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Abstract 

If most politicians are inherently suspect because they seem so eager to grab 
power and so reluctant to surrender it, what does one make of a leader who 
voluntarily gives up his position, as if placing his people's needs before his own? 

 
          Pico Iyer om Bhutans f.d. kung Jigme Singye Wangchuck i Time Magazine.   
 

In this thesis I try to find out the motives behind the former king of Bhutan, 
Jigme Singye Wangchuck decision to democratize Bhutan. I do also try to find out 
and which motive that has actually been the crucial one behind the 
democratization. To do this, I have used a method based on Axel Hadenius 
models for the discretion of motives and rationalistic decision-making. 

The result of the essay proclaims three possible motives. After trying these 
motives in Hadenius model for rationalistic decision-making and a minor 
correspondence test, two of the motives tend to appear to be more likely. 
Although I consider myself to find reasonable results, I would like to emphasize 
that the analysis and results of this essay are strongly influenced by my subjective 
thinking and interpretations, therefore, the results should not be seen as a final 
truth and explanation of the democratization of Bhutan. It should rather be seen as 
a suggestion and a first step of hopefully a more exhaustive explanation to the 
democratization of Bhutan in the future.  

 
Nyckelord: Bhutan, Jigme Singye Wangchuck, motivanalys, rationalistiskt 
beslutsfattande, Axel Hadenius. 
 
Antal ord: 9979 
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1 Inledning 

Vid sluttningarna av bergskedjan Himalaya mellan Indien och Kina ligger 
kungadömet Bhutan. År 2008 genomfördes landets första demokratiska val till det 
inhemska parlamentet. Detta innebar inte enbart att världen fick ännu ett 
demokratiskt valt parlament att glädjas åt, utan även det definitiva slutet på den 
absoluta makt som utövats av Wangchuck-dynastin sedan 1907 (AFP 2008). 

Att auktoritära stater tranformeras mot en politisk struktur baserad på 
demokratiska värden är inget sällsynt i sig, tvärtom har det varit en ihållande trend 
sedan slutet av det kalla kriget, under den så kallade tredje demokratiseringsvågen 
(Markoff 2009 s.56-59). Ofta förklaras dessa transformationer av strukturella 
faktorer såsom ihållande folklig kamp för ökat maktinflytande, internationella 
påtryckningar, socioekonomisk utveckling eller en kombination av dem alla. 
Bhutan är dock i stort sett helt i avsaknad av dessa faktorer, dessutom har den 
förre monarken Jigme Singye Wangchuck (J.S. Wangchuck) varit frontfiguren för 
de liberaliserande reformer som ägt rum i landet (Sinpeng 2007 s.22-25). Från 
dessa aspekter framstår Bhutan som ett avvikande fall inom den befintliga 
demokratiseringsteorin. Detta anser jag göra Bhutans demokratiseringsprocess till 
ett mycket tilltalande fenomen att studera. I denna uppsats vill jag bidra till att 
kartlägga förklaringen till Bhutans demokratisering. Det som jag anser är mycket 
intressant och betydande för demokratiseringen är kungens vitala roll. Hans i höga 
grad avvikande handlande i komparation med jämlika aktörer i andra absolut 
auktoritära stater anser jag göra demokratiseringen så säregen.  

Så vad är det då som har gjort att den f.d. Bhutanesiska kungen agerat så 
avvikande? Det är intresset för denna fråga som jag i denna uppsats väljer 
fördjupa mig i. Jag vill analysera vilka motiv som kan tänkas ha förelegat 
demokratiseringen samt vilka av dessa motiv som kan anses ha varit den 
övervägande faktorn i beslutsfattandet att avsäga sig sin makt till fördel för 
befolkningen. Genom att förhoppningsvis utstaka och analysera tänkbara motiv 
och potentiellt avgöra vilka som varit det starkare hoppas jag kunna skapa en bra 
utgångspunkt för att kunna förklara varför Bhutan demokratiserades, trots den 
stora avsaknaden av de traditionellt förklarande variablerna för demokratisering. 

1.1.1 Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att framhäva de tänkbara motiv som kan ha 
funnits hos Bhutans förra monark Jigme Singye Wangchuck då han valde att 
självständigt avsäga sig sin absoluta makt till förmån för en demokratisk 
utveckling. Jag vill utöver att kartlägga de potentiella motiv som funnits även 
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söka utröna vilka av dessa motiv som kan ha varit de utslagsgivande för 
demokratiseringen.  

1.1.2 Frågeställning 

För att uppnå mitt syfte med denna studie har jag valt att utforma följande två 
frågor att söka svar på: 
 

• Vilka motiv kan ha funnits hos Jigme Singye Wangchuck för 
demokratiseringen av Bhutan? 

• Vilka av dessa motiv kan anses varit avgörande för Jigme Singye 
Wangchuck val att demokratisera Bhutan? 

1.1.3 Hypotes 

Jag har ingen klar hypotes om något specifikt motiv. Detta därför att Bhutan har 
en mycket speciell samhällig struktur, vilken jag kortfattat kommer att presentera i 
bakgrundkapitlet, som medför att det blir mindre självklart att monarken avsagt 
sig makten av andra än altruistiska motiv, trots att detta är historiskt ytterst 
sällsynt. Förhoppningsvis kan min öppenhet, då jag inte har någon klar hypotes, 
gynna undersökningen då jag förhåller mig mer neutral inför studiens analys och 
resultat. 

1.2 Ansatser och operationalisering 

Inför min undersökning finns det vissa ansatser som jag vill klarlägga, detta för att 
minska risken för snedvrida tolkningar av min studie, underlätta för läsaren samt 
upprätthålla en god intersubjektivitet. 
 

• Min kommande studie görs inom ramen för ett rationellt 
betraktelsesätt. Jag utgår alltså ifrån att det beslutsfattande som jag 
undersöker har motiv som är ett resultat av medvetet och rationalistiskt 
tänkande. 

• I denna uppsats utgår jag också ifrån att varje aktör försöker att 
maximera sin egennytta. Aktören väljer alltså det beslut som till störst 
grad kan upprätthålla den egna målsättningen. 

 
Det är även viktigt att operationalisera vissa begrepp som kommer att användas i 
min undersökning detta eftersom jag kommer att använda mig utav termer som 
kan anses ha en tvetydig innebörd och därmed vara svårjämförda. Genom att 
definiera dessa och precisera hur jag i just min undersökning ämnar använda dessa 
minskar jag således risken för missvisande tolkningar av min uppsats. 
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• Monark 
I min studie kommer jag ofta att referera till termen monark. I denna studie är 

monarki likställt med andra regimtyper där en aktör eller några få aktörer innehar 
absolut maktställning inom en stat. Denna definition av monarki är nödvändig för 
jämförandet av mina resultat och slutsatser med den befintliga teori som finns 
kring aktörsförklaringar för demokratisering. 

• Motiv 
Motiv i denna uppsats är de sak- eller strategiska tankegångar som finns varpå 

ett beslut fattas. I min uppsats kommer motiv att likställas med termer som mål, 
intentioner, syften och avsikter. 

• Utsagor 
I min uppsats kommer jag till stor del att använda mig av utsagor i sökandet 

efter motiv. I denna uppsats syftar begreppet utsaga enbart till yttranden och 
uttalanden som skett av Jigme Singye Wangchuck i offentliga sammanhang.   

• Makt 
I min analys använder jag mig av begreppet makt. I denna uppsats är makt 

synonymt med att kunna påverka den politiska processen och därmed vara 
delaktig i beslut. 

1.2.1 Avgränsningar 

Att förklara Bhutans demokratiseringsprocess är en mycket stor uppgift, och det 
krävs troligtvis både strukturella och aktörsinriktade förklaringar för att skapa en 
helhetsbild.  

I min uppsats har jag valt att avgränsa mig till ge en aktörsinriktad förklaring. 
Detta har skett eftersom jag anser att Bhutans liberaliseringsprocess inte hade tagit 
vid utan framstående aktörers ansträngningar. I valet av aktörer att analysera har 
jag valt att enbart fokusera på Bhutans fjärde kung Jigme Singye Wangchuck. 
Detta val är ett resultat av viljan att med större validitet kunna belägga mina 
slutsatser. Till följd av de begränsningar i tid och utrymme som finns inom ramen 
för en kandidatuppsats anser jag att vikten av en god analys innehavandes både 
god validitet och reliabilitet är av stor vikt, detta då min analys i denna uppsats är 
av kvalitativ karaktär. Således har jag valt att istället för att finna motiv från flera 
aktörer valt att begränsa mig till enbart en aktör. 

Bhutans liberaliseringsprocess har varit utdragen och beslutet av kungen att 
abdikera sin makt till folket skedde inte över en natt. I stort sett har processen 
fortlöpt sedan 1972. Då tidsspannet är stort, har jag valt att göra vissa 
avgränsningar i min undersökning. Jag kommer att göra nedslag vid fem 
tidpunkter för viktiga inrikespolitiska reformer 1972-2006, för att granska 
kungens motiveringar, handlingar och utsagor vid dessa tillfällen. Överlag har 
kungen gjort väldigt få offentliga uttalanden, men vid de större inrikespolitiska 
reformer som jag ämnar göra nedslag i, anser jag att materialet är innehållsrikt och 
stort nog för min analys. Jag kommer enbart att granska J.S. Wangchucks utsagor, 
med undantag för de gjorda av hans sändebud. Vad gäller handlingar kommer jag 
inledningsvis att analysera de gjorda av J.S. Wangchuck.  Jag kommer, i vissa fall, 
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att jämföra utvalda handlingar med andra aktörers handlingar om dessa skett i 
samma kontext. Denna process återkommer jag till i de metodologiska ansatserna.  

