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Abstract 
This essay has covered the democratic development in Poland between 2008 

and 2018. The purpose of this essay is to test and see if an existing 

democracy theory can explain the democratic development in Poland. The 

questions that I will be answering are;  

1. Is Poland an embedded or defect democracy?  

2. Can Merkel’s theory about embedded and defect democracy 

explain the development in Poland?  

The theory that is used and will be tested is Wolfgang Merkel’s theory about 

embedded and defect democracy. This theory will be carried out in the same 

way as Matthijs Bogaards and his addition of a diffusely defect democracy. 

Bogaards’ addition of diffusely defect democracy complements Markel’s 

theory with another definition of a defect democracy combining several of 

Merkel´s definitions of defect democracies.  This is a qualitative essay with a 

qualitative method. The theory will be in the form of both dimensions and 

definitions. The result is that Poland shows signs of a defect democracy, but 

Merkel’s theory about defect democracy, and carried out according to 

Bogaards, cannot totally explain the development in Poland. The conclusions 

are that Poland should be seen as a diffusely defect democracy and that 

Merkel’s theory cannot explain the democratic development in Poland.  
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1. Inledning  
 

Demokratin befinner sig i en kris, så skriver Freedom House i sin årliga 

rapport om hur det står till med demokratin i världen. Enligt Freedom House 

så har de uppmätta politiska och civila rättigheterna fått sitt lägsta värde på 

över tio år. Det är också det tolfte året i rad som demokratin går tillbaka i fler 

länder än länder som gör demokratiska framsteg. Det som kanske är mest 

oroväckande inför framtiden är att den yngre generationen kan förlora hoppet 

kring demokratin som det styrelseskick man ska sträva efter (Freedom in the 

World 2018, Freedom House). 

Europeiska Unionen beskrivs som en faktor som bidragit till att många 

länder lyckats bli liberala demokratier från att ha varit auktoritära. Merkel 

menar att EU har fungerat som ett integrationsverktyg av inbäddade 

demokratier bland annat för att de har höga krav på medlemsländer och för 

att de har vissa konstitutionella garantier (Merkel 2004, s. 48).  

Europeiska Unionen har mål som ska uppfyllas för att dels bli en 

medlemsstat men man är också skyldig att uppfylla dessa krav även efter 

man blivit en medlemsstat som bland annat är att landet man bor i ska 

respektera mänskliga rättigheter såväl som allmän och lika rösträtt och 

rättsstatsprincipen (Europeiska Unionen, en överblick 2019). Även om 

medlemsstater har som krav att uppfylla dessa så ser vi att länder som 

Nederländerna, Frankrike, Polen och Ungern har sett en markant ökning av 

högerpopulistiska partier som lyfts fram som ett hot mot demokratin då de 

ofta bortser från demokratiska värderingar och principer (Freedom in the 

World 2018, Freedom House).  
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När det kommer till hur man ska klassificera en demokrati så finns det olika 

slags demokratier och många välkända forskare har sin definition på vad en 

demokrati är. Exempelvis har Robert Dahl sin definition som kallas för 

polyarki och Huntingtons definition av en konsoliderad demokrati. Enligt 

Wolfgang Merkel är dessa definitioner lite för snäva och att det därför ibland 

kan ge en felaktig bild och att länder ibland blivit klassade som en 

konsoliderad demokrati även fast man egentligen inte uppfyller kraven utan 

att en del länder egentligen bara är en valdemokrati (Merkel 2004, s. 36–38). 

Merkel menar att hans teori om inbäddad demokrati är en mer omfattande 

definition om vad en konstitutionell demokrati är och att denna teori inte 

bygger på så kallade ”outputs” som ett karaktärsdrag för en konstitutionell 

demokrati, vilket är fallet i bland annat Robert Dahls definition av en 

polyarki (ibid s 36).  

För att gå tillbaka till Europa så har även EU-medlemsländer utmaningar 

med demokratin, exempelvis höger populistiska partier som vinner platser i 

parlamenten, och ibland är de även bland de större partierna i landet 

(Freedom in the World 2018, Freedom House). Polen är ett land där deras 

regeringsparti, Lag och rättvisa (PiS) räknas som ett populistiskt parti. Det 

betyder att de har samma utmaningar som resten av Europa för att bibehålla 

demokratin som man kämpat för (Freedom in the World 2018, Freedom 

house). Det har också rapporterats om att Polen fått en rekordlåg mätning i 

Freedom House årliga mätning från 2018. Bland annat när det gäller den 

övergripande poängen för demokratin generellt i landet (Nations in Transit 

2018, Confronting illiberalism) men också när det gäller variabler som det 

rättssystemet och national democratic governance (Nations in Transit 2018, 

Poland). Men det sägs också att demokratin i länder som exempelvis USA 

(Freedom in the World 2018, Freedom House), går bakåt men vi skulle dock 

aldrig tveka att fortfarande kalla USA för en konsoliderad demokrati. Skulle 

vi göra samma bedömning när det gäller Polen?  
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1.1  Problemformulering 
Det problem som kommer undersökas i detta arbete är att se om Wolfgang 

Merkels teori samt Bogaards tillämpning om inbäddad och defekt demokrati 

kan förklara demokratins utveckling i Polen. Wolfgang Merkel menar att 

hans teori är bredare och mer applicerbar än både Huntingtons definition om 

konsoliderade demokratier samt mer förklarande samt bredare än Robert 

Dahls teori om polyarki då han själv säger att han försökt hitta en medelväg.  

Han menar helt enkelt att deras teorier är alltför snäva och att det därför 

ibland blev fel kategoriseringar av länder (Merkel, 2004. s. 34–36). Det är 

här av intresse och se om Merkels teori med hjälp av Bogaards tillämpning 

kan förklara den utveckling som skett i Polen de senaste åren, samt om 

Merkels teori kan klassificera Polen som en inbäddad demokrati eller som en 

defekt demokrati. Detta för att Polen är ett land som tidigare klassificerats 

som en stabil demokrati, men som på senare tid rapporterats om att man fått 

viss tillbakagång när det gäller demokratin.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att ur ett teoriprövande perspektiv, se om det om 

det med hjälp av existerande teorier om demokrati kan förklara den 

utveckling som vi sett i Polen under en tioårsperiod. Syftet är också att kunna 

ge en bild av huruvida Polen fortfarande skall ses som en inbäddad 

demokrati, samt att lägga fram argument för om landet är en inbäddad 

demokrati eller inte. 

Mina frågeställningar blir därför:  

1. Skall Polen ses som en inbäddad demokrati, en defekt demokrati eller en 

diffust defekt demokrati?  

2. Kan Wolfgang Merkels teori om inbäddad och defektdemokrati kan 

förklara Polens demokratiska utveckling mellan åren 2008 till 2018?  
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2. Teoretisk analysram och tidigare forskning  
Den teori och det analysredskap som kommer att användas är Wolfgang 

Merkels teori om inbäddad och defekt demokrati och kommer tillämpas på 

det sätt som Bogaard har gjort i sitt arbete De-democratization in Hungary; 

diffusely deffective democracy. Han har alltså använt sig av just denna teori 

för att förklara utvecklingen i Ungern. Jag ska använda mig av hans 

tillämpning av denna teori och pröva om den tillsammans med Merkels teori 

kan förklara Polens demokratiska utveckling.  

Denna uppsats har också tagit inspiration från uppsatsen ” Budapest in 

Warzaw - eller en polsk palatsrevolution? - en fallstudie om 

avdemokratisering i Polen, skriven Anna Holm Bjelke. Men det kommer 

skilja sig åt är att jag inte kommer utgå från att det skett en 

avdemokratisering utan jag vill ta reda på huruvida det är så eller inte samt 

att Bogaards tillägg om diffust defekt demokrati har tolkats olika. Sedan är 

detta inte en jämförande studie mellan Ungern och Polen utan enbart en 

studie om Polen.  

Nedan kommer det presenteras både ursprungsteorin kring inbäddad och 

defekt demokrati men också hur tillämpningen av Bogaards ser ut. Detta för 

att Bogaards inte beskriver Merkels teori genomgående i sin studie och för 

att göra det tydligt så kommer både ursprungsteorin och tillämpningen 

beskrivas. Samtidigt använder sig Boogards av Merkels teori vilket gör det 

relevant att presentera båda. Tillämpningen enligt Bogaards kommer främst 

ske igenom två tabeller samt hans tillägg om diffust defekt demokrati.  
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2.1 Inbäddad demokrati  
Wolfgang Merkel menar att en inbäddad demokrati bygger på fem olika 

partiella regimer, bestående av; den valda regimen, politiska rättigheter, 

civila rättigheter, separation av makt och horisontellt ansvar, och sist den 

effektiva makten till att regera (Merkel 2004, s. 36–42). 

Merkel gör sedan uppdelning av dessa fem till tre olika dimensioner som 

kallas:  

1. Dimensioner för vertikal legitimitet. Här inkluderas: den valda 

regimen och politiska rättigheter.  

2. Dimensioner för liberal konstitutionalism och styre av lagen. Här 

inkluderas: civila rättigheter och horisontellt ansvarstagande.  

3. Dimensioner för kontroll över agendan. Här inkluderas; Den effektiva 

makten att regera (Merkel 2004, s 42). 

