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Demokrati-index 2019

(The Economist, 2020)



Demokratin ffg på global tillbakagång
• 1/3 av världens befolkning lever i länder som avdemokratiseras
• Varför?

• Nyliberala reformer 
• Minskar demokratins räckvidd
• Ökar ojämlikheten

• Försvagning av den liberala demokratins institutioner
• Vad sker i Sverige?

• Jämlikheten
• Rättvisa val
• Maktfördelningen
• Deltagandet
• Samtalen



Hur organiserar vi oss? 

Det svenska civilsamhället
• Former för motstånd och påverkan 
• Folkbildning 
• Gemensamma engagemang 
• Representationsformer 
• Kulturell integration

Foto: Johan Bohman



Oroande tendenser
• Minskade frihetsgrader

• Offentliga myndigheter
• Lotterier
• Företag

• Nedtonat medlemskap
• Elit-tankesmedjor dominerar
• Volontärer efterfrågas
• Demokratisk träning?

• Partierna 
• Världsledande valmaskiner
• Mediokra mellanvalsrörelser

Foto: Johan Bohman



Hur fungerar den 
politiska demokratin?

• Liberal demokrati
• Folkstyre
• Maktdelning

• Fri- och rättigheter 
• Kvinnornas frihet
• Barnens rättigheter
• Religionsfrihet och den sekulära staten 

• Fria medier
• Tryckfrihet och offentlighetsprincip
• Sociala medier  

• Rättsstaten
• Värdegrund mot favorisering
• Ombudsmän
• Revision och inspektion
• Besvär

Foto: Johan Bohman



Oroande tendenser
• Politisk ojämlikhet – differentierad tillit
• Skev representativitet
• EU en demokratisk anomali
• Asociala medier
• Yttrandefrihetens nya gränsvakter
• NPM skapar obalans mellan värden
• Offentlig sektor hotas av ekonomisk 

brottslighet
• Public service och rättsstat ifrågasätts av 

populismen



Sammanfattningsvis

• Medborgare har många möjligheter för gemenskap, bildning, 
deltagande, påverkan och representation

• Organisationer och partier har ett högt demokratiskt självförtroende 
men låga ambitioner att fördjupa den svenska demokratin 

• Pandemins erfarenheter lägger grunden för en demokratisk nystart 
• ökad delaktighet
• större jämlikhet
• hållbar integration











Pandemins följder för ideella föreningar (MUCF 2021)

• Negativ påverkan på möjligheterna att 
• bedriva verksamhet
• bedriva påverkansarbete
• behålla och värva medlemmar 

• Ekonomin 
• svårt klara ekonomin – drabbade alla icke-kärnverksamheter
• bidragen minskade inte självständigheten

• Relationerna till offentliga aktörer
• Minskad intensitet
• Mindre mottaglighet för föreningarnas synpunkter
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