Slutligen kommer det att ske avgränsningar för de motiv som jag kommer att 
försöka finna och belägga. Då jag vill analysera vilka av dessa motiv som kan 
anses varit grundande för demokratiseringsprocessen kommer jag att göra vissa 
avgränsningar. Hur dessa avgränsningar kommer att ske kommer jag djupare att 
beskriva i samband med min presentation av mina metodologiska ansatser. 

1.3 Disposition 

Den strukturella och estetiska utformningen som jag valt att skapa min uppsats 
efter är inspirerad av boken ”Konsten att skriva och tala” författad av Paula 
Uddman och Jakob Gustavsson.  

Till att börja med kommer jag att presentera de metodologiska ansatser som 
jag kommer att använda mig utav i min analys. Dessa ansatser är mycket viktiga 
för uppsatsens helhet eftersom jag då beskriver hur min analys kommer att 
struktureras och vilka krav som finns, denna del kommer därför att ägnas 
ingående beskrivningar. Jag kommer därefter kort att presentera Bhutans politiska 
historia och den moderniseringsprocess som ägt rum sedan 1970-talet. I detta 
kapitel belyser jag även mer ingående vad det är som gör Bhutans 
demokratiseringsprocess så avvikande från andra staters. Bakgrundskapitlet följs 
sedan upp av analysen där jag ingående analyserar vilka motiv som kan ha funnits 
samt vilka av dessa motiv som kan anses varit avgörande för beslutet att 
demokratisera. Jag avslutar kapitlet genom att göra ett mindre korrespondenstest 
för att ytterligare belägga min analys. Slutligen presenterar jag resultat och 
slutsatser från analysen. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion kring min 
studie i helhet och dess eventuella betydelser för framtiden. 

1.4 Metodologiska ansatser 

1.4.1 Grundläggande metodologiska val  

För att belägga resultaten av mina frågeställningar och därmed uppnå syftet i så 
hög grad som möjligt, har jag valt att göra en kvalitativ fallstudie. 

Som jag beskrivit tidigare är jag i denna uppsats intresserad av att kartlägga 
och förklara vilka motiv den förra bhutanesiska kungen kan ha haft då han valde 
att demokratisera Bhutan. Den kvalitativa strategins styrkor är att beläggandet av 



 

 5 

de två orsakskriterierna tidsordning och orsaksmekanism1 (Teorell & Svensson 
2007 s.262). Då motivanalyser tenderar att lida av en mängd inferensproblematik 
anser jag att en djupgående och grundligt analyserande fallstudie av kvalitativ 
karaktär är den mest fruktsamma. Detta eftersom denna metod innehar en 
djupgående analytisk struktur som möjliggör uppmärksammandet av sådan 
problematik och därmed underlättar hanteringen av den. 

Att kartlägga motiv bakom ett beslut är en komplicerad process.  Jag anser det 
därför av stor vikt att utgå från de kumulativa ansatserna som finns. Min 
kvalitativa motivanalys kommer således följa en teorikonsumerande linje. Detta 
innebär att jag använda mig av befintliga teorier inom ämnet för att hjälpa mig 
finna svar på mina frågor.  

1.4.2 Motivanalys som metod 

Till följd av mitt syfte och mina frågeställningar i denna undersökning, har jag 
valt att göra min kvalitativa fallstudie efter en motivanalytisk struktur. Detta faller 
sig naturligt då mitt syfte är att först kartlägga motiven och därefter undersöka 
vilka av dessa som varit avgörande för beslutprocessen. Jag kommer nu att 
djupare förklara valet av motivanalys och dess metodologiska för- och nackdelar.   

Meningen med en motivanalys är att kartlägga de medvetna överväganden 
som en aktör gjort innan denna fattat ett beslut. Jag är alltså intresserad av att 
finna vad en given aktör har haft för mål, intentioner och avsikter med fattandet 
av ett visst beslut (Esaiasson m.fl. 2007 s.327). En viktig ståndpunkt vid 
användandet av en motivanalys är att jag som forskare måste utgå ifrån att alla 
beslut som fattas föregås av ett medvetet och rationellt tänkande. Detta är förstås 
ett kriterium där jag måste vara redo att möta kritik, inte mist för att denna 
uppfattning är långt ifrån allmänt accepterad, något som bland annat visar sig i 
den ständigt pågående diskussionen kring hur en person verkligen kan skilja på 
egenintresse och ett altruistiskt motiv (Esaiasson m.fl. 2007 s.328-329). 

Annan kritik mot motivanalys som metod, som jag bör vara medveten om, är 
svårigheten att dra korrekta inferenser från det empiriska underlaget för att 
belägga tänkbara motiv. Motiv ligger, som sig bör, i mycket nära anknytning till 
en viss aktörs mentala processer. Det är således i princip omöjligt att som forskare 
direktobservera motiv med 100 % säkerhet. Regelverken för att belägga och tolka 
en motivförklaring är också begränsade, till följd av detta måste jag stödja mycket 
av min inferensdragning på känsla och sunt förnuft (Hadenius 1984  s.149). Detta 
medför att resultat och slutsatser som jag drar från min undersökning har en viss 
osäkerhetsmarginal (Esaiasson m.fl 2007 s.341).  

Motivanalysens resultat bygger alltså på min personliga förmåga att tolka och 
värdera empiriskt material. Till följd av denna osäkerhet i slutsatsdragningen 
kommer mina resultat och slutsatser att inneha en struktur liknande den som ofta 
används inom ex. brottsutredningar, nämligen indicier (Esaiasson m.fl. 2007 

                                                                                                                                                         
 
1 Varför just dessa två kriterier är viktiga för mig förklaras under rubriken materialanvändning. 
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s.337), (Hadenius 1984 s.161). Likt kraven på goda indicier, måste jag värdesätta 
och omsätta empiri för att kunna skapa en stark argumentation kring de tänkbara 
motiv som jag finner i min analys. Ett hjälpmedel är här att kontrollera 
argumentens korrespondens med det faktiska utfallet av besluten, för att därmed 
skåda dess överensstämmelse (Esaiasson m.fl. 2007 s.337). 

Den stora vikten vid mina egna tolkningar, genom användandet av en 
motivanalys som metod, gör också att uppsatsens resultat blir ansenligt subjektivt. 
Jag anser det därför viktigt att redan här pointera att de resultat som jag i denna 
studie kommer fram till, enbart kan erbjuda en förklaring baserad på mina egna 
föreställningar, kunskap och tolkningar kring det specifika beslutet. Till följd av 
detta är vikten av intersubjektivitet också extra stor (Esaiasson m.fl. 2007 s.24-
25). Jag ämnar därför att löpande i texten tydliggöra mina val och argumentera för 
dessa och slutgiltiga konklusioner i så hög grad som möjligt, givetvis med en 
övervägning för att inte försämra uppsatsens struktur och röda tråd.  

1.4.3 Jakten på en lämplig modell 

För att dels finna tänkbara motiv och belägga dessa, dels försöka bevisa vilket av 
dessa motiv som varit avgörande, anser jag att betydelsen av en omfattande men 
ändå detaljerad teori är en viktig grundpelare för min uppsats. 

Då humanorian växte sig starkare inom den statsvetenskapliga sfären under 
70-talet ökade även intresset för tolkande analyser, därmed fann även 
motivanalyser fäste inom statsvetenskapen (Hadenius 1984 s.148). Under denna 
period publicerades bland annat Graham T. Allisons Essence of Decision som fick 
stort gehör i forskarvärden. Allison skapade, genom att använda en sorts 
motivanalys bestående av olika aktörers påverkan och intentioner, en illustration 
av att samma fenomen kan uppfattas olika beroende på hur man väljer att 
analysera skeendet (Hadenius 1981 s.29). Allison applicerade detta på USA:s 
beslutsfattande under Kubakrisen 1962, genom att presentera en tredelad analys 
av skeendet som kom att bli mycket uppskattad. Samtidigt växte sig även 
ekonomiska antaganden starka inom satsvetenskapen och egenintresset fick en 
central roll, bl.a. inom den klassiska spelteorin som utifrån fokus på egenintresse 
och rationalistiskt tänkande påstår sig kunna beskriva beslutsfattandet och vilka 
motiv som ligger till grund för detta (Bjereld m.fl. 2002 s.34-35).  

Allisons modell, eller ekonomismens teorier, skulle förmodligen vara högst 
användbara i analysen av motiven bakom Bhutans monarks beslutsfattande. Jag 
anser dock att jag behöver en mer precis modell som med tydligare fokus kan 
utläsa och belägga vilka motiv som kan ha funnits och vilka som kan anses ha 
blivit avgörande. En mer strukturerad modell skulle dessutom kunna skapa mig 
och den blivande läsaren en djupare förståelse för mina argument och slutsatser. 

