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Abstract 
Taking	off	from	a	security	related	interest	in	de-democratization	processes	
throughout	Europe	and	the	limited	theoretical	field	thereof,	this	paper	examines	
the	political	development	in	Poland	2008-2018.	Through	a	comparison	of	the	
development	in	Poland	and	Hungary,	the	ambition	is	to	identify	what	differs	the	
de-democratization	process	of	the	two	East	European	countries	in	regards	to	
their	communist	past	and	in	a	broader	sense	to	their	current	membership	in	the	
European	Union.	To	guide	the	comparison	is	the	theoretical	framework	of	
Merkel	(2004),	through	both	qualitative	and	quantitative	analysis	as	it	has	been	
applied	on	Hungary	by	Bogaards	(2018).	The	combined	framework	provides	five	
categories	of	defect	democracies:	exclusive,	illiberal,	delegative,	tutelary	and	
diffusely	defect.	While	Bogaards	(2018)	categorizes	Hungary	as	a	diffusely	defect	
democracy,	the	study	finds	that	Poland	does	not	adhere	to	any	single	one	of	the	
categories.	The	question	of	what	differs	the	development	in	Poland	and	Hungary	
is	best	answered	in	terms	of	legality.	Whereas	the	systematic	Hungarian	process	
has	been	carried	out	within	legal	frames	of	the	majority	rule	in	parliament,	the	
hasty	Polish	process	resembles	a	palace	revolution,	as	the	leading	party	is	
interfering	with	and	partly	controlling	the	rule	of	law.	The	study	provides	
support	to	the	observations	of	the	EU	being	an	externally	limiting,	enabling	and	
legitimizing	factor	of	autocratic	developments	in	member	states,	made	by	Bozóki	
and	Hegedüs	(2018).	Additionally,	a	reverse	snowball	effect	is	being	put	to	action	
by	Poland	and	Hungary	vetoing	on	EU	sanctions	against	one	another.	The	
findings	of	the	paper	also	support	observation	made	of	a	limited	research	field;	
theoretical	understanding	and	international	measurement	indexes	of	
democratization	being	insufficient	in	explaining	and	describing	the	emerging	de-
democratization.	The	study	opens	up	for	further	research	regarding	democratic	
peace	in	Europe.	 
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Inledning 

Introduktion 
I Freedom House rapport för transitionsländer 2018 noteras att Polen under år 2017 

gjort den mest drastiska demokratiska nedgången som dokumenterats i rapportens 

historia (Freedom House, 2018t). Europeiska Unionen (EU) har initierat sanktioner 

mot Polen utifrån Artikel 7 om EU-s grundvärden med hänvisning till regeringen Lag 

& Rättvisas (PiS) politik sedan 2015 (Czaky, 2018). I demokratistudier kategoriserar 

man vanligen länder efter hur långt de kommit i sin demokratisering. Typiskt, är att 

studera transitionsländer som går från auktoritärt styre mot demokrati. Idag ser 

forskare en utveckling som kan förstås som demokratisk regression eller 

avdemokratisering i flera västerländska demokratier (Ekman et al., 2014; Bozóki & 

Hegedüs, 2018). Denna utveckling kan inte oproblematiskt förstås som en omvänd 

demokratiseringsprocess, och därför menar forskare att det behövs nya teorier som 

förklarar det empiriskt nya fenomenet avdemokratisering (Bogaards, 2018:1492; 

Ekman et al., 2014:143). Den politiska utvecklingen i Polen är intressant i ljuset av 

denna avdemokratiseringstrend. Sedan nationalkonservativta Lag och Rättvisa (PiS) 

både fick majoritet i det polska parlamentet och övertog presidentposten 2015 har 

landets politik flyttat från en center-höger politik till mer ut på högerkanten, med 

auktoritära tendenser (Johansson 2018). Polen nämns i både akademi och media i par 

med närliggande Ungern som successivt börjat kallas hybridregim sedan regeringen 

Fidesz tillträde 2015 (Bozóki & Hegedüs: 2018). Den allmänna uppfattningen vill 

göra länderna lika och klassisk demokratiseringsteori spår en stundande 

demokratiseringens motvåg (Huntington 1991), samtidigt menar flera forskare att 

Ungern är ett unikum i dagens Europa (Bogaards 2018, Bozóki & Hegedüs 2018). I 

vad består utvecklingen i Polen och kan den förstås med mätverktyg ur 

demokratiseringsforskningen? 

 

Avdemokratisering används här som samlingsbegrepp för uttryck så som 

”demokratisk regression”, ”illiberal demokrati”, ”folkvald autokrati” och 

”hybridisering”, vilka alla beskriver en riktning från demokrati till mindre demokrati 

och är inspirerat av Bogaards (2018) benämning ”de-democratization”. Eftersom 

avdemokratisering är en process utan slutmål, till skillnad från demokratisering som 
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leder till mer demokrati, är ämnesområdet i behov av empirisk bevisföring för att 

kartlägga hur en sådan process kan se ut givet olika förutsättningar.  

Problemformulering  
Bogaards (2018) har studerat den politiska utvecklingen i Ungern under perioden 

2006-2016 utifrån Merkels (2004) teori om defekta demokratier. Merkels (2004) 

definition av demokrati har tre dimensioner: vertikal legitimitet, horisontell 

ansvarsskyldighet och rättsstat, samt effektiv regering. Dessa tre dimensioner uttrycks 

i fem politiska domäner, som tillsammans utgör ”inbäddad” demokrati: allmänna val, 

rätt till politiskt deltagande, civila rättigheter, horisontell ansvarsskyldighet och 

effektiv regering. Om det finns defekter i en av de politiska domänerna är demokratin 

inte längre inbäddad, utan defekt eftersom domänerna förutsätter varandra. Bogaards 

(2018) har funnit att det i Ungern förekommer en ”systematic and structural 

weakening of democracy” till följd av regeringen Fidesz tillträde 2015, vilket han 

kallar “de-democratization”. Bogaards (2018) frågar sig om Ungern är unikt som fall i 

det tillstånd han kallar “diffust defekt demokrati”, vilket innebär en smygande 

avdemokratisering, i spridda politiska domäner - något som resterande litteratur inte 

kan svara på (Bogaards, 2018:1491). Bogaards (2018) studie påkallar ytterligare 

empirisk prövning av Merkels (2004) teori på en avdemokratiseringsprocess.  

 Bozóki och Hegedüs (2018) har identifierat konceptet ”externally constrained 

hybrid regim” i relation till den Ungerska regimen. Hybridregim är ett begrepp som 

använts inom demokratiforskningen för att beskriva en demokratiskt vald auktoritär 

regim (Ekman et al., 2014). Med ”externt begränsad” [fri översättning] menar de att 

beskriva vilken effekt ett medlemskap i en starkt normativ organisation som EU kan 

ha för en regering med auktoritära tendenser. De ser att Ungern vuxit fram med en 

unik typ av hybrid-regering på grund av medlemskapet i EU. Enligt författarna fyller 

EU tre funktioner i relation till Ungern, genom att EU systematiskt begränsar, 

möjliggör och legitimerar en auktoritär utveckling i landet (Bozóki & Hegedüs, 

2018).  

 Ur ett säkerhetsperspektiv är avdemokratisering intressant att studera 

utifrån den liberala uppfattningen inom internationella relationer, att demokrati 

kommer med fred. Mot det historiskt belagda, om än kritiserade, kantianska 

argumentet att demokratier inte krigar med varandra kan det argumenteras för att en 

utbredd avdemokratisering innebär en mindre fredlig värld (Huntington, 1991:29). 
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Vidare är Polen en geopolitiskt viktig aktör som har en historia av att brygga öst och 

väst (Curtis, 1994: 22). I ljuset av ett förhöjt västerländskt säkerhetsläge, är 

utvecklingen i Polen särskilt intressant.  

 Ur ett EU-perspektiv är avdemokratisering en potentiell utmaning för 

unionen och väcker frågor om unionens framtid; är det strategiskt och praktiskt 

möjligt att utesluta länder som inte uppfyller en liberaldemokratisk standard? Denna 

studie behandlar inte demokrati inom EU, men förhåller sig till att medlemskap i 

organisationen kan påverka hur den Polska, och andra medlemsländers, demokrati tar 

sig i uttryck.  

  Bogaards (2018), såväl som Bozóki och Hegedüs (2018), framhåller Ungerns 

utveckling som unik i sitt slag, vilket påkallar en komparativ studie med Polens 

politiska utveckling. Det är intressant att se om ytterligare ett land följer den ungerska 

utvecklingen och om ”diffust defekt” kan räknas som en ny typ av demokrati i 

Merkels (2004) typologi.  

Syfte och frågeställning  
Syftet med den här studien är att undersöka om den politiska utvecklingen i Polen 

följer samma mönster som den i Ungern, för att se om även Polen kan tillskrivas 

epitetet ”diffust defekt demokrati” och om studien således kan utgöra ett empiriskt 

bidrag till forskningsfältet om avdemokratisering och östeuropeiska demokratistudier. 

Det kommer att utföras genom att pröva Bogaards (2018) tillämpning av Merkels 

(2004) teori om defekta demokratier på Polens politiska utveckling från 2015. Studien 

utgår från Bogaards (2018) upptäckter om Ungern som diffust defekt demokrati med 

avstamp i tillträdet av regeringen Fidesz. Om Polen följer det ungerska mönstret är 

Ungern inte unikt i sitt slag och detta ger stöd till de tillägg som Bogaards (2018) eller 

Bozóki och Hegedüs (2018) erbjuder för Merkels (2004) teoretiska ramverk. Om 

Polen inte följer Ungerns mönster utgör Polen möjligtvis en ny kategori och det skulle 

stödja Bogaards (2018) tes att det saknas teorier för att förstå 

avdemokratiseringsprocesser, samtidigt som det skulle generera tillägg till Merkels 

(2004) teori.  

 

Polen har i likhet med Ungern, fått stor internationell uppmärksamhet för regeringen 

PiS:s effektiva politiska förändringar, men Bogaards (2018) hävdar att Ungern är unik 

i sin utveckling. De politiska förändringarna har främst varit konstitutionella något 
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som enligt gängse demokratiforskning ska vara relativt svårt att genomföra (Ekman et 

al., 2014: 165). Utöver uppmärksamhet i internationell media och demokratiindex har 

andra EU-medlemsländer och EU-kommissionen initierat varningar mot Polen för 

överträdelser i fråga om EUs grundvärden som relaterar till dessa förändringar. De 

frågeställningar som studien kommer att behandla är därför: Kan Bogaards (2018) 

tillämpning av Merkel (2004) på ett adekvat sätt beskriva avdemokratiseringen i 

Polen? Vad skiljer utvecklingen i Polen från den i Ungern? Vilken betydelse har 

medlemskapet i EU haft för hur den politiska utvecklingen i Polen tar sig i uttryck?  

Disposition 

Studien är upplagd med syfte att visa läsaren hur denna demokratistudie av Polen kan 

jämföras med Bogaards (2018) studie av Ungern. Därför följer härefter ett avsnitt om 

studiens tillvägagångssätt. Det innefattar metodologin bakom ansatsen att jämföra två 

länders politiska utveckling samt metodvalet att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

analys samt hur dessa förväntas samspela och förstärka de fynd som görs genom 

respektive metod. Under den del som behandlar material görs en kort sammanfattning 

av de kvantitativa källornas tillvägagångssätt och ingångsvärden. Dessa är två 

internationella demokratiindex. Därefter följer ett teoriavsnitt som inleder med 

tidigare demokratiforskning och dess utmaningar, för att motivera det kumulativa 

teoretiska bidraget. Därefter presenteras en genomgång av studiens teoretiska 

ramverk. Under teoridelen finns också en genomgång av Bogaards (2018) tillämpning 

av teorin på Ungerns politiska utveckling. Detta avsnitt är skrivet med syfte att leda 

läsaren vidare i teorins begränsningar och möjligheter och fungerar som en slags 

operationalisering. Efter detta följer studiens analysdel som är inspirerad av Bogaards 

(2018). Detta innebär att presentera data och analysera dessa i ett flöde, där läsaren 

kan se både teoretisk tillämpning, kvantitativ resultattabell och kvalitativa indikatorer. 

Därpå följer resultat och diskussion om dessa med syfte att tydliggöra analysen. 

Slutsatsen besvarar studiens tre frågeställningar och relaterar de empiriska fynden till 

ett EU- och säkerhetsperspektiv. Efter detta framförs förslag till framtida forskning 

följt av en bibliografilista. 