Utöver dessa så har han även formulerat kriterier för alla dessa 

dimensioner och det ser ut på följande sätt;  

1. Dimensioner för vertikal legitimitet;  

A. Vald regim  

1. Folkvalda politiker 

2. Universell rösträtt  

3. Rätten till att kandidera  

4. Korrekt arrangerade, fria och rättvisa val  

B. Politiska rättigheter  

5. Yttrandefrihet  

6. Föreningsrätt  

2. Dimensioner för liberal konstitutionalism och styre av lagen 

C. Civila rättigheter  

7. Individuella friheter från kränkningar gällande din 

bestämmanderätt av staten/ privata agenter  

8. Lika inför lag 
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D. Horisontellt ansvarstagande  

9. Horisontell separation av makten  

3. Dimensioner för effektiv kontroll över agendan 

E. Effektiv makt att regera  

10. Folkvalda politiker har den effektiva makten att regera  

(Merkel, 2004. s.42). 

 

Utöver dessa kriterier så menar han att en inbäddad demokrati är ömsesidigt 

inbäddad både internet och externt. När det kommer till internt, så menar 

Merkel att alla dessa fem partiella regimer både är självständiga 

komponenter men de är också beroende av varandra samtidigt som ingen av 

dessa fem partiella regimer blir mer dominant än någon annan. Merkel menar 

att den ömsesidiga inbäddningen av de institutioner som utgör en demokrati i 

form av ett nätverk bestående av dessa fem partiella regimer, är en försäkran 

om en väl fungerande och en uthållig demokrati (Merkel 2004 s. 43).  

Den externa inbäddningen består av tre komponenter; ett lands 

socioekonomiska kontext, det civila samhället och integration på 

internationell nivå. Dessa är dock inte avgörande när man avgör om man är 

en inbäddad demokrati eller inte (ibid s. 44).  Dessa är även svåra och mäta 

men är dock viktiga komponenter i denna teori och därför kommer de få en 

utförlig beskrivning nedan. Det kommer inte finnas någon utförlig analys av 

dessa men det kommer nämnas och framgå i resultatet och slutsatser.  

Den socioekonomiska kontexten är viktig då tidigare forskning enlig Merkel 

har visat att man har en välfungerande ekonomi i landet är viktigt för att 

bibehålla en stark demokrati. Samtidigt så är det inte bara ekonomin som ska 

fungera bra utan ett land behöver också ha ett bra fördelningssystem där det 

inte uppstår någon stor klyfta mellan de rikaste och de fattigaste. Om en del 

av befolkningen hamnar under fattigdomsgränsen eller har ett stort gap 
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mellan samhällets olika klasser kommer detta leda till att folk inte har samma 

politiska förutsättningar för att göra sin röst hörd. Ojämlikhet kommer leda 

till olika mycket politiskt deltagande mellan de olika samhällsklasserna och 

det kommer sedan leda till att demokratin i landet blir snedfördelad (Merkel, 

s 44–45). 

Det civila samhället är också en viktig del för en välfungerande demokrati 

och det består av fyra mindre delar. Skydd mot staten i den meningen att man 

ska ha ”naturliga rättigheter” med inspiration från John Locke, där 

civilsamhället är med och utvecklar deras negativa friheter. Civilsamhället 

fungerar som en skydd för individuellt självbestämmande, naturliga 

rättigheter och äganderätt (ibid 46).  

En annan del av det civila samhället har tagit inspiration från Montesquieu 

där det ska finnas en klar skillnad mellan stat och samhället. I denna modell 

menar han att det ska finnas en separation av makten men också lagar och 

regler som ska begränsa den centrala politiska makten, men också en balans 

mellan den politiska makten och de sociala nätverken som existerar i 

civilsamhället som kallas ” corpse intermédieré”. Styre av lagen och 

separation av makten fungerar bara om dessa ” corpse intermédieré” 

existerar. Dessa finns både i den politiska sfären och i det civila samhället. 

De är juridiskt skyddade och oberoende institutioner eller organisationer som 

för samman det samhällets sfär med den politiska sfären (ibid s. 46). 

Den tredje delen av det civila samhället är inspirerad av Tocqueville, som 

lägger vikt vid att man ska rätt att organisera sig och bilda organisationer. 

Med detta menas också att invånarna i ett land dagligen kunna träna upp sitt 

demokratiska tänkande och beteende så att detta sedan blir normen och 

någonting man vill bevara. Detta blir alltså effekterna om invånarna i ett land 

har rätten att organisera sig. Att folk har rätten att organisera sig kommer 

även att hjälpa till att implementera värderingar som tolerans, ömsesidig 
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acceptans och ärlighet. Detta har sedan mynnat ut i något som idag kallas för 

socialt kapital (ibid s. 46). 

Den fjärde delen av det civila samhället består i att det blir en pre-

institutionell sfär bestående av att civilbefolkningen, särskilt de ekonomiskt 

utsatta och de som har svårt att engagera sig politiskt, uttrycker sina politiska 

intressen samt ekonomiska. Genom att de själva väljer att organisera sig på 

egen hand, så kommer detta inspirera politiken långt utöver makt och 

ekonomiska intressen. De politiska partierna och parlamentet är beroende av 

intressegrupper finns och att de både ger indikationer på vad som bör 

förändras samt fungera som länk mellan de politiska eliterna och 

civilbefolkningen (ibid s. 47). 

Sammanfattningsvis så bygger det civila samhället på dessa grunder och om 

allt fungerar som det ska så kommer det skydda folket från maktmissbruk, 

främja styre av lagen men också separationen av makt, det kommer utbilda 

folket och samtidigt bidrar detta till att rekrytera politiska eliter som tar 

hänsyn till dessa grunder och slutligen kommer civilsamhället också bli ett 

sätt för demokratisk självrannsakan (ibid s. 47).  

Den sista delen av den externa inbäddningen är internationell och regional 

integration. Här lyfts EU fram eftersom det både är ett ekonomiskt och 

politiskt regionalt samarbete. Där är kraven för att bli medlem höga, när det 

gäller att man ska vara en demokrati och detta innebär att det ger stabilitet. 

Att ha ett sådant här samarbete och en union som värnar om demokratin, 

bidrar till att demokratin ofta blir stabil över tid (ibid s. 47–48).  
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2.2 Defekt demokrati  
När något av dessa tio kriterier inte är uppfyllda, det vill säga sämst 2,99 

poäng i mätningar som Freedom House och Bertelsmanns transformation 

index minst 8, så har vi att göra med en defekt demokrati eftersom alla dessa 

är ömsesidigt beroende av varandra. Även om man har bra poäng kan det 

ändå betyda att man är en defekt demokrati (Bogaards s. 1483). När det 

kommer till en defekt demokrati så finns det fyra olika typer av en defekt 

demokrati. Exklusiv demokrati, illiberal demokrati och delegativ demokrati 

(Merkel, s 49–50) och handledningsdemokrati (Bogaards s.1488), samt att 

Bogaards har valt att lägga till en typ av defekt demokrati som inte finns med 

i Merkels ursprungliga demokrati nämligen diffust defekt demokrati. Det 

finns inte någon klar betydelse av vad just detta är mer än att den innehåller 

dimensioner ifrån flera av andra defekta demokratier. Men en diffust defekt 

demokrati som Bogaards själv beskriver det är ett land som inte uppfyller 

alla kriterier för en inbäddad demokrati men uppfyller inte heller alla krav 

inom en specifik defekt demokrati heller utan innehåller dimensioner som 

återfinns i flera av de definitioner av defekta demokratier som presenteras 

nedanför (Bogaards s.1491–1492). 

När det kommer till den exkluderande demokratin så kan en demokrati vara 

exkluderande på två sätt menar Bogaards i sin tillämpning av Merkels teori. 

Dels kan den vara exkluderande när det kommer till rösträtt och utförandet 

av valet när man ska välja sina politiker som ska representera en själv. Det 

andra sättet är igenom att man blir begränsad i sin form av politiska 

rättigheter som i sin tur är sammanhängande med politiskt deltagande 

(Bogaards s. 1484–1485).   
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När det kommer till en illiberal demokrati så har domstolar bara en 

begränsad påverkan på den verkställande och den lagstiftande makten. När 

det kommer till konstitutionella principer och normer har de en väldigt lite 

påverkan på hur regeringen agerar. En illiberal demokrati karaktäriseras 

också av inskärningar i form av de civila rättigheterna eftersom styre av 

lagen är begränsad och på så sätt kan individuella och civila rättigheter inte 

upprätthållas (Merkel 2004, s. 49). Bogaards har samma tillämpning fast han 

har då lagt till korruption också (Bogaards s. 1487).  

En delegativ demokrati är när den lagstiftande makten och den dömande 

makten har en begränsad inverka på den verkställande makten. Separation av 

makten som är en grundbult i en inbäddad demokrati, är alltså icke 

fungerande och ofta karaktäriseras detta också av en ledare som är väldigt 

karismatisk och som agerar utanför de konstitutionella ramarna och kan 

nästan fatta beslut på egen hand (Merkel 2004, s. 50). 

En handledningsdemokrati är att beslutsfattande hamnar i händerna hos vissa 

politiska domäner som inte är demokratiskt tillsatta, det vill säga ledare som 

inte valts och ett vanligt exempel på detta är att militären (Bogaards s. 1485). 

Detta förekommer ofta igenom konstitutionella fördänringar och det kan 

innefatta fler aktörer än bara militären som exempelvis gerillarörelser, 

multinationella företag. Denna är inte så vanlig när det kommer till Central-

och Öst Europa utan är mer förekommande i Sydamerika och Asien (Merkel 

2004 s.49).  