I min jakt på en lämplig modell har jag funnit Axel Hadenius2 bok Tre Studier 
i Politiskt beslutsfattande (1984). Hadenius beskriver i denna bok hur man som 

                                                                                                                                                         
 
2 Axel Hadenius är f.d. professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. 
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forskare kan arbeta för att finna och belägga motivindikatorer. I denna bok kan jag 
alltså fördelaktigt finna hur jag skall gå till väga i sökandet av belägg för motiven. 
Den kan även illustrera hur jag, efter att belagt mina motiv, kan analysera 
motivens korrespondens med verkligenheten (Hadenius 1984 s.167). Boken kan 
dock inte med samma precision beskriva hur man som forskare kan utstaka vilket 
motiv som varit avgörande. Eftersom denna aspekt utgör andra delen av min 
frågeställning, har jag sökt ytterligare strategier bland Hadenius utförliga och 
pedagogiska modeller. I boken Spelet om skatterna (1981), utgiven bara tre år 
tidigare, har jag så funnit ännu en välutformad modell. Denna är ursprungligen 
skapad i syftet att följa motiven och beslutsfattandet inom den svenska 
skattepolitiken under 70-talet. Hadenius påpekar dock att modellen han skapat är 
universell och kan användas i andra sammanhang, dock främst berörande 
inomstatliga beslut (Hadenius 1981 s.11-12). Hadenius modell är enligt min 
mening lämplig att använda även på fallet Bhutan och vid besvarandet av den 
andra delen av min frågeställning, nämligen vilket motiv som grundat det 
slutgiltiga beslutet. Jag har till följd av denna process i sökandet efter lämplig 
teori och metod, valt att använda mig utav Hadenius teorier, hämtade ur Tre 
Studier i Politiskt beslutsfattande och Spelet om skatten.  

1.4.4 Att belägga motivanalyser 

Som jag tidigare beskrivit lider ofta motivanalyser av inferensproblem. Så hur gör 
man då för att kunna illustrera och belägga tänkbara motivindikationer? Hadenius 
har utifrån just denna problematik kring återskapandet av aktörers motiv, format 
en egen strategi (se figur 1). 

 
Figur 1 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
         (Hadenius 1984 s.160) 



 

 8 

Strategin utgår ifrån att det finns två faktorer som kan belägga ett motiv. 
Dessa är (1) motivutsagor samt (2) handlingar.  

En aktörs utsagor om ett beslut väger i motivanalys mycket tungt. Detta 
eftersom det trots allt är den givna aktörens beslut som skall analyseras. 
Utsagorna kan ske innan, under eller efter beslutet och bestå av rena motiveringar 
men även andra utsagor som tenderar att beröra beslutet mer indirekt, i Hadenius 
modell går dessa under namnet allmänna motivutsagor (Hadenius 1984 s.149-
151). Det närmsta direktobservation av motiv vi kan komma är oftast den 
motivering som aktören i sig uttrycker för ett beslut. En aktörs motivering 
behöver och andra sidan inte stämma överens med aktörens faktiska mening och 
mål med ett visst beslut. Även om motiveringen anses viktig för en motivanalys är 
det därför viktigt att ständig upprätthålla tankarna kring distinktionen mellan 
motiveringar och faktiska motiv. Görs inte detta löper jag risk att förlora validitet 
och därmed minska min trovärdighet i mina kommande slutsatser (Esaiasson m.fl. 
s.328-329). För att kontrollera en aktörs motiveringar behövs det därför även 
andra sätt att belägga motiv. Det är här tankrarna om att belägga motiv genom att 
granska handlingar kommer in i bilden. Att belägga motiv genom handling görs 
ofta i vardagslivet. Hadenius tar upp ett exempel med en cyklist. Om denna vinkar 
höger i en korsning väntar vi oss troligtvis att hennes motiv med denna handling 
är att hon vill svänga höger. Människors motivmönster tenderar alltså att likna sig 
vid varandra, varpå vi kan uttala oss om potentiella motiv genom att studera 
aktörens tidigare handlingar eller andra aktörers liknade handlingar (Hadenius 
1984 s.152). Vilka handlingar är det då som kan användas? Ett allmänt accepterad 
belägg är att jämföra det fattade beslutet (H1) med tidigare beslut som fattats av 
aktören (H2). H2 måste dock ha någon sorts sammankopplig med H1. Genom att 
veta vilket motiv som fanns för H2 kan vi därmed dra potentiella slutsatser att 
detta även gäller för H1. Denna sorts belägg används bland annat i den tidigare 
nämnda analysen av Kubakrisen av Graham T. Allison. Allison beskriver då ett av 
motiven bakom Sovjets agerande att placera ut robotar på Kuba som en liknade 
agerande som skett vid Berlinkonflikten något år tidigare. Vikten av att den 
tidigare handlingen är inom samma kontext är dock vitalt för att 
inferensdragningen skall vara övertygande (Hadenius 1984 s.155). Precis som att 
handlingar kan jämföras berörande samma aktör kan handlingar även jämföras 
mellan olika aktörer (H3). Vid sådana jämförelser är det viktigt att aktörerna som 
jämförs ingår i någon sorts kollektiv eller med andra ord liknande kontext 
(Hadenius 1984 s.156). I just mitt fall kan till exempel en jämförelse med andra 
kungar eller totala auktoritära ledare som befunnit sig i liknande beslutssituationer 
vara ett gynnsamt fall för att belägga motiv. Slutligen har vi även handlingar som 
vi anser har samma avsiktsmässiga intentioner och därmed gör att aktörer i 
allmänhet agerar på samma sätt. Detta är till exempel fallet med den ovannämnda 
cyklisten som vinkar höger i en korsning. Jämför vi dessa normativa intentioner 
(Hx) med H1 kan vi således eventuellt finna belägg för vissa motiv även här 
(Hadenius 1984 s.157-158).  

1.4.5 Att förklara rationellt beslutsfattande 
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Hadenius presenterar i boken Spelet om skatten en modell för att analysera en 
aktörs rationalistiska beslutsfattande (se figur 2). Hadenius menar att modellen 
skall ses som ett empiriskt sökschema som genom sin kombination av fyra olika 
kriterier för en aktörs beslutsfattande kan skänka insikt och förklara valet av ett 
specifikt beslut (Hadenius 1981 s.28).   

 
Figur 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (Hadenius 1981 s.28) 
 

 I just denna modell finns två mål. Målen kan givetvis vara både fler eller 
färre beroende på hur många motiv en aktör kan tänkas ha. Målen i sig kan röra 
sig om både vad aktören i sig önskar sig i sak på olika områden eller vad aktören i 
sig har för preferenser rent strategiskt, t.ex. försöka vinna inflytande i politiken 
(Hadenius 1981 s.16-17). För att uppnå dessa mål kan man enligt detta exempel 
välja mellan tre alternativ; A, B och C. Dessa alternativ är i sig knutna till 
aktörens beräknade utfall (U1, U2 U3 o.s.v.). Varje utfall har ett givet 
sannolikhetsvärde. Genom att relatera utfallen till de uppställda målen och väga in 
sannolikheten för ett specifikt utfall kan man således värdera alternativen som 
bäst kan tillgodose det ursprungliga målet och därmed rangordna de olika 
utfallens värde (V1, V2, V3 o.s.v.). Dessa värden ligger sedan till grund för 
aktörens beslutsfattande då aktören värderar det alternativ som i så hög grad som 
möjligt tillgodoser det ursprungliga målet och därmed har högsta sammanvägda 
nyttovärde (Hadenius 1981 s.21-22). 

Hadenius modell över beslutsprocessen kan vid första anblick verka 
anspråkslös och inte alls möta de krav som jag har ställt för en ingående och exakt 
förklaring till besluten. Hadenius styrka är dock att han är medveten om att dessa 
steg i beslutsprocessen inte är problemfria och går därför också djupare in i varje 
skeende för att belysa noggrannare. I figur 2 utgörs dessa fördjupningar av de fyra 
rutor som finns i övre kant. Jag kommer nu kortfattat beskriva dessa fördjupningar 
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och därmed påvisa vilka ställningstaganden som en aktör står inför vid ett 
beslutsfattande och som jag måste vara noggrann med i min analys. 

 
• Preferenssystem 
Preferenssystemet i Hadenius modell utgörs av de mål som en aktör har med 

ett beslut, alltså vilka motiv som finns. För att komma fram till dessa mål och 
även belägga dessa i J.S. Wangchucks fall har jag, som jag tidigare beskrivit valt 
att använda mig utav en annan av Hadenius modeller (se figur 1). Genom att 
använda mig av denna modell hoppas jag finna ett antal olika motiv, utifrån vilka 
jag sedan förhoppningsvis kan kartlägga de alternativ som funnits för 
förverkligandet av de ursprungliga målen (Hadenius 1981 s.22). 

• Urvalsregler 
I min uppsats kommer jag inte att kunna presentera ett ändlöst antal idéer om 

olika alternativ som aktören har att välja mellan i sin beslutsprocess. Jag måste 
således ha vissa urvalsregler för att gallra och välja ut de som kan anses viktigare 
än andra. Hadenius beskriver att det bör göras en övervägning mellan 
ansträngningarna där man måste se både till det tillgängliga materialet och vad 
utbytet kommer att vara (Hadenius 1981 s.26). Man måste alltså göra en 
avvägning, välja ut de mest relevanta alternativen som kan ha funnits och för att 
därmed kunna hålla en struktur och belägga dessa ytterligare för att på så vis 
uppnå högre validitet (Hadenius 1981 s.26). 

Utöver att jag behöver ha tillräckligt material för att presentera olika alternativ 
är det också viktigt att jag väger in att aktören som jag undersöker, givetvis inte 
har haft fullständig kännedom om sannolikhetsförhållandet för att ett av 
alternativen skall leda till ett visst utfall. Det kan även finnas taktiska 
bedömningar som gör att vissa alternativ inte tas upp på den politiska 
dagordningen, vilket jag givetvis måste försöka genomskåda (Hadenius 1981 
s.26-27).  

