
Studiematerial - Demokrat

1. DEMOKRATINS HISTORIA

ca 500 år f.Kr.

Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom först i antikens Grekland. Styrelseformen innebar 
en direktdemokrati som tillät samtliga vuxna manliga medborgare att medverka i folkförsamlingens beslut. 
Undantagna var dock kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt slavar.

1700-tal

Den representativa demokratin, där medborgare (länge bara de vuxna männen) valde de styrande som genom 
majoritetsbeslut bestämde politikens innehåll, växte fram. 
I Frankrike bidrog filosofer som Voltaire, Montesquieu och Rousseau, under stark påverkan av brittiskt tän-
kande (särskilt Locke och Hume), med rationalistisk kritik till att försvaga opinionens stöd för enväldet.
I Nordamerika påverkade dessa idéer den utveckling som ledde till frigörelsekriget mot Storbritannien. Oav-
hängighetsförklaringen 1776 uppbars av folksuveränitetens princip. Den fastslog också alla människors jäm-
likhet och oförytterliga rättigheter. Författningen av 1789 präglas såväl av principen om maktdelning mellan 
lagstiftande, verkställande och dömande makt som av folksuveränitetens principer. I dess rättighetskatalog 
fanns garantier för tros-, yttrande-, förenings- och församlingsfrihet. USA:s författning har betecknats som 
de demokratiska idéernas första seger i den europeiska civilisationens historia.
De franska revolutionerna, främst 1789 och 1848, innebar viktiga steg i den europeiska demokratins ut-
veckling. År 1789 antogs en rättighetsförklaring efter amerikansk modell, och två år senare genomdrevs en 
konstitutionell författning, enligt vilken kungen avstod från envåldsmakten. 

1900-tal

Under 1900-talet, särskilt efter första världskrigets slut, fullbordades demokratiseringen genom att rösträtten 
i flertalet stater utsträcktes, till slut också till kvinnor. 
Andra världskriget ledde till nya genombrott för demokratin i de delar som behärskades av västmakterna. 
Både Västtyskland och Italien fick åter demokratiska författningar. I Östeuropa kvävdes däremot demokratins 
möjligheter. Sovjetunionen införde inom området för sitt inflytande författningar med kommunistiska sty-
relseprinciper. I avkolonialiseringens spår företogs åtskilliga försök med demokratiska författningar i de f.d. 
kolonierna. I stort sett misslyckades de; enpartistater med diktaturpräglade författningar blev allt vanligare.
Det tredje historiska genombrottet för demokratiska idéer skedde snabbt under hösten 1989, då alla de östeu-
ropeiska länderna i Warszawapakten, uppmuntrade av den nya perestrojka-politiken i Sovjetunionen, avskaf-
fade sina påtvingade kommunistiska system med ambitionen att ersätta dessa med demokratiska värderingar 
och politiska institutioner.

 



I dag

De nya demokratiska stater som följde på kommunismens fall uppvisar mycket olika utvecklingsdrag. I 
många av dem har den politiska demokratin mött stora svårigheter, vilket inte minst tillskrivs avsaknaden av 
en rättsstatstradition.
I debatten om Europeiska unionen (EU) har fundamentala demokratiproblem återigen aktualiserats. Man kan 
generellt säga att det inte finns någon demokratiteori som omedelbart kan appliceras på den nya situationen. 
Påståendet gäller för såväl demokrati på europeisk nivå som demokrati inom nationalstater med övernationell 
bindning.
Man brukar tala om ett demokratiskt underskott i den nuvarande EU-konstruktionen eftersom endast par-
lamentet är folkvalt och kan ställas till ansvar i allmänna val. Europeiska unionens råd (Ministerrådet) kan 
stifta lagar men är inte ansvarigt inför någon väljarkår.
Bedömningarna av demokratin och EU har samband med huruvida man uppfattar EU som något till vilket 
nationalstaten avstår sin suveränitet eller som något till vilket vissa uppgifter delegerats. Om man uppfattar 
EU som en blivande federation mellan nationalstater behöver inte de demokratiska problemen avvika mycket 
från dem som föreligger i federala stater som USA eller Tyskland. Väljer man andra nivåer för mellanstat-
lig samverkan inom ramen för EU kan det krävas nya konstruktioner som tillgodoser de demokratiska krav 
som kan ställas ur nationalstatens synvinkel, beträffande både demokratin inom Europeiska unionen och den 
nationella demokratin.

