte uppfatta den som essentiell. Detta kan 
exemplifieras av högerpopulismen. Dess anhängare stödjer i regel fria och 
demokratiska val, men är emot en horisontell maktfördelning som begränsar 
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”folkviljan” (Müller 2016). I avvägningen mellan effektivitet och möjlighet till 
ansvarsutkrävning prioriterar de det förstnämnda. Folkets efterfrågan på 
maktdelning bör därför kunna variera utan att det fångas av deras subjektiva 
inställning till demokrati. Den subjektiva inställningen till demokrati förväntas 
därför vara okorrelerad eller endast svagt korrelerad till maktdelning.  

 
Inställning till auktoritära ledare 
Om folket ger stöd för en stark och handlingskraftig ledare som inte behöver ta 
hänsyn till parlament och val ställer de också låga krav på den horisontella och 
vertikala maktdelningen. Ett ökat stöd för denna typ av ledarskap bör tyda på att 
folket i högre utsträckning prioriterar en effektiv ledare framför rättsstatens 
principer, minskad korruption och möjlighet till ansvarsutkrävning. Indikatorn 
förväntas därmed vara starkt korrelerad till försvagad maktdelning. 

 
Sekulära värderingar 
Måttet på sekulära värderingar bör kunna ha motstridiga kopplingar även till 
maktdelningen. Å ena sidan borde en minskad religiositet och ett mer öppet 
förhållningssätt till normer kunna öka folkets intresse för politik, vilket borde öka 
efterfrågan på legitimitet, ansvarsutkrävning, rättsstatens principer och minskad 
korruption. Samtidigt borde en positiv inställning till domstolar, polis och militär 
kunna tyda på att maktdelningen i landet är stark och välfungerande. Om 
domstolarna i ett land är starka och bidrar till minskad korruption är det rimligt att 
folket har en mer positiv inställning till dem. Måttets indikatorer bör därmed kunna 
ha motstridiga kopplingar till maktdelning. Sekulära värderingar väntas därför vara 
okorrelerade eller endast svagt korrelerade till försvagad maktdelning. 
 
Frigörande värderingar 
Frigörande värderingar ökar folkets respekt för minoriteter, dessutom ökar de deras 
krav på inflytande och delaktighet i politiken, samt legitimitet för politiska beslut. 
Detta borde öka efterfrågan på minskad korruption, möjligheter att ställa sina 
politiker till svars och rättsstatens principer (Inglehart & Welzel : 2005). Frigörande 
värderingar förväntas därför fånga folkets efterfrågan på maktdelning.  

 
Det ger en hypotes om kopplingen mellan politisk kultur och maktdelning. 
 
Hypotes 2: Det finns samband mellan försvagad maktdelning och folkets (a) 
inställning till auktoritära ledare samt (b) frigörande värderingar.  
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4.2.3 Politisk kultur och medborgerliga rättigheter 
 

Medborgerliga rättigheter skyddar minoriteter, säkerställer medborgarnas möjlighet 
att skapa opinion och ger folket möjlighet att utrycka sina politiska åsikter utan risk 
för repressalier. Folkets efterfrågan på medborgerliga rättigheter bör vara stor om 
det finns ett utbrett intresse för politik, en vilja att utrycka sina politiska åsikter och 
en stor respekt för minoriteter. Omvänt bör den vara låg om intresset för politik är 
svalt, få vill uttrycka sina politiska åsikter och respekten för minoriteter är 
bristfällig.  
 
Inställning till demokrati 
Folkets subjektiva inställning till demokrati kan tänkas fånga en del av denna 
efterfrågan. Liberal demokrati förstås oftast som den mest demokratiska regimtypen 
(Krouse 1982); ett starkt stöd för demokrati skulle därför kunna förstås som ett 
starkt stöd för liberal demokrati, där medborgerliga rättigheter ingår.  
 
Tidigare studier har dock bland annat visat att människor i muslimska och kristna 
stater kan uttrycka likvärdigt stöd för demokrati samtidigt som de skiljer sig mycket 
i synen på sociala frågor, som jämställdhet, homosexualitet, skilsmässor och aborter 
(Diamond 2008 : 35). Det tyder på att stödet för demokrati i viss mån är frikopplat 
från stödet för sociala rättigheter. Eftersom dessa i hög grad överlappar med de 
medborgerliga rättigheterna skulle även dessa kunna vara frikopplade från 
indikatorn. Norris visade dock 2011 att medborgerliga rättigheter ses som en 
essentiell del av demokratin av en majoritet av folket, oavsett vilken regimtyp de 
själva levt i (Norris 2011 : 156). Även om det finns undantag som kan kopplas till 
faktorer som religion bör folkets subjektiva inställning till demokrati därför ändå 
vara korrelerad till landets medborgerliga rättigheter. 
 
Inställning till auktoritära ledare 
Folkets inställning till auktoritära ledare har en intuitiv teoretisk koppling. Utan 
medborgerliga rättigheter, som yttrandefrihet och pressfrihet, begränsas 
möjligheten att lyfta åsikter som går emot majoritetssamhällets idéer. Om folket får 
en mer positiv inställning till auktoritära ledare borde det tyda på att respekten för 
inspel från minoritetsgrupper minskar. Denna indikator väntas därför fånga folkets 
efterfrågan på medborgerliga rättigheter. 

 
Sekulära värderingar 
I samhällen med starka normer och en dominant religion begränsas möjligheten till 
progressiva synsätt. Folk som har mer traditionella värderingar bör därför också ha 
en mer konservativ inställning i sociala frågor, som jämställdhet och religionsfrihet. 
I mer sekulära samhällen är dessa begränsningar färre och folket bör därför kunna 
ha mer progressiva värderingar.  I förlängningen bör det också kunna leda till att 
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folket får en ökad respekt för minoriteter och en större acceptans för åsikter som 
går emot majoritetssamhällets idéer. Detta bör kunna öka folkets efterfrågan på 
medborgerliga rättigheter.  
 
Även här finns en risk för att måttet på sekulära värderingar innehåller motstridiga 
indikatorer. Folket skulle kunna ha en större respekt för auktoritära institutioner om 
institutionerna respekterar folkets medborgerliga rättigheter. Denna koppling är 
dock mindre direkt eftersom dessa institutioner inte själva beslutar om hur starka 
de medborgerliga rättigheterna ska vara. Sambandet bör därmed inte vara så pass 
starkt att det kan ta ut de andra indikatorerna. Detta gör att ett positivt samband 
mellan sekulära värderingar och medborgerliga rättigheter ändå kan väntas.  

 
Frigörande värderingar 
Frigörande värderingar bör vara kopplade till starkare medborgerliga rättigheter. 
Dessa värderingar ökar folkets efterfrågan på jämlika valmöjligheter, samtidigt som 
de stärker deras respekt för minoriteter och olika kulturer. Föräldrar med mer 
frigörande värderingar uppmanar dessutom i högre utsträckning sina barn till 
självständigt tänkande, vilket på sikt bör leda till mer progressiva synsätt. De ökar 
även folkets acceptans för homosexualitet, skilsmässor och aborter. Eftersom dessa 
faktorer i hög grad överlappar med de medborgerliga rättigheterna förväntas de 
frigörande värderingarna också fånga folkets efterfrågan på medborgerliga 
rättigheter.  

 
Det ger en hypotes om kopplingen mellan medborgerliga rättigheter och politisk 
kultur: 
 
Hypotes 3: Det finns samband mellan försvagade medborgerliga rättigheter och (a) 
folkets subjektiva inställning  demokrati, (b) auktoritära ledare, (c) sekulära 
värderingar och (d) frigörande värderingar. 
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4.3 Sammanfattning 

 

Tabell 4.1. Förväntade samband 
 Fria val Maktdelning Medborgerliga 

rättigheter 

    

Inst. till demokrati 
 

X (1a)  X (3a) 

Inst. till 
auktoritära ledare 
 

X (1b) X (2a) X (3b) 

Sekulära 
värderingar 
 

  X (3d) 

Frigörande 
värderingar 

X (1c) X (2b) X (3c) 

             Hypoteserna  

Hypotes 1 
 

Det finns samband mellan mindre fria val och folkets 
subjektiva inställning till (a) demokrati, (b) auktoritära 
ledare samt (c) frigörande värderingar.  
 

Hypotes 2 Det finns samband mellan försvagad maktdelning och 
folkets (a) inställning till auktoritära ledare samt (b) 
frigörande värderingar.  
 

Hypotes 3 Det finns samband mellan försvagade medborgerliga 
rättigheter och (a) folkets subjektiva inställning  demokrati, 
(b) auktoritära ledare, (c) sekulära värderingar och (d) 
frigörande värderingar. 

Tabellens övre halva ger en visuell överblick över hypoteserna, där ”X” betecknar 
förväntade samband och hypotesens nummer står inom parates. 

 
De förväntade sambanden sammanfattas i tabellen ovan. I nästa avsnitt diskuterar 
jag materialet som kommer att användas för att testa hypoteserna. 
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5 Material 

Nedan presenteras och motiveras det empiriska material som kommer att användas 
för att undersöka teorin. Avsnittet är uppdelat i två delar. I den första presenteras 
källorna för politisk kultur och demokratisk nedgång. Data om politisk kultur 
hämtas från World Values Survey och European Values Study, medan material om 
demokratisk nedgång hämtas från Varieties of Democracy.  I den andra delen 
operationaliseras variablerna.  

5.1 Datakällor 

5.1.1 Politisk kultur 

För att mäta den oberoende variabeln (politisk kultur) används data från World 
Values Survery (WVS) och European Values Study (EVS). WVS har idag världens 
största dataset med information om människors kulturella, sociala, politiska, 
religiösa och ekonomiska övertygelser. Man gör undersökningar på nationell nivå 
runt var femte år. Organisationen grundades 1981 och har sedan dess samlat in data 
från 120 länder. Här finns både stora och små ekonomier, som USA och Mali, så 
väl som stora och små stater, som Indien och Luxemburg. Datan representerar idag 
94.5 procent av världens befolkning och används regelbundet av akademiker, stater, 
World Bank, WHO och många andra (WWS 2021a).  
 
WVS är en icke-vinstdrivande organisation och deras data samlas in via nationellt 
baserade forskarnätverk, som själva ordnar med finansieringen för de nationella 
studierna. Organisationen tar emot stöd från universitet, NGOs, företag och 
forskningsinstitut (ibid). För att datan ska godkännas krävs svar från minst 1200 
respondenter. Dessa ska representera hela den nationella befolkningen över 18 år. 
Datan samlas huvudsakligen in via fysiska intervjuer som anonymiseras innan 
publicering (WWS 2021b).  
 
EVS organisation är uppbyggd på liknande sätt som WVS och man använder sig av 
likvärdiga insamlingsmetoder. De avgränsar sin data till Europa och deras urval 
täcker fler europeiska länder än de som ingår i WVS databas. WVS och EVS har 
ett nära samarbete som bland annat innebär att de till stor del använder sig av samma 
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standardiserade frågor i sina undersökningar (EVS 2008). För att utvidga mängden 
data sammanfogas WVS tidseriedata, 1981-2020, med EVS tidsseriedata, 1981- 
2017.  

5.1.2 Demokratisk nedgång 

Data för de beroende variablerna (demokratisk nedgång) hämtas från Varieties of 
Democracy’s (V-Dem) senaste dataset V11 från 2021 (Coppedge et al. 2020). V-
Dem är ett oberoende forskningsinstitut med huvudsäte vid Statsvetenskapliga 
institutionen vid Göterbogs universitet. Institutet grundades 2014 och har sedan 
dess utvecklad en stor mängd index för att mäta olika aspekter av demokrati. Man 
har en rad finansiärer, bland annat EU, Riksbankens jubileumsfond och 
Världsbanken. Datan sammanställs av ett globalt forskarnätverk beståendes av 
3200 nationella experter. Deras dataset är idag ett av världens största med 
information om demokratins årliga utveckling. Det senaste datasetet innehåller 
observationer från 202 länder, från 1789 till 2020 (V-dem 2021b).  

 

5.2 Operationalisering 

5.2.1 Oberoende variabler 

Nedan operationaliseras de oberoende variablerna med hjälp av indikatorer från 
WVS och EVS tidsseriedata. Observationerna aggregeras för att få fram 
medelvärdet för varje variabel på land- och årsnivå. Eftersom en politisk kultur 
förändras relativt långsamt antas data från respektive våg gälla i en femårsperiod, 
två år innan och två år efter det år den samlats in. I händelse av duplikationer av 
land-år prioriteras (1) data från WVS, (2) data med observationer över det 
subjektiva måttet på demokrati och (3) observationer av Inglehart och Welzels 
indikatorer. Vid ytterligare duplikationer behålls data från den äldre 
insamlingsvågen. 

 
Sekulära värderingar 
I databasen finns indikatorer och index som är framtagna specifikt för att kartlägga 
Inglehart och Welzels dimensioner av en politisk kultur. Det finns också index 
framtagna för de subvärderingar inom varje dimension som har störst relevans för 
demokratin. Den traditionella till sekulära dimensionen mäts därför med indexet 
Secular values. Indexet består av 12 indikatorer som mäter fyra olika element av 
dimensionen.  
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Det första är konservativa värderingar, som bland annat uppskattas med frågor om 
respondentens inställning till auktoriteter, nationell stolthet och hängivenhet till 
staten. Det andra är religiös tro, som mäts med frågor om vikten av religion och 
religiösa praktiker. Det tredje elementet rör folkets inställning till olika normer och 
det fjärde förtroendet för auktoritära statliga institutioner.  Indexet går från 0 till 1, 
där 0 är helt traditionella värderingar och 1 är helt sekulära värderingar (Welzel 
2013).  
 
