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Abstract 

Pakistan är ett land som har stora problem med utbildning och radikalisering. Denna uppsats 

är en fallstudie som undersöker sambandet mellan dessa problem och hur de i sin tur påverkar 

de demokratiska förutsättningarna i Pakistan. Uppsatsen undersöker moderniseringsteorins tes 

om att utbildning har en positiv effekt på demokratisering och minskar risken för extremism. 

Utöver detta undersöks olika typer av utbildning och hur dessa påverkar individers 

demokratiska värderingar. Det görs genom att tillämpa Paulo Freires utbildningsteori på 

Pakistans utbildningssystem.  Arbetsmetoden för fallstudien är att samla in olika typer av 

sekundärmaterial som underlag för fallet och teorierna. Därefter analyserar vi materialet och 

applicerar teorin på fallet Pakistan. Resultaten i uppsatsen visar att det finns ett samband 

mellan utbildning och demokrati samt att extremism ger sämre förutsättningar för 

demokratisering i Pakistan. Vi undersöker och förklarar bakgrunden till detta och varför detta 

samband existerar i praktiken.  

 

Nyckelord: Extremism, radikalisering, modernisering, demokratisering, Pakistan, utbildning, 

Paulo Freire.  

Antal ord: 9003 
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1. Inledning 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

“Education presumably broaderns men’s outlook, enables them to understand the need for 

norms of tolerance, and increases the capacity to make rational electoral choices”. 

 -Martin Seymour Lipset (1959, s. 79). 

 

Enligt moderniseringsteorin kan ekonomisk välfärd leda till högre nivå av utbildning. När den 

ekonomiska välfärden i ett land ökar kan större resurser läggas på att förbättra utbildningen. 

Utbildning i sig, är en viktig del av demokratisering, civilsamhället och det politiska klimatet. 

Enligt Lipset ökar acceptansen för andra politiska åsikter vilket minskar riksen för extremism 

(Ekman m.fl. 2014, s. 70). Dessutom kan extremism anses vara ett direkt hot mot demokratin 

då den ofta är våldsbejakande. Sveriges regering utsåg en nationell samordnad mot 

våldsbejakande extremism år 2014. Enligt samordnaden utgör våldsbejakande extremistiska 

handlingar “inte bara ett hot mot de individer som utsätts för dessa utan är också en attack på 

de grundläggande demokratiska värden” (Nationella samordnaren mot våldsbejakande 

extremism).  

 

Denna uppsats undersöker och kritiskt granskar moderniseringsteorin med fokus på utbildning 

och politisk och religiös extremism och sambandet mellan dessa. Vi prövar 

moderniseringsteorins syn på utbildning och att det är en viktig faktor för demokratisering och 

medborgares kritiska tänkande. Dessutom är studien en kritisk granskning av det simplistiska 

och snäva perspektivet som moderniseringsteorin har. Exempelvis finns det länder med hög 

utbildningsnivå som är långt ifrån demokratiska vilket motsäger moderniseringsteorin 

(Ekman, m.fl., 2014, s. 70). Detta finner vi intressant att undersöka och väcker frågan om 

vilken typ av utbildning som är viktig och som främjar demokratiska värderingar. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka utbildningen och extremism i Pakistan. Pakistan är ett land som har 
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stora problem med sitt utbildningssystem, fattigdom och radikalisering. Den huvudsakliga 

frågeställningen i uppsatsen är:   

Hur påverkar utbildningen i Pakistan förutsättningarna för demokratisering i landet?  

Vidare svarar vi på två ytterligare frågor för att förtydliga syftet med uppsatsen: Hur påverkar 

utbildning extremism i Pakistan? Samt: Hur påverkar extremism förutsättningarna för 

demokratisering i landet? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i tre olika delar. Inledningsvis presenteras de olika teorierna som används. 

Vi definierar betydelsefulla begrepp som demokratisering, extremism, radikalisering och 

terrorism. Dels för att få en bild av hur begreppen används i dagsläget, dels för att precisera 

vilken definition som tillämpas i vår studie. Därefter förklarar vi innebörden av 

moderniseringsteorin, dess ursprung och viktig forskning om teorin. Vi presenterar även kritik av 

moderniseringsteorin och varför den kritiken är viktig att analysera i vår undersökning av 

Pakistan. Sista teorin som framförs är utbildningsteori av Paulo Freire för att få en större 

förståelse för hur typen av utbildning kan påverka demokratisering. 

