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Efter det amerikanska presidentvalet 2016 släpptes en rad 
böcker som varnade för att demokratin är mer utsatt än 
många inser. En av de viktigaste var ”How democracies die” 
av statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt. I den visar 
de att det främsta nutida hotet mot demokratin inte – som 
många tycks tro – utgörs av statskupper eller av politiker som 
öppet säger sig vilja avska!a demokratin. Istället utgörs det av 
auktoritära populister som framställer sig som demokratiska 
och blir valda i demokratiska val, men som vid makten ägnar 
sig åt att underminera de institutioner och normer som utgör 
demokratins fundament. 

Ett av flera exempel som tydligt illustrerar detta är USA 
under Donald Trump. Under hela sin tid som president har 
han ägnat sig åt att bland annat systematiskt attackera de fria 
och oberoende medierna, politisera även de delar av stats-
apparaten som ska vara politiskt oberoende, underminera 
rättssäkerheten, och utmåla motståndare som illegitima och 
korrupta fiender.

Ända sedan han första gången kandiderade till president 
har han också systematiskt underminerat sanningen genom 
att återkommande använda sig av lögnaktiga, missvisande 
och felaktiga påståenden som vapen i den politiska kommuni-
kationen. Aldrig förr har en amerikansk president ljugit lika 
mycket. Talande är att han mellan tillträdet som president 
och fram till republikanernas partikonvent i augusti 2020 
gjorde fler än 22 000 lögnaktiga, missvisande eller felaktiga 
påståenden. Det motsvarar nästan 17 sådana påståenden per 
dag, år ut och år in. Över tid eskalerade dessutom frekvensen. 
Medan han gjorde i snitt 6 felaktiga påståenden per dag under 
2017 var motsvarande si!ra 16 under 2018 och 22 under 2019. 
Under den sista månaden före valdagen 2020 var Trump uppe 
i runt 50 felaktiga påståenden per dag.

Medan en del av dessa kan betraktas som triviala är andra 
betydligt allvarligare. Dit hör lögnerna att den amerikanska 
ekonomin är den bästa i landets historia (upprepad över  
400 gånger), att muren mot Mexico håller på att byggas  
(upprepad över 250 gånger), att han har genomfört den störs-
ta skattesänkningen i historien (upprepad över 200 gånger), 
och återkommande konspirationsteoretiska resonemang.

Till de allvarligare lögnerna hör också de återkommande 
påståendena om att röstfusket är utbrett och – efter valdagen 
– att han vunnit presidentvalet trots att Joe Biden vann både 
flest röster och flest elektorsröster. Aldrig förr har en ameri-
kansk president vägrat att acceptera valresultatet, och sådana 
lögner riskerar att kraftigt underminera förtroendet för val-
processerna och valets legitimitet. Föga förvånande är det nu 
många som hävdar att valsegern har stulits från Trump. 

Trots detta är det allvarligaste kanske inte Trumps felaktiga 
påståenden och lögner i sig, utan att så få inom det republi-
kanska etablissemanget har velat eller vågat säga ifrån och att 
så många anhängare antingen tror på honom eller väljer att 
stödja honom trots alla hans lögner. Det illustrerar en annan 

fara som Levitsky och Ziblatt lyfter fram, nämligen att många 
inte ser Trumps agerande för vad det är – ett aktivt och mål-
medvetet underminerande av demokratin. Därför protesterar 
de inte, och därmed möjliggör de för auktoritära populister 
att fortsätta försvaga demokratin till dess att landet i värsta 
fall inte längre kan räknas som demokratiskt.

Talande i det sammanhanget är att en amerikansk opinions- 
undersökning som gjordes 2007 visade att 71 procent av 
republikanerna och 70 procent av demokraterna ansåg att det 
var ”extremt viktigt” för en presidentkandidat att vara ärlig. 
När samma fråga ställdes igen under 2018 ansåg 70 procent av 
demokraterna fortfarande att detta var extremt viktigt, men 
bland republikanerna hade andelen fallit till 49 procent. 

Detta illustrerar hur böjliga många människors principer 
kan vara och att lojaliteten till sitt parti eller sin kandidat för 
många människor är viktigare än att hålla fast vid principer 
där det inte borde finnas någon partipolitisk polarisering. Det 
gäller både medborgare och politiker. Fallet Trump illus-
trerar också de välkända psykologiska fenomen som kallas 
konfirmationsbias och motiverat tänkande. Vad de innebär är 
att människor, särskilt de som är starkt engagerade i en fråga, 
har en tendens att söka sig till, uppmärksamma, och tro på 
fakta och argument som stödjer den verklighetsuppfattning 
eller åsikt man redan har. Vem som säger något blir viktigare 
än vad som sägs, vilka medier som rapporterar något får större 
betydelse för vad man tror på än hur sann och faktabaserad 
rapporteringen är, och istället för att anpassa åsikterna till 
fakta väljer man fakta för att passa åsikterna. Kunskap och 
kunskapssökande ersätts av kunskapsresistens.

Samtidigt förlorar den politiska debatten en stor del av sin 
demokratiska mening om eller när den genomsyras av lögner, 
felaktiga påståenden och konspirationsteorier och när folk 
fäster större vikt vid vem som påstår vad än vad oberoende 
fakta visar. Därmed utgör desinformation, motiverat politiskt 
tänkande och kunskapsresistens centrala beståndsdelar av 
vägen till ofrihet. 

I det amerikanska presidentvalet 2020 förlorade visserli-
gen Trump, men trots alla lögner, felaktiga påståenden och 
skandaler han har varit inblandad i valde över 70 miljoner 
amerikaner att rösta på honom. Det visar att jordmånen finns 
för att han ska få efterföljare. Den auktoritära populism som 
Trump utgör en del av och ger uttryck för lever vidare, och 
fortsätter därmed att utgöra ett hot mot demokratin i såväl 
USA som i andra länder.
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