• Kognitivt system 
Precis som att en aktör kan skapa sig vissa motiv till beslut enligt vissa 

mönster, anser Hadenius också att aktörens verklighetsuppfattning är ordnade 
efter vissa mönster. Genom att analysera den specifika aktörens 
verklighetsuppfattning kan jag också illustrera hur denne kan tänkas uppfatta de 
olika alternativens olika utfall. Aktörens beslut kan alltså baseras på två 
förklaringskällor, nämligen mål/motiv och uppfattningen om hur vissa alternativs 
utfall kommer att te sig (Hadenius 1981 s.22-23). Kan jag som forskare kartlägga 
dessa två faktorer ökar också beläggen för mina indicier, vilket således blir till en 
mer övertygande faktor för mina slutsatser. 

• Beslutsregler 
Den sista förklaringsfaktorn i Hedenius modell behandlar de beslutsregler som 

finns för den givna aktören. Detta skeende överskuggar ofta hela beslutsprocessen 
eftersom sannolikhetshalten i ett alternativ för att uppnå ett mål oftast är baserat 
på aktörens verklighetsuppfattning och därmed en subjektiv bedömning. En 
fullständig sannolikhet kan därför aldrig påvisas. Beslut som fattas överskuggas 
därför alltid av aktörens sinnelag för risktagning (Hedenius 1981 s.23-25). Så 
länge inte ett alternativs utfall kan påvisas med 100 % säkerhet blir alltså även den 
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chanstagning som en viss aktör är redo att ta, ytterligare en faktor för att förklara 
ett beslut tillsammans med det tidigare nämnda preferenssystemet och det 
kognitiva systemet (Hadenius 2981 s.24). 

Hur kan jag då ta reda på hur J.S. Wangchucks preferenser för risktagning ter 
sig? Återigen kan jag nu ta hjälp av den modell som jag använder mig av för att 
finna motiv och belägga dessa (figur 1). Genom att jämföra hur kungen agerat 
tidigare och jämföra andra auktoritära ledares ageranden kan jag troligtvis finna 
ett mönster över om kungen varit riskbenägen.  Detta kan även återkopplas till den 
vetenskapliga teori som finns kring ämnet om auktoritära ledare som väljer att 
liberalisera eller demokratisera.  

1.4.6 Korrespondens 

I slutskedet av min analys då jag förhoppningsvis funnit motiv och belagt dessa 
efter konstens alla regler, liksom givit argument för vilka av dessa som varit 
avgörande för demokratiseringen, vill jag även göra ett korrespondenstest. Detta 
för att kunna se om min analys håller för de krav som finns för motivanalysen och 
därmed har en förankring i verkligheten. Vid hög korrespondens ökar också mina 
belägg för de indicier som mina resultat och slutsatser kommer att bestå av 
(Hadenius 1984 s.170). 

För att mäta korrespondens måste jag se vilket av de motiv jag presenterar 
som har bästa korrespondens med den slutliga handlingen. Jag måste således 
pröva korrespondensen mellan motiven, handlingarna och verkligenheten 

Att belägga korrespondens är, liksom att belägga motiv, alltså främst en 
tolkningsmässig uppgift och det finns få riktlinjer även inför denna process 
(Hadenius 1984 s.166). Det gäller att finna relevant och äkta material för att 
kunna begrunda och i vissa fall jämföra empiriska händelser. Bra material är 
således av stor vikt för en trovärdig motivanalys. Under nästa rubrik för jag därför 
en utförlig diskussion kring hur materialet bör sorteras och värderas för att vara så 
gynnsamt som möjligt. 

1.5 Materialanvändning och källkritik 

Valida data för det ämne som skall analyseras, är nödvändig inom all forskning. 
Inom motivanalysen finns dock ingen primär observation av själva 
förklaringsfaktorn, vilket höjer kraven på annat värdesatt material. Inom en 
motivanalys finns vissa märkbara preferenser att följa, för att slutsatserna skall 
vara så godtyckliga som möjligt (Hadenius 1984 s.161).  

Som jag tidigare påpekat är motivutsagor en mycket central grund i 
beläggandet av motiv. Motivutsagor består av verbala uttryck, i tal eller skrift, 
rörande ett beslut. Dessa kan vara såväl många som motsägelsefulla och därför 
försvåra för forskaren att se de faktiska motiven. För att gallra och sortera mitt 
material av utsagor finns dock god vägledning (Hadenius 1984 s.161-162).  



 

 12 

Det första jag måste kontrollera i mitt undersökningsmaterial är den 
tidsmässiga närheten. Tidsordningen är viktig då motiv tenderar att glömmas bort 
eller förändras beroende på de effekter beslutet får (Hadenius 1984 s.162).  

I min uppsats kommer jag enbart att granska J.S. Wangchucks utsagor samt de 
gjorda av hans sändebud. Dessa är gjorda vid stora inrikespolitiska reformer under 
liberaliseringen i Bhutan 1972-2006 och jag måste därför noggrant kontrollera 
tidsordningen kring de olika utsagorna.  

Vid en motivanalys bör man prioritera primärmaterial framför material av 
sekundär karaktär. Detta eftersom utsagor gjorda av den specifika aktören, i det 
här fallet J.S. Wangchuck, givetvis anses mer tillförlitliga än utsagor av andra 
aktörer, då dessa varit föremål för tolkning (Esaiasson m.fl. 2007 s.338). Det är 
också viktigt att man kontrollerar den relation som den sekundära källan har till 
den primära aktören, för att fastställa underlagets objektivitet och mening med 
utsagan. Därför kommer jag också endast att använda utsagor gjorda av J.S. 
Wangchuck eller hans direkta sändebud (Hadenius 1984 162-163).  

Vid användandet av motivanalys måste jag ta hänsyn till problematiken kring 
källornas tendens. Med detta menas att aktörer som ger utsagor, ofta vill 
framställa sig i god dager, något man måste vara uppmärksam på. Det är därför 
problematiskt att fastställa om en utsaga verkligen överensstämmer med det 
egentliga motivet bakom en handling. Inom historiken brukar detta problem lösas 
genom att man analyserar två oberoende källors, eller motståndares, utsagor. 
Detta är emellertid ett problem för mig då jag i min uppsats endast skall 
undersöka en aktör och dessutom ämnar förklara ett motiv och inte enbart 
beskriva (Hadenius 1984 s.165-166). För att lösa detta problem är det viktigt att 
jag hela tiden förhåller mig kritisk och uppmärksam på under vilka förutsättningar 
och i vilken kontext som utsagorna gjorts. Detta påverkar i längden hur stor vikt 
jag kan lägga vid varje enskild utsaga, hur stor inverkan de har på resultaten och 
slutsatserna i min uppsats (Hadenius 1984 s.164-165). Jag måste naturligtvis 
också kontrollera de källor äkthet, ur vilka jag hämtar J.S. Wangchucks utsagor 
samt det material som berör handlingar (Teorell & Svensson 2007 s.104). För att 
styrka äktheten kommer jag, när det gäller handlingar, göra likt inom historiken 
och kontrollera trovärdigheten genom att jämföra flera källors beskrivning av 
skeendet och därmed komma så nära sanningen som möjligt. Vid t.ex. jämförelser 
med andra auktoritära aktörer, är det också viktigt att jag kontrollerar att 
situationerna då besluten om liberalisering fattades, eller inte fattades, är 
jämbördiga. 

Till följd av de krav som finns för att belägga motiv och analysera vilket/vilka 
av dessa som legat till grund för beslut, har jag valt att använda mig utav både 
primära och sekundära källor.  

Undersökningsmaterialet innehållande utsagorna av J.S. Wangchuck, är rena 
transkriberingar av tal och citat. Utsagorna av sekundär art är hämtade ur 
sekundära källor, men bygger på regelrätta citat. Källorna är vetenskapliga 
tidskrifter3, inhemska tidningar och nyhetssidor4 samt statliga myndigheters 

                                                                                                                                                         
 
3 Cornell University Press, Journal of Bhutan Studies, Asian Survey. 
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hemsidor5. Källorna anser jag vara fullt tillförlitliga och deras interna subjektivitet 
påverkar inte mig eftersom jag endast använt mig av de presenterade regelrätta 
citaten av J.S. Wangchuck eller hans sändebud. Utsagorna jag analyserar är till 
antalet cirka 20 stycken och fördelade över de fyra av de fem historiska 
nedslagen, alltså vid inhemska politiska reformer, som jag valt att granska. Dessa 
skedde 1981, 1998, 2001 och 2006. För att säkra källornas validitet i fråga om 
utsagorna och undvika problematiken med tendens, har jag jämfört utsagorna i de 
olika källorna. Samma utsaga, tal eller citat, förekommer ofta i mer än en källa 
vilket kan anses säkra äktheten. Att utsagorna är hämtade vid olika tidpunkter 
över tid, ökar i sin tur trovärdightetn för innehållet i utsagorna. 

Materialet till de handlingar jag analyserar är funna i vetenskapliga tidskrifter 
och statliga myndigheters hemsidor6. Då jag analyserar handlingar av andra 
aktörer inom samma kontext, dvs. andra liknande demokratiseringar kommer jag 
att utgå ifrån Guillermo O’Donnell och Philippe Schmitters Transition from 
Authoritarian Rule (1986), som bland annat behandlar just detta specifika ämne. 