Källa: Nationalencyklopedin

2. Vivian Nielsen om DEMOKRAT

Vivian Nielsen är född 1962. Hon bor i Köpenhamn och är verksam som dramatiker, regissör och skådespe-
lare. Hon är utbildad på scenskolan vid Århus Teater och har bland annat arbetat som skådespelare på Det 
Kongelige Teater, Dr Dante, Gladsaxe och Betty Nansen Teater. Som dramatiker har Vivian Nielsen skrivit 
flera pjäser, bland annat ASTA – DIE ASTA om Asta Nielsen, Danmarks stora stumfilmsstjärna på 1920-ta-
let. Några av sina egna pjäser har hon också regisserat, till exempel EN ICKE UBETYDELIG HISTORIE. 
Vivians pjäs om konstnärsparet Kröyer, DEN YTTERSTA NATTEN, hade urpremiär i januari 2003 på Vend-
syssel Teater och utsågs till det årets danska turnéföreställning. 2006 mottog Vivian Nielsen också priset som 
årets danska dramatiker för sin pjäs BRANDES.

- Vilken var din utgångspunkt för att skriva DEMOKRAT?

  - Jag tänkte på något som skiljer Sverige från Danmark och jag tänkte på morden på Olof Palme och Anna 
Lindh. De morden var och är ju som två öppna sår i det svenska samhället. Mordet på en statsminister eller 
en utrikesminister är ju det värsta som kan hända i en demokrati. Det är, precis som terrorism, en handling 
som angriper själva grundtanken för demokratin.

Men även om jag började med att läsa mycket om Olof Palme för att läsa in mig på svensk politik så visste 
jag från början att jag inte var intresserad av att skriva någon biografisk, dokumentär pjäs.  Det som verkli-
gen fick mig att börja skriva var egentligen ett citat av Platon: ”Känslor är demokratins värsta fiende”. Det 
citatet, tillsammans med tanken att demokratin är något ganska abstrakt, det var där jag började.



Demokratin är ju en hållning, en levande organism. Demokrati, det handlar om hur vi förhåller oss till varan-
dra. Det och demokratin som politiskt system är två helt olika saker. Det går inte att exportera demokrati till 
andra länder, att tvinga på andra länder vår demokrati. En lag kan man kanske införa över en natt, men hur 
vi förhåller oss till varandra, det förändras över generationer. Det räcker inte att ställa in en valurna i ett land 
och sen tro att man har infört demokrati där. Demokrati är en levande process och den ”blir aldrig slutgiltig” 
som det står i inledningen till ”Erövra demokratin!”, en lärobok i demokrati av Hans Albin Larsson. 
Vad som också är viktigt i en demokrati är de bilder av omvärlden som presenteras för oss. Det är de bilder-
na som ger stöd för våra länders handlingar i världen. Danmark ingår ju i alliansen mot Irak och är faktiskt 
i krig i dag. En händelse som ”Muhammedkrisen” var på sätt och vis för oss som Palmemordet var för er. 
Plötsligt blev vi medvetna om att vi i vårt land ingick i ett sammanhang som var mycket större än bara oss 
själva. Det var också en anledning till att pjäsen utvecklades till att innefatta landet Parakesh. Landet är vis-
serligen påhittat, men förhållandena där liknar på många sätt de i Pakistan, ett land som kommit mycket mer 
i fokus för kriget mot terrorismen nu än när jag började skriva pjäsen. 