 

Den andra delen av uppsatsten är empiri som ligger som grund för vår studie. Här kartlägger vi 

Pakistans utbildningsystem, den politiska situationen och extremism i landet. Dessutom 

presentera vi en nyckelperson i kampen för utbildning i Pakistan, Malala Yousafzai. Vi berättar 

hennes historia och hennes kamp för utbildning.  

 

Slutligen, den sista delen är analysen där teori och empiri vävs samman. Vi tillämpar teorin på 

empirin och fallet Pakistan. Våra frågeställningar diskuteras och de fungerar som en riktlinje och 

avgränsning för analysens innehåll. Analysen är disponerad enligt de två huvudteorierna. Först 

analyseras moderniseringsteorin och därefter kommer kritik av moderniseringsteorin och 

slutligen utbildningsteorin. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande del som även har 

konkluderande ambitioner. I slutsatsen försöker vi även att svara på de frågor som ställs i 

uppsatsen. 
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1.3 Metod  

 

Uppsatsen är en djupdykande fallstudie av Pakistans utbildningssystem och hur det påverkar 

extremismen och de demokratiska förutsättningarna i landet. Pakistan är ett intressant fall att 

undersöka närmre då landet dels har många brister i utbildningsystemet, dels stora problem med 

extremistiska grupperingar (Abbasi, 2014, s. 257). Läs - och skrivkunnighet bland unga ligger på 

70 % och 56 % bland vuxna, vilket är väldigt lågt (Svenska FN-förbundet, a). Enligt en rapport 

av UNESCO är Pakistans utbildning även mycket bristfällig i jämförelse med resten av världen. 

Rapporten undersöker, bland annat, hur länge man går i skolan, läs- och skrivkunnighet samt hur 

mycket av landets BNP som läggs på utbildning (Abbasi, 2014, s. 264). Att göra en fallstudie ger 

oss möjligheten att göra en mer djuplodande analys av ett specifikt fall. En komparativ studie 

med andra länder anser vi inte är en passande metod eftersom resultaten skiljer sig så mycket 

från fall till fall.  Undersökningen har ett empiriskt perspektiv för att påvisa sambandet mellan 

utbildning och demokrati. Även normativa frågor om utbildning lyfts fram i analysen, som vilken 

typ av utbildning bör ett land ha för att främja demokratin?  

 

Studien är teorianvändande med moderniseringsteorin i fokus. Vi har valt att undersöka och 

kritiskt granska moderniseringsteorin eftersom den anser att utbildning är en viktig faktor för 

demokrati. Dessutom påstår moderniseringsteorin att utbildning minskar risken för extremism. 

Därför är det en passande teori att använda för att undersöka fallet Pakistan med fokus på hur 

utbildning påverkar demokratisering och extremism. Fortsättningsvis tillämpas utbildningsteori 

av Paulo Freire på fallet Pakistan. Freires teori anser vi är lämplig eftersom den belyser 

utbildning i förtryckta sammanhang och hur det påverkar individers kritiska tänkande (1996), 

något som har en effekt på demokratiska värderingar. Vi fokuserar huvudsakligen på Freires teori 

om “banking” eftersom vi anser att den teorin är applicerbar på fallet Pakistan och dess 

utbildningssystem (1996, s. 58). Det finns en mängd material om moderniseringsteorin och om 

Paulo Freires teori. Våra ambitioner är att använda dessa två teorier på ett fall (Pakistan) och 

försöka koppla dessa till varandra på ett sätt som inte gjorts innan. På så sätt kan vi tillföra något 

till den vetenskapliga kunskapen som finns idag (Esaiasson m.fl., 2012, s. 20-21). 

 

Arbetsmetoden för denna uppsats är inledningsvis att samla in och analysera olika typer av 

sekundärmaterial. Dels om fallet Pakistan dels om de olika teorierna. Vi applicerar sedan teorin 
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på det empiriska materialet vi hämtat. Därefter diskuterar och analyserar vi kring de kopplingar 

som görs mellan teorin och empirin i syfte att kunna få en utökad förståelse för fallet. Dessutom 

vill vi kunna lyfta fram de samband och faktorer som vi anser är utmärkande i vår studie och till 

sist dra slutsatser utifrån resultaten som vi får fram. 