Övrigt material, som jag använt för att belägga exempelvis bakgrundskapitlet 
och mitt korrespondenstest består främst av vetenskapliga artiklar, databaser t.ex. 
FN och övrig vetenskaplig litteratur som behandlar ämnet7.  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
4 Kuensel, Bootan. Bhutan Times, BBC News. 
5 National asabmly of Bhutan (NAB), The national steering committee for the coronation and centenary 
celebrations (NSCCC). 
6 Bhutanes Majestic travel (BMT),  Asian Survey. 
7 Se referenslista. 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel kommer jag kortfattat att beskriva hur Bhutans modernisering 
gestaltat sig, de avvikande fragment som finns samt hur dessa avvikande faktorer 
gör att Bhutans regimskifte från absolut monarki till demokrati omges av 
frågetecken. 

2.1 Bhutans politiska historia 

Under flera decennier efter att Bhutan blivit självständigt 1907, präglades landet 
av starka religiösa traditioner och långvarig isolering från omvärlden. Detta anses 
ha varit ett resultat av den mycket utsatta territoriella position som Bhutan 
besitter. Rädslan att åter bli berövad sin självständighet gjorde att Bhutans tidiga 
monarker kom att isolera landet i omfattande utsträckning. Genom att isolera 
landet kunde man hålla utomstående aktörer borta och därmed minska intresset 
för landet hos närliggande stater i regionen. Isoleringen gjorde även att monarkens 
makt i landet, tillsammans med det sargade folkets mycket begränsade chans till 
maktutövning, obehindrat kunde växa sig starkare och slutligen konsolideras som 
absolut (Sinpeng 2007 34-35). Man menar att denna absoluta maktställning även 
den bidrog till frånvaro av externa aktörer, detta eftersom monarkens ställning 
stod över nationalstaten och därmed inte framstod som ett hot för andra stater 
(Rose 1977 s.107).  

Den omfattande isoleringen av samhället bidrog även till att Bhutans religiösa 
traditioner obehindrat kom att dominera det bhutanesiska samhället. I Bhutan 
utövas en mycket speciell form av buddhism och landet är den sista statliga 
utposten för denna religionsutövning i världen (Sinpeng 2007 35-36).  

2.1.1 Moderniseringen av Bhutan 

Den omfattande isoleringen kom att göra landet underutvecklat i många 
hänseenden, vilket bland annat resulterade i hög analfabetism, svält och 
ekonomisk misär. Då Jigme Singye Wangchuck tillträde som regent efter sin 
faders död 1972, lättade Bhutan steg för steg på sina restriktioner och Bhutan 
började sakteligen moderniseras. Den nya kungen kom snabbt att introducera 
Gross National Happiness (GNH) index, ett egentillverkat mått för att mäta 
landets utveckling. Istället för att mäta utveckling i bruttonationalprodukt likt 
resten av världen vid denna tidpunkt, ansåg J.S. Wangchuck att utveckling istället 
borde mätas i befolkningens lycka. För att uppnå denna lycka bör befolkningen ha 



 

 15 

en sund balans mellan materiella ting och spirituell samt traditionsenlig 
hängivenhet (Bootan 2009). Till skillnad från många andra stater i regionen var 
alltså inte målet att modernisera för att komma ikapp västvärlden, utan syftet var 
istället en stegvis modernisering av samhället för upprätthållandet av kulturella 
värden och lycka (Sinpeng 2007 s.29). Mycket av Bhutans i modernisering 
kommer därför att fokusera på befolkningens välmående genom skapandet av ex. 
fungerande vattenförsörjning samt utökat elnät, detta istället för att bygga ut 
landets industri (Sinpeng 2007 s.29). Till följd av den begränsade satsningen på 
industri har även storleken på den privata markanden i Bhutan hållits nere. Detta 
har i sin tur gjort att det inte utvecklats någon betydande arbetarklass eller 
medelklass i landet (Sinpeng 2007 s.28).  

Under J.S. Wangchucks modernisering av Bhutan har mycket av de 
ekonomiska resurserna gått åt till att höja befolkningens välfärd. Kungen erbjuder 
till exempel både åkermark och timmer för sina medborgare, så att de kan odla sin 
egen mat och bygga sig ett hus. Denna satsning gör också att den del av 
befolkningen som idag anses leva under FN:s definition för fattigdom, ca 20 % 
(FN 2009 Annual Report s.4), får behövlig hjälp. Den nästan icke-existerande 
skatteindrivningen tillsammans med de omfattande välfärdssatsningar som görs, 
resulterar i att hela samhället kan åtnjuta moderniseringen och att hela folket får 
det generellt bättre (Sinpeng 2007 s.31-32).  

En av de institutioner som dock inte fått lika mycket resurser, är 
utbildningssektorn. Bhutan innehar idag en befolkning där nära hälften är 
analfabeter (FN 2007 poverty index). Detta gör givetvis att den modernisering 
som sker progressivt bromsas upp till följd av den höga bristen på utbildning hos 
befolkningen (Singpeng 2007 s.33).  

2.1.2 Bhutan det avvikande fallet 

Den alternativa moderniseringsprocess som skett i Bhutan under J.S. 
Wangchucks tid vid makten, har trots framgången med ökad välfärd samt BNP 
även förhindrat eller bromsat de strukturella faktorer som inom 
demokratiseringsteorin ofta anses utgöra grunden för demokratisering.  

 
• Isolering 
Bhutan har genom sin isolering inte enbart skyddat sig mot upplevda hot från 

grannländer. Genom att hålla höga restriktioner mot omvärlden har regimen också 
lyckats kontrollera influenser från omvärlden. Valet att hålla sig exkluderat från 
omvärlden har även gjort att Bhutan lyckats hålla sig utanför den globala 
demokratiseringsvåg som ofta startar med påtryckningar eller influenser utifrån, 
till exempel från andra stater eller NGO:s. 

• Avsaknaden av en arbetar- och medelklass 
Bhutan har genom att begränsa den privata markanden och industrialiseringen 

inom moderniseringen, förmått bevara landets traditionella struktur baserad på 
småhushåll och jordbruk. Detta har gjort att framväxandet av en stark arbetarklass 
eller medelklass, inte givits de förutsättningar som anses viktiga för dessa 
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samhällsklasser framväxt, t.ex. urbanisering eller växande privatmarknad. Bhutan 
har alltså moderniserat utan att skapa förutsättningar för de samhällsgrupper som 
traditionellt anses vara högst benägna att ifrågasätta auktoritära system och 
därmed öka risken för regimskifte (O’Donnell & Schmitter 1986 s.52-53). 

• Kontroll av segregation  
Konflikter mellan differenta samhällsgrupper kan i många hänseenden anses 

vara förödande för en auktoritär regim (O’Donnell & Schmitter 1986 s.55) I 
Bhutans fall har man lyckats hålla dessa under kontroll. Genom att fokusera sitt 
välfärdssystem främst mot den del av befolkningen som har det sämst, har man 
lyckats undvara alltför stora sociala och ekonomiska klyftor i samhället. Historiskt 
är just den del av befolkningen som har det sämst ett orosmoment för en auktoritär 
regim. Detta eftersom dessa grupper är lätta mål för populistiska alternativ, vilket 
bland annat kan anses vara fallet i det närliggande Kinas kommunistiska 
revolution. Bhutan har också lagt stora resurser på att ena folket kring sin religion 
och sin kulturella tradition något som även det kan ses som ett försök att hålla 
nationen enad. 

• Låg grad av utbildning 
Bhutan har trots sin vilja att skänka sina medborgare lycka, fortfarande en av 

världens största befolkningsprocent som är analfabeter (FN 2007 poverty index). 
Utbildning och ifrågasättande av samhället utgör ett klassiskt kausalt samband. 
Detta gäller även ifrågasättandet av regimtyper, vilket således kan anses skapa 
demokratiska förutsättningar i en auktoritär regim. Dock bör sägas att 
utbildningssektorn har ökat under senare år (Mathou 1999 s.617) 

Den ovannämnda empiriska belysningen visar bara en del av Bhutans 
modernisering, men det framgår tydligt att J.S. Wangchuck lyckats modernisera 
Bhutan avsevärt. I modernisering som skett finns dock stor avsaknad av de 
faktorer som vi traditionellt inom demokratiseringsteorin anser skapar 
förutsättningar för demokratisk utveckling. Utifrån de ansatser som jag presenterat 
i uppsatsens inledning, nämligen att bakom varje beslut finns ett motiv som är ett 
resultat av medvetet och rationalistiskt tänkande, samt att aktören väljer det beslut 
som till störst grad kan upprätthålla den egna målsättningen om egennytta, tolkar 
jag det som att J.S. Wangchuck varit medveten om dessa tänkbara utfall. Han har 
således varit medveten om att hans egna ställning kunnat konsolideras och hans 
popularitet ökat eftersom befolkningen trots allt fått det bättre ställt. Detta 
samtidigt som han lyckats undvara faktorer för okontrollerad demokratisk 
utveckling. Så varför har då J.S. Wangchuck trots detta valt att införa demokrati? 

Med detta i åtanke anser jag att en motivanalys är mycket givande för att finna 
belägg för frågan om varför Bhutan kom att demokratiseras. 
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3 Analys 

I detta kapitel kommer jag att försöka kartlägga vilka tänkbara motiv som kan ha 
legat till grund för J.S. Wangchuck beslut att införa demokrati. Efter att ha 
kartlagt motiven kommer jag söka analysera vilka av dessa som kan ha varit 
avgörande för beslutet att demokratisera. Jag kommer även att kontrollera 
korrespondens mellan handlingarna och verkligheten för att på så vis ytterligare 
belägga resultaten. 

3.1 Utsagor 

Som jag tidigare beskrivit har jag, i sökandet efter motivutsagor, valt att fokusera 
på viktiga händelser inom Bhutans demokratisering. 