Frigörande värderingar 
Överlevnadsorienterade och frigörande värderingar mäts med hjälp av indexet 
Emancipative values. Även detta index är framtaget specifikt för att mäta de 
värderingar inom dimensionen som är av störst relevans för demokratin. Indexet 
innehåller 12 indikatorer som mäter fyra av dimensionens viktigaste element.  
 
Det första är självständighet och autonomi, som mäts med frågor om vilka kvalitéer 
respondenten värderar hos barn. Bland annat ställs frågor om inställningen till barns 
lydighet, självständighet och fantasi. Det andra elementet rör jämställdhet och mäts 
med frågor om jämställdhet mellan kön inom jobb, utbildning och politik. Det tredje 
elementet mäter synen på homosexualitet, aborter och skilsmässor. Det sista 
elementet mäter folkets prioriteringar för samhället i stort, bland annat om man helst 
vill se ekonomisk utveckling, en stark militär eller ökat inflytande för folket i 
politiken. Även detta index går från 0 till 1, där 0 är helt överlevnadsorienterade 
värderingar och 1 är helt frigörande värderingar (Welzel 2013). 
 
Inställningen till demokrati och auktoritära ledare 
Foa och Mounk mäter hur demokratisk en politisk kultur är med frågor direkt 
kopplade till demokrati och auktoritära ledare. Här finns en rad snarlika indikatorer 
att välja mellan. För att få så många observationer som möjligt används de 
indikatorer som finns med i flest undersökningar. Det subjektiva stödet för 
demokrati mäts därför med indikatorn Having a democratic political system, där 
respondenterna får svara på om de tycker att demokrati är ett bra sätt att styra deras 
land. De får fyra svarsalternativ, från 1 som är mycket bra, till 4 som är mycket 
dåligt.  
 
Indikatorn Having a strong leader används för att fånga folkets inställning till 
auktoritära ledare. Respondenterna får ta ställning till om det vore bra med en stark 
ledare som inte behöver ta hänsyn till parlament och val. Även här ges fyra 
svarsalternativ, från 1 som är mycket bra, till 4 som är mycket dåligt.  
 
För att underlätta jämförelser mellan de olika variablerna skalas dessa om, från 1-4 
till 0-1. 
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5.2.2 Beroende variabler 

De tre demokratiska elementen operationaliseras med varsitt index från V-Dem. 
Samtliga index är kodade på en skala från 0 till 1, där 0 är lågt och 1 är högt. 

 
Fria val 
Valens kvalitet mäts med Clean elections index. Indexet består av indikatorer som 
uppskattar förekomsten av valfusk, oregelbundenheter i samband med val, 
möjligheten att registrera sig som väljare och statliga försök att avskräcka väljare 
från att rösta. De flesta av dessa indikatorer kan endast observeras under valår.  
Värdena från valåret tillskrivs därför även resterande år tillhörande samma 
mandatperiod.  

 
Maktdelning 
För att mäta förändringar i maktdelningen används indexet Horizontal 
accountability index. Indexet mäter i vilken utsträckning domstolarna, parlamentet 
och andra statliga aktörer, som ombudsmän och åklagare, kan ställa  regeringen till 
svars och utkräva dem på ansvar. 
 
Medborgerliga rättigheter 
Medborgerliga rättigheter mäts med hjälp av Liberal component index. Indexet 
utgår från en negativ definition av frihet, där V-dems forskare uppskattar hur pass 
begränsad makt staten har gentemot folket genom att undersöka om folket har 
grundlagsskyddade medborgerliga rättigheter som efterlevs i praktiken.  

 
Liberal demokrati 
V-Dems Liberal Democracy Index består av indikatorer och andra index som väver 
in samtliga demokratiska element. Detta index används som robusthetstest för att 
se i vilken utsträckning folkets erfarenhet av demokrati påverkar den politiska 
kulturen.  

5.2.3 Kontrollvariabler 

De demokratiska elementen kan påverkas av fler faktorer än förändringar i den  
politiska kulturen. För att isolera effekten i så hög grad som möjligt används därför 
kontrollvariabler.  
 
Ekonomiska faktorer 
Det finns starka bevis för att ekonomin påverkar både den politiska kulturen och 
demokratiers stabilitet (Knutsen et al. 2019, Inglehart & Welzel 2005). För att 
isolera effekten av den politiska kulturen används en kontrollvariabel för BNP per 
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capita. Eftersom variabeln sannolikt har en avtagande marginalnytta logaritmeras 
den. 
 
Dessutom används V-Dems mått Equal distribution of resources index, som mäter 
hur jämlik fördelningen av resurser är. I länder med en mer ojämlik fördelning av 
resurser kan både de demokratiska institutionerna väntas vara svagare och den 
politiska kulturen mindre demokratisk.  
 
Regimtyp 
Styrkan på de demokratiska elementen skiftar beroende på regimtyp. Dessutom bör 
den politiska kulturens effekt skilja sig mellan olika regimtyper. I demokratier bör 
effekten vara störst eftersom folkets preferenser omvandlas till politik via valen. I 
icke-demokratier borde effekten vara mindre, eftersom politiken inte utgår från 
folkets preferenser. Det är också möjligt att folket i mer auktoritära stater är mindre 
benägna att uttrycka sitt stöd för demokrati öppet, eftersom risken för repressalier 
kan vara stor. Det bör därför kunna finnas skillnader mellan hur folk i olika 
regimtyper svarar på intervjufrågorna från WVS och EVS. Därför kontrolleras 
regimtyp med kontrollvariabeln Regimes of the World. Detta är en kategorisk 
variabel som skiljer mellan stängd autokrati, elektoral autokrati, elektoral demokrati 
och liberal demokrati.  
 
Det bör också kunna finnas skillnader mellan sambanden i yngre och äldre 
demokratier. Om folket haft en längre erfarenhet av demokrati bör landets 
institutioner vara stabilare och mer motståndskraftiga för förändringar i den 
politiska kulturen. För att särskilja gamla och unga demokratier utgår jag från 
Huntingtons klassiska koncept av demokratiska vågor, som beskrivs i The Third 
Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991). Länder som 
demokratiserats under de två första vågorna, 1828-1974, klassas som gamla och 
länder som demokratiserats efter 1974 klassas som unga. I detta syfte konstrueras 
en binär variabel med data från indikatorn Democracy, som klassar om regimen de 
facto är en demokrati eller inte (Cheibub et al. 2010). Gamla demokratier kodas 1 
och unga 0. 

 
Geografisk region 
Kopplingen mellan politisk kultur och olika demokratiska element bör också kunna 
skilja sig mellan olika geografiska regioner i världen. Därför används en dummy-
variabel för vilken region landet tillhör. Regionerna utgår från Correlates of war’s 
standardindelning.  
 
Autokorrelation 
Utöver variationen från riktiga samband innehåller tidsseriedata variation från de 
fyra komponenterna trend, cyklisk variation, säsongsvariation och slump (Gauss 



 31 

u.å.). När jag undersöker sambandet mellan politisk kultur och demokratisk 
nedgång finns en risk för dessa övriga komponenter påverkar resultaten och skapar 
skensamband. Till exempel kan ett redan starkt domstolsväsende stärka sitt egna 
oberoende ytterligare, vilket skapar en trend över tid som är oberoende av hur andra 
faktorer ändras. Det innebär att värdena för två variabler som är oberoende av 
varandra ändå kan sammanfalla. För att minska risken för skensamband från 
autokorrelation skapas kontrollvariabler som kontrollerar för den demokratiska 
nivån 10 år tidigare. Modellen ”drar då bort” mätvärdet vid tidsperioden t-10 från 
mätvärdet vid tidsperioden t, så att endast skillnaden däremellan kvarstår. På så vis 
minskar antalet komponenter i paneldatan och fokus hamnar på förändringen 
istället för den absoluta nivån (Ibid).  

5.2.4 Multikolinjäritet 

Den politiska kulturen mäts med hjälp av fyra olika oberoende variabler. Deras 
kopplingar kommer att undersökas i varsin modell tillsammans med 
kontrollvariablerna. Om modellernas variabler korrelerar i allt för hög grad kan inte 
effekten av den oberoende variabeln estimeras korrekt. För att undvika detta 
undersöks variablernas korrelationer med ett VIF-test (se Tabell B.2, Appendix B). 
Trots en viss samvariation är ingen av variablerna så pass närliggande att det utgör 
ett problem för denna studie. Eftersom korrelationen är låg kan samtliga 
kontrollvariabler inkluderas i standardmodellerna. 



 32 

6 Metod 

För att bedöma teorins trovärdighet testas hypotesernas förutsägelser. Detta kräver 
en rigorös och systematisk metod. Nedan presenteras och motiveras val av 
forskningsdesign och estimeringsmodell. Sedan diskuteras tids-laggade variabler 
och en metod för att undersöka om sambanden gäller vid fall av demokratisk 
nedgång.   

6.1 Forskningsdesign 

Eftersom teorin gör generella anspråk testas den på så många fall som möjligt. 
Därför används paneldata med observationer för många länder över flera år. 
Paneldata ger även fler fall och mer variation, vilket minskar risken för att samband 
uteblir på grund av bristande variation i datan. Med hjälp av en kvantitativ modell 
och en longitudinell forskningsdesign kan man undersöka om det finns samband 
mellan den oberoende variabeln, politisk kultur, och den beroende variabeln 
demokratisk nedgång. Med detta upplägg kan jag också att kontrollera för 
effekterna från andra faktorer (Bryman 2016).  

 
Studien utgår från stater som  primär analysenhet. Eftersom data för politisk kultur 
först finns tillgänglig från 1981 används detta år som utgångspunkt.   
 

6.2 Estimeringsmodell 
 

Paneldata innehåller observationer för flera enheter vid olika tidpunkter. Man har 
därmed möjlighet undersöka samband mellan stater, såväl som inom stater över tid. 
Om man vill påvisa ett samband mellan två variabler är den senare modellen 
fördelaktig, detta eftersom de oberoende och beroende variablerna sannolikt 
påverkas av egenskaper som är unika för olika länder. Det kan till exempel vara 
landets politiska system, geografiska läge eller medlemskap i olika internationella 
organisationer. Genom att undersöka sambanden inom enskilda stater över tid kan 
man utesluta effekten från de tidskonstanta skillnaderna mellan staterna (Keele 
2015 : 322). Det gäller både synliga och osynliga skillnader (Torres-Reyna 2007 : 
3).  
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Detta kan göras med en Fixed Effects-modell (FE). FE-modellen skapar 
medelvärden för hur den oberoende och beroende variabeln varierat inom varje land 
över tid. Medelvärdet subtraheras från variablernas värde, vilket innebär att de 
tidskonstanta effekterna elimineras. Modellen uppskattar sedan sambandet mellan 
de oberoende och beroende variablernas variationer från medelvärdet. Den 
undersöker sambanden för alla länder som finns med i urvalet på samma sätt och 
genererar sedan ett medelvärde för hela urvalet. För att ett samband ska kunna 
fastställas måste höga och låga nivåer av demokrati generellt sammanfalla med 
höga och låga nivåer av demokratisk politisk kultur (Torres-Reyna 2007). 
 
Modellen utgår från att standardavvikelsen för varje grupps observationer varierar 
slumpmässigt. Fixed Effects-modellen tar inte själv hänsyn till att observationerna 
inom varje grupp kan korrelera. Eftersom grupperna i detta fall utgörs av länder 
med observationer från olika år, och ett lands demokratiska nivå ena året bör vara 
starkt korrelerat till hur demokratisk det är året efter, kan denna risk inte uteslutas. 
För att minska risken för autokorrelation klustras standardavvikelsen på landnivå 
(Heim 2019). 
 
För att kontrollera för årsspecifika effekter och trender över tid används dummy-
variabler för år (Mgmt u.å.). Dessa skapar medelvärden för varje års observationer. 
Skillnaden mellan de olika åren dras sedan bort, vilket gör att endast variationen 
inom varje enskilt år kvarstår. Enskilda händelser kan dock vara av relevans. Till 
exempel borde förändringar i den politiska kulturen ha större effekt i demokratier. 
Eftersom händelser som Sovjet unionens fall får bestående effekter för alla tidigare 
medlemsstater borde de inte kontrolleras med år-dummies. Modellen testas därför 
också med en vanlig kontrollvariabel för år, som endast kontrollerar för trender över 
tid.  

 
Modellen utgår från att variablerna är jämförbara över tid. Om en politisk kultur 
blir mer demokratisk antas det till exempel bero på att folkets värderingar och 
övertygelser förändrats, inte på att innebörden av olika begrepp tolkats om. Detta 
är ett rimligt antagande då WVS, EVS och V-Dem alla jobbar med att säkerställa 
sina indikatorers tillförlitlighet. Det är dock öppet för tolkning i analysen.  
 
Modellen antar vidare en linjär effekt. Detta kan vara något av en förenkling, 
eftersom effekten av en politisk kultur skulle kunna vara avtagande ju mer 
demokratisk den blir. Förhållandet väntas dock vara positivt oavsett nivå och det 
finns ingen teoretisk anledning att tro att effekten skulle avta så pass mycket att en 
linjär modell inte kan fånga sambandet (Keele 2015 : 322).  
 
Dessutom antas att de konstanta effekterna för varje land är korrelerade till de 
oberoende variablerna. Om de inte är korrelerade skulle en Random Effects-modell 
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(RE) vara mer fördelaktig, eftersom denna väger in skillnader mellan länder och 
därmed tar till vara på mer av datans variation. När detta undersöks med det 
klassiska Hausman-testet antyds att Fixed Effects är bäst lämpat för min data.  

 
FE-modellen är dock mycket restriktivt och kräver relativt stora förändringar inom 
länder över tid för att sambanden ska få signifikans. Om den politiska kulturen inte 
förändras tillräckligt mycket över tid finns en risk för att modellen tar bort viktig 
data (Hill et al. 2019). Inom litteraturen undersöks därför ofta kopplingar till 
politisk kultur med Random Effects-modeller (Bell & Jones 2015, Davidovic 2018 
etcetera).  
 