 

 

1.4 Material 

 

Materialet i uppsatsen är huvudsakligen olika typer av sekundärmaterial. För att undersöka fallet 

Pakistan tillämpar vi, framför allt, empiri och analys från två artiklar som belyser Pakistans 

utbildningssystem och extremism: “Towards the De-radicalization of Pakistani Society: The 

Need for a Balanced and Progressive Education System” av Manzoor Ahmed Abbasi (2014) och 

“Educating Extremism: The Failure of Pakistan's Education System and the Radicalisation of its 

Students” av Jade Evans (2011). Dessa artiklar hjälper oss att bilda en uppfattning av 

utbildningen i Pakistan och även hur den påverkar extremism i landet. Dessutom använder vi oss 

av olika organisationers rapporter för att få ytterligare information om fallet.  

 

För att undersöka och definiera centrala begrepp som extremism och radikalisering använder vi 

oss av definitioner från bland annat forskarna Dr. Peter T. Coleman och Dr Andrea Bartoli för att 

sätta begreppen i en internationell kontext. Coleman är från The International Center for 

Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR) och Bartoli från The Institute for Conflict 

Analysis and Resolution. Dessutom, för att definiera begreppet terrorism tillämpas teori av 

forskarna och statsvetarna Ian O. Lesser, Wilhelm Agrell och Maria Stern.  

 

Fortsättningsvis i vår tillämpning av moderniseringsteorin ligger Seymour Martin Lipsets 

forskning och teori som grund. Vi använder dels forskning av Lipset själv, dels analyser av hans 

teori av andra statsvetare som exempelvis Larry Diamond och Lauri Karvonen. Därtill tillämpas 

Jan Teorells bok Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 

1972–2006 (2010) för att undersöka sambandet mellan ekonomisk välfärd och demokrati 

ytterligare. Dessutom används Demokratiseringsprocesser: Nya Perspektiv och Utmaningar 

(Ekman m.fl., 2014) och Democratization: A Critical Introduction (Grugel–Bishop, 2014)  för att 

få övergripande information om demokratisering. Utöver det kommer några hemsidor, som 
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exempelvis Svenska FN-förbundets hemsida Globalis, att användas för kortfattad fakta om 

Pakistan och andra länder.  

 

Det finns inget enkelt svar på frågan om vilken typ av utbildning som främjar demokratisering 

men vi har valt att tillämpa teori från en av världens mest framstående pedagoger, Paulo Freire. 

Paulo Freire är författare till boken Pedagogy of the oppressed (1996) som belyser hans teori om 

utbildning i förtryckta förhållanden. Freires teori appliceras för att undersöka olika typer av 

utbildning och hur de påverkar individers tänkande och i sin tur demokratiska värderingar. 

 

Utifrån ett källkritiskt perspektiv kan det sägas att vi valt vårt sekundärmaterial noggrant. 

 Mycket material som bearbetats av framstående forskare inom ämnet som Lipset och Freire 

används. Dessutom förlitar vi oss på hemsidor och rapporter från organisationer som är 

trovärdiga, till exempel The World Bank och Svenska FN-förbundet. Vi försöker använda oss av 

material som inte är alltför gammalt i syfte att uppnå samtidighet. Lipsets artikel “Some Social 

Reqisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy” är skriven 1959 

vilket är över 50 år sedan. Dock kompletteras material av Lipset med andra tolkningar och 

analyser av modernare forskare, som exempelvis Teorell, för att sätta in Lipset teori i en mer 

tidsenlig kontex (Esaiasson m.fl., 2012, s. 278-286). 
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2. Teori 

 

 

 

2.1 Demokratisering 

 

Ett centralt begrepp i uppsatsen är demokratisering. Demokratisering kan definieras som ett 

skifte från ett enpartistyre, enskilt eller dynastiskt styre till en ansvarsfull, representativ regering 

(Grugel–Bishop, 2014, s. 5). En demokratiseringsprocess syftar på den process då 

demokratisering sker.  Demokratisering diskuteras ofta utifrån två olika faser; transition och 

konsolidering. Transition är den fas då skiftet sker från ett auktoritärt styre till demokrati och är i 

början av demokratiseringsprocessen. Det är då demokratin byggs upp men är ej självklar än. 