Bogaards egna tillägg av en defekt demokrati är diffust defekt demokrati som 

han menar behövdes för att beskriva Ungerns utveckling då Merkels 

ursprungliga teori inte var tillräcklig. En diffust defekt demokrati är som 

Bogaards beskriver det, en blandning mellan illiberal, exkluderande, 

delegativ och domändemokrati. Orsaker till att ett land blir klassat som en 

diffust defekt demokrati är för att man inte uppfyller alla de kriterier som 

finns inom en typ av defekt demokrati. Man uppfyller istället ett antal 
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kriterier inom flera typer av defekta demokratier och Bogaards kallar då detta 

för en diffust defekt demokrati. Detta är också en kritik mot Merkel. Att det 

ofta är snäva formuleringar och kriterier som exempelvis för en illiberal 

demokrati. Bogaards menar att det behövs ett diffust tillägg för att 

klassificera länder som inte uppfyller alla kriterier för de snäva 

formuleringarna för defekta demokratier, men uppfyller ett antal kriterier 

inom flera av de defekta demokratidefinitionerna som jag nyss beskrivit. 

Denna definition är också ett sätt att klassificera länder som man är oense om 

vad de ska klassificeras som (Bogaards s. 1485–1491). 

Det är också kritik mot Merkel att hans definitioner när det gäller defekta 

demokratier ibland är lite snäva och att det är svårt att uppfylla alla de 

specifika kriterier som finns inom en specifik defekt demokrati. Därför har 

Bogaards valt att göra ett eget tillägg som är hans diffust defekt demokrati 

(Bogaards, s. 1490). 

 

2.3 Orsaker till en defekt demokrati  
Vägen mot modernisering ses ofta som en orsak till att man går från en 

inbäddad till en defekt demokrati. Detta är ofta faller när den 

socioekonomiska utvecklingen i ett land moderniseras samtidigt som man 

bara har en semi-modern generell utveckling när det gäller resten. Detta ger 

en ojämn fördelning när det gäller makt, särskilt när det kommer till den 

rikare delen av befolkningen där demokratin kan ses som ett hot mot deras 

ekonomiska intressen (Merkel, 2004. s. 52). 

Graden av modernisering ses också som en orsak till en defekt demokrati. 

Risken för att bli en defekt demokrati ökar när det finns en sned fördelning 

när det gäller graden av socioekonomiska utveckling samt samhällets 

resurser i stort.  Samtidigt som det finns en ojämn fördelning när det kommer 

till ekonomiska, intellektuella och kulturella kunskaper, detta i sin tur leder 
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till att vissa grupper får mer politiskt inflytande och påverkar på så sätt det 

politiska eliterna. Detta i sin tur försvårar den demokratiska omställningen då 

det också motverkar demokratiska institutioner med sina ekonomiska 

intressen (ibid s. 52–53).  

Ekonomiska trender och särskilt ekonomisk kris ökar risken för att ett land 

blir en defekt demokrati. En ekonomisk kris kan ofta innebära att en regering 

går utanför de konstitutionella ramarna och reglerna även om den värsta 

krisen är över (ibid s.53). 

Socialt kapital är en annan orsak till att ett land kan bli en defekt demokrati. 

Om ett land under en längre tid haft ett lågt socialt kapital så ökar det risken 

för en defekt demokrati. Om ett socialt kapital har varit lägre hos en etnisk 

grupp eller en religiös grupp så är det ofta en illiberal demokrati men man 

kan vara en illiberal demokrati utan att ha diskriminerat en etnisk eller 

religiös grupp (ibid).  

Civilsamhället spelar en stor roll när det gäller huruvida ett land blir en 

defekt demokrati eller inte. Har individerna i ett land svårt att lita på andra 

personer i samhället så försvårar detta arbetet med att bilda politiska partier 

och intressegrupper som i sin tur försvårar att skapa institutioner. Dessa 

institutioner är viktiga när det kommer att kunna införa demokrati och om de 

inte finns, så finns det heller inget skydd när det gäller politiska rättigheter 

eller skydd mot civila rättigheter. Ju mer ett land är organiserat på etniska 

och religiösa grunder, desto högre löper risken för att en etnisk grupp eller 

religiösgrupp blir exkluderad och blir fråntagna sina rättigheter, oftast på 

grund av polarisering (ibid). 

Nationsbildandet kan vara en annan orsak, där olösta konflikter och kriser 

inom landet kommer att försvåra hela processen att bli en liberal demokrati 

och risken för att vissa blir exkluderade ökar markant (ibid s. 53–54). 
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Vilken typ av icke demokratisk regim man har haft innan. Ju längre tid som 

en totalitär, auktoritär eller liknande regim har suttit vid makten och påverkat 

den politiska kulturen i ett land desto större är risken för att man får en defekt 

demokrati. Om den tidigare institutionaliserat vissa procedurer för 

maktfördelning och vem som har mest makt, ju större är chansen att 

separation av makten inte införs och att man behåller de tidigare 

institutionaliserade procedurerna (ibid s.54). 

Transitionen från ett icke demokratiskt styre till ett demokratiskt styre är 

väldigt viktigt om man ska bli en liberal demokrati. Ju mer inkluderande man 

är tidigt i transitionen desto större är chansen att man respekterar de nya 

demokratiska institutionerna och lagarna, då är det större chans att man blir 

en liberal demokrati (ibid).  

Politiska institutioner är en avgörande del huruvida man blir en liberal 

demokrati eller inte. Om en nysatt demokratisk regim1 tar efter karaktärsdrag 

som klientism och korruption även kallade informella institutioner, och detta 

blir det sättet som de politiska eliterna interagerar med den civila 

befolkningen, desto större är risken att de nya formella institutionerna inte 

blir institutionaliserade. De informella institutionerna kommer att motarbete 

de formella och demokratiska institutionerna och därför ökar också risken för 

att man blir en defekt demokrati (ibid). 

Internationella och regionala omgivningen spelar också roll, detta är även en 

del i en inbäddad demokrati. Europeiska Unionen är en sådan regional 

mekanism som värnar den liberala demokratin. Om denna har svaga 

institutioner och svaga incitament för att bevara en liberal demokrati, så ökar 

 
1 Regim är den terminologi som Merkel använder sig av även om jag vet att regim ofta 
förknippas med en auktoritär stat. I detta fall är det i positiv bemärkelse och betyder att man 
har folkvalda politiker som styr landet.  
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risken att ett lands regering överstiger institutionella begräsningar som finns 

(ibid). 

2.4 Hypoteser 
Givet denna teoretiska utgångspunkt utgår detta arbete utgå ifrån hypotesen 

att Polen skall ses som en defekt demokrati då jag tror att Polen inte 

uppfyller alla dessa kriterier för en inbäddad demokrati. Mer specifikt så 

kommer hypotesen utgå ifrån att Polen är en diffust defekt demokrati då jag 

tror att man inte uppfyller alla de kriterier som finns för att kunna klassas 

som en specifik defekt demokrati och bör därför ses som en diffust defekt 

demokrati.  

Den andra hypotesen som detta arbete utgår ifrån är att Boogards tillämpning 

av Merkels teori inte kan förklara den demokratiska utvecklingen genom att 

de orsaker som Merkel beskriver inte kommer överensstämma med de 

orsaker som nämns i Polens utveckling.  

3. Metod och material  
Detta kommer vara ett kvalitativt arbete, med detta menas att man gör 

närläsning av det material man samlat in med hjälp av det analytiska verktyg 

som kommer att konstrueras under rubriken ”teori”. Denna metod passar bäst 

då alla passager i det material jag kommer använda mig av inte kommer vara 

av samma betydelse och alla passager kommer därför inte vara lika viktiga 

för att besvara frågorna i den här uppsatsen, därför är en kvalitativ metod och 

föredra. Detta för att svaret på mina frågor inte alltid kommer tydligt framgå 

i det empiriska materialet jag valt och för att frågorna jag utformat kräver 

närläsningar av texter för att kunna besvaras. Svaren på frågorna kommer 

ibland finnas latent i texten vilket gör att närläsning av materialet kommer 

utgöra den bästa metoden för detta arbete (Esaiasson et al. 2017, s. 211). 

Detta arbete  kommer därför inte vara en kvantitativ studie. Jag kommer inte 

själv samla in material och sedan göra beräkningar av det empiriska 
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materialet jag samlat in. Denna studie kommer istället utgå från sekundära 

källor med vissa kvantitativa inslag. Dessa inslag kommer att vara i form av 

poängsintervaller som kommer från mitt empiriska material. Jag själv 

kommer dock inte dela ut någon poäng. (ibid s.198).  

Detta kommer också vara en teoriprövande studie, det vill säga att teorin 

kommer vara i fokus. Det innebär att i detta arbete kommer jag att pröva 

Merkels teori om inbäddad och defekt demokrati på det empiriska material 

som jag samlat in. Detta sker ofta i form av hypoteser och dessa har 

preciserats under avsnittet teori. Detta arbetets syfte att pröva teorin på det 

empiriska materialet och sedan se om teorin kan vara en förklaringsfaktor för 

demokratins utveckling i Polen, mellan 2008 och 2018. Denna teori kommer 

alltså att antingen bekräftas eller falsifieras (ibid s.41). Detta analysverktyg 

för denna teori har presenterats under avsnittet teori.  

Detta arbete kommer alltså att vara en teoriprövande och en jämförande 

fallstudie. I detta arbete så kommer det vara ett fall, som är Polen. Fallet 

Polen kommer att jämföras utifrån olika kontexter som kommer utgöras av 

olika år och kommer jämföras mellan de olika åren. En jämförande studie 

kan också utgöras av flera fall exempelvis olika länder.  Jag kommer dock 

närgranskningar av mitt fall för att se om den teori jag valt kan förklara mitt 

fall. Kontexterna i denna fallstudie kommer vara olika år, det vill säga från 

2008 till 2018. Den teoriprövande aspekten har beskrivits i stycket ovanför. 