Dessa modeller kontrollerar inte för tidskonstanta effekter som kan tänkas påverka 
sambandet och de har därmed något lägre trovärdighet. Detta kan kompenseras med 
kontrollvariabler, men det finns en risk för att man missar viktiga effekter. 
Dessutom kan inte förändringar i den beroende variabeln (demokratisk nedgång) 
härledas från skillnader i politisk kultur mellan länder.  
 
Om sambanden uteblir i FE-modellerna kan dock RE användas för att se om detta 
beror på låg variation inom länder över tid eller på att sambanden inte finns. 
Random Effects används därför som komplement till standardmodellen. 
 
 

 
Figur 6.1 Den totala variationen hos de oberoende variablerna. 

 
Histogram med data från WWS och EVS 1981-2020. 
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Liksom histogrammen ovan visar finns en hyfsat stor variation hos de oberoende 
variablerna. Om denna sammanfaller med variationen i demokratisk nedgång bör 
det gå att visa med FE- eller RE-modellerna. 
 
Standardmodellen kommer ha landspecifika Fixed Effects, med dummy-variabler 
för år och standardavvikelser klustrade på land. Ekvationen för modellen blir då: 
 

Yit = β1Xit + αi + δ2T2 +…+ δtTt + uit [ek.1] 
Där 
– Yit är den beroende variabeln (DV), där i = land och t = år, 
– β1 är koefficienten för den oberoende variabel, 
– Xit är den oberoende variabeln (IV), 
– αi (i=1….n) är det okända interceptet för vare land (n antal intercept), 
– δt är koefficienten för de binära tidsvariablerna, 
–Tt är en binär dummyvariabel för år, med t-1 år, 
– uit är termen för avvikelser. 

 

6.3 Demokratisk upp- och nedgång 
 
För att undersöka om sambanden gäller vid fall av demokratisk nedgång använder 
jag Upturn downturn-modellen framtagen av Knutsens et al. (2019) som riktmärke. 
Den går ut på att isolera data från de fall man är intresserad av. Det innebär att jag 
isolerar observationer från länder som haft en demokratisk nedgång sedan 
föregående år från resten av datasetet. Den isolerade datan baseras då endast på fall 
av nedgång.  
 
Metodens främsta nackdel är att den kraftigt minskar mängden data, vilket innebär 
att samband kan utebli på grund av för få observationer, men eventuella samband 
som identifieras kan med stor säkerhet sägas gälla vid fall av demokratisk nedgång. 
Datan separeras med hjälp av en dummy-variabel som kodas 1 för alla år med en 
negativ utveckling sedan föregående år och 0 för alla år med en positiv utveckling.  

 

6.4 Tids-lagg 
 
Val, maktdelning och medborgerliga rättigheter är alla institutionaliserade praktiker 
som upprätthålls och styrs av lagar, regler och en legitimerande politisk kultur. 
Även om den politiska kulturen blir mer auktoritär går det relativt långsamt, 
dessutom kan lagar och regler ha en konserverande effekt som bromsar förändringar 
av demokratin. Att stärka den exekutives makt kräver till exempel en omfattande 
juridisk process som kan ta tid, särskilt om den inbegriper förändringar av 
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konstitutionen. När den politiska kulturen förändras bör därför effekten på 
demokratin vara fördröjd.  
 
Om effekten är fördröjd flera år är risken stor att man missar den med en vanlig 
tids-lagg, så vida man inte undersöker varenda år. För att ta detta i beaktning 
används en variant av tids-laggade variabler. Olika modeller testas där den 
beroende variabeln ersätts med sin förändring under de efterföljande tre, fem och 
tio åren. Om effekten av politisk kultur är fördröjd borde någon av dessa variabler 
korrelera med den oberoende variabeln. Standardmodellerna använder en tids-lagg 
på tre år. Modellerna testas även utan tids-laggar.  
 
När tids-laggarna används innehåller modellerna data från länder som haft en 
nettonedgång under samma period som den beroende variabeln laggas. 
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7 Resultat 

Avsnittet är uppdelad i fyra delar. I de tre första undersöks de förväntade sambanden 
mellan politisk kultur och demokratisk nedgång hos de tre elementen val, 
maktdelning och medborgerliga rättigheter. För att alla potentiella kopplingar ska 
kunna undersökas systematiskt följer de tre delarna samma struktur. Först 
presenteras tabellernas innehåll och sedan diskuteras varje indikator separat. I den 
fjärde delen sammanfattas fynden från de undersökta sambanden. Kortfattat ger 
resultaten stöd för fem av de förväntade sambanden. Både styrkan på 
maktdelningen och de medborgerliga rättigheterna kan kopplas till flera av 
indikatorerna för politisk kultur. Däremot ges inget stöd för att valens kvalitet 
påverkas. 

 

7.1 Samband till fria val 
 
I det teoretiska avsnittet argumenterade jag för att de demokratiska elementen borde 
ha olika kopplingar till de olika indikatorerna för politisk kultur. Den första 
hypotesen förutspår att det ska finnas samband mellan mindre fria val och folkets 
subjektiva inställning till (a) demokrati, (b) auktoritära ledare samt (c) frigörande 
värderingar. För att undersöka detta presenteras i nästa steg Tabell 7.1, som visar 
sambanden mellan politisk kultur och valens kvalitet med Fixed Effects-
modellerna.  
 
Tabellen består av sex modeller, där modell ett till tre har tids-laggar på tre år och 
modell fyra till sex har tids-laggar på 10 år. Samtliga modeller har Fixed Effects på 
land, år och regimtyp. Dessutom kontrollerar de för BNP/capita, jämlik fördelning 
av resurser och autokorrelation av den beroende variabeln. Den beroende variabeln 
Fria val är kodad från 0 till -1, där värden nära 0 är en liten nedgång och värden 
nära -1 är en mycket stor nedgång. 
 
Ytterligare fyra varianter av modellerna testas. I den första och andra varianten 
undersöks sambanden utan tids-lagg och med en fördröjning på fem år.  I den tredje 
varianten byter jag ut år-dummyn mot en vanlig kontrollvariabel för år. I den fjärde 
varianten ersätts standardmodellernas Fixed Effects med Random Effects. Eftersom 
RE-modeller inte kontrollerar för tidskonstanta effekter inkluderar de även 
kontrollvariabler för geografisk region och om det är en gammal eller ny demokrati. 
Dessa modeller diskuteras i texten, men presenteras i Appendix C. 
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Tabell 7.1. Fria val 
  Tre år    Tio år  
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
 Fria val Fria val Fria val  Fria val Fria val Fria val 
Oberoende variabler        
A. Inst. demokrati -0.122*    -0.0989*   
 (0.0695)    (0.0592)   
B. Inst. auktoritära ledare  -0.0993    0.0135  
  (0.0623)    (0.147)  
C. Frigörande värderingar   -0.185    0.0322 
   (0.229)    (0.959) 
Kontrollvariabler        
- BNP/capita (ln) 0.0287 0.0456 0.0343  -0.0423 -0.0405 0.0197 
 (0.0361) (0.0373) (0.0477)  (0.109) (0.113) (0.0867) 
- Fördelning av resurser 0.118 0.112 0.130  -0.326 -0.356 -0.241 
 (0.209) (0.209) (0.188)  (0.317) (0.336) (0.211) 
- Autokorrelation -0.00985 -0.0191 -0.0429  0.0704 0.0642 -0.0867** 
 (0.0396) (0.0412) (0.0484)  (0.105) (0.105) (0.0291) 
- Land-dummy √ √ √  √ √ √  
- År-dummy  √ √ √  √ √ √ 
- Regim-dummy  √ √ √  √ √ √ 
R-squared 0.132 0.145 0.150  0.167 0.163 0.213 
Observationer 474 474 363  304 304 249 
Länder 92 92 76  73 73 58 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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A. Inställning till demokrati 
Den oberoende variabeln är skalad från 0 till 1, där 0 är en mycket negativ inställning 
till demokrati och 1 är en mycket positiv inställning. Mot förväntan visar den första 
modellen ett negativt samband med en signifikans på 10-procentsnivån. Modellens R-
squared är 0.132 och den kan därmed förklara 13,2 procent av förändringen hos den 
beroende variabeln. Det negativa sambandet antyder att en mer positiv inställning till 
demokrati bland folket kan kopplas till mindre fria val tre år senare. Detta bör tolkas 
som att variabeln har en försumbar effekt på valens kvalitet, eftersom dessa kunnat bli 
mindre fria i samma takt som folkets subjektiva inställning till demokrati blivit mer 
positiv.  
 
Det negativa sambandet är fortfarande signifikant i modell fem, där jag testar 
kopplingen mellan den oberoende variabeln och förändringen av valens kvalitet de 
följande tio åren, vilket talar för att indikatorns effekt inte heller har någon längre 
fördröjning. Beta-koefficienten är något lägre än i den första modellen, samtidigt som 
R-squared är något högre. De första resultaten tyder därmed på att valens kvalitet inte 
påverkas nämnvärt av att folkets subjektiva inställning till demokrati blir mer negativ. 
Samma resultat ges utan tids-lagg och med en lagg på fem år (Modell 1 & 4, Tabell 
C.1, Appendix C) 

 
För att undersöka om dummy-variablerna för de årsspecifika effekterna döljer ett 
samband ersätts dessa med en kontrollvariabel för år (Modell 1 & 4, Tabell C.2, 
Appendix C). Detta tillåter att större händelser som skulle kunna förstärka sambandet 
enskilda år, som Sovjetunionens fall eller Coronapandemin, inkluderas. Återigen 
bekräftas resultaten med båda tids-laggarna. 

 
I ett sista försök ersätts Fixed Effects med Random Effects (Modell 1 & 4, Tabell C.3, 
Appendix C). Även Random Effects-modellerna bekräftar resultaten från modell ett 
och fem, vilket tyder på att skillnaderna mellan länder liknar de som finns inom länder 
över tid.  
 
Det uteblivna sambandet kan tolkas på åtminstone två olika sätt. Den första tolkningen 
är att indikatorn inte fångar folkets efterfrågan på fria val. Det skulle dels kunna bero 
på att människor i olika delar av världen har olika tolkningar av begreppet, dels på att 
dess innebörd skiljer sig mellan olika generationer. Det senare ligger i linje med 
Daltons (2004) resonemang, som går ut på att yngre generationer uttrycker sig mer 
kritiskt mot demokratin för att de ställer högre krav på den än äldre generationer. Enligt 
resonemanget skulle folkets efterfrågan på fria val kunna öka samtidigt som indikatorn 
visar att den minskat. Det uteblivna sambandet skulle därmed kunna bero på indikatorn 
utgör ett bristfälligt mått på folkets efterfrågan på fria val.   
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Den andra tolkningen är att valens kvalitet inte påverkas nämnvärt av om folket får en 
mer negativ inställning till demokrati. Även om folkets om efterfrågan på fria val 
skulle minska i länder som Indien och Ungern kan det saknas resurser, kompetens och 
kanaler för att reformera valsystemen. Det är dessutom få andra händelser som 
mobiliserar en så stor del av oppositionen vid en enda tidpunkt som valen, vilket borde 
göra dem svårare att inskränka än andra demokratiska element. Därtill övervakar 
internationella valobservatörer idag majoriteten av alla val (Benstead, Kao & Lust 
2020 : 1), vilket gör att det även riktas ett internationellt strålkastarljus mot dem. Dessa 
förutsättningar skulle kunna göra att valens kvalitet blir relativt okänslig för auktoritära 
förändringar i den politiska kulturen.  
 
Om inga av de andra indikatorerna för politisk kultur får signifikans stärks det senare 
resonemanget, eftersom det vore osannolikt att ingen av dessa skulle fånga folkets 
efterfrågan på fria val.  

 
Något positivt samband mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och valens 
kvalitet kan i varje fall inte bekräftas vid fall av nedgång. Resultaten ifrågasätter 
därmed att inskränkningen av fria val kan kopplas till att många människors subjektiva 
inställning till demokrati blivit mer negativ. Om ett samband ändå finns tyder 
resultaten på att det bör vara svagt. 
 
Med dessa entydiga resultat dementeras hypotes 1 (a), som förutspådde att det skulle 
finnas ett samband mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och mindre fria 
val. 
 
B. Inställning till auktoritära ledare 
Den oberoende variabeln är skalad från 0 till 1, där 0 är en mycket negativ inställning 
till auktoritära ledare och 1 är en mycket positiv inställning. Mot förväntan visar 
varken den andra eller sjätte modellen något samband. Båda resultaten bekräftas av de 
övriga varianterna av modellerna (Modell 2 & 5, Tabell C.1-3, Appendix C). Detta 
tyder på att inskränkningen av fria val inte samvarierat med folkets inställning till 
auktoritära ledare. 
 
Även dessa resultat kan förstås på minst två olika sätt. För det första kan de tyda på att 
indikatorn inte fångar folkets efterfrågan på fria val. Respondenterna som svarar att de 
ser positivt på en stark ledare, som inte behöver ta hänsyn till parlament och val, skulle 
till exempel främst kunna läsa in att det rör sig om en ledare som kan få igenom större 
politiska beslut. Detta är dock osannolikt eftersom frågan explicit nämner valen. Den 
andra tolkningen är att valens kvalitet är relativt okänslig för auktoritära förändringar 
i den politiska kulturen.  
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Resultaten ifrågasätter i alla fall att det finns ett samband mellan folkets inställning till 
auktoritära ledare och mindre fria val. Med den sammanvägda bilden från de olika 
modellerna som grund dementeras hypotes 1 (b). 
 