I ett sådant skede som när Danmark dras in i ”kriget mot terrorismen”, ser vi också hur skör och föränderlig 
vår demokrati är. Hos oss pågår en stor debatt där vi måste fråga oss hur demokratiska vi är i våra länder 
i dag. Hur demokratiska kan vi vara? Hur stor frihet ska vi ha? Hur många register ska vi ha? Hur mycket 
övervakning ska vi ha? Hur mycket demokratisk frihet måste vi offra för vår säkerhet? Vilka är demokratins 
styrkor och vilka är demokratins svagheter?

Om man som många unga i dag, tagit demokratin för given och inte reflekterat över vad den innebär vad gäl-
ler frihet och ansvar, inser man kanske att alla som lever i en demokrati idag, vare sig man vill det eller inte, 
också är en del av den demokratin. Som pjäsens ”Evald” säger: ”I en demokrati är vi alla politiker.”

Det talas i pjäsen också om förnuft och känsla och hur de två kan mötas i engagemanget. Känslor i sig kan 
vara otroligt destruktiva, men de kan vara en enorm drivkraft för en politiker. Den personliga hållningen är 
viktig för en politiker men jag tror också att det hos de allra flesta stora personligheter som funnits inom po-
litiken har funnits en förmåga att kombinera den personliga ambitionen med en ambition, en tro på ett bättre 
samhälle.

Pjäsens Evald är intressant – han är en slags ”spin doctor” som vill göra politiken global i stället för natio-
nell, för att kunna föra en ekonomisk politik och en miljöpolitik som är hållbar för hela världen. Det är en 
ambition som är svår, kanske omöjlig, att genomföra på demokratisk väg, men den demokratiska vägen har 
ju å andra sidan aldrig varit någon enkel väg att gå. Evald är på ett sätt idealisten i stycket och han har rätt i 
otroligt mycket. Men hur förenar man hans idéer med det mänskliga? 

En annan svårighet med demokratin är också kravet på att allt ska vara offentligt. Samtidigt rymmer makt-
spelet inom politiken så mycket mer än bara partitillhörighet. Det finns maktpsykologier och medvetna och 
omedvetna strategier som fungerar på helt andra sätt. Som politiker tror jag man lätt kan hamna i kläm: 
politiker måste kunna samtala med varandra utan att det varje gång är offentligt. Det är ett mänskligt behov, 
en mänsklig rättighet, som går stick i stäv med demokratins krav.

Det finns mycket som är värt att diskutera vad gäller vår syn på demokrati och så länge vi orkar göra det, 
kommer demokratin också att fortsätta vara levande för oss. En förutsättning för demokratin är att vi orkar 
tala om vad som fungerar och vad som inte fungerar med den. Vi har ju ett ansvar för kommande generatio-
ner: demokratin är inte något som bara ”finns” i världen. Det är något vi väljer. Om och om igen. När man 
inser det, inser man snart också demokratins stora sårbarhet: risken att vi en dag väljer något annat än att 
vara demokratiska.

Nertecknat av: Hasse Carlsson
 



3. POLITISKT ABC

A
anarki
regeringslöshet, laglöshet, förvirring. Begreppet är ofta negativt laddat men kan också innebära en av 
anarkismen eftersträvad frihet från myndighetskontroll.

B
borgerliga partier
politiska partier som har en marknadsekonomisk grundsyn och tar avstånd från socialismen.

C
centralism
koncentration av makt och förvaltning till en stark centralmakt med ett starkt grepp om den centrala 
förvaltningen. 

D
demokrat  
anhängare av demokratins idéer och ett demokratiskt statsskick. Före demokratins genombrott var 
demokrat ofta ett skällsord, och uttrycket ”du usle demokrat” är belagt i litteraturen. En hängiven 
anhängare och tillämpare av demokratins idéer kallas ofta ”sann demokrat”.
demokrati 
(grek. folkvälde) har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder 
det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner 
sig i ständig förändring.
demokratisering
införande av demokrati. Demokratisering av ett land innebär att landet övergår från något slag av 
auktoritärt styre (enpartistyre eller militärdiktatur) till demokrati.