Tillvägagångssätt 
Denna studie är en teoriprövande fallstudie som undersöker den samtida politiska 

utvecklingen i Polen i relation till den samtida politiska utvecklingen i Ungern. 
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Avgränsning görs till Polens politiska utveckling 2008-2018 och analysen genomförs 

med både kvantitativa och kvalitativa medel. Valet av fallstudie som design för 

studien kommer av ambitionen att ligga nära Bogaards (2018) fallstudie om Ungerns 

politiska utveckling 2006-2016 och för att hålla det Polska regeringsskiftet 2015 

centralt. Den kvantitativa delen fokuserar på indikatorer hämtade från internationella 

demokratiindex. Den kvalitativa delen fokuserar på de konstitutionella förändringar 

som gjorts under den tid som undersöks, förutsättningar för samt effekter av dessa 

enligt det teoretiska ramverket. 

Metodologi 

Inom statsvetenskapen har intresset för konstitutioner och institutioner kommit och 

gått. Studiet av det bäst lämpade styrelseskicket minskade under efterkrigstiden, och 

mer fokus hamnade på behaviorismen och politiskt beteende, informella 

maktrelationer och attityder (Ekman et al., 2014:163). Detta följde argumentet att 

statsvetenskapen ska ha som målsättning att förstå och beskriva den politiska 

verkligheten, snarare än en deskriptiv återgivelse av formella ramverk (Ekman et al., 

2014: 163). En kombination av de båda är nödvändig för statsvetenskaplig relevans, 

menar Ekman et al. (2014), eftersom de institutionella arrangemangen sätter 

spelregler för det politiska livet, vilket också är kontextbundet i flera avseenden 

(Ekman et al., 2014: 164). Den geografiska, kulturella, historiska och ekonomiska 

kontexten gör att ett styrelseskick kan fungera på ett sätt i ett land men inte alls, eller 

på ett annat sätt i ett annat land (Ekman et al., 2014:164). Detta påminner om 

skiljelinjen mellan specialister och generalister bland statsvetare. Vilken metodologi 

som är mest betydelsefull för statsvetenskaplig forskning undersöks inte i denna 

studie, men studien sällar sig mer till de generalistiska och komparatistiska forskarna. 

Dessa menar att ett större empiriskt urval lär oss mer om vilka teorier och analytiska 

ramverk som ger generell giltighet, vilket är det huvudsakliga slutmålet (Ekman et al., 

2014:160). Specialisterna menar istället att det är den specifika regionens egenskaper 

karakteriserar ett land eller en region och att exempelvis jämförelser mellan 

transitionsländer i östeuropeisk kontext och sydamerikansk kontext därför inte är 

fruktbara i demokratistudier (Ekman et al., 2014:160).  

 Den här studien utgår ifrån att det går att jämföra länder, och eftersom 

jämförelsen rör två östeuropeiska transitionsländer som är medlemmar i EU, är 

kontexten mer lik än en jämförelse med exempelvis ett icke-medlemsland i Europa 



Amalia	Holm	Bjelke	
Försvarshögskolan	ISSL:	HT-18	

9	

eller ett sydamerikanskt land. Detta utgör ett argument för att urvalet är mer 

områdesspecifikt än generaliserbart, men detta hör också till den komparativa 

strukturen; ju fler likheter, desto tydligare lyser skillnaderna två fall emellan. För den 

här studien behandlas Polens som en enhet i populationen: länder som är medlemmar 

i EU, i jämförelse med Ungern och Polens egen kontemporära historia. Detta görs inte 

utan hänsyn till Polen som transitionsland, i vilket katolska kyrkan har en central plats 

och anses av befolkningen och observatörer, ha burit den nationella kulturen genom 

årtionden av territoriella förändringar.  

Metod 

Teoretisk ingång i val av material 
Denna studie utgår ifrån ett kvantitativt analysunderlag med stöd i och utmaning i 

kvalitativa källor. Studien menar att vara utformad så att den med enkelhet kan 

jämföras med Bogaards (2018). Bogaards följer Merkel teoretiska ramverk och utifrån 

Merkels (2004) bedömning är det främst kvantitativa källor som bör utgöra 

analysunderlag i en studie av defekt demokrati, men även den kvalitativa aspekten 

lyfts fram eftersom vikten av respektive indikator behöver en kvalitativ analys 

(Bogaards, 2018:1483). Det finns akademisk konsensus om att kvantitativa 

demokratistudier bör kompletteras med kvalitativa aspekter (Diamond & Morlino, 

2005:xiii). Detta kan om något vara än mer gällande för en studie av defekta 

demokratier och avdemokratisering eftersom teorin i sig är under empirisk prövning 

likväl som undersökningsmaterialet. I sin studie av Israels demokrati har Merkel 

använt statistik från Freedom House, vilket också är den huvudsakliga kvantitativa 

källan i Bogaards (2018) så väl som denna studie (Bogaards, 2018:1483).  

 Den kvalitativa ansatsen har för ambition att utgå från etablerade 

nyhetskällor, publicerade verk och sakliga källor som kan jämföras med de som 

Bogaards (2018) använder och kan spegla den allmänna debatten och europeiska 

akademien. I kvalitativ forskning finns en ambition att hitta det kontextuellt unika och 

man letar därför på djupet, snarare än på bredden (Bryman, 2008:355). Därför blir 

urvalet av material begränsat till en mängd som går att närläsa, med vinst av detaljer 

framför förlust av den representativitet som kvantitet kan ge. Där som den 

kvantitativa metoden kan förklara bort avvikelser i datan med att de döljs i mängden 

och därför inte påverkar resultatet, måste den kvalitativa metoden förhålla sig iterativt 

och ständigt alert på vad olika saker datan kan betyda i en ständig reflektion om 
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studiens reliabilitet. I val av material för textanalys behöver forskaren reflektera över 

vad texten skrivits i för syfte, vilken avsändaren är och vilken mottagaren är. Syftet 

kan vara ett, men förklätt till ett annat på grund av den plattform som innehållet 

publiceras på. En dokumentarisk verklighet är den specifika del av verkligheten som 

återges i ett dokument och ska inte förväxlas med den bakomliggande sociala 

verkligheten (Bryman, 2008:503). Studiens huvudsakliga källor utgörs av 

nyhetsartiklar, forskningsartiklar, officiella pressmeddelanden från EU samt ett urval 

av litteratur om Polen. I undersökningen finns en medvetenhet om risken för en 

eurocentrisk utgångspunkt, givet de europeiska och amerikanska källorna. Studiens 

utgångspunkt utmanar många av källornas dokumentariska verklighet, i en utbredd 

diskussion om Ungern och Polens gemensamma utveckling. 

Material 

Huruvida Polen och Ungern är jämförbara som fall gällande empiriskt material, är en 

fråga som kräver ett svar i två delar: gällande tillvägagångssätt och i fråga om 

validitet: går det att mäta demokrati? För den kvantitativa delen jämförs länderna 

genom de indikatorer som förekommer i de demokratiindex som data inhämtas från, 

så som de operationaliserats i Bogaards (2018): Freedom House:s rapporter och 

Bertelsmann Transformation Index (BTI) om Polen. För den kvalitativa delen 

används demokratiindexens årliga landrapporter och mediekällor bestående av 

debattörer och ledarsidor, såväl som Europeiska Kommissionens pressmeddelanden 

och ett urval av internationella artiklar och litteratur om Polen, inspirerat av Bogaards 

(2018).  

 Teorell och Svensson (2007) lyfter aspekten att demokratiindex, som 

skapas med syfte att mäta graden av demokrati i ett land vid en viss tidpunkt, är 

baserade på subjektiva ”expertbedömningar”. Experterna hämtar in information och 

sammanställer den i en ordinalskala, men utan att precisera avståndsinformation 

(Teorell & Svensson, 2007:110). Exempelvis finns det i BTIs index en poängsättning 

och ett gränsvärde för när en ett land är demokratiskt eller autokratiskt, men 

bedömningen om vilka faktorer inom varje indikator som väger tyngre är mindre 

tydligt. Eftersom detta är ett vanligt tillvägagångssätt för utformande av 

demokratiindex menar Teorell och Svensson (2007) att dessa ”[bör] ses som 

rangordningar, utifrån vilka man kan säga om det finns mer (eller mindre) demokrati i 

ett land än ett annat – men inte hur mycket mer (eller mindre)” (Teorell & Svensson, 
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2007:110). Författarna menar att det som ska mätas är en egenskap på 

intervallskalenivå, utan att det finns en mätmetod som till fullo kan utgöra kriterierna 

på en intervallskala. På så sätt blir ett demokratiindex en approximering av en 

intervallskala och fler skalvärden gör skalan mer intervallik än färre. Teorell och 

Svenson (2007) antar att ju fler skalvärden ett index har, desto mer precisa är 

experterna i sin överföring av information. Därför är minst 5-7 antal skalvärden ”att 

föredra för att ta till vara på den underliggande avståndsinformationen” (Teorell & 

Svensson, 2007:110).  

  De analytiker och informationsinhämtare som skapar respektive index 

färgar resultaten med sin förförståelse om den kontext som datan hämtas ur. De två 

index som används enas ofta om större trender men skiljer sig i fråga om indikatorer, 

experter och poängsättning varför de väl kompletterar varandra. Både Ungern och 

Polen har räknats som konsoliderande demokratier tills Ungern nyligen klassades som 

semikonsoliderad och defekt demokrati (av BTI 2014 respektive av Freedom House 

2015). Eftersom denna studie förhåller sig till Bogaards metod är det data från dessa 

index som kommer att analyseras och val av kvantitativt material är därför inte något 

som tillskrivs större vikt i den här studien.  

BTI  
Bertelsmann Transformation index (BTI) är ett demokratiindex inriktat på 

transitionsländer, som framtagits av bland andra Wolfgang Markel för den tyska 

mediekoncernen Bertelsmanns. Indexets delmål är att operationalisera Merkels 

förståelse av defekta demokratier och skilja dem åt (Bogaards, 2018:1484). BTI 

publiceras vartannat år sedan 2006 och representerar föregående års politiska 

utveckling och fokuserar på bland annat politiskt deltagande och rättstatlighet (Ekman 

et al., 2014:232). För den här studien används data från 2006 till 2018 eftersom en tio-

årsperiod är pedagogiskt fördelaktigt och den data som finns från 2006 inte utgör ett 

relevant bidrag i resultattabellen eftersom ingen förändring går att se. Den senaste 

BTI-mätningen från 2018 omfattar 129 länder i utveckling och kategoriserar 71 länder 

som demokratier, 19 länder som konsoliderande demokratier, 42 länder som defekta 

demokratier och 10 länder som mycket defekta demokratier (BTI 2018). Indexet har 

18 indikatorer fördelade över 5 delar av ett politiskt system. För varje del kan ett land 

få som mest 10 poäng. Bogaards (2018) har kopplat åtta av de indikatorerna till de 

fem politiska domäner som enligt Merkel utgör en demokrati. Dessa indikatorer 
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redovisas i den resultattabell som finns under den här studiens analysdel (Bogaards 

2018: 1484).  

Freedom House  
Freedom House är ett amerikanskt och ideellt finansierat internationellt 

forskningsinstitut som årligen publicerar rapporten ”Freedom in the World”, ”Nations 

in Transit”, ”Freedom of the Press” samt en landrapport för respektive lands 

demokratiska tillstånd, med fokus på mänskliga rättigheter och personlig frihet. 

Freedom House bedöms som den mest välkända demokratimätningen (Ekman et al., 

2014:228). Den årliga enkäten för frihet i världen innefattar en checklista med 100 

indikatorer: 40 för politiska rättigheter och 60 för civila friheter (Ekman et al., 

2014:229). Dessa ordnas under sju rubriker och sammanställs till en total poäng som 

representerar föregående års statistik. Mest frihet har länder med 1 poäng och minst 

frihet har länder med 7 poäng. Merkel (2004) menar att Freedom House årliga 

landrapporter är användbara för att avläsa trender men att de för fallstudier att de kan 

vara missvisande eftersom de skapas av experter för respektive geografiskt område, 

snarare än demokratiforskare (Merkel, 2004:35). Under analysdelen redovisas därför 

Freedom House’s aggregerade data i enskilda tabeller i relation till det teoretiska 

ramverket och sätts sedan i kontext av landrapporten, transitionsrapporten och 

pressrapporten under diskussion för respektive politisk domän. 

 Data i de kvantitativa tabellerna har inhämtats under de sju dimensioner som 

Freedom House använder. Dessa kopplas så till Merkels demokratiklasser, i enlighet 

med Bogaards (2018) tillvägagångssätt. Om det finns defekter inom någon av dessa 

dimensioner leder det till olika klassifikation. Fyra av dimensionerna är kopplade till 

exkluderande demokrati. För de resterande tre gäller att defekt eller nedgång inom en 

dimension en visar på illiberal demokrati, respektive delegativ demokrati och 

förmyndardemokrati.  