C. Frigörande värderingar 
Variabeln är skalad från 0 till 1, där 0 är helt överlevnadsorienterade värderingar och 
1 är helt frigörande värderingar. Mot förväntan visar varken den tredje eller sjätte 
modellen något samband och resultaten bekräftas av övriga varianter av modellerna 
(Modell 3 & 6, Tabell C.1-3, Appendix C) 
 
Antalet observationer är relativt få, vilket skulle kunna vara en av förklaringarna till 
att sambandet uteblir. Datasetet innehåller dock fler observationer där de frigörande 
värderingarna minskat från föregående år jämfört med antalet som ökat. När 
sambandet testas vid fall av uppgång blir det signifikant (Tabell C.11 Appendix C). 
Om motsvarande samband hade funnits vid fall av nedgång borde antalet observationer 
ha varit tillräckligt många.  

 
Att sambandet bekräftas vid fall av uppgång stärker också idén om att  indikatorn 
fångar folkets efterfrågan på fria val. När detta läggs ihop med resultaten för de andra 
indikatorerna ges en samstämmig helhetsbild, som tyder på att folkets efterfrågan på 
fria val har en försumbar eller relativt svag inverkan på valens kvalitet vid fall av 
nedgång. Med detta som grund dementeras hypotes 1 (c), som förutspådde att det 
skulle finnas ett samband mellan frigörande värderingar och mindre fria val.  

 

7.2 Samband till maktdelning 
 

Enligt Hypotes 2 ska det finnas samband mellan maktdelning och (a) folkets inställning 
till auktoritära ledare samt (b) frigörande värderingar. Detta undersöks i Tabell 7.2, där 
fyra modeller presenteras. De första två har tids-laggar på tre år och de andra två har 
tids-laggar på tio år. Samtliga modeller har Fixed Effects på land, år och regimtyp. 
Dessutom kontrolleras effekten för BNP/capita, jämlik fördelning av ekonomiska 
resurser och autokorrelation av den beroende variabeln. Den beroende variabeln 
maktdelning är kodad från 0 till -1, där värden nära 0 är en liten nedgång och värden 
nära -1 är en mycket stor nedgång. 
 
Liksom i föregående del testar jag även fyra andra varianter av modellerna. I de första 
två undersöks sambanden utan tids-lagg och med en fördröjning på fem år. I den tredje 
ersätts standardmodellernas dummy-variabler för år med en vanlig kontrollvariabel för 
trender över tid och i den fjärde ersätts Fixed Effects med Random Effects. Dessa 
varianter presenteras i Appendix C. 
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Tabell 7.2. Maktdelning 
 Tre år  Tio år 
 (1) (2)  (3) (4) 
 Maktdelning Maktdelning  Maktdelning Maktdelning 

Oberoende variabler      
A. Inst. aukt. ledare -0.104**   -0.0806  
 (0.0516)   (0.142)  
B. Frigörande värderingar  -0.0495   1.594* 
  (0.283)   (0.831) 
Kontrollvariabler      
- BNP/capita (ln) 0.0436 0.0354  0.151 0.189 
 (0.0424) (0.0489)  (0.195) (0.176) 
- Fördelning av resurser 0.0634 -0.00882  -1.270 -0.879 
 (0.111) (0.137)  (0.924) (0.686) 
- Autokorrelation -0.0360* -0.0562*  -0.0350 -0.138*** 
 (0.0211) (0.0286)  (0.0656) (0.0492) 
- Regim-dummy √ √  √ √ 
- Land-dummy √ √  √ √ 
- År-dummy  √ √  √ √ 
R-squared 0.253 0.194  0.200 0.334 
Observationer 491 392  364 268 
Länder 93 78  77 62 
Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1.  
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
 
 
A. Inställning till auktoritära ledare 
I linje med förväntningarna visar den första modellen ett negativt samband mellan 
folkets inställning till auktoritära ledare och landets maktdelning. Sambandet har 
en signifikans på fem-procentsnivån som håller med samtliga Fixed Effects, dubbla 
kontrollvariabler för ekonomiska faktorer och kontroll för autokorrelation. 
Modellens R-squared ligger på 0,253, vilket innebär att den kan förklara 25,3 
procent av förändringen hos den beroende variabeln.  
 
I den tredje modellen försvinner signifikansen vilket tyder på att effekten inte är 
fördröjd så länge som tio år. Detta gäller även utan tids-lagg och med en lagg på 
fem år (Modell 1 & 3, Tabell C.4, Appendix C). Det tyder på att effekten fångas 
bäst av standardmodellens treårs-lagg. Övriga varianter av modellerna stödjer 
sambandet (Modell 1 & 3, Tabell C.5-6, Appendix C). 
 
 



 43 

 
Figur 7.1. Sambandet mellan folkets inställning till auktoritära ledare och försvagad 
maktdelning. 
 
Baserat på data inom länder över tid 1981-2020, med en tids-lagg på tre år. 
 
Figuren ovan visualiserar sambandet från modell ett, med samtliga Fixed Effects 
och kontrollvariabler. Den tydliggör hur mycket modellen förutspår att ett lands 
maktdelning riskerar att försvagas de kommande tre åren beroende på folkets 
inställning till auktoritära ledare.  

 
Att modellerna ger stöd för att indikatorn kan kopplas till försvagad maktdelning, 
men inte till mindre fria val, kan tolkas som att maktdelningen är känsligare för 
auktoritära förändringar i den politiska kulturen. En av flera möjliga anledningar 
skulle kunna vara att maktdelningen, till skillnad från valen, inte utgör en naturlig 
samlingspunkt för oppositionen. Eventuella inskränkningar av maktdelningen 
riskerar därför att stöta på mindre motstånd från folket och oppositionen. När folket 
får en mer positiv inställning till auktoritära ledare är det därför intuitivt att 
maktdelningen påverkas mer. 

 
Resultaten stödjer hypotes 2 (a) som förespådde att det skulle finnas ett samband 
mellan folkets inställning till auktoritära ledare och försvagad maktdelning. 
Sambandet får starkast stöd av standardmodellen med en tids-lagg på tre år. 
Random Effects-modellerna ger liknande resultat (Modell 1 & 3, Tabell C.4-6, 
Appendix C). 
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B. Frigörande värderingar 
Den andra modellen visar inte något samband mellan maktdelning och frigörande 
värderingar, men den fjärde modellen, som mäter förändringen under en tio-
årsperiod, ger signifikans. Signifikansen håller med samtliga Fixed Effects och 
kontrollvariabler. 
 
Den förvinner både utan tids-laggar och med en fördröjning på fem år, vilket är 
väntat eftersom den heller inte syns i modell två, med treårs-laggen. Övriga 
varianter av modellerna får signifikans (Modell 2 & 4, Tabell C.4-6, Appendix C). 
I förhållande till indikatorn Inställningen till auktoritära ledare har frigörande 
värderingar en stor Beta-koefficient, 1,594 jämfört med -.104, vilket tyder på att 
dess effekt är större. Modellens R-squared-värde är också högre 0.334, jämfört med 
0,253. Den fjärde modellen kan därmed förklara 33,4 procent av förändringen hos 
den beroende variabeln.  

 
Figuren nedan visar hur modell fyra uppskattar att sannolikheten för en försvagad 
maktdelning ändras de kommande 10 åren beroende på hur frigörande värderingar 
folket har. Konfidensintervallen är mycket vida när de frigörande värderingar ligger 
runt 0,1 och 0,2, vilket beror på att inga länder i urvalet har lägre värden än 2,2. 
 
 

 
Figur 7.2. Sambandet mellan frigörande värderingar och maktdelning.  
 
95-procents konfidensintervall. Baserat på data inom länder över tid 1981-2020, med en 
tids-lagg på tio år. 
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Sambandet har en längre fördröjning än Inställningen till auktoritära ledare. Det 
skulle kunna bero på att frigörande värderingar innehåller fler indikatorer och 
fångar fler aspekter av hur demokratisk den politiska kulturen är. Medan folkets 
inställning till auktoritära ledare rör deras politiska uppfattning rör frigörande 
värderingar allt från barnuppfostran och konservativa familjevärderingar till 
politiska övertygelser. Vissa av dessa indikatorer bör kunna ha en mer indirekt 
koppling till maktdelning och därmed också en mer fördröjd effekt. Exempelvis är 
det intuitivt att effekten från olika sorters barnuppfostran dröjer längre än effekten 
från vuxna människors acceptans för auktoritära ledare.  

 
Resultaten stärker i alla fall hypotes 2 (b), som förutspådde att det skulle finnas ett 
samband mellan mindre frigörande värderingar och försvagad maktdelning. 
Modellerna ger stöd för ett samband med en tids-lagg på 10 år. Signifikansen håller 
med samtliga Fixed Effects och kontrollvariabler och liknande resultat ges med 
Random Effects.  

 

7.3 Samband till medborgerliga rättigheter 
 
Enligt hypotes 3 ska det finnas samband mellan ett lands medborgerliga rättigheter 
och (a) folkets subjektiva inställning till demokrati, (b) auktoritära ledare, (c) 
sekulära värderingar och (d) frigörande värderingar.  

 
Nedan presenteras Tabell 7.3, där de potentiella sambanden undersöks i åtta 
modeller. De första fyra modellerna har en tids-lagg på tre år och de andra fyra har 
en tids-lagg på tio år. Samtliga modeller har Fixed Effects på land, år och regim-
typ. Alla modeller kontrollerar för BNP/capita, jämlik fördelning av resurser och 
autokorrelation av den beroende variabeln.  
 
Den beroende variabeln medborgerliga rättigheter är kodad från 0 till -1, där värden 
nära 0 är en liten nedgång och värden nära -1 är en mycket stor nedgång. 
 
Även här diskuteras ytterligare fyra varianter av modellerna. I de första två 
undersöker jag sambanden utan tids-lagg och med en lagg på fem år. I den tredje 
varianten byts år-dummyn ut mot en vanlig kontrollvariabel för år. I den fjärde 
ersätter jag Fixed Effects med Random Effects. Dessa modeller presenteras i 
Appendix C.  
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Tabell 7.3. Medborgerliga rättigheter   
 Tre år  Tio år 
 (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Oberoende variabler          
A. Inst. demokrati -0.00623     0.0957    
 (0.0613)     (0.0976)    
B. Inst. auktoritära ledare  -0.0619     0.0736   
  (0.0400)     (0.177)   
C. Sekulära värderingar   0.0419     0.124  
   (0.0709)     (0.486)  
D. Frigörande värderingar    -0.0127     0.661 
    (0.199)     (0.595) 
Kontrollvariabler          
- BNP/capita (ln) 0.00223 0.0107 0.00156 -0.0105  -0.0136 -0.0182 0.00923 -0.0153 
 (0.0418) (0.0420) (0.0536) (0.0513)  (0.131) (0.125) (0.101) (0.105) 
- Fördelning av resurser 0.0731 0.0663 0.0610 0.0728  -0.192 -0.184 -0.255 -0.0283 
 (0.109) (0.107) (0.108) (0.114)  (0.802) (0.781) (0.749) (0.783) 
- Autokorrelation -0.0492 -0.0441 -0.0878* -0.100*  -0.0196 -0.0229 -0.0922 -0.109 
 (0.0310) (0.0295) (0.0408) (0.0406)  (0.0547) (0.0484) (0.0814) (0.0739) 
- Regim-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- Land-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- År-dummy  √ √ √ √  √ √ √ √ 
R-squared 0.252 0.262 0.297 0.289  0.186 0.186 0.243 0.269 
Observationer 482 483 368 375  366 366 256 264 
Länder 93 93 78 78  75 75 58 61 
Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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A. Inställningen till demokrati  
Mot förväntan visar varken den första eller femte modellen något samband och 
övriga modeller med Fixed Effects ger liknande resultat (Modell 1 & 5, Tabell C.7-
8, Appendix C). Med Random Effects och en tids-lagg på tio år får sambandet 
signifikans på fem-procentsnivån (Modell 5, Tabell C.9, Appendix C). Random 
Effects-modellens totala R-squared ligger på 0.271, vilket innebär att den kan 
förklara 27.1 procent av förändringen hos den beroende variabeln. Resultaten tyder 
på att länder vars medborgare har en mer negativ inställning till demokrati också 
har svagare medborgerliga rättigheter än andra länder. Rho-värdet visar att 
skillnaden mellan länder står för 33.4 procent av den totala variationen i datan. 
 
Skillnader i den politiska kulturen mellan länder kan dock inte förklara varför ett 
lands medborgerliga rättigheter förändras. Resultaten kan därmed tolkas som att det 
finns en potentiell koppling mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och 
medborgerliga rättigheter, men att variationen inom länder varit för låg 1981-2020 
för att kunna fångas av Fixed Effects-modellerna. Om folkets subjektiva inställning 
till demokrati skulle ändras mer är det möjligt att även Fixed Effects-modellerna 
skulle kunna bekräfta sambandet. 

 
 

 
Figur 7.3. Sambandet mellan inställningen till demokrati och medborgerliga rättigheter. 
 
Random Effects-modellen med tio års tids-lagg. Baserat på data 1981-2020. 
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Figuren ovan visar hur mycket Random Effects-modellen uppskattar de att 
medborgerliga rättigheterna inskränks de kommande tio åren beroende på folkets 
subjektiva till inställning till demokrati.  

 
Resultaten stödjer hypotes 3(a), som förutspådde att det skulle finnas ett samband 
mellan indikatorn inställning till demokrati och medborgerliga rättigheter. 
Sambandet håller dock endast med Random Effects och en tids-lagg på tio år. Att 
sambandet inte får stöd av Fixed Effects-modellerna tyder på att variationen inom 
länder över tid varit relativt låg.  
 