E
enpartisystem
samhällssystem där ett politiskt parti har formell och/eller reell kontroll. Ofta har ett politiskt parti 
använts som frontorganisation och för att ge sken av att regimen har folklig förankring, t.ex. i 
Francos Spanien, Salazars Portugal, Hitlers Tyskland och Mussolinis Italien.

F
fascism 
(av ital. Fascismo - ’spöknippe’), i första hand en italiensk politisk rörelse, grundad och ledd av 
diktatorn Benito Mussolini.
federalism
idén att en stat bör organiseras som ett förbund av delstater, en förbundsstat. Federalismens idé 
har kommit till uttryck vid bildandet av USA, och har också varit viktig för utvecklingen av EG. 

G
Gråsosse
benämning myntad på 1960-talet på socialdemokrat, företrädesvis ur en äldre generation, med 
en pragmatisk och praktisk syn på politiken och med sinne för behovet av politiska kompromisser 
och successiva reformer inom det bestående samhällets ram.



H
Harpsundsdemokrati
benämning på informella överläggningar på Harpsund mellan regeringen och näringslivets m.fl. 
organisationer. 

I
Idépolitik
politiska ställningstaganden som görs av ideologiska skäl
imperialism 
term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien, dels på en uppsättning 
teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.

J
jämlikhet
alla individers lika värde. I politiska sammanhang avser termen ibland även individernas lika inflytande 
och lika sociala förhållanden.
jämställdhet 
innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 
områden i livet.

K
klassamhälle
samhälle där egendomsförhållandena är avgörande för maktfördelningen.
kommunism 
benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt 
fördelad i samhället.
konservatism
samhällsåskådning som karakteriseras av respekt för det hävdvunna och strävan att bevara, eller förändra 
för att bevara. Någon enhetlig lära och utopi existerar inte. 

L
liberalism 
samhällsåskådning och politisk ideologi med den enskilda människans frihet i centrum. Liberalismen 
urskiljer två huvudvarianter av frihetsbegreppet: frihet från tvång resp. valfrihet. Valfriheten avser 
människors rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning, liksom konsumenternas rätt 
att fritt välja varor och tjänster samt rätten till etablering av företag. 
libertarianism 
benämning på politisk-filosofiska idéer som betraktar individens frihet från tvång som grundläggande 
värde, oberoende av om tvånget utgår ifrån andra individer eller staten.

M
maktdelning
uppdelning av makten i staten mellan olika organ med skilda funktioner, t.ex. styrande, lagstiftande 
och dömande makt.
maktfördelningsläran, läran att inflytandet skall vara delat för att friheten skall bevaras. Läran har 
många rötter i antiken och medeltiden.



N
nazism 
nationalsocialism, politisk rörelse och ideologi som utgjorde idémässig grund för det tyska nazistpartiet 
NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) och dess maktperiod 1933–45. 
nyliberalism
politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska 
och sociala livets utveckling utan statsingripanden.

O
Offentlig
allmän, tillgänglig för allmänheten; som avser verksamhet eller material som berör alla i ett samhälle; 
som avser statlig och kommunal förvaltning.

P
politik 
(av grek.) statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga sammanhang.

Q
quisling 
(efter Vidkun Quisling) Sedan andra världskriget internationell benämning på landsförrädare, särskilt 
person som samarbetar med ockupationsmakt i det egna landet.

R
radikaler 
i politiken i allmänhet anhängare av radikalism, vanligen socialism eller socialliberalism jämte 
kulturradikalism;

reaktionär 
ursprungligen benämning på politiker eller politisk tänkare som under franska revolutionen och 
Napoleontiden önskade en fullständig återgång till förhållandena före 1789. Numera har termen 
nästan alltid nedsättande innebörd och används om alla som uppfattas som bakåtsträvande. 

realpolitik
verklighetsanknuten, pragmatisk politik till skillnad från renodlat ideologisk politik. 

Regering
dels aktiviteten att styra en nation, dels det organ som är högsta verkställande myndighet i parlamentariska 
system.