De första besluten om liberalisering inom den bhutanesiska politiken under 
den f.d. kungen, skedde 1981. Kungen realiserade då de första stegen i den 
maktdecentraliseringsprocess som kom att fortlöpa fram till 2006.  
1981 införde J.S. Wangchuck 20 regionala politiska områden med visst 
självbestämmande och gav i samband med detta en av de första utsagorna, kring 
en förändrad politisk struktur i Bhutan: 

 
“I do not believe that the system of absolute monarchy, wholly dependent on one individual, 

is a good system for the people in the long-run. Eventually, no matter how carefully royal children 

are prepared for their role, the country is bound to face misfortune of inheriting a king of dubious 

character.” (Jigme Singye Wangchuck 1981, i Sinpeng 2007 s.38) 
 
Dessa åsikter, att monarkins struktur inte är det optimala styrelseskicket för 

Bhutan eftersom monarken kan komma att vara av dålig karaktär och därmed 
skada befolkningen, i de utsagor av som jag studerat av J.S. Wangchuck under 
demokratiseringsprocessen detta argument ständigt återkommande (Kuensel-
online 2005)(Bootan 2009). J.S. Wangchuck eget avvecklande av sin egen 
absoluta maktställning till förmån för ett demokratiskt system, fortsatte under 90-
talet då institutioner skapades för att integrera folket på gräsrotsnivå i det politiska 
beslutsfattandet (NAB 2005)(Mathou 1999 s.615). Kungen tillskansade då även 
regeringen förtroende att avsätta kungen genom förtroendeomröstningar och 
gjorde sig därmed beroende av folkets stöd (NSCCC 2008 (A)). 1998 avsade han 
sig också den exekutiva makten att utse regeringen vilket därmed möjliggjorde för 
parlamentet att för första gången självständigt utse regering (Singpeng 2007 s.39). 
Under denna förändringsprocess uttalade kungen genom sändebud att det var dags 
att ge befolkningen utökad politiskt makt och att tiden var mogen för Bhutan att 
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övergå till ett system baserat på befolkningens vilja. Detta eftersom ett sådant 
system upprätthåller balansen i samhället och verkar som en garant för den 
samhälleliga strukturen (NSCCC 2008 (A))(Mathou 1999 s.625). Jigme 
motiverade också sitt val att avsätta sig sin absoluta makt, med att Bhutan i 
framtiden inte skulle hindras av en enskild aktörs vilja utan snarare måste 
fokusera på att skapa stabila politiska och samhälliga institutioner (Wangchuk 
2004 s.837) 

Under 2000-talets första decennium påbörjades även skapandet av den 
konstitution som skulle ligga till grund för den demokratiska utvecklingen. 
Kungen gjorde följande uttalande 2001: 
 
“Bhutan must move with the time to ensure that the nation not only overcomes all internal and 

external threats, but continues to prosper in an atmosphere of peace and stability” (Jigme Singye 

Wangchuck den 30 November 2001). 

 
Under utarbetandet och färdigställandet av konstitutionen poängretade kungen 

att denna i framtiden skulle verka som en garant åt den interna och externa 
säkerheten, traditionen samt landets självständighet. Den skulle också skapa 
förutsättningar och säkerställa ett stabilt politiskt system för kommande 
generationer så att det bhutanesiska folkets skulle kunna uppnå lycka (NSCCC  
2008 (B)) (BBC 2005). Kungen påpekar flera gånger under denna process, att det 
är just nu som Bhutan är som bäst lämpat att anta en konstitution eftersom landet 
nu innehar en stabil struktur, både internt och externt (Kuensel-online 2005) 
(NSCCC 2008 (B)). 

När kungen år 2006 valde att avsäga sig tronen till förmån för sin son, 
framförde han utsagor kring den stundande transformationen till demokrati och 
vikten av att den nya kungen behövde tid för att demokratin skulle uppnå folkets 
och landets bästa (Bhutan Times 2006). Han sade bland annat: 

 
”While we prepare ourselves for parliamentary democracy in 2008, we must all pledge with 

our body, speech and mind to be unwavering and steadfast in our efforts to strengthen the 

sovereignty and security of Bhutan, to secure the blessings of liberty, ensure justice and peace in 

our country, and enhance the unity, happiness and well being of our people for all time to come. 

(Jigme Singye Wangchuck den 15 December 2006) 
 
Bhutans f.d. kung J.S. Wangchuck har drivit en konsekvent linje i de 

offentliga utsagor han skänkt omvärlden angående sin politiska reformering och 
syn på demokrati. Risken för tendens är tillsynes låg då J.S. Wangchuck drivit en 
oförändrad linje sedan tidigt 80-tal. Det finns dock några framträdande 
motivindikationer att utläsa i de utsagor jag analyserat. Dessa är; 

 
• Demokratin kan skapa och säkerställa Bhutans framtid såväl internt som 

externt.  
• Demokratin kan skapa trygghet åt befolkningen inför kommande hot. 
• Demokratin kan cementera den samhälliga utvecklingen i landet. 
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Dessa tre motivindikationer, som återkommer regelbundet i de analyserade 
utsagorna, berör alltså främst säkerheten för samhällsutvecklingen och statens 
självständighet. Demokratin benämns ofta som en garant för säkerställandet av 
den struktur och utveckling som landet innehar internt och externt. 

3.2 Handlingar 

Enligt Hadenius modell är både utsagor och handlingar viktiga att analysera för 
utstakandet av tänkbara motiv för beslutsfattande. Jag kommer nu att analysera 
J.S. Wangchucks handlingar. 

3.2.1 Handlingar av samma aktör 

Om man vill ta reda på motivet till en viss handling kan man, som jag tidigare 
beskrivit, jämföra med tidigare handlingar. Jag har därmed sökt finna handlingar 
som kan anses likvärdiga med J.S. Wangchucks beslut att demokratisera Bhutan. I 
samband med analysen kring utsagorna har jag förklarat vissa handlingar som 
tyder på ett altruistiskt motiv. Utöver detta vill jag analysera motiven till 
handlingar som inte har direkt med demokratiseringen att göra, men som kan 
anses lika viktiga för den bhutanesiska politiken.  

Jag har jämfört handlingen att sätta igång en demokratiseringsprocess i 
Bhutan, med handlingen att implementera Gross national happiness index, som ett 
sätta att mäta framgång och utveckling i landet. Dessa två handlingar kan anses ha 
sammankopplingar med varandra då de båda medfört stora förändringar inom 
Bhutans politiska sfär. Genom att skåda motiven bakom införandet av GNH-index 
kan man potentiellt även finna tänkbara motiv för demokratiseringen. 

Det anses ha funnits fyra officiella motiv med att införa GNH-index, dessa är; 
(1) utveckla ekonomin, (2) säkerställa och utveckla det kulturella arvet, (3) 
säkerställa en framtida sund exploatering av naturen och (4) skapa en god styrning 
för landets ledare (BMT 2010)(Bootan 2009). J.S. Wangchuck har alltså baserat 
måttet, med vilket han anser att Bhutans framgångar skall mätas, på en strategi 
som grundar sig i en blandning av den traditionella ekonomiska utvecklingen 
(BNP) och krav berörande kulturellt arv, tillgänglighet till naturen och 
eftertänksamhet mot efterkommande generationer (Mathou 1999 s.617).  J.S. 
Wangchuck hade inte behövt införa ett sådant omfattande mätinstrument som 
GNH-index innebär, utan kunde ha nöjt sig med BNP i mätandet av Bhutans 
utveckling och framgång. Att J.S. Wangchuck valde att göra dessa tillägg i 
mätandet av utveckling och därmed ökade kraven på sig själv till förmån för 
befolkningen, anser jag till viss mån belägga ett altruistiskt motiv vid skapandet 
av GNH-index. Jag har tidigare skrivit att igångsättandet av 
demokratiseringsprocessen i Bhutan och implementeringen av GNH-index, är två 
handlingar som kan anses ha sammankopplingar med varandra. Ett altruistiskt 
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motiv skulle därmed kunna skönjas bakom båda handlingarna, vilket jag också till 
viss mån finner stöd för även i utsagorna.  

3.2.2 Handlingar av annan aktör inom samma ”kollektiv” 

Handlingar av andra aktörer, syftar främst till att se hur liknande aktörer agerat i 
samma situation och vilka motiv de haft vid liknande beslut. Jag ämnar jämföra 
J.S. Wangchucks beslut att införa demokrati med andra auktoritära personers 
handlingar då de på egen hand infört demokrati. Inom den del av 
demokratiseringsteorin som berör detta fenomen har framförallt Guillermo 
O’Donnells teori kring softliners och hardliners vunnit stor framgång. En softliner 
är i motsats till en hardliner en aktör inom en auktoritär regim som i viss mån är 
öppen för liberalisering och därmed emot en förändring av den politiska 
strukturen (O’Donnell & Schmitter 1986 s.15-16). Softlinern är medveten om att 
regimen måste ha någon sorts legitimitet både inom och utom statens gränser, 
annars löper regimen risk att i slutändan förlora all makt. Aktören är därmed villig 
att självmant liberalisera den politiska strukturen med förhoppningen att kunna 
vara med och forma den nya strukturen och därmed behålla maktpositionen trots 
en transformation från ett auktoritärt styre (O’Donnell & Schmitter 1986 s.16). 