B. Inställningen till auktoritära ledare 
Mot förväntan ger varken modell två eller sex någon signifikans. Med Random 
Effects och en treårig tids-lagg ges dock ett negativt samband med signifikans på 
10-procentsnivån (Modell 2, Tabell C.9, Appendix C). Detta stämmer överens med 
förväntningarna, men betakoefficienten är mycket liten, -0.0653, vilket antyder att 
sambandet är mycket svagt. 

 
 

 
Figur 7.4. Sambandet mellan inställningen till auktoritära ledare och medborgerliga 
rättigheter. 
 
Random Effects-modellen med en treårig tids-lagg. Baserat på data 1981-2020. 
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Konfidensintervallen för sambandet överlappar till stor del varandra längs med hela 
linjen och dess lutning är knappt synbar. Detta talar för att en eventuell koppling 
mellan folkets inställning till auktoritära ledare och landets medborgerliga 
rättigheter är försumbar.  

 
Detta stärks även av även övriga modeller, som ger liknande resultat som modell 
två och sex (Modell 2 & 6, Tabell C.7-8, Appendix C). Resultaten kan tolkas som 
att indikatorn inte fångar folkets faktiska efterfrågan på medborgerliga rättigheter. 
Det skulle i så fall innebära att folket inte reflekterar över hur de medborgerliga 
rättigheterna skulle påverkas av att ha en mer auktoritär ledare och att de främst 
besvarar vilken grad av frihet de anser att ledaren borde ha gentemot andra 
institutioner. Om inga andra samband mellan politisk kultur och medborgerliga 
rättigheter får stöd kan det också tolkas som att de medborgerliga rättigheterna inte 
påverkas nämnvärt av förändringar i den politiska kulturen.  
 
Helhetsbilden från modellerna ger i alla fall inte något stöd för hypotes 3 (c), som 
förutspådde att det skulle finnas ett samband mellan folkets inställning till 
auktoritära ledare och landets medborgerliga rättigheter.  

 
C. Sekulära värderingar 
Mot förväntan ger varken den tredje eller sjunde modellen stöd för ett samband och 
samma resultat ges när modellerna testas utan tids-lagg. Men när sambandet testas 
med en tids-lagg på fem år blir det signifikant på fem-procentsnivån (Modell 3, 
Tabell C.7, Appendix C).  

 
Signifikansen håller med samtliga Fixed Effects och kontrollvariabler. Liknande 
resultat ges med Random Effects och när dummy-variablerna för årsspecifika 
effekter byts ut mot en kontrollvariabel för trender över tid (Modell 1 & 2, Tabell 
C.10, Appendix C). Modellens R-squared ligger på 0.277, vilket innebär att den kan 
förklara 27.7 procent av förändringen hos den beroende variabeln. 
 
I teoriavsnittet lyfte jag risken med att måttets indikatorer kunde ha motstridiga 
kopplingar till medborgerliga rättigheter. Detta verkar dock inte vara något problem 
i praktiken, eftersom den totala riktningen ändå är positiv.   

 
Figuren nedan visar hur mycket modellen uppskattar att de medborgerliga 
rättigheterna försämras i genomsnitt de kommande fem åren beroende på hur 
sekulära värderingar folket har. 
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Figur 7.5. Sambandet mellan sekulära värderingar och medborgerliga rättigheter. 
 
Baserat på data 1981-2020 inom länder över tid, med en tids-lagg på fem år. 

 
 

Resultaten stärker därmed hypotes 3 (b), som förutspådde att det skulle finnas ett 
samband mellan sekulära värderingar och medborgerliga rättigheter. Sambandet får 
starkast stöd med en tids-lagg på fem år och signifikansen håller med samtliga Fixed 
Effects och kontrollvariabler. Liknande resultat ges med Random Effects-
modellerna och när Fixed Effects för år ersätts men en vanlig kontrollvariabel för 
trender över tid.  
 
D. Frigörande värderingar 
Mot förväntan visar varken modell fyra eller åtta några samband och övriga 
modeller med Fixed Effects ger liknande resultat (Modell 4 & 8, Tabell C.7-8, 
Appendix C). Bilden ändras dock när Fixed Effects ersätts med Random Effects. 
Sambandet blir då signifikant med en treårs-lagg (Modell 4 Tabell C.9, Appendix 
C). Signifikansen ligger på fem-procentsnivån och modellens R-squared är 0.319, 
vilket betyder att den kan förklara 31.9 procent av förändringen hos den beroende 
variabeln.  
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Figur 7.6. Sambandet mellan frigörande värderingar och medborgerliga rättigheter. 
 
Random Effects-modellen med en tids-lagg på tio år. Baserat på data 1981-2020. 
 
 
Figuren ovan visar hur mycket Random Effects-modellen uppskattar att de 
medborgerliga rättigheterna riskerar att inskränkas de kommande tre åren beroende 
på hur frigörande värderingar folket har.  
 
Att sambandet endast får stöd av Random Effects-modellen talar för att en stor del 
av variationen kommer från skillnader mellan länder. Rho-värdet bekräftar dessa 
misstankar och visar att det rör sig om 31.9 procent (Modell 4, Tabell C.9, Appendix 
C). Detta kan tolkas som att det finns en potentiell koppling som skulle bli tydligare 
om de frigörande värderingarna skulle ändras mer. 
 
Resultaten ger stöd för hypotes 3 (d), som förutspådde att det skulle finnas ett 
samband mellan frigörande värderingar och medborgerliga rättigheter. Sambandet 
håller dock endast med Random Effects och en tids-lagg på tre år.  
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7.4 Sammanfattning 
 

      
 Fria 

val 
Maktdelning Medborgerliga 

rättigheter 
    

Inst. till demokrati 
 

– (1a)  √ RE (3a) 

Inst. till auktoritära 
ledare 
 

– (1b) √ FE (2a) – (3b) 

Sekulära värderingar   √ FE (3c) 

Frigörande 
värderingar 

– (1c) √ FE (2b) √ RE (3d) 

Figur 7.7. Identifierade samband 
 
”√” betecknar samband som får stöd av modellerna och ” –” betecknar uteblivna 
samband. FE och RE visar vilken modell som bekräftat sambandet. Hypoteserna inom 
parantes. 

 
 

Fria val 
Resultaten dementerar hypotes 1 (a) (b) och (c), som förutspådde att det skulle 
finnas samband mellan mindre fria val och folkets subjektiva inställning till 
demokrati, auktoritära ledare och frigörande värderingar. 
 
Till skillnad från de andra demokratiska elementen ger ingen av modellerna stöd 
för något av de förväntade sambanden, vare sig med Fixed Effects eller Random 
Effects-modellerna. Resultaten är konsekventa och tyder på att valens kvalitet är 
relativt okänslig för auktoritära förändringar i den politiska kulturen.  

 
Maktdelning 
Däremot bekräftas hypotes 2, som förutspådde att det skulle finnas samband mellan 
försvagad en maktdelning och (a) folkets inställning till auktoritära ledare samt (b) 
frigörande värderingar. Det första sambandet får starkast stöd med en fördröjning 
på tre år och det andra sambandet får starkast stöd med en fördröjning på 10 år. 
 
Resultaten ger en samstämmig bild som stärks av flera olika modeller. Resultaten 
tyder därmed på att den försvagade maktdelningen i många länder kan kopplas till 
förändringar i den politiska kulturen. 
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Medborgerliga rättigheter 
Resultaten bekräftar även hypotes 3 (a) (c) och (d), som förutspådde att det skulle 
finnas samband mellan medborgerliga rättigheter och folkets subjektiva inställning 
till demokrati, sekulära och frigörande värderingar. Samtidigt dementeras hypotes 
3 (b) som förutspådde ett samband mellan folkets inställning till auktoritära ledare 
försvagade medborgerliga rättigheter. 
 
Sambandet till sekulära värderingar håller med Fixed Effects och en tids-lagg på 
fem år. Inställningen till demokrati och frigörande värderingar håller endast med 
Random Effects.  
 
Resultaten är något spretiga, men till skillnad från sambanden mellan politisk kultur 
och valens kvalitet, där inga modeller gav signifikans, får samtliga indikatorer 
signifikans i någon utav modellerna. Helhetsbilden tyder därmed på att de 
medborgerliga rättigheterna påverkas av auktoritära förändringar i den politiska 
kulturen.  

 
Övrigt 
Den kritiska läsaren poängterar att sambandens riktning skulle kunna gå åt båda 
håll. Lika gärna som att de demokratiska elementen formas av folkets preferenser 
skulle folkets preferenser kunna formas av den rådande miljön. Det är bortom denna 
studies omfång att undersöka vad som driver förändringar i den politiska kulturen, 
men för bringa mer klarhet om sambandets riktning undersöker jag även i vilken 
grad den politiska kulturen påverkas av folkets historiska erfarenhet av demokrati. 
 
Med hjälp av V-dems index Liberal democracy skapas en oberoende variabel som 
mäter hur demokratiska länderna varit  i genomsnitt de senaste 15 åren. 

 
Inställningen till demokrati, auktoritära ledare och sekulära värderingar visar inga 
samband (Tabell B.1, Appendix B). Frigörande värderingar får ett samband med 
signifikans på fem-procentsnivån. Sambandet är dock betydligt mindre än de 
samband som identifierats i modellerna ovan. De identifierade sambanden mellan 
politisk kultur och de demokratiska elementen kan därmed inte enbart förstås som 
en produkt av hur demokratiskt landet har varit, vilket stärker bilden av att den 
politiska kulturen har en signifikant inverkan på demokratin. 
 
De samband som inte förutspåddes av hypoteserna testades också. Ingen av dessa 
fick någon signifikans (Tabell B.3, Appendix B). 
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8 Diskussion 

Resultaten tyder på att auktoritära förändringar i den politiska kulturen kan förklara 
delar av den demokratiska nedgången. Modellerna visar att det finns samband 
mellan försvagad maktdelning och en mer positiv inställning till auktoritära ledare 
samt mindre frigörande värderingar. Dessutom tyder resultaten på att de 
medborgerliga rättigheterna påverkas negativt när folket får mindre sekulära 
värderingar. Resultaten ger även stöd för att medborgerliga rättigheter kan försvagas 
om folket får en mer negativ inställning till demokrati och mindre frigörande 
värderingar.  
 
Vidare tyder resultaten på att olika demokratiska element är olika känsliga för dessa 
förändringar. Medan kopplingarna till försvagad maktdelning och medborgerliga 
rättigheter stärks av flera modeller ger ingen av dem stöd för att valens kvalitet 
påverkas.  
 
Dessa fynd har flera konsekvenser, både för den inomvetenskapliga diskussionen 
och för hur den demokratiska nedgången kan förstås och hanteras i praktiken. Nedan 
diskuteras vad fynden tillför litteraturen, sedan följer en diskussion om hur fynden 
kan appliceras praktiskt.  
 

8.1 Bidrag till litteraturen 
 

I avsnittet tidigare forskning beskrev jag två olika läger inom litteraturen. Å ena 
sidan Welzel med fler, som menar att den demokratiska nedgången inte kan kopplas 
till förändringar i den politiska kulturen, och å andra sidan Foa och Mounk med fler, 
som menar att det finns fall av demokratisk nedgång som bör kunna kopplas till 
förändringar i den politiska kulturen. Resultaten från denna studie ger stöd åt Foa 
och Mounks läger.  
 
Enligt Welzel (2021) har den demokratiska nedgången främst ägt rum i unga 
demokratier, där den politiska kulturen aldrig förankrat och legitimerat demokratin. 
Enligt detta perspektiv pågår nu en konsolidering där demokratiskt utbud och 
efterfrågan matchas. Resultaten från modellerna talar emot denna beskrivning. 
Försvagandet av maktdelningen och de medborgerliga rättigheterna verkar ha skett 
samtidigt som den politiska kulturen blivit mindre demokratisk. Det som pågår bör 
därmed inte förstås som en konsolidering, utan som en förflyttning av jämviktsläget.  



 55 

Huruvida den nuvarande nedgången bör förstås som ett hack i en långsiktig 
demokratiseringskurva eller som ett trendbrott är dock inte givet. Dels är det fler 
faktorer än den politiska kulturen som spelar in, dels har Inglehart och Welzel (2005) 
visat att utvecklingen av frigörande och sekulära värderingar på lång sikt går i en 
mer demokratisk riktning. Sambanden som syns i modellerna tyder endast på att 
demokratiska element försvagas när den politiska kulturen blir mindre demokratisk. 
Detta utesluter inte att den politiska kulturen blir mer demokratisk på sikt.  

 
Samtidigt har Foa och Mounk (2016 &2017) visat att folkets subjektiva inställning 
till demokrati och auktoritära ledare under en längre tid gått i en mindre demokratisk 
riktning. Sambanden mellan dessa indikatorer och demokratisk nedgång baseras 
därmed på mer långsiktiga trender i den politiska kulturen.  
 
Detta kan tolkas på olika sätt. Antingen sker utvecklingarna i den politiska kulturen 
parallellt i samma länder, så att effekterna från exempelvis inställningen till 
auktoritära ledare och frigörande värderingar ömsom förstärker varandra, ömsom 
tar ut eller försvagar varandra.  
 
Alternativt sker utvecklingarna i olika länder. Welzel menar till exempel att de 
frigörande och sekulära värderingarna har varit konstanta i unga demokratier under 
nedgången. Det skulle till exempel kunna vara i dessa länder som folket fått en mer 
positiv inställning till auktoritära ledare, samtidigt som de frigörande och sekulära 
värderingarna endast tillfälligt fluktuerat i andra länder. Det skulle i så fall kunna 
tyda på att nedgången utgör ett trendbrott i vissa länder och ett hack i kurvan i andra. 
För att reda ut detta krävs fler studier om var och hur den politiska kulturen ändras.  
 