(ibid s. 108–109).  

Operationaliseringen av Merkels teori och Boogards tillämpning består av 

vad de kalla för inbäddad demokrati, där denna är uppbyggd på fem partiella 

regimer. Dessa fem partiella regimer är: en vald regim2 (valda ledare igenom 

rättvisa och fira val), politiska rättigheter, civila rättigheter, separation av 

 
2 När det kommer till just terminologin regim så är jag väl medveten om att regim på 
svenska har en betydelse att regimen är auktoritär. Men i detta fall handlar det om 
demokratiskt valda ledare och har inte samma negativa betydelse.  
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makt och horisontellt ansvarstagande (Merkel 2004, 36–42). Det finns också 

någonting som kallas för defekt demokrati som är när man inte uppfyller 

kraven för en inbäddad demokrati och man har defekter (ibid. s. 48–49). 

De fem partiella regimerna kommer utgöras av dimensioner som finns 

beskrivet i avsnittet om teori. Dessa dimensioner utgör ett brett område där 

specifika karaktärsdrag eller faktorer kan placeras inom och sedan kan vi 

också se i vilken ytterlighet det närmar sig. I detta arbete kommer 

ytterligheterna vara antingen så är man en inbäddad demokrati eller en defekt 

demokrati. Uppgiften består i att fånga in de viktigaste områdena och se om 

Polen antingen kommer placera sig inom ramen för inbäddad demokrati eller 

inom ramen för en defekt demokrati (Boréus & Bergström 2018, s. 153). 

Dessa dimensioner finns beskrivna under avsnittet teori och kommer sedan 

att utgöra det analysverktyg som kommer prövas på texten för att se om de 

dimensioner som finns förklarade för inbäddad och defekt demokrati, går att 

hitta i det empiriska material som är insamlat. Utifrån dessa dimensioner 

kommer Polen klassificeras som antingen en inbäddad eller defekt demokrati 

vilket kommer vara svaret på min första fråga (ibid 154). Sedan kommer 

även de definitioner som finns av defekta demokratier vara ett ytterligare ett 

analysverktyg dessa kommer inte att göras till ett analysschema på samma 

sätt som analysschemat för inbäddad demokrati. Samtidigt kommer dessa 

dimensioner även vara till hjälp för andra frågan där jag kommer se om man 

inte uppfyller alla kriterier för en inbäddad demokrati. Därefter kommer jag 

se svar jag behöver och jag kommer sedan kunna pröva och se om Merkels 

orsaker kan stämma in på Polen som i sin tur kommer kunna besvara frågan 

om denna teori kan förklara Polens utveckling eller inte. 

Frågan huruvida Merkels teori om inbäddad eller defekt demokrati kan 

förklara Polens utveckling kommer att dels besvaras med hjälp av 

dimensionerna. Vi får först svar på om Polen är en inbäddad eller defekt 

demokrati och sedan kommer orsakerna jämföras. Om orsakerna stämmer 
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överens med hur det ser ut Polen, så kan teorin förklara utvecklingen och om 

de inte stämmer överens så kan den inte förklara utvecklingen och då 

falsifieras också teorin.  

Merparten av det empiriska material som kommer användas i detta arbete 

kommer från två demokratiindex, Freedom House och the Bertelsmanns 

Transformation Index (BTI). Här kommer både poängsättningen och 

rapporter att utgöra det empiriska materialet. Dessa två index finns i 

Boogards tillämpning av Merkels teori och därför kommer dessa också 

utgöra merparten av det empiriska materialet i detta arbete då detta ska vara 

en replikering av hans tillämpning. (Bogaards 2018, s. 1483) Det empiriska 

material kommer sedan att kompletteras med andra vetenskapliga artiklar 

och eventuellt mediereportage som anses relevanta för denna studie. 

Freedom House delar ut poäng för varje land efter hur de uppfyller deras 

demokratikriterier, där 1 är det bästa ett land kan få och 7 är den sämsta 

poängen man kan få. Intervallet 1.00 till 2,99 ses som konsoliderade 

demokratier. Medan poängen 3,00–3,99 är vad de kallar semi konsoliderade 

demokratier medan poängen 4,00 – 4,99, är transitons- eller hybridregimer. 

Intervallet 5–5,99 indikerar att ett land är en semikonsoliderad auktoritär 

regim medan 6,0–7,0 indikerar att landet är en konsoliderad auktoritär regim 

(Nations in Transit, Methodology, Freedom House). 

Freedom House har blivit det demokratiindex som bland annat journalister 

och statsvetare använder sig av för att det är enkelt att tillgå och det är ofta 

ett bra sätt och uppmärksamma trender. Det lyfts ofta upp som ett index med 

en bra balans mellan statistiska analyser samt teoretisk diskussion. Men ofta 

betonas det att Freedom House inte är en källa som är tillräcklig på egen 

hand för djupare analyser och bör därför kompletteras med andra källor, 

vilket också kommer vara fallet i detta arbete (Merkel, 2004 s. 34–35). 
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Freedom House bygger på expertutlåtanden vilket både har sina för- och 

nackdelar. En fördel med detta är just att de är experter och att de har 

kunskap om just detta. De har den kunskap som krävs om demokratiska 

rättigheter, och de har också kunskap om de kontexter som bör tas hänsyn 

till. Skulle de eventuellt inte ha den kunskapen som krävs för ett specifikt 

land har de tidigare erfarenhet av att få fram den information som krävs för 

att göra att i ett senare skede kunna göra ett uttalande och bedömning 

(Skaaning, 2018. s.110). En annan fördel med Freedom House är att de 

använder sig av ganska detaljerade rapporter kopplade till sina bedömningar, 

vilket i sin tur ger en bild av vilka omständigheter som ligger till grund för 

deras bedömning (Skaaning, 2018. s.111). 

Ett potentiellt problem med expertbedömningar är dock filtreringen av 

information och att experterna troligtvis inte kommer fram till en exakt lika 

bedömning och de kommer lägga fram olika argument för att styrka sin 

bedömning. Ett annat potentiellt problem kan vara att deras kunskap kan 

ibland också skilja sig åt, samt att de inte alltid har den tiden att göra en 

noggrann kodning. Deras bedömning kan ibland också vara lite subjektiv på 

grund av deras politiska åsikter, jobb etc. (ibid s.111).  

The Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) är också ett 

demokratiindex som bygger på experters bedömningar (ibid s. 110).  BTI har 

samma upplägg som Freedom house i den meningen att de kompletterar sin 

poängbedömning med att ge ut årliga rapporter om respektive land och där 

går som tidigare nämnts, att se på vilka grunder man delvis bedömt ett land 

på (ibid s.111).  Således har detta index samma fördelar och nackdelar som 

Freedom House som jag nyss skrivit om.   

Det som skiljer sig mellan Freedom House och BTI är deras 

poängbedömning där skalan går från 1–10, där 1 är lägsta poängen och 10 är 

den högsta poängen. (Transformation index BTI, methodology).  Intervallet 
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10–8 poäng indikerar att det är en konsoliderad demokrati eller inbäddad 

demokrati som Merkel valt att kalla det (Bogaards 2018, s. 1485).  

4. Resultat och analys  

4.1 Demokratin i siffror mellan år 2008 och 2018  
Tabell 1. Tabell tolkad och utförd enligt Bogaards tillämpning. (Boogards 2018) 

Freedom House  2008 2010 2012 2014 2016 2018 Defekt 

Valprocess (12) 12 12 12 12 12 12 Exkluderande 

demokrati 

Politiskt  deltagande 

(16)  

16 16 16 16 16 16 Exkluderade 

demokrati 

Organisationsfrihet 

(12)   

12 12 12 12 12 10 Exkluderande 

demokrati 

Yttrande och 

tryckfrihet (16)  

16 16 16 16 16 14 Illiberal 

demokrati  

Individuella 

rättigheter och 

självbestämmande 

(14)  

14 14 14 14 14 14 Illiberal 

demokrati 

Styre av lagen (16) 13 13 13 13 13 11 Delegativ 

demokrati 

Regeringens 

funktion (10)  

10 10 10 10 10 8 Ingen defekt 

Politiska rättigheter 

* (1)  

1 1 1 1 1 1  

Civila rättigheter* 

(1)  

1 1 1 1 1 2  

Kommentar: Siffrorna i tabellen kommer från Freedom house och deras 

aggregerade poäng för subkategorier och ”Freedom in the World”. Poängsättning 

går från lågt till högt, det vill säga att ju högre poäng man får desto bättre är det 
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och ju mer demokratisk anses man vara. Högsta möjliga poäng står inom parentes. 

Inte för politiska rättigheter och civila rättigheter*.  

*Politiska och Civila rättigheter har en skala från 1–7, där 1 är den bästa poängen 

och 7 den sämsta. Ju lägre poäng desto mer demokratisk anses man vara. 

Kolumnen med rubriken ”defekt” är klassificering efter Merkels teori och Bogaards 

tillämpning. Poängen inom parentes är bästa poängen man kan uppnå. 