För att en transformation skall börja krävs dock ofta att den sittande regimen 
krackelerar i något hänseende, till exempel genom förlust i ett krig eller i 
ideologisk osämja inom regimen (O’Donnell & Schmitter 1986 s.17-18). I Bhutan 
har detta aldrig varit fallet då kungen varit ensam härskare. Den modernisering 
som Bhutan genomlöper gör dock att landet bli mer öppet för omvärlden och 
befolkningen får mer influenser. Då den positiva utvecklingen eventuellt vänder 
kan således befolkningens besvikelse och ilska vändas mot regimen. Detta kan 
givetvis skapa en fara för regimens fortsatta maktinnehav. En softliner försöker 
därför ofta transformera staten undertiden som samhället genomgår en positiv 
utveckling. Den auktoritära personen anses då vara givmild och enbart genomföra 
liberaliseringen som en del i utvecklingen, då denna allt som oftast handlar om att 
strukturera om system. Den auktoritära personen kan därmed vara med och till 
viss del konsolidera sin makt i en framtida politisk struktur (O’Donnell & 
Schmitter 1986 16-17). Detta har bland annat hänt i Spanien, Brasilien och i viss 
mån Portugal (O’Donnell & Schmitter 1986 s.19-20).  

 J.S. Wangchucks val att liberalisera och demokratisera Bhutan, passar i 
många hänseenden in på beskrivningen av en softliner. J.S. Wangchuck valde att 
genomföra processen under en långvarig period av ekonomisk och samhällig 
utveckling. Han kunde således själv vara med och konstruera konstitutionen och 
de demokratiska reformer som skulle äga rum. Därmed kunde J.S. Wangchuck 
också styra moderniseringen och minska risken för kupper eller massmobilisering 
av folket, förhindra en okontrollerad demokratisering.  Ser man till dessa aspekter, 
kan ett av motiven bakom demokratiseringen av Bhutan ha varit att modernisera 
regimens politiska struktur för att inte förlora alltför mycket makt till följd av 
utvecklingen i landet. 
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3.2.3 Allmänna handlingar  

Kungens agerande kan inte betraktas som en allmän handling likt en vardaglig 
normativ handling. Handlingen att instifta demokrati i en stat är utan tvekan 
mycket speciell. Jag anser dock att handlingarna jag berört inom samma kollektiv, 
kan anses vara giltiga just under denna variabel eftersom tankemönstret kan 
betraktas som liknande de vid tidigare demokratiseringar i andra samhällen.  

3.3 Tänkbara motiv 

Efter att ha analyserat de variabler som Hadenius anser vara viktiga vid 
utstakandet och beläggandet av tänkbara motiv till en handling, finns det enligt 
min mening belägg för främst tre tänkbara motiv till Bhutans demokratisering: 

 
• Det altruistiska motivet – Detta motiv anser jag beläggs dels genom de 

utsagor som jag analyserat, dels genom analysen av tidigare handlingar 
av kungen. 

• Säkerhetsmotivet – Att en demokratisk transformation skulle kunna 
säkerställa den samhälliga utvecklingen och skydda befolkningen mot 
framtida hot, är belagt av de utsagor jag analyserat där konstitutionens 
makt ofta framställs som en garant för den utveckling som skett och 
mot framtida missbruk av makten. 

• Softliner-motivet – Detta motiv grundar sig i den empiriska och 
teoretiska analys som jag gjort av andra aktörer i liknande ställning, 
som valt att demokratisera. Valet att demokratisera är enligt softliner-
motivet en följd av viljan att behålla maktpositionen i landet och 
därmed kunna genomföra demokratiseringen självmant, vara med och 
forma den demokrati som införs och öka möjligheten att bevara sin 
makt i framtiden.    

 
Följande kommer jag att söka se vilket av dessa tre motiv som kan tänkas varit 

det mest avgörande för beslutsfattandet att demokratisera det bhutanesiska 
samhället. 

3.4 Vilket motiv kan anses varit avgörande? 

Genom användandet av Hadenius modell har jag nu kommit fram till tänkbara mål 
bakom beslutet att demokratisera Bhutan. Med andra ord har jag kartlagt det 
potentiella preferenssystem som funnits hos J.S. Wangchuck. Nu måste jag, för att 
kunna utröna vilket motiv som varit avgörande, kartlägga vilka tänkbara alternativ 
som funnits för att uppnå de olika målen. Då det handlar om en 
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demokratiseringsprocess har jag valt att undersöka tre troliga alternativ som 
kungen haft att välja mellan. Dessa är; (1) Att demokratisera fullt ut, alltså skapa 
en demokrati som helt och hållet utgår ifrån folkets vilja med omfattande 
samhälleliga friheter och rättigheter, vilket krävs för att en demokrati skall 
fungera fullt ut. (2) Att liberalisera samhället, det vill säga att under kontroll 
liberalisera samhället för att på så vis begränsa utvecklingen, utan att 
inledningsvis ge folket full maktutövning. (3) Att fortsätta driva en absolut 
auktoritär regim och därmed inte låta befolkningen ta del av politiken eller 
besluten inom staten.  
Dessa tre alternativ utgör alltså de urvalsregler som kungen troligen haft att välja 
mellan, till följd av utvecklingen i landet. De olika alternativen kan liknas med två 
motsatta politiska tankegångar och en mellanväg. 

De tre alternativen för genomförandet av varje motiv är; målgrupp för kungens 
kognitiva tankegång där han värderar de olika alternativens tänkbara utfall, 
sannolikheten för dessa samt en övervägning av hur riskbenägen han kan tänkas 
vara i sina val.  

Utifrån de tre motiv som jag funnit och de tre alternativ som tycks rimligast 
vid beslutsprocesserna, skulle J.S. Wangchucks beslutscheman kunna gestalta sig 
likt figur 3, 4 och 5. För att välja ett av de tre alternativen var Bhutans dåvarande 
kung tvungen att värdera varje alternativ, genom att uppskatta sannolikheten för 
de olika utfallen. Denna sannolikhetsuppskattning var givetvis påverkad av en 
felmarginal eftersom sannolikhet inte kan förespås fullt ut. Hur riskbenägen J.S. 
Wangchuck var, påverkade därför naturligtvis också beslutet. 
 

Figur 3 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utifrån målet om ultraism skulle alternativt om att demokratisera fullt ut vara  
 
 
 

 
Att demokratisera fullt ut är det alternativ som med högsta sannolikhet skulle 

ha störst nyttovärde för det ursprungliga motivet. Då någon full demokratisering 
inte skett i Bhutan är det dock inte troligt att detta skulle vara det bakomliggande 
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motivet bakom de politiska förändringarna i Bhutan, även om det funnits stöd för 
detta i vissa utsagor och handlingar. 

Figur 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid andtagandet att målet skulle vara att bevara säkerheten, det vill säga 

bevara och upprätthålla den utveckling rörande kultur och ekonomi som just då 
rådde i Bhutan, skulle alternativet att demokratisera fullt ut innebära ett 
”okontrollerat” risktagande. Alternativet att istället liberalisera Bhutan skulle 
kunna skapa en legitim stabilitet både inom landet och vid yttre påtryckningar 
eftersom man då visar tecken på demokratisk utveckling. Skulle liberaliseringen 
gå för långt skulle den dock kunna resultera i samma scenario som vid alternativet 
att demokratisera fullt ut. Det sista alternativet, att behålla absolut makt, skulle 
med säkerhet kunna bevara utvecklingen som skett under en kort period. Men om 
Bhutan skulle få en kung med andra idéer, eller om befolkningen skulle bilda 
opinion mot kungen, skulle utvecklingen på kort tid kunna förändras och därmed 
äventyra stabiliteten. Folklig mobilisering som resultat av olämpligt ledarskap av 
monarken, skulle i sin tur kunna leda till total förlust av fred och stabilitet i landet. 

 
Figur 5 
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Utgår man istället från att kungens motiv varit det så kallade sofliner-motivet, skulle 
maktinflytande få en avgörande roll i beslutsfattandet. 

Sannolikheten att förlora all garanterad makt vid beslutet att demokratisera 
Bhutan fullt ut är i stort sett 100 %. Vid en liberalisering skulle kungen riskera att 
förlora all sin makt i det långa loppet, men om han skulle vara tongivande i en 
långvarigare liberaliseringsprocess, skulle han istället kunna skapa gynnsamma 
förhållanden för att konsolidera delar av sin makt. Detta även i ett framtida 
demokratiskt samhälle, genom att exempelvis vara med och forma konstitutionen. 
Sannolikheten för U2 anser jag därför vara större än U3. Skulle kungen välja att 
behålla all makt och inte liberalisera eller demokratisera fullt ut, skulle han få 
troligtvis behålla sin absoluta makt i en kortare tidsperiod. I det långa loppet 
skulle han dock riskera att förlora all makt till följd av moderniseringen, då denna 
skulle kunna medföra folklig mobilisering mot kungens maktmonopol, eller i 
värsta fall en kupp. Kungen skulle då befinna sig i en sämre förhandlingsposition 
än om han självmant börjat liberalisera. Sannolikheten att i längden få behålla 
någon sorts makt, skulle alltså troligtvis vara alternativet att liberalisera. 

3.4.1 Risktagande 

Att förändra den politiska strukturen är ett mycket stort beslut med stora 
konsekvenser för såväl Bhutans som kungahusets framtid. Detta samt det faktum 
att kungen tidigare valt att föra en försiktig politisk modernisering, bidrar till att 
kungen uppfattas som en aktör med ett relativt lågt sinnelag för risktagning. Detta 
innebär vid val av alternativ, att J.S. Wangchuck troligtvis valt det alternativ vars 
utfall tenderar att minimera risken för förluster, istället för att chansa och 
eventuellt öka vinsterna. J.S. Wangchuck föredrog troligtvis maximiniregeln, det 
vill säga att risken att förlora värderas högre än chansen att vinna (Hadenius 1981 
s.24).  