Internationell media  

För den kvalitativa delen är det andra faktorer som spelar in. Den kvalitativa 

analysens natur kan förstås som mer subjektiv; avhängig av forskarens förförståelse 

för det material som ska analyseras i fråga om urval, samt forskarens självinsikt i 

begränsningarna för dennes kunskap (Teorell & Svensson, 2007:101). I denna studies 

selektiva urval av material är det min förförståelse för de narrativ som förs i 

internationell press och dessa politiska sakfrågor som samspelar med min tolkning av 
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Bogaards (2018) outtalade urvalsprinciper. Med avsikt att göra min studie nära 

Bogaards (2018) studie har jag därför vänt mig till hans empiriska källor och i det fall 

språket tillåter sett efter artiklar om Polen bland dessa. Eftersom Bogaards (2018) 

källor är valda utifrån deras relevans för en studie om Ungern, är de inte användbara i 

alla fall och kompletteras därför här med likvärdiga källor som behandlar Polen i 

dessa frågor. Ett exempel är ett av den ungerska presidentens tal, återgivet i sin helhet 

hos en ungersk dagstidning men också reciterat och uppmärksammat av en rad andra 

tidskrifter (Bogaards, 2018:1485). 

Teoretiskt ramverk 

Tidigare forskning 

Demokratistudier och demokratisering 

Demokratiseringsstudiet påbörjades i det antika Grekland, även om det moderna 

konceptet ”demokrati” började formuleras i slutet av 1700-talet. Demokrati kan 

studeras som styrelseform med tre generella ingångar, regeringens ursprung, 

regeringens syfte och mening eller regeringens tillträde (Huntington, 1991). Något 

som teoretiker enas om är kravet på att makthavare utses av folket de ska regera över, 

genom öppna och konkurrensutsatta val. En av 1900-talets mest tongivande 

definitioner, enligt Huntington (1991), formades 1942 av Joseph Schumpeter och kan 

översättas som folkvilja (regeringens ursprung) till förmån för allmännyttan 

(regeringens syfte) (Huntington, 1991:6). Till detta lade Schumpeter ”den 

demokratiska metoden”, vilket innebär ett tillvägagångssätt för att tillgodose att 

politiska beslut fattas av demokratiskt valda beslutsfattare. Huntington (1991), som 

sällar sig till Schumpeters demokratidefinition, utformade en teori om 

demokrativågor, vilken beskrivs närmare nedan. Vågteorin, och särskilt den tredje 

demokratiseringsvågen, är central i dagens demokratiseringsdebatt (Ekman et al., 

2014). Vågteorin har främst kritiserats på metodologiska grunder, för hur Huntingtons 

smala demokratidefinition gör uppdelningen mellan demokrati och icke-demokratiska 

system otydlig och väljer bredd framför djup. Vidare har Huntingtons sätt att räkna 

länder ifrågasatts. Det är nämligen inte givet att de nya länder som uppstår genom 

avkolonialisering och utvecklar eller tilldelas auktoritära styren ska räknas som del av 

en demokratisk motvåg, menar Ekman et al. (2014:63). Huntington (1991) har också 
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kritiserats för hur vågorna avgränsas. Den tredje vågen innefattar både forna kolonier 

i Afrika, demokratirörelser i Sydamerika, Sydeuropa samt postkommunistisk 

Östeuropeisk demokratisering. Den sistnämnda, menar vissa, urskiljer sig och bör 

betraktas som en fjärde våg (Ekman et al., 2014:64).  

 

En demokratiseringsvåg är när en grupp länder demokratiseras inom en kort 

tidsperiod. Det innefattar de länder som går från icke-demokratiska styren till mer 

demokratiska styren, även om demokratiseringen inte genomförs fullt ut (Huntington, 

1991:15). Inom demokratistudier talas det om tre demokratiseringsvågor i modern tid. 

De två första vågorna har dokumenterade motvågor (Huntington, 1991:16), vilket kan 

ge historiska insikter om hur utvecklingen i dagens demokratier kan förstås. Den 

första vågens demokrati har rötter i den Franska och Amerikanska revolutionen. Den 

kom dock inte att följas av system liknande dagens nationella demokratiska styren 

förrän på mitten av 1800-talet och pågick under 100 år, under vilka ett trettiotal länder 

uppnådde grundläggande institutionella förutsättningar för demokratiskt styre 

(Huntington, 1991:17). På 1920-talet möttes den första vågens avslut av den första 

demokratiska motvågen. En totalitär utveckling följde i många av de länder som blivit 

demokratiska precis före eller under första världskriget. I dessa var inte bara 

demokrati ett nytt fenomen, utan också nationsstaten. Den första vågens motvåg 

innebar ett decennium av europeiska militärkupper, förekommande i bland annat 

Polen (Huntington, 1991:17). Samtidigt fick kommunistiska, fascistiska och 

militaristiska ideologier fäste och Huntington (1991) sammanfattar det: ”Kriget 

[första världskriget] som utkämpades för att göra världen redo för demokrati, hade 

istället släppt lös höger- och vänsterextrema rörelser som syftade till att förgöra den” 

([fri översättning] Huntington, 1991:18).  

 Den andra demokratiseringsvågen var kort och började under andra 

världskriget. Västtyskland, Österrike, Japan, Italien och Korea fick demokratiska 

system införda genom de allierades ockupering, medan Sovjetunionen ersatte 

demokratin i Ungern och Tjeckoslovakien med kommunism. De stora förändringarna 

var framförallt att kolonialstyren i Afrika avvecklades och nya stater tog form. Den 

andra motvågen rullade ut i början av 60-talet, återigen var det militärkupper som 

hopades. Avkolonialiseringen av Afrika ledde till att antalet självständiga stater med 

auktoritärt styre växte, följt av en utbredd auktoritär utveckling i Sydamerika och 

Asien (Huntington, 1991:21). Indien och Filipinerna utmärkte sig, som med ett kvarts 
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sekel demokrati bakom sig lyftes som arketyper av företrädare för en växande 

pessimistisk syn på demokrati och liberalismens hållbarhet (Huntington, 1991:21).  

 Den tredje demokratiseringsvågen började med den portugisiske diktaturens 

fall 1974 och kom att innefatta alla postsovjetiska transitioner i och med 

Sovjetunionens upplösning 1989. Detta innefattade uppskattningsvis trettio länders 

transition mot demokrati och har setts som en global demokratiseringsvåg. I Polen 

hölls det ett nationellt parlamentsval 1989, i vilket fackförbundet Solidaritet vann en 

jordskredsseger och året därpå valdes dess partiledare Lech Walesa till den första 

presidenten för den icke-kommunistiska regeringen (Huntington, 1991:23).  

 Den tredje vågens globala demokratisering har implicerat att demokrati 

kommer med fred. En klassisk liberal utsaga inom internationella relationer är att 

demokratier inte krigar med varandra. Demokratier och auktoritära stater har 

visserligen krigat, och auktoritära stater bekämpar varandra (Huntington, 1991:29). 

Men det demokratiska systemet förväntas inte ha utrymme för att skicka sina 

medborgare i krig mot en annan demokrati, och inte heller behov för det eftersom 

demokratier respekterar andra demokratiers suveränitet.  

 Huntington (1991) frågar sig om det kommer en motvåg till tredje vågens 

demokratisering. Enligt Huntington (1991), har de två första 

demokratiseringsvågornas motvågor inneburit en ny form av auktoritärt styre 

(Huntington, 1991:292). Så som det finns en rad olika orsaker för när goda 

förutsättningar finns för demokratisering kan det finnas lika många orsaker för en 

avdemokratisering. Bland orsaker från de första två demokratiseringsvågornas 

motvågor lyfter han: försvagandet av demokratiska värderingar bland politisk elit och 

medborgare, ekonomisk kris, hårt drivna vänsterorienterade sociala reformer med 

politisk polarisering som följd, att högerorienterad medelklass exkluderar underklass 

och vänster- samt populiströrelser från den politiska makten, nedmontering av 

rättsstaten till följd av undantagstillstånd efter terrorism, intervenering från en annan 

stat och ” den omvända snöbollseffekten”: när ett annat lands demokrati nedmonteras 

eller avsätts kan det ge en demonstrativ effekt (Huntington, 1991:291). Huntington 

utvecklar tanken om en ”omvänd snöbollseffekt” - snöbollseffekten används vanligen 

för att beskriva demokratisering. Huntington (1991) trots att etablerade demokratier 

(exempelvis USA, Tyskland) inte blir auktoritära stater kan det faktum att nya 

demokratier, med sämre förutsättningar att konsolidera och skydda sin demokrati, blir 
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mer auktoritära underminera demokratiska värden även i etablerade demokratier runt 

om i världen (Huntington, 1991:293).   

 

Ekman et al. (2014) tar vid i Huntingtons tredje demokratiseringsvåg med fokus på 

Östeuropa. Huruvida det som hände var en övergång närmare och till demokrati, eller 

om det var en framväxt av ett nytt slag av icke-demokratiska regimer, som ”medvetet 

förenar en demokratisk struktur med icke-demokratisk substans” diskuteras i 

förhållande till 90-talets transitionsparadigm (Ekman et al., 2014:144). Ekman et al. 

(2014), menar att detta påvisat en svaghet inom fältet demokratiseringsstudier i takt 

med att man på senare tid observerat ett växande antal till synes avstannade 

demokratiseringsprocesser bland världens länder (Ekman et al., 2014:143). Defekta 

demokratier, eller bristfälliga demokratier. ”Icke-demokratiska inslag har tolkats som 

temporära bakslag i en redan påbörjad demokratiseringsprocess” (Ekman et al., 

2014:144).  

 

Transition kallas övergången från ett styrelseskick, vanligen auktoritärt, till 

demokrati. I transitologi (studiet av transitionprocesser) talas det om att olika sorters 

diktatur är mer eller mindre lämpad att övergå till demokrati. Länder som tidigare haft 

ett auktoritärt styre, snarare än totalitärt eller sultanistiskt, anses bäst rustat för en 

övergång till liberal demokrati (Ekman et al., 2014:134). Ekman et al. (2014) lyfter 

Polen som exempel på en stat med goda förutsättningar för demokratisk konsolidering 

eftersom man genom fackrörelsen Solidaritet och katolska kyrkan hade ett relativt 

utvecklat civilsamhälle (Ekman et al., 2014:136). Den polska traditionen av 

opposition mot ett kommunistiskt maktmonopol och, i ett längre historiskt perspektiv, 

en rättsstatlig tradition, bidrog också till dessa goda förutsättningar (Ekman et al., 

2014:136).  

 

”Hybridregim”, som används av Bozóki och Hegedüs (2018), är en benämning som 

har sitt ursprung inom transitologi där den beskriver övergångsperioden mellan 

auktoritär och demokratisk regim, men som sedan Diamond (2002) populariserade 

begreppet som beteckning på de länder som befinner sig i den politiska gråzonen och 

håller ”val utan demokrati” blivit mer vedertaget (Diamond, 2002). Det har kallats 

något av ett trendord och använts som ett samlingsord för regimtyper som kan vara 

allt från fungerande demokratier till slutna auktoritära regimer (Ekman et al., 
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2014:143). Kännetecknande för dessa är att det anordnas regelbundna val men att 

civilsamhället är svagt och att den politiska eliten motarbetar all opposition som på 

riktigt utmanar dess makt (Bozóki & Hegedüs, 2018:1183). Utifrån en liknande 

analys menar Diamond och Morlini (2005) att hybridregimer ska bortses ifrån 

eftersom de inte uppfyller grundläggande demokratiska kriterier (Diamond och 

Morlini, 2005:xi). Bozóki och Hegedüs (2018) förtydligar sin ståndpunkt med att 

”hybridregim” ska ses en egen kategori av regimtyp, bortom demokrati eller autokrati, 

med det tydligaste karaktärsdraget att det inte finns något konkurrensutrymme om den 

centrala makten (Bozóki & Hegedüs, 2018:1183). 