Tabell 2. Tolkad och tillämpad enligt Bogaards tillämpning (Bogaards 2018)  

BTI Index 2008 2010 2012 2014 201

6 

2018 Defekt  

Fria val (10) 10 10 10 10 10 10 Exkluderand

e demokrati 

Organisationsfrihe

t 

(10)   

10 10 10 10 10 9 Exkluderand

e 

demokrati 

Yttrandefrihet (10) 8 9 9 9 10 8 Exkluderand

e 

Självständigt 

rättsväsende (10) 

9 9 9 9 9 7 Illiberal 

demokrati 

Civila rättigheter 

(10) 

9 9 10 10 9 9 Illiberal 

demokrati 

Separation av 

makt (10)  

9 9 10 10 10 8 Delegativ 

demokrati 

Maktmissbruk 

som leder till åtal 

(10) 

8 8 8 8 9 8 Delegativ 

demokrati  

Effektiv makt att 

regera (10)  

10 10 10 10 10 10 Ingen defekt 

Demokratistatus 8,8  9,0 9,2 9,4 9,5 8.58  

Klassificering Dem

. 

Dem

. 

Dem

. 

Dem

. 

Dem Dem

. 
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Kommentar: Siffrorna kommer från Bertelsmanns Transformation Index 

landrapporter om Polen. I denna tabell så går poängen från lågt till högt, där höga 

poäng indikerar att man är mer demokratisk. Alla kategorier i denna tabell går från 

1 till 10, där 10 är bästa möjliga poäng och 1 är sämsta poäng. Klassificeringen 

här utgår från BTI´s egna klassificering om man är en konsoliderad demokrati eller 

inte. Under rubriken ”defekt så baseras det på Merkels teori och Bogaards 

tillämpning, djupare diskussion för detta kommer nedan. Poäng inom parentes är 

bästa mjöliga poäng. 

4.2 Polen som en defekt demokrati  
Polen har indikatorer som både indikerar att man är en inbäddad och defekt 

demokrati. Men kriteriet för att vara en inbäddad demokrati, var att alla de 

indikatorer som finns listade i teori avsnittet uppfylls och att det inte uppvisar 

några tecken på att det finns defekter (Merkel, 2004, s. 42). I Polens fall 

uppfyller man inte alla de kriterier som behövs för klassas som en inbäddad 

demokrati och en djupare analys kommer nedanför. Polen kommer därför att 

klassas som en diffust defekt demokrati då man visar indikationer av både 

illiberal, exkluderande och delegativ demokrati.  En djupare analys 

presenteras nedan.  

Indikatorerna för vertikal legitimitet är; en folkvald regim som i sin tur består 

av; folkvalda politiker, universell rösträtt, rätt att kandidera, fira och rättvisa 

val samt att de ska vara korrekt arrangerade. Den vertikala legitimiteten 

består också av politiska rättigheter som i sin tur består av; pressfrihet och 

föreningsrätt (Merkel 2004. s.42) 

Polen har under hela perioden (2008–2018) visat att valen man håller är 

korrekta, fria och rättvisa val där det finns en universell rösträtt och där ingen 

del av befolkningen är exkluderad. Detta har alltså varit fallet sedan 1990. I 

senaste valet 2015, var en oberoende valobservatör på plats, OSCE, An 

Election Assessment Mission of the Organization for Security and 

Cooperation in Europe. De rapporterar även att partier som företräder etniska 
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minoriteter gynnas i valen då de inte behöver ha lika många signaturer för att 

registrera ett parti och man är heller inte bunden till parlamentsspärren på 

fem procent (BTI, Country Report Poland, 2018).  

Även Freedom House rapporterar om att valen i Polen är fria, rättvisa och 

korrekt arrangerade. Det finns inga begränsningar när det kommer till att 

kandidera, vilket också förklarats tidigare, att etniska minoriteter får fördelar 

när det kommer till att ställa upp i val och så vidare (Nations in Transit, 

2018, Poland).  

När det kommer till politiska rättigheter och politiskt deltagande som är den 

andra delen i vertikal legitimitet, så visar Polen indikationer på en 

exkluderande demokrati, vilket också ses i de två tidigare tabellerna. 

Eftersom valprocessen finns med i dimensionerna för vertikal legitimitet så 

blir alltså båda dessa kriterier klassificerade som exkluderande även om 

valprocessen i sig inte är exkluderande (Bogaards 2018, s. 1484–1487). 

När det kommer till organisationsfrihet och rätten till att demonstrera så har 

den sedan 1997 varit skyddad i den polska konstitutionen igenom artiklarna 

nummer 11, 12 och 57. Vilket innebär att alla borde ha samma rätt att få 

demonstrera. Detta har också respekterats under tidigare år och de har ofta 

värnat om rättigheten att demonstrera, men detta ändrades drastiskt under 

slutet av 2016. Polen har också fått en nia i poäng i organisationsfrihet som 

enligt BTI´s index tyder på att den är demokratisk enligt deras egen 

bedömning.  Under december månad, beslutade parlamentet att 

demonstrationer som organiserats av myndigheter, kyrkor och andra religiösa 

organisationer samt de ” återkommande demonstrationsgrupperna” kommer 

få för tur till att hålla demonstrationer. Detta innebär att vissa grupper for 

förtur när det kommer till att få tillstånd att demonstrera (BTI 2018, Country 

Report, Poland). Men organisationer har rätt till motdemonstrationer, så 

länge man befinner sig på ett avstånd av minst 100 meter. Detta betyder att 
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grupper har chansen att ha motdemonstrationer och uttrycka sina politiska 

åsikter (Nations in Transit 2018, Poland). 

 En annan oroväckande utveckling är att politiska demonstrationer som varit 

riktade mot PiS och regeringen, har blivit bemötta med utredningar men 

också blivit åtalade i domstol för deras demonstrationer (Nations in Transit 

2018, Country Report, Poland). Detta är också exkluderande i sig då andra 

former av demonstrationer inte blivit utredda eller behövt gå till domstol. 

Detta är också ett tecken på en illiberal demokrati då inte alla är lika inför då 

de som visat sig kritiska mot regeringen i form av protester har blivit utsatta 

för särskilda utredningar medan folk som utför andra typer av protester inte 

blivit utsatta för detta (Merkel, 2004, s. 39–40).  

När det kommer till polska NGO:s (Non governmental organizations) så har 

den polska regeringen beslutat att finansieringen av dessa organisationer 

kommer centraliseras till den nya polska politiska myndigheten som ska 

ansvara för att utveckla civilsamhället i Polen och som i sin tur lyder under 

premiärministerns ledning. Detta innebär att regeringen i sin tur har ett stort 

inflytande över hur organisationer får sin finansiering (Nations in Transit 

2018, Poland). Detta kan i sin tur bli ännu mer exkluderande då regeringen 

egentligen har makten att bestämma vilka organisationer som ska få 

finansiering och finansieringen bidrar ofta till mycket som har med att man 

kan anordna demonstrationer osv. Detta kan i sin tur begränsa för hur vissa 

organisationer kan organisera sig osv. När man blir begränsad i hur man kan 

organisera sig så är man en defekt demokrati och även ibland också 

exkluderande då vissa organisationer kan bli exkluderande från att organisera 

sig och liknande, vilket blir att man får begränsade politiska rättigheter 

(Merkel 2004s, 39–40). Exempel på exkluderade organisationer är de som 

stödjer kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation blev helt utan stöd 

för andra året i rad (Nations in Transit 2018, Poland). Enligt Human Rights 

Watch har organisationer som stödjer kvinnors rättigheter och rätten till fri 
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abort, blivit anklagade för bedrägeri och man har blivit nekade statligt stöd 

utan en egentlig förklaring eller anledning.  Man har också blivit ett offer för 

polisrazzior där även dessa skett på tvivelaktiga grunder (Human Rights 

Watch 2019). Detta är också tecken på att man exkluderar de organisationer 

som arbetar för kvinnans rätt, igenom att inte ge dessa organisationer statligt 

stöd.  

Även om det vid en första anblick kan se ut som Polen respekterar 

organisationsfriheten fullt ut, då man har fått nio av tio poäng, så är fallet inte 

så. Vid närmare granskning av rapporterna och med hjälp av Merkels teori 

och Bogaards tillämpning, är Polen inom denna dimension en exkluderande 

demokrati på grund av att man inte uppfyller de som finns kriterier för en 

inbäddad demokrati och dess kriterium för organisationsfrihet, vilket 

innefattar att alla organisationer ha samma möjligheter för demonstrationer, 

organisera sig, kommunicera ut politiska budskap och så vidare. Även om 

man har rätt till motdemonstrationer, är vissa typer av organisationer valda 

före andra när det kommer till demonstrationer och därför bör det 

klassificeras som en exkluderande demokrati inom detta kriterium. Även när 

det kommer till ekonomiskt stöd till organisationer, så påverkar det hur 

organisationer kan organisera sig och kommunicera med befolkningen och 

medlemmar (Merkel 2004, s. 38–39). 

 

Polen har dock en valprocess som uppfyller de kriterier som finns för vald 

regim vilket gör att man har inslag av exkluderande demokrati, men man 

uppfyller alltså inte alla de kriterier som finns inom en exkluderande 

demokrati.  

När det kommer till de politiska rättigheterna så består de också av 

yttrandefrihet vilket också inbegriper pressfrihet (Merkel 2004, s. 39–42). 

När det gäller yttrande- och pressfriheten så är dessa också skyddade i den 
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polska konstitutionen sedan 1997 genom artikel 57. Den polska befolkningen 

har inte påverkats så mycket för de har fortfarande tillgång till fler olika 

sorters information men, när det kommer till media och tv-kanaler så är dessa 

mer drabbade. Media har på senare år blivit högst politiserat och har särskilt 

påverkat det nationella tv och radiosändningsrådet. Detta råd har tidigare 

verkat för att bevara yttrandefriheten men har sedan 2015 använts som en 

funktion för att kontrollera media. Sedan 2015 är också tillsättningen av de 

som arbetar på rådet politiserade och de blir utvalda och tillsatta av 

finansministern (BTI 2018, Country Report, Poland). 