Resultaten ifrågasätter även delvis kritiken mot indikatorerna inställningen till 
demokrati och auktoritära ledare. I linje med kritikernas förväntan stödjer 
visserligen ingen utav Fixed Effects-modellerna att det skulle finnas ett samband 
mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och demokratisk nedgång. 
Däremot stärks sambandets trovärdighet av Random Effects-modellerna. Att dessa 
ger signifikans tyder på att indikatorn inte förhåller sig helt slumpmässigt till folkets 
faktiska inställning till demokrati. Att indikatorn visar att många människor blivit 
mer kritiska till demokrati bör därmed inte avfärdas enbart som ett mätfel.  

 
Samtidigt ger Fixed Effects-modellerna stöd för att det finns ett samband mellan 
demokratisk nedgång och inställningen till auktoritära ledare. Sambandet tyder på 
att indikatorn fångar en del av folkets efterfrågan på demokrati. Att många 
människor utrycker ett större stöd för auktoritära ledare bör därmed tas på stort 
allvar, även om andra indikatorer för den politiska kulturen visar att utvecklingen 
går i en mer demokratisk riktning. 
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8.2 Applicering i praktiken 

8.2.1 Tillbakablick: Indien och Coronapandemin 

Vad innebär då fynden på ett mer allmänt plan? Blickar man bakåt tyder resultaten 
på att den demokratiska nedgång som pågått sedan 2006 delvis kan förklaras av att 
den politiska kulturen blivit mindre demokratisk. Eftersom sambanden är fördröjda 
hade utvecklingen i flera länder också potentiellt kunnat förutses.  
 
Indien är utgör ett bra exempel. Länge var det en av de mest stabila post-koloniala 
demokratierna, men sedan Narendra Modi valdes som premiärminister 2014 har 
landet svängt kraftigt (Ding & Slater 2020). I Freedom House årliga rapport 
sammanfattas utvecklingen så här: 
 

India maintains a robust electoral democracy with a competitive multiparty 
system at federal and state levels, though politics are beset by corruption. The 
constitution guarantees freedom of expression and the news media are vibrant. 
However, harassment of journalists has increased under the administration of 
Prime Minister Narendra Modi and his right-leaning, Hindu nationalist 
Bharatiya Janata party (BJP), as have religiously motivated attacks against 
non-Hindus (Freedom House 2020). 

 
Enligt rapporten har de medborgerliga rättigheterna drabbats hårt. Bland annat 
trakasseras journalister, och icke-hinduer förföljs. Även korruptionen har ökat och 
rättsstatens principer följs endast delvis. Trots att valens kvalitet inte påverkats 
nämnvärt ansåg V-Dem 2021 att utvecklingen gått så långt att landet inte längre 
skulle klassas som en demokrati, utan som en öppen autokrati (Ibid, V-dem  2021c 
: 19) 
 
Nedan visas hur den  politiska kulturen utvecklats i landet sedan 2006. Alla 
förändringar är inte stora, men indikatorerna ger samstämmigt bilden av att den 
politiska kulturen började bli mindre demokratisk redan 2008. Delar av den 
utvecklingen som följt i Indien sedan 2014 skulle därmed kunna kopplas till att 
folkets inställning till auktoritära ledare blivit mer positiv, samtidigt som både de 
sekulära och frigörande värderingarna har minskat.  
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Figur 8.1 Den politiska kulturen i Indien. 
 
Källa: World Values Survey. 

 
 

Den politiska kulturen bör även kunna förklara delar av den demokratiska nedgång 
som skett under Coronapandemin. När allmänheten ställs inför ett stort hot är det 
naturligt att medborgarna är beredda att ge upp en del av sin frihet. Det gäller 
samtliga samhällen oavsett politisk kultur. Länders olika politiska kulturer bör dock 
ha påverkat i vilken grad man varit villig att uppoffra sina demokratiska fri- och 
rättigheter. 

 
När regeringar vidtagit krisåtgärder har de bland annat tvingats göra avvägningar 
mellan folkets medborgerliga rättigheter och säkerhet. De har till exempel behövt ta 
ställning till om folkets rörelsefrihet väger tyngre än säkerheten från ett 
utegångsförbud. När en sådan avvägning görs ställs i princip frigörande och 
överlevnadsorienterade värderingar mot varandra, liksom demokratiska värderingar 
mot auktoritära. Eftersom man inte kunnat få båda har man tvingats man välja. Allt 
annat lika borde stater med mindre demokratiska kulturer vidtagit mer auktoritära 
åtgärder. 
 
Man kan också argumentera för att kopplingen borde ha blivit tydligare under 
pandemin. Om den politiska kulturen i närliggande länder är demokratisk kan det 
sätta en internationell normativ standard för demokrati. Detta kan leda till att en 
demokratisk nedgång bromsas även när det finns ett inhemskt demokratiskt 
överskott. Till exempel har den nedgång som skett i Ungern och Polen fått EU att 
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villkora sina ekonomiska utbetalningar via en rättstatsmekanism. Länderna har 
dessutom fått regelbunden kritik från såväl EU som internationell media 
(Europeiska kommissionen 2021). Under pandemin har det blivit enklare att driva 
igenom icke-demokratiska reformer eftersom staterna kunnat framställa 
demokratiska inskränkningar som säkerhetsåtgärder mot viruset. Dessutom har 
pandemin skapat en stor medieskugga, som gjort att kontroversiella reformer 
uppmärksammats i lägre grad.  

 
I länder med en mer demokratisk politisk kultur är också tilliten mellan politiker, 
experter och medborgare högre. Om folket litar på sina politiker och experter är 
sannolikheten större att de följer deras råd och rekommendationer. Detta stärker 
rekommendationernas effektivitet och minskar behoven av tvingande åtgärder. 
Lägre nivåer av tillit försämrar dessutom förutsättningarna för folket att mobilisera 
sig och protestera mot omotiverade åtgärder som inskränker demokratin.  

8.2.2 Framåtblick: Mexiko och möjliga motåtgärder 

Blickar man framåt hamnar fokus på potentiella åtgärder mot framtida fall av 
demokratisk nedgång. Enligt teorin om demokratiskt överskott innebär förändringar 
i den politiska kulturen att jämviktsläget för det demokratiska utbudet och 
efterfrågan flyttas. Resultaten antyder att denna process är fördröjd någonstans 
mellan tre och tio år. Detta tyder på att auktoritära förändringar i den politiska 
kulturen kan ses som en tidig varningsklocka för demokratisk nedgång, mer 
specifikt för att maktdelningen och de medborgerliga rättigheterna riskerar att 
inskränkas.  
 
Mexiko är ett av flera länder där varningsklockan just nu ringer. Landet har redan 
haft en demokratisk nedgång, som bland annat kan kopplas till statens ”War on 
Drugs” som deklarerades 2006. Deklarationen ökade kraftigt presidentens och 
regeringens befogenheter, bland annat fick de lättare att utföra militäraktioner och 
inskränka medborgerliga rättigheter. Trots detta har landets problem med 
drogkartellerna ökat de senaste åren. I lokala områden har kriminella nätverk 
etablerat sig som politiska aktörer, och mord på folkvalda politiker har blivit 
vanligare (Jee, Lueders &Myrick 2019 : 23-25).   
 
Den senaste datan från WVS visar att folkets inställning till auktoritära ledare blivit 
mer positiv, samtidigt som de frigörande värderingarna minskat. Denna utveckling 
skulle kunna vara ett tecken på att landet hotas av en fortsatt demokratisk nedgång, 
där maktdelningen är särskilt utsatt.   
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Figur 8.2 Den politiska kulturen i Mexiko. 
 
Källa: World Values Survey. 

 
 

För att kunna agera mot dessa typer av utvecklingar krävs goda kunskaper om vad 
som orsakar förändringar i den politiska kulturen. Enligt Ingelhart och Welzels 
(2005) långsiktiga perspektiv drivs utvecklingen av att samhällen genomgår större 
förändringar, bland annat när de går från agrara till industriella. Enligt detta 
perspektiv är den politiska kulturen relativt statiskt och trögflytande. Perspektivet 
förklarar endast större förändringar över långa tidshorisonter på flera hundra år, det 
säger därmed inte så mycket om utvecklingen på kortare sikt. Det ger därmed inga 
ledtrådar om vilka preventiva åtgärder man skulle kunna vidta mot demokratisk 
nedgång. 

 
Andra forskare har undersökt om utbildning kan vara ett sätt att påverka den 
politiska kulturen. Finkel och Horowitz (2003 & 2012) menar till exempel att 
medborgare som deltar i medborgerliga utbildningsprogram kan få mer 
demokratiska övertygelser, värderingar och färdigheter. Deras studier har visat att 
deltagarna i sådana program är mer aktiva i den lokala politiken än personer som 
inte deltagit. I dagsläget finns inga bevis för att dessa program kan skalas upp och 
ha effekter på nationell nivå. Satsningar på denna typ av utbildningsprogram skulle 
sannolikt inte heller helt och hållet kunna hindra demokratiska nedgångar, men de 
skulle eventuellt kunna mildra dem. Denna typ av åtgärder är relativt tidskrävande, 
men om förändringar i den politiska kulturen upptäcks på ett tidigt stadium skulle 

.4

.5

.6

.7

2005 2010 2015 2020
År

Inst. auktoritära ledare
Frigörande värderingar



 60 

riktade kampanjer och utbildningar från NGOs och andra aktörer potentiellt kunna 
göra skillnad. 
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9 Slutsatser 

I introduktionen till denna studie beskrev jag hur en demokratisk nedgång brett ut 
sig över världen sedan 2006. För att öka förståelsen kring utvecklingen ville jag 
undersöka om den delvis kunde förklaras av förändringar i den politiska kulturen. 
Jag ville identifiera teoretiska mekanismer som kunde koppla förändringar i 
människors attityder och värderingar till den demokratiska nedgången, samt 
nyansera kopplingarna mellan olika indikatorer för politisk kultur och olika 
demokratiska element.  

 
I teoriavsnittet argumenterade jag för att logiken bakom demokratiskt underskott 
kunde omvändas för att även förklara fall av demokratisk nedgång. Jag analyserade 
sedan vilka indikatorer för politisk kultur som skulle kunna kopplas till de tre 
demokratiska elementen fria val, maktdelning och medborgerliga rättigheter. 
 
Som empiriskt underlag använde jag mig av den senaste datan från World Values 
Survey, Europan Values Study och V-dem, och sambanden undersöktes med hjälp 
av Fixed och Random Effects-modeller 

 
Resultaten tyder på att valens kvalitet inte påverkas nämnvärt av auktoritära 
förändringar i den politiska kulturen. Ingen av modellerna som testades visade något 
samband mellan mindre fria val och folkets inställning till demokrati, auktoritära 
ledare, sekulära värderingar eller frigörande värderingar.  
 
Däremot ger flera olika modeller stöd för att både folkets inställning till auktoritära 
ledare och frigörande värderingar kan kopplas till försvagad maktdelning. 
 
Resultaten tyder också på att det finns ett samband mellan försvagade medborgerliga 
rättigheter och mindre sekulära värderingar. Dessutom tyder Random Effects-
modellerna på att de medborgerliga rättigheterna skulle kunna försvagas om folkets 
subjektiva inställning till demokrati blir mer negativ och deras frigörande 
värderingar ytterligare minskar. 

 
Fynden stärker teorin om att förändringar i den politiska kulturen kan skapa 
demokratiska överskott, som i sin tur kan bidra till att olika demokratiska element 
försvagas. Av allt att döma är effekten fördröjd, vilket tyder på att auktoritära 
utvecklingar i den politiska kulturen kan fungera som en tidig varningsklocka för 
demokratisk nedgång. Detta blev tydligt när fynden applicerades på ett fall som 
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Indien, där man redan 2008 kunde se tecken på att folkets värderingar började 
ändras. Resultaten skapar också frågor kring hur man bör agera i framtiden. Kan den 
typ av utveckling som just nu syns i ett land som Mexiko motarbetas, och i så fall 
hur? 
 

9.1 Framtida forskning 
 
Det finns åtminstone två naturliga fortsättningar på denna studie. Den första är att 
ytterligare fördjupa kunskapen om förhållandet mellan politisk kultur och 
demokratisk nedgång, den andra att undersöka hur framtida nedgångar kan 
motarbetas. 
 
Den första kan ta många olika former. Jag har i denna studie bland annat avgränsat 
mig till att undersöka kopplingen till de tre demokratiska elementen val, 
maktdelning och medborgerliga rättigheter. Sannolikt finns det flera element som 
kan kopplas till förändringar i den politiska kulturen, bland annat mediefriheten som 
inskränkts kraftigt i många länder de senaste åren (Bermeo 2016). Vidare baseras 
resultaten från denna studie på observationer från alla länder och år som WVS, EVS 
och V-Dem hittills samlat in. Trots detta har antalet observationer varit för begränsat 
för att undersöka sambanden i mer nischade subgrupper. Med fler observationer 
hade man exempelvis kunnat undersöka om sambanden är lika starka i unga och 
gamla demokratier, där de demokratiska utvecklingarna skiljt sig mycket åt under 
åren 1981-2020. Med fler observationer bör framtida studier på olika sätt ytterligare 
kunna nyansera förhållandet mellan politisk kultur och demokratisk nedgång. 

 
Den andra naturliga fortsättningen är att undersöka hur auktoritära förändringar i 
den politiska kulturen kan motarbetas för att mildra framtida demokratiska 
nedgångar. Här behövs bland annat mer forskning om vad som driver auktoritära 
övertygelser och värderingar, en mer noggrann kartläggning av var och hur de 
ändras, samt studier om vilken effekt motkampanjer och utbildningar kan ha på en 
nationell nivå.  
 