 

Även totalitarismen har funnits med som en typ av omtvistad auktoritär demokrati 

inom demokratiforskningen. Totalitarism är en del av fascistisk ideologi och 

behandlar förekomsten av staten framför individen, vari inga särintressen (så som 

fackföreningar etc.) tillåts (Ekman et al., 2014:124). Varken ekonomiskt, politiskt 

eller socialt finns det utrymme för någon aktivitet utöver den regeringsstyrda. Detta 

tar sig i uttryck genom massiv mobilisering av befolkningen genom regimstyda 

organisationer (Ekman et al., 2014:126). Det var tidigare det vanliga sättet att 

kategorisera de kommuniststater i Östeuropa som fungerade som sovjetiska 

satellitstater. På 60- och 70-talet började detta betraktas som ett alltför snävt begrepp 

för att rymma de nyanser som skiljde de östeuropeiska regimerna åt. Under tiden med 

kommuniststyre stack Polen, jämte Ungern och Tjeckoslovakien ut bland de övriga i 

regionen, på så sätt att det i det politiska livet, under vissa perioder tilläts en 

begränsad ekonomisk- och politisk decentralisering. Detta föranledde att 

revisionistiska demokratiforskare argumenterade för att dessa borde kallas 

posttotalitära regimer, och syftade till en före detta totalitär regim som med politiska 

medel kämpar för sin överlevnad (Ekman et al., 2014:128). Andra forskare vidhöll att 

dessa var totalitära stater, trots det förändrade politiska landskapet, och att försök att 

se dem som något annat riskerade att normalisera auktoritära tendenser och 

sammanblanda dem med liberala demokratier (Ekman et al., 2014:129).  

 

Defekt demokrati, ur Merkels (2004) terminologi och ett nyckelbegrepp i Bogaards 

(2018), och hybridregim, som används av Bozóki och Hegedüs (2018) representerar 

två olika synsätt på hur dessa regimer kan hanteras akademiskt. Ekman et al. (2014) 

menar att förekomsten av ”demokrati” i begreppet implicerar att det är en avstannad 
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demokratiprocess, medan det bättre lämpade ”hybridregim” tydligare utgör en 

skillnad från bristfälliga demokratier och auktoritära regimer, genom att kombinera 

karaktärsdrag från de båda (Ekman et al., 2014:144). Bozóki och Hegedüs (2018) 

förespråkar en liknande linje och menar att man genom att utveckla subkategorier till 

”hybridregim” kan undvika att tvingas använda negationer till begreppet ”demokrati” 

i akademin och debatten. Författarna menar att man genom att tala om ”icke-liberal” 

eller ”delegativ” demokrati, kan urholka den allmänna förståelsen och förväntningen 

av begreppet demokrati. Det kan få konsekvenser i både akademien och i 

allmänhetens debatt (Bozóki & Hegedüs, 2018:1183). Merkel (2004) har en liknande 

invändning och motsätter sig en breddad användning av ”demokratisk”, men Merkels 

eget teoretiska ramverk förhåller sig fortsatt till defekta demokratier (Merkel, 

2004:55).  

Defekt demokrati 

Huntington (1991) väljer att förhålla sig till demokrati och autokrati som en dikotomi 

i sin studie av demokratisering, med syfte att följa transition från det ena till det andra 

(Huntington, 1991:11). Vill en forskare istället undersöka varianter av demokrati och 

auktoritära styren är den dikotomin begränsande det kan vara mer givande att istället 

definiera demokratisering som ett kontinuum. I en sådan bedömning följer dock 

problematiken med att väga olika indikatorer mot varandra (Huntington, 1991:10). 

Detta har föranlett en rad försök att kategorisera de styren som befinner sig i en 

gråzon, och det med olika ingångar. Merkels (2004) ingång är att en stats 

upprätthållande av ett valsystem med årliga parlamentsval inte är tillräckligt för kalla 

en regim för en inbäddad demokrati [embedded democracy/eingebettet demokratie, fri 

översättning] (Merkel, 2004). Han menar att många är de länder som tillämpar 

parlamentsval, utan att för den delen vara demokratiska i övrig bemärkelse. Merkel 

kritiserar demokratimätaren Freedom House för att anta en alltför generell definition 

av demokrati eftersom minimikriteriet är att det hålls allmänna, fria och regelbundna 

val (Merkel, 2014:34). Huruvida ett lands parlamentsval är rättvisa och korrekt 

utförda är i sig svårt att mäta, men Merkels (2004) främsta poäng är att det behövs fler 

aspekter än allmänna val för att de valresultat som genereras ska kunna omsättas i 

politik som representerar medborgarnas intressen. Att regeringen är folkvald och att 

det förekommer allmänna val, är en central del av de fem ömsesidigt beroende 

politiska domäner som behöver fungera i en demokrati (Merkel, 2004: 37). Defekta 
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demokratier kallas de demokratier som har brister i någon domän, eftersom det kan 

påverka de andra domänerna direkt, och indirekt få effekt på den övergripande 

demokratins kvalité.  

 

 Det kan diskuteras om en teoretisk diskussion bäst förs baserat på landspecifika 

fallstudier eller bred komparativ statistik från länder världen över. Merkel (2004) 

menar att det behövs en analytisk komplexitet som sträcker sig längre än exempelvis 

Freedom House:s kriterier för att bedöma om ett valsystem fyller sin demokratiska 

mening (Merkel, 2004:35). För att ett val ska vara demokratiskt meningsfullt behöver 

det i resterande politiska domäner finnas tillräckliga förutsättningar för att valet ska 

kunna vara rättvist. En liberal demokrati består av följande fem politiska domäner, 

vilka i praktiken är ömsesidigt beroende varandra: allmänna val, rätten till politiskt 

deltagande, civila rättigheter, en garanti att regeringsmakten tillfaller demokratiskt 

valda representanter och horisontell ansvarsskyldighet [fri översättning]. Utöver det 

behöver det mellan valen finnas en vertikal och horisontell ansvarsskyldighet från 

styrande till medborgare. Rättsstatsprincipen utgör en essentiell del i dessa 

förutsättningar (Merkel, 2004:35-36). Merkel hävdar sin demokratidefinition som mer 

komplex än exempelvis Dahls polyarki, men även den är baserad på demokratins 

institutioner och förutsättningar snarare än politiska utfall. Exempelvis är 

omfördelningspolitik och välfärd politiska resultat som vanligen karakteriserar 

liberala demokratier, men inte vad som definierar det demokratiska systemet (Merkel, 

2004:36).  

 Diamond & Morlino (2005) menar att trots att det behöver finnas liknande 

grundbultar i en demokrati handlar det i slutändan om en empirisk bedömning av hur 

väl en regering uppfyller vissa demokratiska ideal. Det finns i deras mening tre stora 

demokratiska ideal: politisk och civil frihet, folkstyre och politisk jämlikhet i relation 

till de två förstnämnd (Diamond & Morlino, 2005:x1). Vidare har forskarna ett 

synsätt som utgår ifrån en tredelad förväntan på en ”bra demokrati [good democracy, 

fri översättning]” vilken ska generera demokratiska resultat, demokratiskt innehåll 

och demokratiska procedurer (Diamond & Morlino, 2005:xii).  
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Teoretiskt ramverk  
Merkels (2004) definition av demokrati har tre dimensioner: vertikal legitimitet, 

horisontell ansvarsskydlighet och rättsstat samt effektiv regering. Vertikal legitimitet 

handlar om relationen mellan medborgare och regering, genom allmänna val och 

politiska rättigheter. Horisontell ansvarsskyldighet behandlar liberal 

konstitutionalism; den demokratiska ordningen står över innehållet i de beslut som 

fattas inom den. Med effektiv regering, menas att det endast är folkvalda företrädarna 

som äger det parlamentariska beslutsfattandet; något som fungerar som en motpol till 

överstatlighet, korruption och byråkratistyre. Dessa tre dimensioner uttrycks i fem 

delar som tillsammans utgör en inbäddad demokrati: allmänna val, rätt till politiskt 

deltagande, civila rättigheter, horisontell ansvarsskyldighet och effektiv regering 

(Merkel, 2004:36). Defekt demokrati defineras enligt Merkel (2004) : ”democracies 

in wich the partial regimes are no longer mutually embedded, the logic of 

constitutional democracy becoming disurpted” (Merkel, 2004:48). En regering kan 

därför vara icke-demokratisk eller mindre demokratisk på flera olika sätt. 

 

Merkels (2004) kriterier bildar ett teoretiskt ramverk som erbjuder fyra kategorier av 

demokrati och behandlar demokratier som är defekta, vilket gör det lämpligt för att 

kategorisera regimer i en utveckling från mer demokrati till mindre demokrati. Merkel 

(2004) har analyserat nio länder världen över och kategoriserat dessas demokratier. 

De flesta länder som analyserats kan placeras i minst två av kategorierna (exklusiv, 

icke-liberal, delegativ och förmyndardemokrati). Bogaards (2018) menar att Ungern 

utgör en anomali i sammanhanget, eftersom det är det enda land som får utslag på alla 

kriterier och därför inte kan klassificeras i det ursprungliga ramverket, vilket 

föranleder tillägget ”diffust defekt demokrati” i teorin (Bogaards, 2018:1483). Något 

som här tas i beaktning, och som Bogaards (2018) belyser, är att Merkels teori tagits 

fram för att förstå transiton till demokrati, snarare än från, och att det därför är 

naturligt att den inte på egen hand är tillräcklig för förståelsen av avdemokratisering 

(Bogaards, 2018:1492). 

Fyra regimtyper och ett diffust tillägg 
I en exkluderande demokrati finns det markanta defekter i valsystem och medborgares 

rättigheter för politiskt deltagande. Detta kan handla om organisationsrätt eller 

pressfrihet, möjlighet att bygga opinion tillika opposition samt kritisera regeringen 

(Merkel, 2004:38).  
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 I en icke-liberal demokrati förekommer defekter i rättsstaten. Det är den 

vanligaste formen av defekt demokrati och karaktäriseras av brott mot mänskliga 

rättigheter och friheter, samt förekomst av korruption (Merkel, 2004:49). 

 En delegativ demokrati är en demokrati med brist på horizontell 

ansvarsskydlighet, och är aktuell för att analysera konstitutionella förändringar. En 

delegativ demokrati är en typ av auktoritär demokrati i vilken en folkvald president 

kan agera efter eget bevåg och utanför sina vallöften eftersom makten är så centrerad.  

 En förmyndardemokrati karakteriseras av att det den centrala makten 

ligger delvis bortom de folkvaldas kontroll. Det är vanligt att den istället ligger hos 

militären (Bogaards, 2018:1488).  

 

Här följer ett stycke som visar Bogaards (2018) resonemang och kvantitativa fynd i en 

analys av Ungerns demokrati. Därefter beskrivs Bogaards (2018) tillägg till Merkels 

(2004) typologi.  

Avdemokratisering i Ungern  
För att med tydlighet kunna utforma och förstå denna studie om Polen i relation till 

Bogaards (2018) studie om Ungern, följer här en sammanfattning av Bogaards 

teoretiska tillämpning av Merkels teoretiska ramverk samt de teoretiska och empiriska 

slutsatser som framförs i Bogaards studie ”De-democratization in Hungary: an 

diffusley defective democracy” (2018).  

 

Bogaards kvantitativa källor utgörs av aggregerad data om Ungerns från 

internationella demokratiindex. Dessa är Freedom House och Bertelsmann 

Transformative Index (BTI). För den läsare som inte har någon uppfattning om 

Freedom house och BTI rekommenderas att läsa kapitlet om Metod och material 

innan läsning av denna text om hur Bogaards har tolkat den data han funnit om 

Ungern i respektive index.  

 

Se Tabell 1 och Tabell 2. Boogards (2018) har undersökt Ungerns demokratistatus 

från 2006 till 2016. I tabellerna finns data från 2008-2016 för att bättre matcha den 

här studiens urval. Utöver bortfallet av siffror för 2006 och att termerna är översatta 

från engelska till svenska samt tillägg av ”civila” respektive ”politiska rättigheter” 

längst ner på Tabell 2, finns det kända inga skillnader gentemot Boogaards (2018) 
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tabeller. Boogards (2018) identifierar en avdemokratisering i Ungern genom en 

nedgång i båda demokratiindex. Bogaards (2018) bedömer dem eniga om de 

huvudsakliga trenderna och att nedgången accelererade efter regeringsskiftet 2014 

(Bogaards, 2018:1485). Ungern slår an värden som är mycket nära gränsvärdet för att 

vara en autokrati i BTI vid mätningen år 2016 (Bogaards, 2018:1485). Resultaten för 

Ungern visar på en nedgång inom flera av Merkels (2004) dimensioner och därför 

argumenterar Bogaards (2018) för att Ungern inte passar exklusivt in i någon av dem, 

vilket gör den till en diffust defekt demokrati (Bogaards, 2018:1482). Bilden av att 

demokratin är diffus bidrar med att förklara den svårighet och brist på konsensus om 

hur Ungerns regering ska kategoriseras i kombination med internationella och 

regionala organisationers (EU) svårighet med att förhålla sig till avdemokratisering i 

landet (Bogaards, 2018:1482).  