Regeringen har också försökt vid flera tillfällen att förändra medielandskapet 

igenom att bland annat förvandla tv-kanaler från kommersiella till 

”nationella institutioner” som i sin tur skulle ha i uppgift att endast rapportera 

bra saker som regeringen. Det blev bara diskussioner i parlamentet eftersom 

Europakommissionen och Euroepiska rådet tryckt på och satt press på polska 

regeringen. Regeringen lyckades också i slutet av 2016, föra fram och rösta 

igenom en lag som begränsade journalisters bevakning inom parlamentet 

dels när det gäller debatter och liknande men även begränsa deras bevakning 

av parlamentariker. Denna lag avskaffades under 2017 efter stora protester 

(BTI 2018, Country Report, Poland).  

Freedom House rapporterar att pressfriheten i landet bara är delvis fri och att 

medielandskapet sedan 2015 har förändrats och påverkat pressfriheten och 

visar att den är hotad.  En av de mest kontroversiella händelserna under 2017 

var att en utländskt ägd tv-kanal (Amerikanskt ägd) hade blivit bötfälld med 

1.5 miljoner zloty, för att deras rapportering av den parlamentariska kris som 

drabbade landet under 2016. Detta med motiveringen att deras rapportering 

hade uppmuntrat befolkningen till att begå olagliga handlingar och 

uppmuntrat till ett beteende som skulle ha bidragit till att den allmänna 

säkerheten i landet hotats. Det är dock oklart om den blev betald eller om 

polska tv och radiosändningsrådet drog tillbaka boten. Det har också 
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diskuterats att gör det svårare för utländska medieaktörer att äga lokala 

medier, detta var ett förslag från kulturministeriet, men den nyvalda 

premiärministern sa att de inte skulle genomföra denna lag för att det skulle 

göra ledare i Västeuropa upprörda och det var något som man vill undvika. 

Men det har funnits kritik från PiS sida att den alltför stor del av den lokala 

pressen är utländskt ägd och det är en ”ohälsosam” utveckling och 

koncentration av lokaltidningar (Nations in Transit 2018, Poland).  

Detta ger en indikation att det funnits försök till att begränsa yttrandefriheten 

och pressfriheten. Bland annat igenom Tv- och radiosändningsrådet, men när 

vissa organisationer uttrycker sin kritik mot regeringen i en del fall har de 

blivit satta under utredning- 

När det gäller liberal konstitutionalism och styre av lagen så består detta av 

tre olika dimensioner; man ska ha rätt till självbestämmande och man ska 

därför inte få detta kränkt av staten eller privata aktörer, alla ska vara lika 

inför lagen (dessa är också civila rättigheter) och en horisontell separation av 

makten (kallas också för horisontellt ansvarstagande) ska finnas (Merkel 

2004, s. 42). 

Polen och dess institutioner har tidigare respekterat och upprätthållit de civila 

rättigheterna, men har på senare tid blivit föremål för diskussion då det blivit 

en utdragen process och att det på så sätt även blivit svårare att upprätthålla 

de civila rättigheterna. De har bland annat fått kritik av europeiska domstolen 

för mänskliga rättigheter att deras rättegångar tar alltför lång tid och (BTI 

2018, Country Report Poland). Ett ämne som ofta tas upp när man pratar om 

civila rättigheter är abort. Abort har varit förbjudet i Polen sedan 1993, utom 

när; en kvinnas liv är hotat av graviditeten, att kvinnan blivit gravid genom 

en kriminell handling samt om barnet i magen har en allvarlig skada. Detta är 

en sak som drar ner betyget i bland annat Freedom house bedömning 

(Freedom in the World 2018, Poland). Detta är en begränsning för kvinnor 

när det kommer till att bestämma över sina egna kroppar vilket också innebär 
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att man har begränsat kvinnors rättigheter att bestämma själva (Human 

Rights Watch 2019).  

När det kommer till styre av lagen har man fått 11 av 16 i Freedom House 

bedömning och 8 av 10 i BTI´s bedömning. En av dessa dimensioner är 

separation av makt, vilket enligt polsk grundlag har varit fallet sedan 1997. 

Regeringen hålls ansvariga av den polska första kammaren samtidigt som de 

enskilda parlamentsledamöterna har rätten och resurserna att överse och 

kontrollera så att den verkställande makten håller sig inom de 

konstitutionella principerna (BTI 2018, Country Report Poland).  

Det rapporteras om att styre av lagen i Polen inte är som den en gång varit. 

Styre av lagen har sedan 2015 och PiS kom till makten, så har det skett stora 

förändringar i det polska rättssystemet. Bland annat så har tre domare som 

tidigare blivit valda, inte blivit insvurna av premiärministern, och man valde 

istället tre stycken nya domare till den polska konstitutionella domstolen. Det 

har stiftats lagar både under 2015 och 2016 påverkar den konstitutionella 

domstolen på sätt som går emot de konstitutionella principer som finns. Den 

konstitutionella domstolen (constitutional tribunal) har även förlorat sin roll 

som beskyddare av den polska konstitutionen. Den polska regeringen har 

också ändrat i den hösta domstolen som, bryter mot den polska 

konstitutionen och tvingat närmare 30 procent av domarna i den hösta 

domstolen att avgå trots att de blivit valda under en period bestående av sex 

år.   

Det nationella rådet för domarkåren har också förändrats då tillsättning av 

dess medlemmar nu blivit politiserad och parlamentet tillsätter medlemmarna 

nu istället till församlingen för domare av särskilda juridiska uppdrag. Man 

begränsar alltså konstitutionen med vanlig lagstiftning. Detta visar att 

regeringen får mer politiskt inflytande över rättsväsendet och detta innebär 

också att separationen av makten försvagas och den lagstiftande samt 
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beslutande makten blir svårare att begränsas av den dömande makten 

(Wyrzykowski 2019 s. 417).  

Enligt Merkel så är egentligen lagstiftarna bundna till de konstitutionella 

principerna som finns i ett land och att man därför håller sig inom vissa 

ramar. Men i en illiberal demokrati så är dessa konstitutionella principer inte 

lika starka och är ibland försvagade (Merkel, 2004, s. 49). I Polen ser vi 

liknande tendenser där man ändrar konstitutionen med vanlig lagstiftning 

även om man inte har den majoritet som krävs för att ändra den, man har 

bland annat ändrat tillsättningen av domare inom vissa instanser och man 

vägrade att svära in tre redan valda domare samt att man avskedat domare i 

högsta domstolen vilket strider mot den polska konstitutionen (Wyrzykowski 

2019 s. 417). Detta visar tecken på att man tar kliv mot en illiberal demokrati 

då man inte respekterar de konstitutionella principer som finns samt att Polen 

blivit anklagade för att inte respektera individers civila rättigheter i form av 

långa rättsprocesser.  

Bland annat att rättsprocessen tar lång tid (BTI 2018, Country Report 

Poland), att vissa demonstranter blivit satt under utredning för att man varit 

kritisk mot regeringen medan andra typer av demonstrationer inte blivit det 

vilket tyder på att alla inte är lika inför lagen (Nations in Transit 2018).  

Enligt Merkel så har en inbäddad demokrati en klar separation av makten, 

alla är lika inför lag och man har civila rättigheter som respekteras (Merkel 

2004, s. 39–40, 42). Som jag nämnde nyss, finns det klara indikationer att 

separation av makten inte är lika tydlig då vi ser att den polska regeringen 

med PiS i spetsen får inflytande över rättsväsendet samt att de 

konstitutionella begräsningar som funnits innan inte har samma kraft längre, 

exempelvis att man byter ut domare i högsta domstolen, ändrar tillsättningen 

av medlemmar i det särskilda juridiska rådet osv. Att civila rättigheter som 

lika inför lag inte alltid är fallet då vissa blivit satta under utredning efter 

demonstrationer som varit mot regeringen (Nations in Transit 2018, Poland), 
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kvinnorättsorganisationer blivit utsatta för razzior utan egentlig förvarning 

och på tvivelaktiga grunder (Human Rights Watch 2019).  Detta tyder på att 

man civila rättigheter och separation av makten inte fullt intakta vilket också 

innebär att man i detta avseende uppfyller kriterier för en illiberal demokrati 

(Merkel 2004, s, 39–40).  

Man ser också att det finns inslag av en delegativ demokrati, som jag skrev 

nyss så tar inte regeringen i en del fall inte hänsyn att de bryter mot de 

konstitutionella normerna när det kommer till att avsätta domare, tillsätta 

nya, att alla inte är lika inför lagen. Detta är tydliga indikationer på att Polen 

har inslag av en delegativ demokrati (Merkel 2004, s.50). PiS (Polska partiet 

Lag och rättvisa) har kunnat få igenom lagstiftning igenom så kallade 

”privata medlemsförslag”, dessa har en kortare väg till att bli lag då dessa 

inte behöver gå på remiss till organisationer och ministrar. De kontroversiella 

lagarna angående rättsväsenden har bland annat gått denna väg. Privata 

medlemsförslag stod för runt 40 procent av alla lagar som antogs under 2018 

(Nations in Transit 2018, Poland). Detta visar också på att det dömande och 

den lagstiftande makten inte har kunnat förhindra implementeringen av dessa 

lagar. Sedan har man gått emot konstitutionella förordningar vilket också 

visar på att den dömande makten i Polen inte längre har samma makt som 

den lagstiftande och den verkställande, vilket leder till en obalans och så 

kallade ”checks and balances” inte fungerar (Merkel 2004, s. 50). Enligt 

Freedom House så har PiS varit under stort inflytande av deras partiledare, 

Jaroslaw Kaczynski och han har varit den som styrt partiet. Han innehar inte 

presidentposten vilket gör att blir intressant när han rent formellt endast är 

partiledare och parlamentariker (Nations in transit 2018, Poland). 