Därefter kommer konsolideringsfasen. Det är nu som den demokratiska författningen verkligen 

kan börja ta fäste och demokrati som styrelseskick är det ända självklara alternativet (Grugel–

Bishop, 2014, s. 5). 

 

 

2.2 Extremism och radikalisering  

 

Hur definieras begreppet extremism? Dr. Peter T. Coleman och Dr Andrea Bartoli beskriver 

extremism som ett komplext fenomen. De definierar extremism kortfattat som “activities 

(beliefs, attitudes, feelings, actions, strategies) of a character far removed from the ordinary” 

(Coleman–Bartoli, u.å. s. 2). De fortsätter därefter att förklara att vad som är “the ordinary” är 

subjektivt och en politisk fråga. Vissa anser att extremister är rättvisa och moraliska medan vissa 

anser det motsatta. Synen på extremism varierar berorende på människors politiska åskådning, 

värderingar och moralisk kompass. Dessutom påverkar olika slags extremistiska handlingar, nu 

och i historian, vår syn på extremism (Coleman–Bartoli, u.å. s. 2). Coleman och Bartoli förklarar 

även att extremism ofta är våldsbejakanade. Vilken typ av våldsanvändning varierar dock från 

grupp till grupp (Coleman–Bartoli, u.å. s. 3). Med andra ord är extremism ett svårdefinierat 

begrepp eftersom dess utformning varierar så pass mycket.  
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Radikalisering är att annat begrepp som är centralt i uppsatsen. Till skillnad från extremism 

syftar man med radikalisering på den process som leder till att individer blir extrema.  Manzoor 

Ahmed Abbasi definierar radikalisering i sin artikel “Towards the De-radicalization of Pakistani 

Society: The Need for a Balanced and Progressive Education System”. Han skriver: 

“radicalization is generally understood as a process which leads to increased use of violence to 

meet political ends” (Abbasi, 2014, s. 258). 

 

I uppsatsen tillämpar vi Coleman och Bartolis breda perspektiv av begreppet extremism och 

inkluderar exempelvis både religiösa och politiska motiv, samt våldsbejakande och icke- 

våldsbejakande miljöer. Vi använder även Abbasis definition av radikalisering men kompletterar 

med icke-våldsbejakande radikalisering samt andra motiv än bara politiska. Vi vill undersöka hur 

och vilken typ av utbildning som finns i Pakistan och hur det påverkar extremism överlag i landet 

utan att välja en specifik extremistisk grupp. Dock är den mest förekommande sorten av 

extremistiska grupper i Pakistan, våldsbejakande islamistisk extremism. Vi kommer beskriva 

extremistiska grupper i Pakistan mer utförligt senare i uppsatsen.  

 

 

2.3 Terrorism 

 

Terrorism är ofta definierat som våldsbejakande handlingar för att uppnå ett politiskt syfte och 

motiven bakom terrorattacker är vanligtvis ideologiskt grundade (Lesser, 1999, s. 1). Terrorism 

är något som har påverkat synen på säkerhet. Synen som människor har på vad säkerhet innebär 

förändras ständigt. Tolkningen och erfarenheter av olika säkerhetspolitiska händelser, som till 

exempel terrorattacker, påverkar uppfattningen om vad som är säkert eller mindre säkert. Detta 

påverkar i sin tur människors levnadssätt och möjligheter att skapa fred och demokrati (Stern, 

2014, s.147- 148). Radikaliserig och extremism kan leda till terrorism vilket Pakistan har stora 

problem med.  

 

Ytterligare en definition av terrorism av Wilhelm Agrell är irreguljär våldsanvändning där syftet 

är att skapa rädsla genom olika metoder. Metoderna kan exempelvis vara sprängattentat, mord 

eller kidnappningar. Han skriver att dessa metoder inte är nya utan att det är syftet som man 

använder metoderna till som är nya. Syftet är nämligen att använda terrorism som något som 

fångar uppmärksamhet och för att sprida en ny ideologi. Terrorism kan samtidigt spridas snabbt 
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genom att extrema grupper skapar allianser och samarbetar med varandra. Denna typ av 

våldsanvändning gjorde det möjligt för ett nytt typ av krig kunde starta, surrogatkriget. 

Surrogatkriget innebär att väpnat våld används av andra aktörer utöver väpnade styrkor. 