 
Tabell 1 Ungern BTI: Bogaards (2018) 

Ungern 
BTI indikatorer,  
Efter Bogaards (2018)  

Demokratisk defekt  2008 2010 2012 2014 2016 

Fria val Exkluderande demokrati 10 10 9 9 7 
Föreningsfrihet Exkluderande demokrati 10 10 9 9 7 
Yttrandefrihet Exkluderande demokrati 8 9 8 7 6 
Oberoende domstolar Icke-liberal demokrati 9 9 8 7 6 
Civila rättigheter Icke-liberal demokrati 10 9 8 8 8 
Maktdelning  Delegativ demokrati 10 10 7 6 5 
Åtal vid maktsmissbruk Delegativ demokrati 8 8 8 8 7 
Regeringseffektivitet Förmyndar-demokrati 10 10 10 10 10 
Demokratistatus  9,35 9,25 8,35 7,95 7,6 

Demokratiklassificering Defekt 6.0-7,99  
Demokrati 8.0-10 

     

                     

 
Tabell 2 Ungern Freedom House: Bogaards (2018) 

Ungern 
Freedom House 
underkategorier från rapporter 
(högsta möjliga poäng) 

Demokratisk 
defekt  

2008 2010 2012 2014 2016 

Valprocess (12) Exkluderande 
demokrati 

12 12 12 12 9 

Politisk pluralism och 
deltagande (16) 

Exkluderande 
demokrati 

15 15 15 15 15 

Regeringens funktion (12) Förmyndar-
demokrati 

10 10 9 9 8 

Yttrandefrihet och 
tryckfrihet (16) 

Exkluderande 
demokrati 

16 16 15 15 13 

Förenings- och 
organisationsfrihet (12) 

Icke-liberal 
demokrati 

12 12 12 12 11 

Rättsstat (16) Delegativ 
demokrati 

13 12 11 11 10 
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Personlig autonomi och 
individuella rättigheter (16) 

Exkluderande 
demokrati 

14 14 14 14 13 

Civila rättigheter (7-1)  1 1 2 2 2 

Politiska rättigheter (7-1)  1 1 1 1 2 

 

 Bogaards (2018) ser att Ungern visar flera tecken på att vara en delegativ 

demokrati, med fokus på de konstitutionella förändringar som genomförts de senaste 

åren. Den ungerska konstitutionen är relativt enkelt att förändra för den som har 

parlamentarisk majoritet, på så sätt att om en motion inkommer som ett 

medborgarinitiativ istället för framlagt av parlamentet, förekommer ingen 

parlamentsdiskussion eller remissinstans. Utöver det krävs en två-tredjedelars 

majoritet i parlamentet för att godkänna lagändringen. Bogaards (2018), som menar 

att valsystemet är systematiskt fördelaktigt för regeringspartiet genom elektorssystem 

och utlandsröster, konstaterar att regeringspartiet Fidesz har haft fritt spelrum att 

förändra konstitutionen sedan de tillträdde som regering 2014. Detta har möjliggjort 

en ytterligare avgörande defekt. Den ungerska författningsdomstolen, som tidigare var 

den mest oberoende och aktiva i CCE-regionen, har fråntagits sina medel med 

konsekvensen att författningsdomstolen inte längre utgör en motvikt som oberoende 

rättsväsende, vilket har minskat maktfördelningen (Bogaards, 2018:1488).  

 Det regeringsfördelaktiga valsystemet visar också Ungern som 

exkluderande demokrati. Utöver detta har det förekommit regeringsstödda kampanjer 

mot ledande mänskliga rättighetsorganisationer. Pressfriheten i Ungern har minskat 

sedan 2010 och var 2017 den sämsta i EU enligt Freedom Houses rapport. Sedan 

2017 har regeringen kritiserat och motarbetat utlandsägda organisationer vilket har 

resulterat i att flertalet organisationer lämnat Budapest (Bogaards, 2018:1485). 

 Bogaards (2018) menar att Ungern uppfyller kraven för en icke-liberal 

demokrati med hänvisning till hanteringen av flytiktingkrisen 2015, kampanjer och 

attacker mot universitetsprofessorer, lärosäten och ståndpunkten att det finns ett 

uppdrag att disciplinera medborgarna, menar Bogaards (2018:1487). Bogaards (2018) 

hänvisar till observatörer som har identifierat att korruption i landet ökat och 

centraliserats sedan 2010, samtidigt som Transparency International noterar att 

Ungerns anti-korruptionsarbete har minskat avsevärt under de senaste åren (Bogaards, 

2018:1487). 
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 Det majoritetsstyre som nu präglar ungersk politik är också vad som utgör 

grunden för att regimen skapat en förmyndardemokrati. Vanligen handlar 

förmyndardemokrati om att det finns vissa politikområden som inte är tillgängliga för 

den legislativa makten. Goda exempel är centralbanker och författningsdomstolar, och 

mindre goda exempel är militär dominans. Bogaards (2018) gör tolkningen att det i 

Ungern handlar om att den nuvarande regeringen reserverar makt från kommande 

regeringar och hänvisar till att Europeiska Parlamentet sagt att den politiska 

utvecklingen undergräver kommande valresultat (Bogaards, 2018:1489).  

  

Bogaards (2018) menar att Merkels (2004) typer inte räcker till för att beskriva den 

ungerska regimen eftersom den visar på tecken från dem allihop. Utöver det stämmer 

Merkels (2004) orsaksförklaringar inte överens med den ungerska situationen, vilket 

föranleder Bogaards att lägga till ”diffust defekt demokrati” som regimtyp. Bogaards 

(2018) identifierar att det i Ungern finns politikområden som den sittande regeringen 

reserverar från kommande regeringar genom konstitutionella förändringar som bara 

en två-tredjedelars majoritet kan lyfta. Det fenomenet påminner om Merkels (2004) 

kriterier för förmyndardemokrati, men eftersom det inte handlar om militärens makt 

och Ungern i tillägg visar på egenskaper från de andra typerna, väljer Bogaards 

(2018) att göra tillägget ”diffust defekt demokrati” i Merkels (2004) teori.  

Betydelse av EU-medlemskapet 
Bozóki och Hegedüs (2018) har karakteriserat Ungern under Fidesz:s regering som en 

hybridregim och menar att utvecklingen från konsoliderad demokrati till hybridregim 

har möjliggjorts av landets medlemskap i EU. Den egenskapen gör Ungern unikt som 

”externt begränsad hybridregim” och öppnar upp för vidare studier av hybridregimer i 

en kontext av flernivåstyrning (Bozóki & Hegedüs, 2018:1183). Det finns en 

akademisk konsensus om att EU inte har lyckats stå upp (eller ner) emot de politiska 

åtgärder som lett Ungern i en mer auktoritär riktning (Bozóki & Hegedüs, 

2018:1178). Det är i regel lättare för EU att agera mot juridiska hot av mänskliga 

rättigheter och civila friheter än mot inskränkningar av demokratiska principer och 

garantier. Därför var det möjligt för EU att markera tydligt och snabbt när regeringen 

2015 förde upp återinförande av dödsstraff på den politiska dagordningen (Bozóki & 

Hegeüs 2018:1180), vilket fick regeringen att dra tillbaka förslaget inom två dagar. 

Det har varit desto svårare att befoga markeringar mot förslag som hotar att slå ut 
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maktdelningens kontrollmekanismer, även om dessa också på sikt kan anses hota 

grundläggande rättigheter (Bozóki & Hegeüs 2018:1180).  

 

Operationalisering 
Sammanfattningsvis utgår den här studien från att den polska utvecklingen skulle vara 

lik den ungerska om det förekommer nedgång i samma kriterier på de två 

demokratiindexen. Det skulle kunna tolkas som att även Polen står utanför Merkels 

kategorier och är en ”diffus defekt demokrati” och om det förekommer en 

acceleration vid regeringen Lag & Rättvisas tillträde. För en analys av relationen till 

EU och EUs potentiella roll som ”externt begränsande” är det av intresse att se vilka 

polska frågor EU har ingripit i.  

 Det är på förhand känt att det förekommer viss nedgång i siffrorna för Polen i 

Freedom House’s demokratimätning. En del av undersökningen är därför att se hur 

stor eller utbredd nedgången är samt vilka kriterier och indikatorer som bär den 

polska avdemokratiseringen. Som redogjorts för i relation till Ungern är det inte alltid 

tydligt vilka orsaker som hör till respektive kriterium, det ger utrymme för en 

kvalitativ analys och diskussion.  

Analys: Polen som defekt demokrati 
Bakgrund  
Centraleuropeiska Polen är en semi-presidentiell stat med proportionell representation 

med ett systematiserat partisystem men rörliga partiformationer (Mungiu-Pippidi, 

2005:223). Landets gränser har ritats om otaliga gånger genom historien och i modern 

tid var Polen centralt i både första och andra världskriget. Efter andra världskriget 

blev Polen en kommunistisk satelitstat under Sovjetunionen, men började sin 

övergång till demokrati före Berlinmurens- och Sovjetunionens fall. Transitionen 

drevs så igenom via en uppgörelse om demokratiska val inom den politiska eliten 

1990, ett sätt som anses vara fördelaktigt för en fredlig övergång till demokratiskt 

styre (Mungiu- Pippidi, 2005:221). Det aktiva civilsamhället kan förklara att 

demokratiseringen etablerades genom informella institutioner vilka följdes av 

formella institutioner och lagar (Mungiu-Pippidi, 2005:223). Polen har lyfts som sin 

regions underbarn i transitionsprocessen och kunde redan 1993 räknas som en 

konsoliderad demokrati (Mungiu-Pippidi, 2005:216). Polens konstitution 
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förhandlades under 8 år, genom tre olika parlament och sex regeringar för att antas 

1997 (Mungiu-Pippidi, 2005:221). Polen kunde, med stor hjälp av det internationella 

samfundet träda in i EU 2004, med överenskommelsen att vissa kriterier skulle 

uppfyllas underhand. Polen uppfyllde Köpenhamnskriterierna och de resterande 

handlade om typiska postkommunistiska reformer gällande rättstaten och korruption 

(Mungiu-Pippidi, 2005:215). En av Polens framgångsdrag kan anses vara 

framtagandet av en oberoende och stark ombudsman (Mungiu-Pippidi, 2005:216). 

Juridiken tog lång tid att få på plats och 2005 tog det fortfarande flera år att avsluta 

generiska rättsprocesser (Mungiu-Pippidi, 2005:217).  

 

Den samtida polska politiken är präglad av tiden med kommuniststyre. I det polska 

partisystemet, som under 90-talet var så pass pluralistiskt att ett parti som hette Friend 

of Beer Party fick platser i riksdagen Sejm, undvek man som politisk rörelse om man 

kunde, att kalla sig parti på 2000-talet. Ordet “parti” var för nära kopplat till 

kommunisttiden och man drog sig därför också för att anamma traditionella 

partiorganisationsstrukturer. Därför anslöt man inte medlemmar eller hade 

gemensamma partikassor. Detta ledde till att även de mest etablerade politiska 

kandidaterna finansierade sina kampanjer ur egen ficka och minskade incitamentet för 

partilojalitet (Curry, 2011:171). Denna personifiering, och det faktum att vissa partier 

bara uppstår lagom till val, ledde till en fortsatt publik kamp politiska eliter emellan, 

snarare än att reflektera den polska befolkningens intressen (Curry, 2011:171). Curry 

(2011) menar att de politiska frågor som verkligen intresserar den polska 

befolkningen sällan handlar om det kommunistiska förflutna, katolska värderingar 

genom begränsad aborträtt eller utrikespolitik, utan snarare om ekonomiska vinster 

och förluster. Den misstro inför staten och politiken som växte fram under de 

turbulenta två årtionden som pluralistisk representativ demokrati innebar under 

transitionen från kommunism, började enligt Curry att stabiliseras sedan den 

elitistiska retorik som genomsyrade politiken tonades ner efter 2007 (Curry, 

2011:171).  

Fem politiska domäner  
För att kunna kategorisera vilken typ av defekt demokrati Polen är inom ramen för 

Bogaards (2018) tillämpning av Merkels (2004) typologi, följer här en analys som 

utreder Polen inom varje politisk domän. Först kommer en sammanfattning av 
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tabellerna och sedan analyseras resultatet under de fem politiska domänerna. Det följs 

av en diskussion av Polen i relation till EU. Avslutningsvis sammanställs analysen 

med en ambition att kategorisera den polska demokratin.  