 För en delegativ demokrati så har denna defekta demokrati ofta en 

karismatisk president som påverkar politikens utfall och output (Merkel, 

2004, s.50) men i Polens fall har partiledaren varit mer inflytelserik (Nations 

in Transit 2018, Poland). Detta ligger inte helt i linje med Merkels definition 
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av delegativ demokrati. Men man får ändå benämningen delegativ demokrati 

i tabellen då partiledaren är en person med stort inflytande över partiet och 

dess policy förslag.  (Merkel 2004, s. 50).  

När det kommer till att politiker missbrukar sin makt och är korrumperade så 

leder detta till att dessa politiker åtalas under polsk lag. Även om det sedan 

2015 blivit lite mindre fokus på korruption så är det ingenting som anses vara 

ett problem enligt Bertelsmanns Transformation index (BTI 2018 country 

Report Poland). Medan Freedom House rapporterar att korruption är 

någonting som den polska befolkningen ser som ett problem för vissa yrken 

som läkare, politiker. Men det har inte rapporterats om att det förekommit 

korruption på nationell nivå men på lokalnivå har det förekommit vid enstaka 

tillfällen. Där har det rapporterats om korruption och även lett till åtal för 

detta. Högt uppsatta politiker har också blivit anklagade för korruption med 

det har inte lagts fram bevis för detta och en valde själv att kliva ner. Detta 

har också bara hänt vid enstaka tillfällen och jag lägger inte heller någon 

större vikt vid detta (Nations in Transit 2018, Poland). 

Den sista dimensionen i Merkels inbäddade demokrati består av att de 

folkvalda parlamentariker och politiker är de som styr och de som beslutar 

om lagar (Merkel 2004, s.41–42).  

I Polen har de demokratiskt valda politikerna den makten att besluta om lagar 

som styr landet. Premiärministern och presidenten har de verkställande 

uppgifterna och makten, där presidenten bland annat använt sitt veto mot en 

del lagförslag som skulle påverkat rättssystemet ännu mer. Den katolska 

kyrkan i Polen har stort inflytande när det kommer till samhällets 

värderingar. Polen har sedan konstitutionen skrevs 1997 varit en sekulär stat. 

94 % av den polska befolkningen ser sig själva som katoliker, vilket gör att 

kyrkans roll i samhället blir viktig, även om man inte har någon formell 

makt. Den katolska kyrkan har ”skyddat” Polen från externa och interna 

påtvingade myndigheter under tidigare år. Man har även tillsammans med 
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PiS var med och försökt att införa ännu hårdare abortlagar, men efter stora 

protester från kvinnorättsorganisationer så backade de i frågan. Kyrkans 

inflytande visas också igenom att PiS försöker få vissa politiska värderingar 

legitimerade igenom att bygga de på religiösa grunder. Katolska kyrkan 

brukar också mellan val ge rekommendationer om hur folk bör rösta och hur 

kyrkan ser på valet (BTI 2018, Country Report, Poland). 

Detta ger en indikation på att en del makt ligger utanför de folkvaldas 

händer, även om kyrkan i sig inte har någon formell makt. Men vi har sett att 

under tidigare år så har de haft makt och det ser ut att leva sig kvar i form av 

informell makt. Dock har kyrkan ingen veto rätt, som Merkel beskriver att 

någon domän har vetorätt och kan upphäv beslut och så vidare. Kyrkan 

används istället för att legitimera en del politiska åsikter vilket gör att kyrkan 

ändå har inflytande och en informell makt. Sedan är Polen en sekulär stat 

men kyrkan har ändå stort inflytande gällande politiken i form av att var ett 

sätt legitimera vissa politiska värderingar som grundar sig på religiösa 

grunder. Man ser heller inga indikationer på en handlednings demokrati då 

kyrkan inte har vetorätt och man har inte heller tagit någon politisk domän 

från de folkvalda politikerna (Merkel, 2004, s. 49). Där av kan inte Polen ses 

som en handlednings demokrati. 

 

 

4.3  Merkels teori som förklaringsfaktor  
 

När det kommer till orsaker till att ett land blir en defekt demokrati, så anger 

Merkel orsaker som brukar känneteckna defekta demokratier. De två första 

som står listade är modernisering och socioekonomisk utveckling i ett land, 

och om landet har semimodernt styre och den ekonomiska tillväxten är stor, 

och snedfördelning av ekonomiska resurser (Merkel 2004, s. 52–53). Detta är 
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inte fallet i Polen då Polen har en god ekonomisk tillväxt enligt BTI då Polen 

haft en GDP-tillväxt på 2,7 procent samt att regeringen gjort det lättare för 

bland annat familjer och få ekonomiskt stöd samtidigt som Polen i stort ses 

som ett modernt land (BTI 2018, Country Report, Poland). En annan orsak 

som Merkel tar upp är ekonomisk kris (Merkel s. 53), vilket inte går att hitta 

i Polen då man har en starkt ekonomisk tillväxt.  

Ett lågt social kapital kan också bidra till en defekt demokrati och detta är 

ofta fallet till en illiberal demokrati (Merkel s. 53). Socialt kapital är inte 

heller någonting som det rapporterats om att det är lågt, utan man har ganska 

hög tillit till personer i sin närhet men lite sämre när de kommer till att lita på 

främlingar. Men man är inte en uteslutande illiberal demokrati och man har 

inte uteslutit någon etnisk eller religiös grupp från att få civila och politiska 

rättigheter (BTI 2018, Country Report, Poland).  

Civilsamhället är också en faktor som kan bidra till en defekt demokrati då 

ett icke fungerande civilt samhälle kan påverka detta (Merkel s. 53). I Polen 

ser vi dock ett civilsamhälle som fortfarande fungerar även om det skett 

förändringar som kan komma att förändra det civila samhället i framtiden. 

Polen har många intresseorganisationer och politiska partier får bildas och 

politiska partier som företräder minoritet har lägre krav på namnlistor och är 

inte bundna till fem procent spärren för att komma in i parlamentet. Man har 

protester mot kontroversiella lagar som bidragit till att de dragits tillbaka 

vilket visar att det fungerar fortfarande (BTI 2018, Country Report Poland).  

Freedom House rapporterar dock att civila samhället blivit påverkat då 

finansiellt stöd NGO:s står under staten och att man skapat en myndighet 

som ska ”främja” det civila samhället (Freedom House 2018, Poland). Detta 

är alltså inte heller en faktor som förklarar att Polen är en defekt demokrati.  

Nationsbildandet är en annan faktor som Merkel listar och där olösta 

konflikter kan bidra till en defekt demokrati och att vissa grupper blir 

exkluderade (Merkel s.53–54). Men detta är inte heller någon orsak till 
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varför Polen uppvisar tecken på en defekt demokrati. Då tecken på 

exkludering beror på andra faktorer.  

Om ett land har haft en totalitär eller auktoritär regim kan detta påverka 

politiska processer, procedurer och den politiska kulturen. Har man haft det 

en längre period så kan det ha en stor inverkan på demokratin (ibid s 54).  

Polen var fram till 1989 under kommunistiskt styre och var en del av den 

sovjetiska inflytandesfären. Men redan under 2000-talet ansågs Polen vara en 

marknadsekonomi och blev medlem i både EU och NATO, vilket indikerar 

att man relativt snabbt ansågs vara en demokrati (Britannica 2019). Så tidigt 

som 2002 ansågs alltså Polen vara en konsoliderad demokrati (Merkel 2004 

s. 51).  Detta tyder dock på att Polen inte påverkats så mycket av den tidigare 

regimen utifrån de källor som använts i detta arbete. Detta kan inte heller 

anses vara någon förklaringsfaktor till Polens defekter utifrån den 

information jag använt mig av.  

Politiska institutioner i en transition och i ett tidigt skede av 

demokratiseringen spelar stor roll för hur politiska institutioner kommer att 

fungera om de nya formella institutionerna tar efter influenser som 

korruption och klientism ökar risken för en defekt demokrati (Merkel 2004 s. 

54). Enligt BTI har Polens politiska institutioner fungerat bra och fungerat på 

ett korrekt sätt men att det egentligen sedan 2015 blivit föremål för 

diskussion (BTI 2018, Country Report Poland). Detta visar också att Polen i 

ett tidigt skede fick fungerande institutioner och att det innebär också att man 

varit inkluderande i den politiska processen. Defekterna har alltså uppstått i 

ett senare skede.  

Internationella och den regionala omgivningen är en viktig del både för en 

inbäddad demokrati men spelar också stor roll när det kommer till om en 

demokrati är defekt. Det kan exempelvis handla om att EU har svaga 

institutioner och incitament (Merkel s.54). Men som tidigare nämnts i detta 

arbete så har EU vidtagit åtgärder igenom att bland annat framföra kritik 
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tillsammans med nationella organisationer som fått en del kontroversiella 

lagar att upphävas (BTI 2018, Country Report Poland). Samtidigt så har det 

talats om att EU kan aktivera artikel 7 mot Polen som i slutändan kan 

innebära att man förlorar sin rösträtt i EU (Nations in Transit 2018, Poland). 

Detta visar på att EU haft en påverkan på Polen samt att de incitament man 

har till sitt förfogande har fungerat, även om artikel 7 fortfarande pågår.  