Med andra ord – det saknas fortfarande många pusselbitar för en mer heltäckande 
förståelse om politisk kultur och demokratisk nedgång. 
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Appendix A  
Beskrivning av data 

 
I detta avsnitt beskrivs datan som ingått i studiens dataset. Tabell A.1 beskriver 
variablernas kodning och Tabell A2 summerar deskriptiv statistik om deras värden. 

 
 

Tabell A.1 Beskrivning av variabler. 

Namn Typ Beskrivning 
Oberoende variabler   
- Inställningen till demokrati Ordinal 0-1, där 1 är en mycket positiv 

inställning 
- Inställning till aukt. ledare Ordinal 0-1, där 1 är en mycket positiv 

inställning 
- Sekulära värderingar Ordinal 0-1, där 1 är en mycket sekulära 

värderingar 
- Frigörande värderingar Ordinal 0-1, där 1 är en mycket frigörande 

värderingar 
Beroende variabler   
- Fria val Kontinuerlig 0-1, där 1 är helt fria val 
- Maktdelning Kontinuerlig 0-1, där 1 är stark maktdelning 

- Medborgerliga rättigheter Kontinuerlig 0-1, där 1 är starka medborgerliga 
rättigheter 

Kontrollvariabler   
- BNP/capita  Kontinuerlig BNP/capita, loggad 
- Fördelning av resurser Kontinuerlig 0-1, där 1 är en helt jämlik 

fördelning av resurser 
- Regimtyp Kategorisk Särskiljer stängd autokrati, öppen 

autokrati, illiberal demokrati och 
liberal demokrati.  

- Ny/gammal demokrati Dikotom 1 om landet var en demokrati innan 
1975 

- År Ordinal År 
- Land Kategorisk Vilket land datan baseras på 
- Region Kategorisk Landets geografiska region  
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Tabell A.2. Deskriptiv statistik över variablernas värden. 

Variabel Observationer Medel SD Min Max 
Inst. till demokrati 1,635 .806 .081 .509 .991 
Inst. till aukt. ledare 1,638      .442 .163   .089  .950 
Sekulära värderingar 1373 .358 .089 .095 .564 

Frigörande värderingar 1377 .415 .101 .216 .733 

Fria val 7074 .478 .344 0 .987 

Maktdelning 7089 .575 .304 .018 .991 

Medborgerliga rättigheter 7045 .566 .285 .008 .987 

BNP/capita  6194 8.792 1.196 5.93 11.96 

Fördelning av resurser 7089 .588 .285 .016 .988 

Regimtyp 7072 1.411 1.06 0 3 

Ny/gammal demokrati 7089 .286 .452 0 1 

År 7183 2000.139 12.06 1979 2022 

Land 7182 468.728 240.057 2 997 

Region 1,722               3.107  1.124          1 5 
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Appendix B 
Robusthetstest 

B.1 Sambandets riktning 
 
För bringa mer klarhet om sambandets riktning undersöks nedan i vilken grad den 
politiska kulturen påverkas av folkets historiska erfarenhet av demokrati. 
 
Med hjälp av V-dems index Liberal democracy skapas en oberoende variabel som 
mäter hur demokratiska länderna har varit  i genomsnitt de senaste 15 åren. 
Sambanden till de fyra indikatorerna för politisk kultur testas sedan i varsin modell.  
 
I den första modellen är Inställningen till demokrati den beroende variabeln. Här 
syns inget samband.  
 
I den andra modellen uppskattas sambandet för Inställningen till auktoritära ledare. 
Sambandet är positivt, vilket tyder på att folket får en mer positiv inställning till 
auktoritära ledare ju mer demokratisk staten har varit. Det negativa samband som 
identifierats mellan folkets inställning till auktoritära ledare och landets maktdelning 
kan därmed inte förklaras av folkets historiska erfarenhet av demokrati.  
 
I den tredje modellen uppskattas effekten på Sekulära värderingar, och inte heller 
här syns något samband.  
 
Den fjärde modellen testar sambandet för frigörande värderingar. Detta är positivt 
och signifikant på fem-procentsnivån, vilket tyder på att folket får mer frigörande 
värderingar om de har mer erfarenhet av demokrati. Betakoefficienten är dock 
betydligt mindre än för de samband som tidigare  identifierats. 0.067 kan jämföras 
med 0.180 och 1.594. 
 
Den historiska erfarenheten av demokrati kan därmed endast förklara en liten del av 
sambandet. Liknande resultat ges när den oberoende variabeln mäter den 
genomsnittliga historiska erfarenheten av demokrati tre, fem, tio och tjugo år 
tillbaka i tiden.  
 
Sambanden mellan politisk kultur och de demokratiska elementen kan därmed inte 
enbart förstås som en produkt av hur demokratiskt landet har varit, vilket stärker 
bilden av att den politiska kulturen har en signifikant inverkan på demokratin. 
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Tabell B.1 Demokratisk erfarenhet. 

 (1) (2) (3) (4) 
 Inst. 

demokrati 
Inst. 

auktoritära 
ledare 

Sekulära 
värderingar 

Frigörande 
värderingar 

Demokratisk 
erfarenhet 

-0.0607 
(0.0500) 

0.230** 
(0.0709) 

0.0178 
(0.0325) 

0.0677** 
(0.0240) 

BNP/capita (ln) -0.0589* 0.0790* -0.00227 -0.0264* 
 (0.0227) (0.0358) (0.0190) (0.0118) 
Fördelning av 
resurser 

0.0405 
(0.0940) 

-0.0392 
(0.163) 

0.0557 
(0.0437) 

-0.0187 
(0.0357) 

Land-dummy  √ √ √ √ 
År-dummy  √ √ √ √ 
R-squared 0.0939 0.118 0.171 0.405 
Observationer 1316 1319 1042 1063 
Länder 103 103 91 92 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. 
* p<.1, * p<.05, ** p<.01 

 
 
 

 
Figur B.1. Sambandet mellan folkets erfarenhet av demokrati och frigörande värderingar. 
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B.2 Multikolinjäritet 
 
Om VIF-värdet överstiger 10 är risken för multikolinjäritet stor (Frost 2021). 
Tabellen nedan visar att ingen modellerna befinner sig i riskzon. 
 
 
 
Tabell B.2 Multikolinjäritet. 

 VIF 1/VIF 
Inst. demokrati 1.111 .9 
BNP/capita (ln) 2.791 .358 
Fördelning av resurser 2.421 .413 
1. Regimtyp 3.323 .301 
2. Regimtyp 4.368 .229 
3. Regimtyp 6.591 .152 
Förändring fria val 2.854 .35 
Medel VIF 3.351 . 
Inst. auktoritära ledare 1.234 .81 
BNP/capita (ln) 2.743 .365 
Färdelning av resurser 2.37 .422 
1. Regimtyp 3.306 .303 
2. Regimtyp 4.385 .228 
3. Regimtyp 6.789 .147 
Förändring fria val 2.858 .35 
Medel VIF 3.384 . 
Sekulära värderingar 1.351 .74 
BNP/capita (ln) 2.208 .453 
Fördelning av resurser 2.106 .475 
1. Regimtyp 2.646 .378 
2. Regimtyp 3.322 .301 
3. Regimtyp 4.714 .212 
Förändring fria val 2.316 .432 
Medel VIF 2.666 . 
Frigörande värderingar 2.937 .341 
BNP/capita (ln) 2.407 .415 
Fördelning av resurser 2.104 .475 
1.Regimtyp 2.474 .404 
2. Regimtyp 3.282 .305 
3. Regimtyp 5.2 .192 
Förändring fria val 2.607 .384 
Medel VIF 3.001 . 
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B.3 Övriga samband 

Nedan presenteras resultaten från de potentiella samband som diskuterades i 
teoriavsnittet men som saknade teoretiskt stöd. Ingen av modellerna visar några 
signifikanta samband.  

 
A. Sekulära värderingar och fria val 
Variabeln är skalad från 0 till 1, där 0 är helt traditionella värderingar, och 1 är helt 
sekulära värderingar. I linje med förväntningarna visar varken modell ett eller fyra 
något samband, vilket tyder på att dessa variabler inte har samvarierat inom länder 
över tid.  

 
Eftersom sekulära värderingar innehåller flertalet indikatorer, som bör kunna ha 
motstridiga kopplingar till valen, är det möjligt att måttets enskilda indikatorer 
skulle kunna ha större förklaringsförmåga om de testades separat. Resultaten tyder 
dock antingen på att det totala måttet inte fångar folkets efterfrågan på fria val, eller 
att valen inte påverkas av den politiska kulturen.  
 
Resultaten stämmer därmed överens med förväntningarna, och stärker att det inte 
finns något samband mellan sekulära värderingar och fria val.  
 
A. Sekulära värderingar och maktdelning 
I linje med förväntningarna visar varken modell två eller fem några samband. 
 
Datan tyder därmed på att det inte finns något samband mellan mindre sekulära 
värderingar och svagare maktdelning.  
 
Eftersom sekulära värderingar innehåller flertalet indikatorer som bör kunna ha 
motstridiga kopplingar till maktdelning är det oklart exakt varför sambandet uteblir. 
Indikatorerna för starka traditioner och religion borde till exempel kunna ha 
negativa samband till maktdelning, medan indikatorerna som mäter folkets 
inställning till institutioner som domstolar och polis borde kunna ha positiva 
samband. Det skulle i så fall innebära att dessa indikatorer tar ut varandra, och att 
de var och en skulle kunna ha större förklaringsförmåga.  

 
Resultaten tyder i alla fall på att det inte finns någon koppling för det totala måttet, 
och därmed också på att maktdelningen kan försvagas trots att data visar att 
politiska kulturer i genomsnitt blir mer sekulära.  
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Tabell B.3 Samband som inte förväntades. 

  Tre år    Tio år  
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
 Fria val Maktdelning Maktdelning  Fria val Maktdelning Maktdelning 
Oberoende variabler        
A. Sekulära värderingar -0.140 -0.0661   0.106 0.359  
 (0.264) (0.253)   (0.484) (0.563)  
B. Inst. demokrati   -0.00291    0.102 
   (0.0948)    (0.111) 
Kontrollvariabler        
- BNP/capita (ln) 0.0287 0.0456 0.0343  -0.0423 -0.0405 0.0197 
 (0.0361) (0.0373) (0.0477)  (0.109) (0.113) (0.0867) 
- Fördelning av resurser 0.118 0.112 0.130  -0.326 -0.356 -0.241 
 (0.209) (0.209) (0.188)  (0.317) (0.336) (0.211) 
- Förändring fria val -0.00985 -0.0191 -0.0429  0.0704 0.0642 -0.0867** 
 (0.0396) (0.0412) (0.0484)  (0.105) (0.105) (0.0291) 
- Land-dummy √ √ √  √ √ √  
- År-dummy  √ √ √  √ √ √ 
- Regim-dummy  √ √ √  √ √ √ 
R-squared 0.157 0.226 0.200  0.227 0.199 0.253 
Observationer 357 490 383  237 364 262 
Länder 75 93 78  56 77 59 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1



 75 

B. Inställning till demokrati och maktdelning 
I linje med förväntningarna visar varken den tredje eller sjätte modellen något 
samband mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och landets 
maktdelning. Resultaten tyder därmed på att maktdelning inte har någon stark 
koppling till folkets subjektiva inställning till demokrati vid fall av nedgång 

 
I teoriavsnittet argumenterade jag för att maktdelning inte behöver förstås som en 
essentiell del av demokratin och att folkets subjektiva inställning till demokrati 
därför inte behöver fånga förändringar i deras attityd gentemot maktdelningen. 
Resultaten stärker detta resonemang och ger entydigt bilden av att det inte finns 
någon koppling mellan folkets subjektiva inställning till demokrati och landets 
maktdelning.
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Appendix C 
Alternativa modeller 

Nedan presenteras de alternativa modellerna som diskuterades i resultatdelen. 
Tabell C.1-3 visar de modellerna för kopplingen mellan politisk kultur och fria val, 
Tabell C.4-6 visar modellerna för maktdelning och Tabell C.7-9 visar modellerna 
för medborgerliga rättigheter.   
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Tabell C.1 Fria val. Alternativa tids-laggar. 
  Utan tids-lagg    Fem år  
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
 Fria val Fria val Fria val  Fria val Fria val Fria val 
Oberoende variabler        
A. Inst. demokrati 0.0491    -0.110   
 (0.135)    (0.102)   
B. Inst. auktoritära ledare  0.0501    -0.102  
  (0.0498)    (0.0645)  
C. Frigörande värderingar   0.141    0.388 
   (0.237)    (0.339) 
Kontrollvariabler        
- BNP/capita (ln) 0.00815 -0.00263 0.0476  -0.0575 -0.0433 -0.0120 
 (0.0593) (0.0574) (0.0714)  (0.0534) (0.0541) (0.0635) 
- Fördelning av resurser -0.0388 -0.0340 -0.0123  0.275 0.254 0.170 
 (0.240) (0.240) (0.255)  (0.313) (0.314) (0.270) 
- Förändring fria val -0.0212 -0.0222 -0.0963**  0.00410 -0.000349 -0.0677 
 (0.0397) (0.0381) (0.0466)  (0.0817) (0.0817) (0.0945) 
- Land-dummy √ √ √  √ √ √  
- År-dummy  √ √ √  √ √ √ 
- Regim-dummy  √ √ √  √ √ √ 
R-squared 0.540 0.541 0.577  0.125 0.143 0.153 
Observationer 331 332 258  442 442 355 
Länder 92 92 76  88 88 71 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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Tabell C.2 Fria val. Trender över tid. 