 

Både BTIs och Freedom House bedömning av Polen visar en markant nedgång i den 

poängsättning man upprättat för respektive demokratikriterium från 2016 till 2018. 

Den snabba förändringen är slående och Freedom House noterar att Polen mellan 

2017 och 2018 har den näst största nedgången som dokumenterats i ett transitionsland 

sedan mätningen började 1995 (Freedom House 2018t). Följande analys syftar till att 

utreda om avdemokratiseringen sker i skilda domäner och kan sägas följa den 

Ungerska smygande eller diffusa avdemokratiseringen. Här beskrivs först Tabell 3 för 

BTI och sedan Tabell 4 för Freedom House, följt av en genomgång av hur 

poängsättningen kopplas till Merkels fem politiska domäner inom tre dimensioner och 

demokratityperna: exkluderande; icke-liberal; delegativ- och förmyndardemokrati.  

 Se Tabell 3. För kriterierna ”fria val” och ”regeringseffektivitet” har ingen 

förändring skett. Detsamma gäller för kriteriet ”civila rättigheter” som minskade 

senast 2014, men sticker ut i tabellen eftersom det har haft en mer pendlande  

poäng under hela den redovisade mätperioden. En nedåtgående förändring på ett 

poäng vardera finns för kriterierna ”föreningsfrihet” och ”åtal vid maktmissbruk” och 

två poäng för ”oberoende domstolar”, ”maktdelning” och ”åtal vid maktmissbruk”. 

De stora förändringarna i de tre sistnämnda är särskilt intressanta. Markerat med rosa 

i Tabell 1 nedan syns en nedgång i fyra kategorier som återfinns i tre av Merkels 

dimensioner. Polen har en nedgång i alla dimensioner utom förmyndardemokrati. 

Poängsättningen har varit närmast oförändrad de sex åren från 2010 till 2016, relativt 

stabil sedan 2008, och det är därför en tydlig förändring när fem kriterier minskar med 

två poäng vardera från 2016 till 2018.  

 Se Tabell 4. För kriterierna ”valprocess” finns det i likhet med BTIs mätning 

ingen dokumenterad förändring. Även poängsättningen för ”personlig autonomi samt 

individuella rättigheter” är oförändrad.  
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Polen 

BTI indikatorer,  

Demokratisk defekt  2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Fria val Exkluderande demokrati 10 10 10 10 10 10 

Föreningsfrihet Exkluderande demokrati 10 10 10 10 10 9 

Yttrandefrihet Exkluderande demokrati 8 9 9 9 10 8 

Oberoende domstolar Icke-liberal demokrati 9 9 9 9 9 7 

Civila rättigheter Icke-liberal demokrati 9 9 10 10 9 9 

Maktdelning  Delegativ demokrati 9 9 10 10 10 8 

Åtal vid maktsmissbruk Delegativ demokrati 8 8 8 8 9 8 

Regeringseffektivitet Förmyndar-demokrati 10 10 10 10 10 10 

Demokratistatus  8,8 9,0 9,2 9,4 9,5 8,6 

Demokratiklassificering Defekt 6.0-7,99  

Demokrati 8.0-10 
      

                        

Tabell 3 BTI kriterier för Polen 2008-2018. Fritt översatt och sammansatt efter Bogaards (2018) 

	

Tabell 4: Freedom House kriterier för Polen 2008-2018. Fritt översatt och sammansatt efter Bogaards 
(2018).  Stigande skala för alla kriterier utom Civila rättigheter och Politiska rättigheter där 7 är lägst och 1 
är högst.  

Allmänna val 

Allmänna val, är den centrala politiska domänen och grundläggande för resterande 

domäner. Genom allmänna val kan medborgarna i ett land utöva sin suveränitet över 

staten och samhället. Den vertikala ansvarsskyldigheten hålls efter genom allmänna 

val som karakteriseras av fria politiska rättigheter. Ett medborgerligt jämlikt 

valdeltagande och möjligheten att opinionsbilda ger medborgare det politiska 

Polen 
Freedom House (högsta 
möjliga poäng) 

Demokratisk 
defekt  

2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Valprocess (12) Exkluderande 
demokrati 

12 12 12 12 12 12 

Politisk pluralism och 
deltagande (16) 

Exkluderande 
demokrati 

16 16 16 16 16 16 

Regeringens funktion (12) Exkluderande 
demokrati 

10 10 10 10 10 8 

Yttrandefrihet och 
tryckfrihet (16) 

Exkluderande 
demokrati 

16 16 16 16 16 14 

Förenings- och 
organisationsfrihet (12) 

Icke-liberal 
demokrati 

12 12 12 12 12 10 

Rättsstat (16) Delegativ 
demokrati 

13 13 13 13 13 11 

Personlig autonomi och 
individuella rättigheter (16) 

Förmyndar- 
demokrati 

14 14 14 14 14 14 

Civila rättigheter (7-1)  1 1 1 1 1 2 

Politiska rättigheter (7-1)  1 1 1 1 1 1 
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inflytande som är essentiellt för en demokrati (Merkel, 2004:38). Merkel menar att 

politiskt utrymme att konkurrera om de centrala maktpositionerna är den främsta 

skiljelinjen mellan demokrati och autokrati (Merkel, 2004:38). Förekomsten av fria 

och allmänna val är därför en nödvändighet i en demokrati, dock inte en garanti för att 

demokratiska ideal uppehålls mellan valen. Polen har en oförändrad toppoäng i 

kriteriet för ”fria val” respektive ”valprocess” under hela tidsperioden för 

undersökningen. Det är inte oväntat med tanke på att Polen genom åren har utmärkt 

sig bland grannländerna i fråga om sina många regeringsskiften. Myngiu-Pippidi 

(2005) menar att Polen har ett anti-etablissemangsarv och ogärna belönar regeringar 

med omval. Denna form av vertikal ansvarsskyldighet har visat sig genom att varken 

den regering som fick med Polen i NATO eller EU belönades med omval (Myngiu-

Pippidi, 2005:218). Detta till trots lyckades PiS liberalkonservativa motståndarparti 

Medborgarplattformen (PO) behålla makten i nästan 10 år innan PiS åter tillträdde 

2015. 

 Ett nationalistiskt anti-etablissemangsarv är ett gynnsamt politiskt kort i ett 

land som historiskt sätt har dominerats och ritats om otaliga gånger (Curtis, 1994:25). 

Polsk självständighet har historiskt kopplats till republikanism och bönders egenmakt. 

Det kan tänkas att om en inflytelserik aktör lyckas måla ut EU som en överstatlighet 

som inskränker Polen, skulle ett anti-etablissemangsarv komma väl till pass för att 

driva opinion om ett svagare, mer löst sammansatt EU. Parti- och ideologikonflikten 

mellan PiS och före detta premiärministern och företrädaren för 

Medborgarplattformen Donald Tusk tar sig ett sådant uttryck. När Tusk stod inför 

omval till Europeiska rådet 2016, var Polen det enda medlemsland som röstade mot 

att han skulle få fortsatt förtroende som ordförande. Detta med hänvisning till att Tusk 

är en federalist som inte respekterar den nationella suveräniteten (Rankin, 2017). Det 

är inte tydligt hur förankrad den EU-skepsis som kommer till uttryck i polsk politik är 

hos befolkningen. I ljuset av Storbritanniens utträde ur EU [Brexit], diskuteras på 

europeiska ledarsidor ett potentiellt Polexit, något som nedtonas av polenkännare, 

med hänvisning till att det polska folket är ett av unionens mest EU-vänliga 

(Hasselbach, 2017). Nic (2017) menar att det även bland PiS:s 40 % väljarstöd finns 

en stor del EU-vänliga väljare, utöver de som återfinns på resten av det politiska 

spektrat (Nic, 2017). Med andra ord är stödet för EU stort även bland de som kan 

tänkas stå ideologiskt längst ifrån EUs kärnvärden.  
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Politiskt deltagande 

Ett förhandsvillkor för existensen av allmänna val är medborgares politiska 

deltagande (Merkel, 2004:39). Domänen för politiskt deltagande mäts genom 

yttrandefrihet och pressfrihet samt organisationsfrihet. Båda index har registrerat en 

nedgång sedan 2015 (som sagt presenterar mätningen poängsättningen för föregående 

år). Yttrandefriheten minskar med två poäng i båda index och organisationsfriheten 

minskar med två poäng i Freedom House:s mätning, respektive en poäng i BTIs 

mätning. Den polska organisationsfriheten är skyddad i den polska konstitutionen 

1997 under artikel 11,12 och 57 och har under alla år täckta i undersökningen ansetts 

fullgod. Genom en lagändring i december 2016 biföll parlamentet en ny 

prioriteringsordning för vilka organisationer som ska få demonstrationstillstånd när 

två organisationer vill demonstrera på samma plats vid samma tidpunkt (BTI 2018). 

De organisationer som premieras är kyrkliga, statliga och de som har ”återkommande 

samlingar” (Europarådet, 2016). Lagändringen mottogs av oppositionen som en 

inskränkning av organisationsfriheten och EUs kommissionär för mänskliga 

rättigheter markerade mot lagförslaget med följden att president Duda avvaktade med 

att skriva under lagen (BTI 2018ii). 2018 signerade president Duda en lag med 

konsekvensen att stöd till civilsamhällesorganisationer centraliseras utländskt stöd 

övervakas genom en ny statlig instans (Freedom House, 2018) 

  Genom politiskt deltagande frodas civilsamhället som en efterhållande och 

föregående kraft som möjliggör både officiella och inofficiella mätningar av den 

centrala makten (regeringsmakten) genom opinionsbildning och mobilisering inför 

officiella val och protester. Medborgares rätt att organisera sig samt yttrandefriheten, 

är denna domäns grundpelare (Merkel, 2004:39). Exempelvis behöver det utöver 

statlig media finnas privata och oberoende medier med någorlunda inflytande över 

den samhällsinformation som distribueras. Politiskt deltagande möjliggörs av 

medborgares politiska medvetenhet och fria mediers informerande och granskande 

funktion kan därför inte begränsas av politiskt motiverade begränsningar. Merkel 

menar att medborgares möjlighet att formulera och presentera sina politiska idéer 

samt att dessa kan övervägas av mottagaren ska vara ett mål för varje demokrati 

(Merkel, 2004:39).  

 Pressfriheten i Polen är hotad, enligt både Freedom House och BTI. Det finns 

mindre yttrandefrihet för anställda i statlig media än i privat sektor och juridiska 

kvarlevor från kommunisttiden, så som att man inte får framställa nationen eller 
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statens tjänstemän i dålig dager (Mungiu-Pippidi, 2005:223). Det gjordes presskåren 

varse 2017 när dåvarande försvarsminister Macierewicz svarade på en journalists 

bevis för ministerns kopplingar till Ryssland med att anklaga journalisten för 

terrorism och initierade att fallet skulle prövas i militärdomstolen (Snyder, 2018:208).  

 Även skolsystemet har lidit av inskränkningar i fråga om sexualundervisning 

och evolutionslära (Roache, 2019). Dessa förändringar, med katolska förtecken kan 

tolkas som en krock mellan Polens intellektuella arv och kyrkans makt. Det polska 

utbildningsväsendet daterar till 1773 då världens första utbildningsministerium 

Komisja Edukacji Narodowej grundades i Warszawa (Curtis, 1994).  

Civila rättigheter 

Merkel (2004) menar att civila rättigheter, vid sidan av konstitutionella 

kontrollmekanismer, är fundament för rättsstatens existens (Merkel, 2004:39). Civila 

rättigheter skyddar den individuella medborgaren från handlingar utförda av 

regeringen som kränker den personliga friheten. Historiskt sätt var detta något som 

växte fram som medborgarens skydd mot tyranniska monarker och nu, liksom då, 

behövs oberoende domstolar för att garantera dessa friheter. Det oberoende 

rättsväsendet är essentiellt i upprätthållandet av civila rättigheter, vilket också är ett 

minimum för att medborgare ska kunna delta politiskt. Detta handlar också om vem 

som kan nå och behålla den centrala makten. Beslut om dessa friheter, och kontroll 

över domstolar, måste hållas undan från majoritetsstyre eftersom det kan möjliggöra 

ett förtryck av minoriteter (Merkel, 2004:40). För att förhindra att beslutsrätten faller i 

en tillfällig majoritets händer behöver det finnas barriärer i riksdag och regering som 

sätter individers fri- och rättigheter framför det effektiva styrandet. Rättsligt skydd för 

livet, frihet och ägande, samt jämlikhet inför lagen och frihet från terror, exil och 

tortyr är civila rättigheter som ”demokratiserar demokratin” (Merkel, 2004:40).  