S
syndikalism 
(av fr. ’sammanslutning’, ’fackförening’) Utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala 
statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal.

socialism 
Benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga 
dessa ideal. Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och ev. statens förmåga att lösa politiska 
och ekonomiska problem.

T
teokrati 
Gudsvälde, statsskick där gudomen anses inneha den högsta makten och där den eller de styrande har sin 
makt från honom eller är hans ställföreträdare.



U
upplyst despotism
Benämning som främst avser 1700-talets kungliga maktutövning som på flera håll i Europa ägde rum 
i enväldiga former men som idémässigt moderniserats i enlighet med upplysningens grundsatser.

V
Världssamfundet
Det internationella samfundet, politisk sammanfattande benämning på FN och dess medlemsstater, 
liksom andra internationella institutioner med kompetens att fatta beslut med verkan för de inter-
nationella relationerna.

W
WTO
World Trade Organization – världshandelsorganisationen. Internationell organisation med uppgift 
att administrera och övervaka olika internationella avtal om världshandeln och handelspolitiken.

X
X
Alfabetets 23:e bokstav. Denna bokstav kan till exempel användas att sätta i rutor vid olika typer av val.

Y
York
engelskt furstehus som innehade kungamakten i England 1461–70 och 1471–85. Inbördeskriget mellan 
York (som hade en vit ros i vapenskölden) och Lancaster (som hade en röd) kalldes ”rosornas krig”, 
ett uttryck som på senare tid också använts för interna konflikter inom det socialdemokratiska partiet. 
 
Z
Emiliano Zapata
Mexikansk bondeledare, anförare för en armé av bönder och lantarbetare i centrala Mexico under 
revolutionen 1910-20. ”Zapatister” är i dag benämningen på den militära och politiska rörelse i Mexico 
som 1994 framträdde som en vänstergerilla och krävde sociala och ekonomiska reformer samt motsatte 
sig Mexicos medlemskap i det nordamerikanska frihandelsområdet. 

Å
Ådalskravallerna
Strejker och oroligheter som våren 1931 ledde till sammanstötningar mellan demonstranter och militär 
och som slutade med att militären öppnade eld mot demonstranterna och att fem människor sköts ihjäl.

Ä
De äldres råd 
Är betydelsen av latinets ”senat”, benämningen på överhuset i många länder med tvåkammarrepresentation. 
Ordet används i de franska författningarna från 1875 och 1958 och i USA:s konstitution från 1789.

Ö
öppet samhälle
Inom samhällsfilosofin benämning på ett samhälle som utmärks av sina demokratiska institutioner och som 
är villigt att acceptera nya idéer.

Källa: Nationalencyklopedin



4. ATT DISKUTERA

Föreställningen DEMOKRAT  tar upp en rad ämnen, som berör viktiga frågor i vår tid.
Här är några exempel på sådana.

1. 
Sverige är en demokrati. Vad innebär det att leva i en demokrati? 
Vilka fri- och rättigheter har vi i vårt land? Vilka skyldigheter har vi?

2. 
I början av föreställningen säger pjäsens Beatrice att ”sorgen inte är demokratisk”. 
Vad tror du hon menar med det?

3. 
Beatrices fästman Jakob är journalist och har använt ett av Beatrices privata foton i en 
artikel han skrivit om hennes far, statsminister Erik Borg. Vilken rätt skulle du säga att 
Beatrice har att känna sig sviken av Jakob?

4. 
Ordet demokrati används ofta och i olika sammanhang i dag. 
Vilka sådana sammanhang kan du komma på?

5. 
Vi har press- och yttrandefrihet i vårt land. Finns det saker man inte 
bör skriva om vad gäller politiker eller andra offentliga personers liv?

6. 
Hur stort förtroende har du för våra olika medier?

7.
Hur stort förtroende har du för våra politiker?

8.
Vilka är svårigheterna med att införa demokrati i andra länder? 
Vilka länder känner du till där demokrati har införts på senare år?