Bhutans dåvarande kung kan alltså anses ha varit något försiktig vid sitt beslut 
att förändra den politiska strukturen i Bhutan. Således borde alternativet att 
liberalisera vara det alternativ som han riskerar att förlora minst på i det långa 
loppet och därmed det mest gynnsamma i beslutsprocessen.  

För eventuellt ytterligare belägg av dessa antaganden, kommer jag nu göra ett 
korrespondenstest för att kontrollera om mina indicier kring valet av alternativ har 
en faktisk verklighetsförankring. 

3.5 Korrespondens 

Jag beskriver i min analys att moderniseringen av Bhutan resulterat i vissa 
politiska reformer. Dessa reformer kan dock inte anses utgöra en fullständig 
demokratisering. Bland annat är fundamentala demokratifaktorer såsom 
yttrandefrihet begränsade och förtryck av etniska minoriteter förekommer i stor 
utsträckning (Lawoti 2009 s.171-172),(de Varennes 2008 s.58-59). Samtidigt har 
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det heller inte saknats demokratiska reformer. Följdaktningen kan Bhutan anses 
endast ha liberaliserat sin politiska struktur (Freedom House 2010), något som jag 
också tidigare funnit stöd för i en tidigare analys av Bhutans demokratiska 
kvaliteter (Jeppsson 2010). Då jag i denna studie utgår från ett rationalistiskt 
synsätt, betonar jag att en aktör grundar sitt beslut på det alternativ som till störst 
grad kan uppnå egennyttan, det vill säga det ursprungliga motivet. Motivet om 
altruism som framgick i min analys, har inte någon större korrespondens med 
verkligenheten. Då Bhutan inte har demokratiserats fullt ut kan heller inte altruism 
anses ha varit det motiv som legat till grund för beslutet att demokratisera. 

Vad gäller övriga två motiv, säkerhet och softliner, är det gynnsammaste 
alternativet en liberalisering. Då det är just en politisk liberalisering som skett i 
Bhutan, anser jag att båda dessa motiv har stark korrespondens med 
verkligenheten. Detta har även stöd i den struktur som skapats i Bhutan till följd 
av demokratiseringen. Det bhutanesiska samhället har sedan 2006 fortlöpt med sin 
modernisering och såväl stabilitet som säkerhet är större än någonsin. Bhutan har 
aldrig förr varit så starkt inrikes och haft så goda relationer utrikes som idag (Hutt 
2006 s.123-124). Samtidigt finns det belägg för att kungen velat konsolidera sin 
makt i ett modernare Bhutan. Bland annat har kungahuset fortfarande en stor roll i 
landets beslutsfattande och dem har ett stort skyddsnät genom den konstitution 
som antogs 2005 (Lawoti 2009 s.171). 

Motiven gällande säkerhet och softliner anser jag därmed ha en stor 
korrespondens med verkligheten, vilket också medför tyngre belägg och inferens 
åt just dessa två motiv. 
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4 Resultat och slutsatser 

4.1 Resultat 

I min analys kring Bhutans f.d. kung Jigme Singye Wangchuck har jag försökt att 
kartlägga och belägga tänkbara motiv bakom Bhutans transformering från absolut 
monarki till demokrati på kungens begäran.  

I min analys fann jag främst tre framträdande motiv till demokratiseringen. 
Dessa var; 

 
1. Bhutan behövde demokratiseras för att säkerställa den utveckling som 

skett. Demokratin skulle beskydda den kulturella och samhälliga 
utvecklingen genom ett styre förankrat i folket, som i sin tur skulle 
garantera utvecklingen. Detta skulle fungera som säkerhet och 
stabilitet mot potentiella hot, exempelvis utifrån genom andra staters 
eller organisationer vilja att påverka Bhutan negativt. Men demokrati 
skulle också skydda mot framtida maktkoncentrationer hos aktörer 
som potentiellt inte skulle gynna den befintliga utvecklingen, till 
exempel kommande monarker med en mindre lämplig politik. 

2. Bhutan behövde demokratiseras för att skapa största möjliga lycka hos 
befolkningen som möjligt. Detta framgick främst efter granskandet av 
J.S. Wangchucks tidigare handlingar, då han bland annat infört ett 
GNH-index och moderniserat landet, genom införandet av ett 
omfattande välfärdssystem för att förbättra GNH. Att demokratisera 
skulle alltså vara ett steg i denna altruistiska tankegång, och därmed 
ett tänkbart motiv till förändringen i den politiska strukturen i Bhutan. 

3. Bhutan behövde demokratiseras för att den sittande regimen skulle 
kunna moderniseras i samma takt som övriga samhället. På så vis 
skulle kungen också kunna konservera delar av sin makt inför 
framtiden. Genom att modernisera den politiska strukturen på eget 
initiativ skulle kungen bli en del av demokratiseringen och ha ett bra 
utgångsläge för att påverka processen och se till att konsolidera delar 
av sin ställning inom staten. 

 
Dessa tre motiv har fungerat som preferensram i mitt användande av Hadenius 

modell för rationalistiskt beslutsfattande. Genom att analysera varje motiv enskilt 
har jag urskönjt vilka tänkbara utfall som funnits för varje motiv. Genom att 
överväga sannolikheten för varje alternativs utfall och samtidigt försökt analysera 
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J.S. Wangchucks riskbenägenhet inför beslutet, har jag framlagt belägg för att en 
liberalisering av Bhutan är det alternativ som i störst mån skulle överensstämma 
med det ursprungliga motivet. Jag har då kommit fram till att de två mest 
sannolika motiven för Bhutans reformering av den politiska strukturen, är 
säkerhetsmotivet och softliner-motivet. Slutligen när jag analyserade motivens 
korrespondens med verkligheten, fann jag också att dessa motiv hade stor 
korrespondens med verkligheten, vilket således stärkte analysens antaganden.  

4.2 Slutsatser 

I denna studie har jag utifrån frågeställningen kring vilka motiv som funnits för 
demokratiringen av Bhutan samt vilka av dessa motiv som kan ha ansets vara 
avgörande för processen, genomfört en motivanalys av Bhutans f.d. kung Jigme 
Singye Wangchuck. I analysen har jag använt mig utav Hadenius modell för att 
finna och belägga motiv samt modellen för rationalistiskt beslutsfattande.  

Trots de vetenskapliga svagheter som finns i en motivanalys tillsammans med 
det knapphändiga materialet om J.S. Wangchuck, anser jag mig ha skapat ett 
tänkvärt uppslag till en förklaring av Bhutans demokratisering.  

I sökandet efter svar på frågan om huruvida det är säkerhetsmotivet eller 
softliner-motivet som varit mest avgörande för beslutsfattandet, vänder jag mig 
återigen till Hadenius. Han beskriver att man som forskare måste ha mycket kött 
på benen för att kunna påstå att de motiveringar och utsagor som finns till grund 
för motivanalysen inte skall anses sanna. Därmed får säkerhetsmotivet anses vara 
det tyngsta motivet till demokratiseringen av Bhutan. Inte minst då det också 
återkommer regelbundet under en lång tidsperiod av Bhutans modernisering, 
vilket enligt Hadenius dessutom är ytterligare ett tung belägg för ett motiv 
(Hadenius 1984 s.176-177). 

 Samtidigt anser jag inte att softliner-motivet bör uteslutas. Det är viktigt att 
upprätthålla distinktionen mellan motiveringar och faktiska motiv. Den empiriska 
historien och den teoretiska vetenskapen kring demokratisering stämmer bra 
överens med softliner-motivet, något som även korrespondens med 
verkligenheten gör. Jag tycker därmed att soflinter-motivet kan utgöra en tänkvärd 
bisats till motivet att demokratisera Bhutan, även om jag i denna studie menar att 
säkerhetsmotivet har absolut störst belägg och inferens.  

4.3 Slutdiskussion 

Jag har nu presenterat resultaten och slutsatserna för denna studie. Jag är fullt 
medveten om att mitt val att använda mig utav Hadenius teori som metod för 
genomförandet av min motivanalys, haft vissa svagheter. För det första vill jag 
återigen poängtera att en motivanalys har betydande brister vad det gäller att 
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belägga resultat. Jag vill så återigen tydliggöra att mina resultat i denna analys 
endast kan betecknas som subjektiva indicier och således inte presentera någon 
slutgiltig sanning. De resultat som jag i denna uppsats har påvisat, är baserade på 
Hadenius modeller för att finna motiv och belägga dem. Jag är medveten om att 
dessa modeller bara erbjuder en del av de många skolor och inriktningar som 
finns vad det gäller att finna motiv. Slutligen hoppas jag likväl att mina val kan 
anses fördelaktiga för just min frågeställning, nämligen att finna och belägga vilka 
motiv som kan ha funnits för demokratiseringen av Bhutan, samt söka svar på 
vilket av motiven som kom att bli avgörande för demokratiseringen. Trots de 
eventuella svagheter som finns i min analys, anser jag mig trots allt ha skapat ett 
tänkvärt uppslag till en förklaring av Bhutans demokratisering.  

Att angripa Bhutans avvikande demokratisering på annat sätt, hade ytterligare 
kunnat bredda förståelsen för Jigme Singye Wangchucks handlande. Jag hoppas 
att denna uppsats skall kunna vara till hjälp för sådan potentiell framtida forskning 
och att min uppsats även kan ses som givande för liknande fenomen i framtiden.  
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