 Längst ner i Tabell 4 presenteras nedgången i Civila rättigheter. Polens poäng 

stiger från 1 till 2 på en skala där 1 är mest fri och 7 är mest ofri.  

Sedan PiS trädde till makten har aborträtten hotats flertalet gånger (Roache, 2019). 

Sedan tidigare har Polen den strängaste aborträtten i Europa jämte Malta, och abort är 

bara tillåtet vid hot mot kvinnors liv, vid graviditet som resultat av våldtäkt och vid 

fosterskador. I mars 2018 behandlades ett lagförslag fram som ville inskränka rätten 

än mer och gick under namnet ”Stoppa abort[Stop abortion]” (Europarådet, 2018). 

Det genererade den största protesten i Polens samtid och uppmaningar från 
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Europeiska rådet vilket ledde till att förslaget drogs tillbaka (Roache, 2019). I januari 

2019 är frågan åter uppe i polska parlamentet Sejm. En så pass sträng aborträtt att 

abort praktiskt taget är olagligt, tvingar kvinnor att gå olagligt och osäkert tillväga på 

svarta marknaden vilket riskerar deras liv och mänskliga rättigheter (Roache, 2019) 

(Europarådet, 2018). Den förda politiken kan förklaras med katolska kyrkans stora 

inflytande över regeringen. Regeringen anses vara skyldig kyrkan en strikt abortlag 

sedan regeringspartiet åtnjutit kyrkans stöd för att komma till makten (Roache, 2019).   

Horisontell ansvarsskyldighet 

Merkels fjärde domän om horisontell ansvarsskyldighet behandlar maktdelning 

mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten, som är en slags princip 

om att de tre ska hålla efter varandra. Syftet är att inte en del ska dominera över en 

annan (Merkel, 2004:20). Poängen för ”oberoende domstolar” i BTI har gått från 

2016 års 9 poäng till 2018 års 7 poäng (se Tabell 3). BTI motiverar poängsättningen 

med att Polen har haft oberoende domstolar men att de sedan regeringsskiftet 2015 

har utsatts för stor politisk press. När regeringen tillträdde slog man bland annat ihop 

justitieministerns och statsåklagarens kontor trots omfattande kritik (BTI, 2018i). 

Utöver det finns det ett tvådelat problem med domstolsväsendet som rör hur domare 

utses och de juridiska processerna. I juni innan valet 2015 antogs ett tillägg i lagen om 

författningsdomstolen. Tillägget förkortade slutdatumet för att föreslå de fem domare 

som skulle behöva tillsättas under 2015 (BTI, 2018i). Resultatet blev att den 

dåvarande koalitionsmajoriteten hann föreslå fem domare innan höstens val, med 

argument om författningsdomstolens bästa, trots att två av de fem platserna inte skulle 

ställas till förfogande förrän senare under året. Det kritiserades starkt av företrädare 

för Lag och Rättvisa (PiS) som fick egen majoritet i valet och president Duda valde 

efter sitt tillträde att, på eget bevåg, inte svära in de föreslagna domarna utan istället 

arrangera ett nytt domarval. Mer om det senare. Den andra problematiken handlar om 

en ny bestämmelse som gör att författningsdomstolen måste behandla ärenden i den 

ordning de uppkommer snarare än av prioritet och att de måste vara nästan fulltaliga 

femton domare (jämfört med tidigare då de kunde vara fem närvarande). Den nya 

lagen har förklarats författningsstridig av domstolen men detta kom PiS runt genom 

en ny lagändring 2016 som ogiltigförklarade domstolens bedömning. Även denna 

lagändring bedömdes författningsstridig. I december 2017 bestämde president Duda 

genom en verkställande order att skapa den nya positionen ”biträdande president” och 
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tillsatte domare Przylebska. Przylebska tillsattes också som författningsdomstolens 

ordförande, mot praxis om att författningsdomstolens vice ordförande ska efterträda 

avgående ordförande, delvis genom att tre domare sjukanmälde sig vid tillfället för 

utnämningen (Davies, 2018). Den vice ordföranden fick då tjänstledigt på obestämd 

tid (Davies, 2018). 

 Detta kriterium faller inom ramen för Merkels (2004) politiska domän 

horisontell ansvarsskyldighet, vilket också det om ”maktdelning” och ”civila 

rättigheter” gör. För kriteriet ”maktdelning” handlar det om att de konstitutionella 

bestämmelserna om att den lagstiftande och verkställande makten ser efter och kan 

kontrollera varandra, följs i praktiken. Formellt sett finns det i författningen från 

1997, men sedan valet 2015 ser det inte så ut i och med att Lag och Rättvisa har 

majoritet i parlamentets över- och underhus samt att president Duda visat lojalitet 

med PiS genom exempelvis sin icke-konstitutionella hantering av domartillsättningen 

2015 (BTI, 2018; Davies, 2018). Utöver det har de PiS-initierade lagändringarna som 

tidigare nämnts politiserat författningsdomstolen vilket minskar utrymmet att hålla 

efter regeringen ytterligare. Med 2017 års lagändringar står det polska medborgare 

fritt att få sina domar från de senaste 20 åren prövade i en ny exekutiv instans som 

tillsatts av regeringspartiet. Det är även den instans som behandlar alla fall som rör 

domares disciplin och beslutar om valen gått rätt till, en uppgift som normalt står 

under en oberoende högsta domstol (Csaky, 2018). Med hänvisning till att partiet 

rensar ut de kommunistrester som kan finnas i det rättsliga systemet har Lag och 

Rättvisa sedan december 2017 full kontroll över vilka domare som utses till högsta 

domstolen och vilka fall de ska ta sig an, med skydd av en ”tam” författningsdomstol 

(Davies, 2018).   

Regeringseffektivitet  

Den femte och sista domänen behandlar vertikal ansvarsskyldighet. 

Regeringseffektivitet handlar om vikten av att det är de personer som fått väljarnas 

mandat som äger den centrala makten (Merkel, 2004:41). Regeringseffektiviteten 

hotas om en icke-konstitutionell aktör har avgörande inflytande över den 

förtroendevalda maktinstansen. Den Polska demokratitanken har utsatts för många hot 

genom historien. Polen(-Litauen) var 1791 det första landet i Europa att producera en 

skriven konstitution och minnesdagen den tredje maj är därför en av landets viktigaste 

högtidsdagar (Curtis, 1994:19). Inspirerad av den amerikanska författningen 
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förklarade konstitutionen maktdelning mellan den lagstiftande, verkställande och 

dömande makten. ”Folkets suveränitet” instiftades men betydde på den tiden 

suveränitet för överklassen och adeln (Curtis, 1994:19). Konstitutionen hann inte bli 

fullt implementerad innan utländska makter intervenerade och avbröt 

demokratiseringsprocessen 1793 (Curtis, 1994:21). Under de följande 200 åren skulle 

många utländska aktörer igen engagera sig i ”den Polska frågan” (Curtis, 1994:22). 

Under Napoleons framfart i Europa tidigt 1800-tal lyckades Polen få till en 

satelitstatsfunktion till Frankrike i utbyte mot lojalitet för att slippa invaderas. Efter en 

återvunnen självständighet under 1900-talets första årtionden skulle det dröja till det 

sista årtiondet innan demokratin åter styrde ett självständigt Polen (Curtis, 1994:28).  

Curtis (1994) skriver om åren under Napoleon: ”Mycket av de symboler och legender 

som återfinns i dagens polska patriotism kommer från den här tiden, inklusive 

övertygelsen att polsk självständighet är ett nödvändigt element i en rättvis och 

legitim europeisk ordning” (Curtis, 1994:23).  

 Från ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt om en inflytelserik 

maktinstans inte svarar till den vertikala ansvarsskyldigheten. Merkel lyfter militären 

som exempel men det kan också handla om en annan mäktig aktör (Merkel, 2004:41). 

Enligt Merkels observationer är regeringseffektivitet är vanligen naturlig i äldre 

demokratier men har visat sig vara en svåruppnåelig demokratiprincip för nyare 

demokratier (Merkel, 2004:41). Goda exempel på reserverade domäner är en 

författningsdomstol eller en centralbank, vilka uppförs för att bidra till demokratins 

fortlevnad. Ett mindre bra exempel är personer, företag eller gruppers veto-rätt i 

politiska frågor (Merkel, 2004:42). I de transitioner där en rådande elit överlämnar 

makten till ett demokratiskt system förekommer det icke-demokratiska uppgörelser, 

vilket kan resultera i en sådan veto-rätt (Merkel, 2004:42). I frågan om huruvida de 

folkvalda styr Polen står det tydligt att regeringen genomför sin politik i dagens 

Polen. Politiken drivs dock delvis igenom på ett författningsstridigt sätt och det kan 

förstås som att de folkvalda inte kan regera som de vill inom lagens gränser, i motsats 

till situationen i Ungern, där regeringen inom lagens ramar har förändrat den politiska 

spelplanen. Att regeringen stoppas av lagen är en naturlig konsekvens av 

maktdelningspricipen och en demokratisk självjustering, så som att PiS inte väljs om 

och rättsystemet kan återställas, förväntas inom de kommande åren. Om det inte sker i 

exempelvis 2019 års parlamentsval finns det ytterligare skäl för att underkänna den 
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polska demokratin. Regeringseffektivitet är också en fråga som leder in på EUs roll 

som en extern begränsande makt, mer om det nedan.  

Polen som externt begränsad…vadå? 

Bozóki och Hegedüs (2018) konstaterar att EU fyller tre funktioner i relation till 

Ungern, genom att EU systematiskt begränsar, möjliggör och legitimerar en auktoritär 

utveckling i landet. För Polen, som författarna inte klassar som hybridregim, ser 

förutsättningarna annorlunda ut. Författarna vill tydligt skilja avdemokratiseringen i 

länderna åt, eftersom den i Polen är pågående medan Ungern redan kan kategoriseras 

som en hybridregim (Bozóki & Hegedüs, 2018: 1177). I denna studies empiri går det 

att utläsa att i Polen är PiS:s dominans mest tydlig genom partiets förlängda armar i 

juridiken och på så sätt endimensionell. Regeringen anses ha tillsatt partivänliga 

domare och instiftat författningsstridiga instanser, men förändringarna kan i teorin 

återställas av nästa regering. Den polska möjligheten till en sådan demokratisk 

självjustering utgör en väsentlig skillnad mot utsikten i den ungerska politiken. I 

Ungern har avdemokratiseringen drivits på inom ramen för den ungerska 

konstitutionen och genom ett manipulerat valsystem (Bozóki & Hegedüs, 2018: 

1177). Framtida demokratiska regeringar kommer därför att stöta på motstånd i 

parlamentet i fråga om att återställa lagarna eftersom det numer krävs en två-

tredjedelars majoritet för att få igenom motsvarande lagändringar (Bozóki & 

Hegedüs, 2018:1177). Det betyder att det nu genomförs olagliga avdemokratiserande 

reformer i Polen som i teorin går att återställa men att det i framtiden snarare kan vara 

olagligt att (åter)demokratisera Ungern.  

 En ytterligare viktig skillnad de två ländernas avdemokratisering emellan 

är att de polska förändringarna (ännu) inte utgjort ett direkt hot mot mänskliga 

rättigheter. Bozóki och Hegedüs (2018) menar det finns större spelrum för EU att 

ingripa mot direkta inskränkningar på mänskliga rättigheter än konstitutionsstridiga 

åtgärder (Bozóki & Hegedüs, 2018:1179), vilket kan förstås som att EU inte kommer 

att ingripa avsevärt mot PiS:s regering så vida det inte förekommer tydligare 

inskränkningar av mänskliga rättigheter. Den yttre gränsen för den ungerska 

avdemokratiseringen gällande inskränkningar av mänskliga rättigheter finns vid 

Europadomstolen. Trots att ett lands högsta domstol domineras av regeringsvänliga 

domare är det inte politiskt möjligt att döma i strid mot Europadomstolen. Det skulle 

synliggöra att regeringen bryter mot EU-normer på ett så påtagligt sätt att EU skulle 
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vidta kraftfulla sanktioner (Bozóki & Hegedüs 2018: 1179). Ungerska, polska och 

andra europeiska medborgares mänskliga rättigheter skyddas på så sätt av 

Europadomstolen och det är en tydlig extern begränsning av den europeiska 

avdemokratiseringen.  

 Både den ungerska och det polska parlamentet har beslutat om sänkt 

pensionsålder för domare, ett förslag som onekligen får effekt på civila rättigheter och 

politiskt deltagande eftersom det i Polen innebar tvångspensionering av 40% av de 

sittande domarna (Europeiska Kommissionen, 2017b). 20e december 2017 åberopade 

därför Europeiska kommissionen för första gången Artikel 7 i EUs stadgar och 

rekommenderade Polen att dra tillbaka beslutet om pensionsålder.   