5. Slutsatser  
 

En första slutsats man kan dra är att den första hypotesen om att Polen ska ses som 

en defekt demokrati, mer specifikt en diffust defekt demokrati, styrks och det är 

även svaret på den första frågeställningen i detta arbete. Polen ska alltså ses som en 

diffust defekt demokrati för att det finns brister i Polens demokrati och man 

uppfyller inte krav som finns för en inbäddad demokrati. Samtidigt kan landet inte 

uteslutande kallas för varken en illiberal demokrati, exkluderande eller en delegativ 

demokrati, utan uppvisar indikatorer som återfinns i alla dessa tre fall av defekta 

demokratier, därför skall Polen ses som en defekt demokrati enligt Merkels teori 

och Bogaards tillämpning. Anledningen till detta är att man uppvisar defekter främst 

i det som kallas den interna inbäddningen som bestod av fem partiella regimer som 

kommer presenteras längre ned.  Här följer argument för denna klassificering;  

Polen uppvisar brister i politiska rättigheter där organisationsfriheten blivit påverkad 

på ett negativt sätt då vissa organisationer blivit satta under utredning utan egentlig 

anledning medan också stödet för NGO:s är centraliserat vilket också lett till att 

organisationer i en del fall blivit utan stöd, kvinnorättsorganisationer är en sådan 

grupp av organisationer som blivit ganska hårt drabbade då en kvinnlig organisation 

blivit utan stöd i två år. Detta är tecken på en exkluderande demokrati då vissa typer 

av grupper blir utan ekonomiskt stöd, i detta fall är det kvinnorättsorganisationer. 

När det kommer till demonstrationer så har vissa typer av organisationer i en del fall 

fått förtur, som kyrkliga organisationer, myndigheter och organisationer som 

”demonstrerar regelbundet”. Detta är också ett tecken på exkluderande demokrati då 
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andra typer av organisationer kan bli nekade tillstånd om exempelvis en kyrklig 

organisation vill demonstrera vid samma datum.  

 Yttrandefriheten har också blivit hotad även om den är konstitutionellt skyddad. 

Det nationella Tv-och radiosändningsrådet som verkat för att skydda 

yttrandefriheten i tv har fått andra uppgifter som nu går ut på att kontrollera att inte 

alltför negativa saker sägs om regeringen. En amerikanskt ägd tv-kanal blev också 

bötfälld för att ha rapporterat om den parlamentariska kris som drabbade Polen 

under 2016. Man ville också begränsa bevakningen av parlamentet vilket man först 

lyckades med, men man drog tillbaka lagen efter stora protester. Detta visar också 

på att medie- och tryckfriheten är delvis satt under hot. 

När det kommer till dimensioner för liberal konstitutionalism och styre av lagen så 

består de av civila rättigheter som innebär att staten inte får inskränka ens privatliv 

etc., man ska vara lika inför lag samt att det ska finnas separation av makten. Det 

finns brister även här där civila rättigheter i form av att rättsprocessen tar lång tid 

och berövar då individen dess frihet. När det kommer till självbestämmande så har 

abortfrågan dragit ner betyget på civila rättigheter då kvinnor inte har rätten att själv 

välja att göra abort eller inte. Utan abort är bara tillåtet om det hotar kvinnans liv, 

om graviditet skett igenom en kriminell handling samt om barnet i magen har en 

allvarlig skada. Den som genomför en abort kan riskera upp till tre års fängelse.  

Även när det kommer till likhet inför lagen finns det också brister. Demonstranter 

som demonstrerar mot regeringen har blivit utsatta för utredning och ibland dömda 

på tvivelaktiga grunder. Kvinnorättsorganisationer har blivit utsatta för polisrazzior 

utan anledning och på tvivelaktiga grunder samt att man fått saker beslagtagna. 

Detta visar tecken på illiberal demokrati då de civila rättigheterna inte respekteras 

fullt ut. Det har även förekommit korruption på lokal nivå, även om det bara hänt 

vid enstaka tillfällen, vilket också finns inom ramen för illiberal demokrati.  

När det kommer till separation av makten så ser vi att den politiska domänen fått 

ökat inflytande över den dömande makten. Detta har skett igenom att man avskedat 

domare trots att de har mandat på sex år. Bland annat har detta inneburit att 30 

procent av domarna i högsta domstolen fått avgå, man har vägrat att svära in 

tidigare valda domare i högsta domstolen. Detta strider mot konstitutionen, 
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samtidigt som domstolarna blir mindre oberoende av den politiska sfären. Man 

använder sig av vanlig lagstiftning för att begränsa domstolarna samt den polska 

konstitutionen. Samtidigt har tillsättningen av medlemmar i det nationella 

domarrådet blivit politiserad då parlamentet numera tillsätter medlemmarna i 

förförsamlingen för domare av särskilda juridiska uppdrag. Detta visar också tecken 

på en illiberal demokrati då den dömande makten blivit begränsad och att de i sin 

tur inte kunnat avslå de lagar som begränsar det dömande instansen.  

Polen visar också upp tecken på en delegativ demokrati. Detta sker i form av att en 

del fall konstitutionella principer inte efterföljs, exempelvis rättsväsendet. Men 

också separation av makten då den dömande och den lagstiftande makten bara har 

begränsad inverkan på den verkställande makten. Detta brukar också kännetecknas 

av en karismatisk ledare i form av en president eller premiärminister. I Polen så är 

fallet istället att partiledaren för PiS, som styr partiet och i många fall ses som den 

personen med mest inflytande. Man använder sig att så kallade ”privata 

medlemsförslag” som innebär att den parlamentariska processen blir kortare och kan 

därför verkställas snabbare. Men varken premiärministern eller presidenten som har 

verkställande makten har tagit egna initiativ till att implementera förslag. Men de 

lagförslag som dragits tillbaka har varit på grund av protester eller att presidenten 

använt sitt veto.  

När det kommer till domändemokrati så återfinns inga tecken på detta då den 

effektiva makten att regera ligger hos de folkvalda politikerna. Även om kyrkan har 

informellt inflytande i både politiken i civilsamhället så har man inte tagit någon 

politisk domän från de folkvalda politikerna.  

De flesta defekter återfinns som sagt i den delen som kallas för den interna 

inbäddningen medan i den externa inbäddningen visar upp ett god ekonomisk 

tillväxt, den regionala och internationella kontexten visar sig hindra en del av den 

negativ utvecklingen. Polen har ofta dragit tillbaka de lagar som EU kritiserat vilket 

tyder på att EU påverkar Polen i viss mån. EU har nu pratat om att aktivera artikel 7 

och om detta kan vända Polens utveckling återstå att se. Det civila samhället 

uppvisar dock brister ibland annat att samhälle och stat ska vara separerat då staten 

styr allt stöd till NGOs. Men likhet inför och att man ska fri från orättvis behandling 
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av staten uppfylls inte heller fullt ut. Polen uppfyller därför endast två av tre 

komponenter i det som kallas för den externa inbäddningen.  

En andra slutsats man kan dra är att den andra hypotesen också bekräftas då Merkels 

teori och Bogaards tillämpning inte tillsammans kan förklara Polens demokratiska 

utveckling mot en defekt demokrati, även om Bogaards tillägg om diffust defekt 

demokrati blev användbar vid klassificeringen av Polen. Merkel nämner 

modernisering, ekonomiska trender, civilsamhället, socialt kapital, nationsbildandet, 

tidigare totalitär eller auktoritär regim, transition av politiska institutioner och 

internationell och regional kontext. I Polen har man en god ekonomisk tillväxt, men 

man har inte ett semi-modernt styre utan ett modernt styre, ingen ojämnfördelning 

av ekonomiska resurser som bidragit till att vissa ekonomiska intressen hindrat 

utvecklingen mot demokrati. Polen befinner sig inte i någon ekonomisk kris utom 

man har en god ekonomisk tillväxt. Detta visar på att Polen har en god ekonomisk 

trend och att ekonomin inte är en orsak till deras defekter i demokratin uppstått.  

Man har ett relativt aktivt civilsamhälle med intresseorganisationer, även om dessa 

ibland blivit måltavla för regeringen. Den tidigare regimen har inte heller påverkat 

regeringen och de politiska institutionerna och dess sätt att arbeta. Man har inga 

olösta konflikter i landet som kan påverka nationsbildandet samt att den 

internationella och regionala omgivningen är stark.  

Anledningen till att Merkels teori om inbäddad och defekt demokrati samt Bogaards 

tillämpning inte kan förklara utvecklingen i Polen är för att defekterna i demokratin 

har uppstått efter uppbyggnadsfasen. Med detta menas att den negativa utvecklingen 

har skett under tiden man har ansetts vara en fullt fungerande demokrati. Man har 

alltså gått från en inbäddad demokrati till en defekt demokrati. 

Detta har varit ett arbete som analyserat Polens utveckling enligt Merkels teori och 

de slutsatser som jag kommit fram till bygger på Wolfgang Merkels teori samt 

Bogaards tillämpning. Jag vet också att det finns en mängd andra teorier om 

demokrati, och det kan också vara intressant och ett exempel på framtida forskning 

och se hur andra teorier hade klassificerat Polen. Andra förslag på forskning är och 

se om artikel 7, om den aktiveras mot Polen, kommer ha någon inverkan på 

utvecklingen i Polen. Artikel 7 är en åtgärd som vidtas om ett medlemsland inte 
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uppfyller deras grundläggande värderingar som demokrati, oberoende rättsväsende, 

bryter mot mänskliga rättigheter etc. Analysera andra EU-länders demokratiska 

utveckling vore också intressant, liksom Turkiet som på senare tid skrivits mycket 

om och där man också vet mer på förhand vad som skett i landet. 
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