  Tre år    Tio år  
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
 Fria val Fria val Fria val  Fria val Fria val Fria val 
Oberoende variabler        
A. Inst. demokrati -0.0988*    -0.0291   
 (0.0585)    (0.0746)   
B. Inst. auktoritära ledare  -0.0912    0.0308  
  (0.0576)    (0.184)  
C. Frigörande värderingar   -0.257    0.0938 
   (0.187)    (0.919) 
Kontrollvariabler        
- BNP/capita (ln) 0.0261 0.0407 0.0429  -0.0877 -0.0822 -0.0918 
 (0.0358) (0.0366) (0.0476)  (0.109) (0.112) (0.101) 
- Fördelning av resurser 0.102 0.0927 0.0318  -0.290 -0.303 -0.214 
 (0.198) (0.200) (0.170)  (0.281) (0.282) (0.204) 
- Förändring fria val -0.00689 -0.0138 -0.0331  0.0675 0.0616 -0.0181 
 (0.0396) (0.0422) (0.0445)  (0.0790) (0.0790) (0.0313) 
- År 0.000380 0.000208 0.000776  -0.00165 -0.00192 -0.000393  
 (0.00118) (0.00109) (0.00162)  (0.00276) (0.00327) (0.00358)  
- Land-dummy √ √ √  √ √ √  
- År-dummy  - - -  - - - 
- Regim-dummy  √ √ √  √ √ √ 
R-squared 0.0554 0.0690 0.0489  0.0808 0.0812 0.0754 
Observationer 474 474 363  304 304 249 
Länder 92 92 76  73 73 58 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. *** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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Tabell C.3 Fria val. Random Effects. 

  Tre år    Tio år  
 (1) (2) (3)  (4) (5) (6) 
 Fria val Fria val Fria val  Fria val Fria val Fria val 
Oberoende variabler        
A. Inst. demokrati -0.131**    -0.0358   
 (0.0557)    (0.0751)   
B. Inst. auktoritära ledare  -0.0630    0.0263  
  (0.0461)    (0.0565)  
C. Frigörande 
värderingar 

  -0.000766    0.102 

   (0.109)    (0.333) 
Kontrollvariabler        
- BNP/capita (ln) 0.00379 0.00567 0.00436  0.0278 0.0294 0.0160 
 (0.0100) (0.0112) (0.0129)  (0.0176) (0.0187) (0.0265) 
- Fördelning av resurser 0.0585 0.0542 0.0750*  -0.0310 -0.0317 0.0181 
 (0.0394) (0.0396) (0.0408)  (0.0620) (0.0624) (0.0636) 
- Förändring fria val -0.000702 -0.0101 -0.00904  0.00640 0.00236 -0.0625** 
 (0.0329) (0.0345) (0.0375)  (0.0595) (0.0608) (0.0259) 
- Region-dummy  √ √ √  √ √ √  
- Ny/gammal demokrati √ √ √  √ √ √  
- Land-dummy √ √ √  √ √ √  
- År-dummy  √ √ √  √ √ √ 
- Regim-dummy  √ √ √  √ √ √ 
R-squared 0.2191 0.2169 0.2056  0.2992 0.3004 0.2898 
Observationer 461 461 353  293 293 243 
Länder 89 89 74  71 71 57 
rho .488 .556 .561  0.400 .405 .606 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. *** p<.01, ** p<.05, * p<.1
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Tabell C.4 Maktdelning. Alternativa tids-laggar. 

 Utan tids-lagg  Fem år 
 (1) (2)  (3) (4) 
 Maktdelning Maktdelning  Maktdelning Maktdelning 
Oberoende variabler      
A. Inst. aukt. ledare 0.0473   -0.0560  
 (0.0538)   (0.0623)  
B. Frigörande värderingar  -0.594**   0.304 
  (0.260)   (0.460) 
Kontrollvariabler      
- BNP/capita (ln) -0.0949 -0.0722  0.0338 0.0376 
 (0.0769) (0.0722)  (0.0874) (0.0626) 
- Fördelning av resurser 0.561** 0.372  -0.0208 -0.0576 
 (0.270) (0.284)  (0.213) (0.236) 
- Autokorrelation -0.0178 0.00685  -0.0356 -0.0647* 
 (0.0340) (0.0404)  (0.0314) (0.0346) 
- Regim-dummy √ √  √ √ 
- Land-dummy √ √  √ √ 
- År-dummy  √ √  √ √ 
R-squared 0.438 0.494  0.227 0.267 
Observationer 543 447  426 344 
Länder 102 90  88 75 
Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1.*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

 
Tabell C.5 Maktdelning. Trender över tid. 

 Tre år  Tio år 
 (1) (2)  (3) (4) 
 Maktdelning Maktdelning  Maktdelning Maktdelning 
Oberoende variabler      
A. Inst. aukt. ledare -0.0933*   -0.0731  
 (0.0508)   (0.154)  
B. Frigörande värderingar  -0.0177   1.158 
  (0.292)   (0.732) 
Kontrollvariabler      
- BNP/capita (ln) 0.0442 0.0265  0.0460 0.0502 
 (0.0428) (0.0426)  (0.179) (0.166) 
- Fördelning av resurser 0.0461 0.00648  -1.151 -0.824 
 (0.115) (0.129)  (0.974) (0.739) 
- Autokorrelation -0.0283 -0.0423  0.106 0.0666 
 (0.0208) (0.0310)  (0.0932) (0.0754) 
- År -0.00252** -0.00169  -0.00426 -0.00708 
 (0.00106) (0.00140)  (0.00638) (0.00663) 
- Regim-dummy √ √  √ √ 
- Land-dummy √ √  √ √ 
- År-dummy  - -  - - 
R-squared 0.184 0.0826  0.114 0.172 
Observationer 491 392  364 268 
Länder 93 78  77 62 
Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1.*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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Tabell C.6 Maktdelning. Random Effects. 

 Utan tids-lagg  Fem år 
 (1) (2)  (3) (4) 
 Maktdelning Maktdelning  Maktdelning Maktdelning 
Oberoende variabler      
A. Inst. aukt. ledare -0.0753**   -0.0589  
 (0.0356)   (0.0646)  
B. Frigörande värderingar  0.0869   0.831* 
  (0.137)   (0.462) 
Kontrollvariabler      
- BNP/capita (ln) 0.0213 0.00859  0.0361 0.0250 
 (0.0130) (0.0116)  (0.0270) (0.0290) 
- Fördelning av resurser -0.0114 -0.0113  -0.139 -0.205 
 (0.0333) (0.0328)  (0.108) (0.138) 
- Autokorrelation -0.0434** -0.0629**  0.0416 0.0411 
 (0.0205) (0.0261)  (0.0760) (0.0776) 
- Region-dummy √ √  √ √ 
- Ny/gammal 
demokrati 

√ √  √ √ 

- Regim-dummy √ √  √ √ 
- Land-dummy √ √  √ √ 
- År-dummy  √ √  √ √ 
R-squared 0.099 0.133  0.147 0.176 
Observationer 476 380  347 256 
Länder 90 76  74 60 
rho .516 .481  .500 .624 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1.*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
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Tabell C.7 Medborgerliga rättigheter. Alternativa tids-laggar.   

 Utan tids-lagg  Fem år 
 (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Oberoende variabler          
A. Inst. demokrati -0.157     -0.00804    
 (0.0947)     (0.0911)    
B. Inst. auktoritära ledare  0.167*     0.0592   
  (0.0951)     (0.0754)   
C. Sekulära värderingar   -0.139     0.431**  
   (0.298)     (0.195)  
D. Frigörande värderingar    -1.050**     0.425 
    (0.515)     (0.292) 
Kontrollvariabler          
- BNP/capita (ln) -0.214** -0.207** -0.140 -0.133  -0.0150 -0.0179 -0.0248 -0.0131 
 (0.0968) (0.0948) (0.101) (0.0909)  (0.0587) (0.0648) (0.0502) (0.0468) 
- Fördelning av resurser 0.528** 0.504** 0.668** 0.502*  -0.0635 -0.0642 -0.127 -0.175 
 (0.260) (0.247) (0.266) (0.265)  (0.193) (0.184) (0.170) (0.157) 
- Autokorrelation -0.0374 -0.0377 -0.0616 -0.0417  -0.0611* -0.0612 -0.0614 -0.116** 
 (0.0786) (0.0791) (0.0866) (0.0780)  (0.0356) (0.0378) (0.0481) (0.0474) 
- Regim-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- Land-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- År-dummy  √ √ √ √  √ √ √ √ 
R-squared 0.460 0.468 0.496 0.513  0.172 0.178 0.273 0.247 
Observationer 379 380 295 301  434 436 345 352 
Länder 91 91 79 80  87 87 71 71 
Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. *** p<.01, ** p<.05, * p<.1
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 Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. *** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Tabell C.8 Medborgerliga rättigheter. Trender över tid.   

 Tre år  Tio år 
 (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Oberoende variabler          
A. Inst. demokrati 0.0660     0.153    
 (0.0533)     (0.102)    
B. Inst. auktoritära ledare  0.0377*     0.0853   
  (0.0217)     (0.198)   
C. Sekulära värderingar   -0.183     -0.215  
   (0.161)     (0.430)  
D. Frigörande värderingar    -0.278     0.546 
    (0.223)     (0.501) 
Kontrollvariabler          
- BNP/capita (ln) -0.0332 -0.0399 -0.0494 -0.0679  -0.0447 -0.0556 -0.0338 -0.0304 
 (0.0287) (0.0282) (0.0483) (0.0453)  (0.108) (0.102) (0.0993) (0.104) 
- Fördelning av resurser -0.341 -0.331 -0.0805 -0.0270  -0.302 -0.296 -0.490 -0.353 
 (0.278) (0.275) (0.178) (0.172)  (0.910) (0.920) (0.735) (0.723) 
- Autokorrelation 0.0409 0.0389 -0.0125 -0.00947  0.101 0.111 0.0904 0.0657 
 (0.0410) (0.0410) (0.0408) (0.0366)  (0.0877) (0.0936) (0.0789) (0.0686) 
- År -0.000176 -0.000157 0.00131 0.00209  -0.00211 -0.00204 -0.00214 -0.00313 
 (0.000932) (0.000915) (0.00140) (0.00164)  (0.00221) (0.00230) (0.00319) (0.00301) 
- Regim-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- Land-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- År-dummy  - - - -  - - - - 
R-squared 0.251 0.252 0.329 0.308  0.0903 0.0836 0.0811 0.101 
Observationer 534 536 475 485  366 366 256 264 
Länder 95 95 84 85  75 75 58 61 
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 Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1. *** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Tabell C.9 Medborgerliga rättigheter. Random Effects.   

 Tre år  Tio år 
 (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
 Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Medb. 

rättigheter 
Oberoende variabler          
A. Inst. demokrati 0.000881     0.137**    
 (0.0547)     (0.0693)    
B. Inst. auktoritära ledare  -0.0413*     0.0267   
  (0.0242)     (0.0709)   
C. Sekulära värderingar   0.0403     -0.117  
   (0.0488)     (0.178)  
D. Frigörande värderingar    0.180**     0.423 
    (0.073)     (0.271) 
Kontrollvariabler          
- BNP/capita (ln) 0.00514 0.00529 0.000456 -0.00505  0.0183 0.0138 0.0166 0.000665 
 (0.00658) (0.00697) (0.00705) (0.00715)  (0.0216) (0.0197) (0.0216) (0.0235) 
- Fördelning av resurser 0.0117 0.0135 0.00484 0.00920  -0.0677 -0.0678 -0.0486 -0.0813 
 (0.0207) (0.0219) (0.0225) (0.0217)  (0.0551) (0.0558) (0.0585) (0.0600) 
- Autokorrelation -0.0521* -0.0494* -0.0720*** -0.0909***  0.00733 0.0125 -0.00634 -0.0293 
 (0.0267) (0.0266) (0.0272) (0.0302)  (0.0749) (0.0787) (0.0678) (0.0778) 
- Region-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- Ny/gammal demokrati √ √ √ √  √ √ √ √ 
- Regim-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- Land-dummy √ √ √ √  √ √ √ √ 
- År-dummy  √ √ √ √  √ √ √ √ 
R-squared 0.171 0.167 0.183 0.224  0.271 0.252 0.303 0.319 
Observationer 468 469 358 365  349 349 244 252 
Länder 90 90 76 76  72 72 56 59 
rho .334 .340 .367 .319  .488 .494 .582 .619 
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Tabell C.10 Sekulära värderingar och medb. rättigheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1.  
* p<.1, ** p<.05, *** p<.01 

 
 

Tabell C.11 Frigörande värderingar vid fall av uppgång. 

 (1) 
 Fria val 
Oberoende variabler  
A. Frigörande värderingar 0.427** 
 (0.166) 
Kontrollvariabler  
- Autokorrelation -0.00125 
 (0.0322) 
- Fördelning av resurser 0.356* 
 (0.201) 
- BNP/capita (ln) 0.0256 
 (0.0405) 
- År-dummy  √ 
- Regim-dummy  √ 
- Regim-dummy  √ 
R-squared 0.620 
Observationer 805 
Länder 89 

Standardavvikelsen inom parantes. Samtliga variabler är skalade 0-1.  
* p<.1, ** p<.05, *** p<.01 

 År  RE 
 (1)  (2) 
 Medb. 

rättigheter 
 Medb. 

rättigheter 
Oberoende variabler    
A. Sekulära värderingar 0.464**  0.247** 
 (0.190)  (0.102) 
Kontrollvariabler    
- BNP/capita (ln) -0.0291  0.0101 
 (0.0499)  (0.00993) 
- Fördelning av resurser -0.146  -0.0278 
 (0.198)  (0.0324) 
- Autokorrelation 0.0102  -0.0918** 
 (0.0342)  (0.0385) 
- År -0.0029** 

(0.0013) 
  

- År-dummy -  √ 
- Land-dummy √  √ 
- Regim-dummy  √  √ 
- Ny/gammal demokrati  -  √ 
- Region-dummy  -  √ 
R-squared 0.149  0.207 
Observationer 345  335 
Länder 71  69 