 Under 2018 uppstod ett tydligt exempel på när EU-medlemskapet fyller 

sin roll som möjliggörare av auktoritära tendenser i Polen. Utan vidare förklaring 

utvisades den unga ukrainska människorättskämpen och grundaren av tankesmedjan 

”Open Dialog Foundation” Kozolavska (Eristavi, 2018). Polska myndigheter 

utfärdade en röd flagg och titulerade Kozolavska ”ovälkommen utlänning” inom 

ramen för Schengen-områdets informationsdelningsystem (Eristavi, 2018). Freedom 

House utreder särskilt frågan om det finns frihet att organisera sig för mänskliga 

rättigheter. Fallet med Kozolavska är ett exempel på hur organisationsfriheten 

inskränks genom EU-resurser.  

Resultat och diskussion 
Merkel listar en rad orsaker kopplade till respektive regimtyp. Exkluderande 

demokratier orsakas vanligen av storskalig social- och ekonomisk ojämlikhet eller ett 

majoritetstyre i ett etnisk-segregerat samhälle (Boogards, 2018:1490). För framväxten 

av förmyndardemokratier är militärens egenskaper viktiga, exempelvis dess 

organisation och tidigare inflytande och inblandning i politiken. Delegativ demokrati 

orsakas vanligen av en stark president som får ohämmat utrymme. Icke-liberala 

demokratier uppstår i en samhällelig asymmetrisk resursfördelning och handlar 

vanligen om att politiken är kopplad en viss religion eller etnicitet (Merkel, 2004:53). 

Icke-liberala, förmyndar- och exkluderande demokratier har visat sig växa fram ur 

kulturellt djupa och historiska rötter. Därför förväntas de inte kunna spridas genom en 

snöbollseffekt. Delegativa demokratier har ett ursprung i länders transitionsprocesser 

och hur man författat konstitutionen (Bogaards, 2018:1490).  
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 Ingen av dessa anledningar går att spåra i den plötsliga avdemokratisering 

som råder i Polen, 20 år efter transitionen. Polens egenskaper som exkluderande 

demokrati kommer inte av ekonomisk ojämlikhet eller etnisk segregation men är 

tydligt demonstrerande i ett bristande politiskt deltagande. De förmyndardemokratiska 

karaktärsdragen går inte att härleda till militärens roll, utan handlar om EU, PiS:s 

inflytelserika partiledare och kyrkans roll i samhället. De icke-liberala dragen har inte 

att göra med en bristande statsapparat eller asymmetrisk resursfördelning men är 

tydligt demonstrerade genom inskränkning av aborträtten, pressfriheten och 

organisationsfriheten. Delegativa drag återfinns i de författningsstridiga 

tillvägagångssätt som regeringspartiet använt för att centrera makten. Genom 

medlemskapet i EU har Polen fått en allierad i Ungern med möjlighet att lägga veto 

på initierade sanktioner mot landet, tillsvidare och EU möjliggör på så sätt en 

snöbollseffekt för avdemokratisering.  

Slutsats 
Syftet med den här studien är att undersöka om den politiska utvecklingen i Polen 

följer samma mönster som den i Ungern. De tre frågeställningar som har väglett 

studien har varit: 

 Kan Bogaards (2018) tillämpning av Merkel (2004) på ett adekvat sätt 

beskriva avdemokratiseringen i Polen? Svaret på den första frågeställningen är att den 

politiska utvecklingen i Polen inte på ett fullgott sätt kan beskrivas med Bogaards 

(2018) tillämpning av Merkel (2004). Tillämpningen brister i att Polen uppvisar 

egenskaper som återfinns i alla kategorier utom ”diffust defekt demokrati”. För 

exkluderande, icke-liberal och delegativ demokrati går det att se bevis i de tabeller 

som framställts och för förmyndardemokrati finns ett kvalitativt resultat som rör 

domänen regeringseffektivitet. Denna slutsats om regeringseffektivitet, som motsäger 

båda demokratiindex har framkommit under kvalitativ närläsning och finner stöd i att 

Merkel (2004) menar att Freedom House årliga landrapporter är användbara för att 

avläsa trender, men att de för fallstudier de kan vara missvisande eftersom de skapas 

av experter för respektive geografiskt område, snarare än demokratiforskare (Merkel, 

2004:35). 

 Vad skiljer utvecklingen i Polen från den i Ungern?  
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De två forna kommuniststaterna har 20 år efter transitionen börjat sjunka på världens 

demokratiindex. När EU med hänvisning till Artikel 7 om unionens grundvärden 

föreslagit sanktioner, har Polen åberopat veto-rätt mot sanktioner mot Ungern och 

vice versa (Shotter & Hopkins, 2018). En viktig skillnad mot utvecklingen i Ungern 

där Fidesz genom majoritetstyre skapar en auktoritär ordning, är att det i Polen pågår 

en författningsstridig, olaglig utveckling (Davies, 2018). I Ungern finns det nu 

politiska domäner som dagens regering undanhåller från morgondagens regering. 

Detta visar på att utvecklingen i Polen inte är så diffus som den i Ungern, utan mycket 

tydlig. Bogaards (2018) har funnit att det i Ungern förekommer en ”systematic and 

structural weakening of democracy” till följd av regeringen Fidesz tillträde 2015. I 

Polen är hastigheten och omfattningen i den PiS-drivna politiska utvecklingen sedan 

2015 med en öppen tolkning att jämföra med en palatsrevolution. En palatsrevolution 

är en slags stilla statskupp eller reformkupp som genomförs av den sittande 

regeringen med syfte att förändra samhällsordningen. Återkommande reformkupper 

skulle vara en icke-konstitutionell periodisk förändring att likställa ett valsystem 

(Huntington, 1962:40). För Polens del ska den snara framtiden visa om de senaste 

årens utveckling är en parantes och ett lackmustest på den polska demokratin eller en 

ny samhällsordning. 2019 går de polska medborgarna till val och landet har en 

historia av att inte belöna sin regering med omval (Myngiu-Pippidi, 2005: 218). Till 

skillnad från i Ungern kan en ny polsk regering lagligen återställa mycket av 

ordningen om den så vill. Om PiS får fortsatt stöd, och uppnår den två-tredjedelars 

majoritet som ger dem laglig makt över konstitutionsändringar eller lyckas behålla en 

lojal president, är det troligtvis bara en tidsfråga innan Polen kan slå an lika låga 

poäng som Ungern i gemene demokratiindex. De lojala tidningarna och mediehusen 

är hjälpsamma partiet inför den prövningen (Roache, 2019). En möjlig vändning 

skulle i så fall behöva komma utifrån, exempelvis genom att det bli politiskt ohållbart 

att förbli EU-medlem. Hitintills har den polska utvecklingen främst gjort avtryck 

genom en nedmontering av maktdelningen. Nästa steg förväntas vara inskränkning av 

aborträtten, så som utvecklingen analyseras under rubriken ”civila rättigheter” i denna 

studie.  

 

Vilken betydelse har medlemskapet i EU haft för hur den politiska utvecklingen i 

Polen tar sig i uttryck?  
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I likhet med Bozóki och Hegedüs observation av Ungern, kan studien konstatera att 

EU fungerar som ett liberaldemokratiskt alibi för den Polska regimen, som kan 

fortsätta dra nytta av sin demokratiska status trots sina auktoritära tendenser (Bozóki 

och Hegedüs, 2018:1174). Genom medlemskapet i EU har Polen fått en allierad i 

Ungern med möjlighet att lägga veto på initierade sanktioner mot landet tillsvidare 

och EU möjliggör på så sätt en snöbollseffekt för avdemokratisering. Detta förväntas 

dock förändras i takt med att allt fler internationella röster hörs. I mars 2018 vägrade 

en Irländsk domare att lämna över en misstänkt polsk narkotikabrottsling med 

hänvisning till Polens bristfälliga rättssystem (Davies, 2018). Detta ses som ett hot 

mot hela EUs rättsystem och kommer troligtvis att få avgörande konsekvenser för den 

fortsatta polska utvecklingen.  

  

Under många år ansågs den internationella aspekten sekundär i demokratiforskningen, 

till förmån för inhemska förklaringsfaktorer. I frågan om demokratisering är det inte 

längre gällande och den internationella kontexten är väsentlig i fråga om 

internationella normer, samarbetsorganisationer och snöbollseffekter (Ekman et al., 

2014:224). Det är troligt att det samma gäller för avdemokratisering, något som får 

stöd i den här studien samt i Huntingtons vågteori från 1991. I den tredje 

demokratiseringsvågen var Polen och Ungern avvikande fall på så sätt att 

demokratiseringen började före Berlinmurens fall. Pådrivet av inhemska faktorer blev 

de föregångsländer för andra i regionen och utvecklingen fick snabbt effekter för de 

övriga öst- och centraleuropeiska kommunistdiktaturerna (Ekman et al., 2014:58). 

2019 är de båda länderna ledande förespråkare för icke-liberal demokrati och i en ny 

flernivåstyrd kontext. I Europaparlamentet tillhör respektive regeringsparti olika 

partigrupper och de båda länderna är viktiga för unionen och kontinenten ur en 

ekonomisk och säkerhetspolitisk aspekt. Skulle fler av EUs medlemsländer vilja följa 

det Ungerska eller det Polska exemplet finns det troligtvis utrymme för det så länge 

länderna kan åberopa sin veto-rätt. Möjligen är de två nu istället föregångsländer i en 

avdemokratiseringstrend.  

Begränsingnar	
Ett alternativ till begreppet avdemokratisering, och ett annat synsätt på utvecklingen, 

framförs av Ekman et al. (2014), som kallar företeelsen ”demokratisk stagnation” och 

syftar på demokratiseringsteoriers spårbundenhet. Ett ytterligare perspektiv, lyft av 
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Cinacetti et al. (2018) som studerat demokrati i Östeuropa, är frågan om företeelsen 

snarare är ett bevis för att det aldrig funnits en konsoliderad demokrati, snarare än att 

det är en demokratisk regression (Cinacetti, 2018). Därtill är ett perspektiv 

Huntingtons (1991) teori om demokratiseringsvågor och motvågor, vilken menar att 

en motvåg till den ”tredje demokratiseringsvågen” är väntad, och kommer enligt 

historiska lärdomar att innebära en ny form av auktoritärt styre (Huntington, 

1991:292). Då dessa definitioner och begrepp kan upplevas som normativa och 

beskriver något mer än att gå från demokrati till mindre demokrati, var Bogaards 

(2018) begrepp avdemokratisering det som lämpade sig bäst för den här studien. 

 Analysnivån för den här studien har genomgående varit nationell och 

internationell. En alternativ ingångsvinkel hade varit att anlägga ett 

medborgarperspektiv. Demokrati kan mätas på fler sätt än så och Ekman et al. (2014) 

skriver att medborgares attityder är viktiga eftersom det ”anger det handlingsutrymme 

som den politiska eliten har att röra sig inom” (Ekman et al., 2014:240).  

Framtida forskning 
För framtida forskning uppmanas fler att studera avdemorkatiseringens särskilda 

gång. Det vore intressant att fördjupa sig i säkerhetsaspekten i en förestående 

avdemokratiseringstrend. Det är givet att den polska avdemokratiseringen är av 

säkerhetspolitisk vikt men på vilket sätt och i vilken utsträckning ska framtida 

forskning visa. Särskilt europeisk säkerhet är ett intressant område utifrån denna 

studie, ljuset av ett förhöjt västerländskt säkerhetsläge. Polen är en geopolitiskt viktig 

aktör som har en historia av att brygga öst och väst. Det väcker frågor både gällande 

landets medlemskap i NATO (North Atlantic Treaty Organization), jämte medlemmar 

som det auktoritära Turkiet, och i relation till ett fördjupat europeiskt 

säkerhetssamarbete genom PESCO (Permanent Structured Cooperation). Vilken del 

av demokratin är essentiell för att undvika krig och kan defekta demokratier vara lika 

fredliga så länge de befinner sig bland likar? Demokratiskt motiverade krig har bland 

annat handlat om intervention i auktoritära länder, vilket leder till frågan om hur EU 

och dess medlemsländer bör handla mot medlemsländer med auktoritära tendenser. 

Är hybridregimer en övergångsfas eller en bestående ny typ av regim? Huruvida 

Ungern eller Polens utveckling kan ge en snöbollseffekt på andra länder i regionen, 

eller på EU som institution, ska framtida forskning visa. 
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