Smågrupper som är autonoma och civilbefolkningen är två exempel på aktörer som nu har mer 

tillgång till vapen (Agrell, 2012, s. 77-78), detta är fallet i Pakistan. 

 

 

2.4 Moderniseringsteorin 

 

2.4.1 Bakgrund 

 

Seymour Martin Lipset är en av de viktigaste forskarna inom moderniseringsteroin.  I sin artikel 

“Some social requisites of of democracy: economic development och political legitimacy” 

(1959)  undersöker Lipset villkor utanför det politiska systemet som upprätthåller olika typer av 

politiska system (s.69), exempelvis ekonomisk välfärd och utbildning. Lipset visar bland annat 

att välmående i ett land kan skapa och upprätthålla ett demokratiskt styre. Han påstår att rika 

länder är mer demokratiska och att länder med dålig ekonomi ofta har någon form av auktoritärt 

styre. Därmed menar han att strukturella förändringar kan ske i samhället om en stat 

moderniseras. Dessa förändringar kan i sin tur leda till ett mer demokratiskt styre (Ekman m.fl., 

2014, s. 69). 

 

Moderniseringsteroin är en teori som härstammar från det strukturalistiska perspektivet. Den 

belyser sambandet mellan ekonomisk utveckling, modernisering och demokrati. Eftersom de 

demokratiska staterna är de stater som har det bäst ekonomiskt anses demokratisering vara 

beroende av ekonomiskt välstånd. Lipset såg att ekonomisk utveckling hade lett till 

demokratisering, både i konsoliderings- och transitionsfasen. Han menande att den ekonomiska 

utvecklingen var en viktig faktor för ett lands socioekonomiska utveckling. (Ekman m.fl., 2014, 

s. 68-70). 

 

2.4.2 Utbildning främjar demokrati 

 

Ekonomisk utveckling kan exempelvis resultera i högre grad av utbildning då modernisering, 

som innebär ekonomisk utveckling, resulterar i att ett land kan lägga större resurser på sin 
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utbildning. Det skapar en god cirkel eftersom en högre grad av utbildning kan leda till ytterligare 

ekonomisk tillväxt. Detta kan i sin tur påverka individen genom att utbildning skapar ett 

rationellt tänkande. Förnuftiga och rationella argumentationer är viktiga faktorer för en individs 

demokratiska värderingar något som anses vara betydelsefullt för demokratin enligt Lipset. 

Utbildning skapar även mer tolerans bland människor och en högre grad av acceptans för andras 

politiska åsikter vilket minskar risken för extremism (Ekman m.fl., 2014, s. 68-70). 

 

Enligt Lipset får det rationella tänkandet, som skapas med hjälp av utbildning, människor att 

använda sitt förnuft som i sin tur innebär att man bryter sig loss från traditionella samhällsregler. 

Detta medför två nya dimensioner av rationellt tänkande. För det första leder det till att 

argumenten blir universella, det vill säga att de gäller innanför så väl som utanför sin egen krets 

och kan beröra olika grupper. För det andra uppmuntrar det individen att bilda sina egna åsikter 

utifrån sitt eget förnuft. Dessa två element skapar också en större acceptans för andras olika 

åsikter vilket gör att en mer demokratisk politisk kultur kan skapas (Karvonen, 1997, s. 28-29).  

 

2.4.3 Fattigdom och prioriteringar  

 

Ytterligare en teori som Lipset utvecklar är att när människors problem som tillkommer pågrund 

av fattigdom försvinner har de mer tid att lägga på samhället och politiken. Om folket har svårt 

att få mat på bordet kommer det problemet prioriteras framför demokratiska åtgärder. Istället vill 

människor se stora förändringar snabbt vilket kan försvåra den demokratiska processen. Men när 

människor får det bättre ekonomiskt kommer de skapas en större förståelse för betydelsen av 

demokratiska processer. Dessutom kommer de ha större möjlighet att utbilda sig vilket leder till 

att överklassens syn på den fattiga outbildade människan försvinner och det blir mindre skillnad 

på rika och fattiga i ett samhälle. Detta skapar i sin tur en ännu större förståelse bland 

människorna i samhället och det leder till att jämlikheten ökar. Resultatet av detta är framväxten 

av en bred medelklass som med sina politiska rättigheter kan påverka politiken i landet. Staten 

blir rikare och politisk maktutövning blir mer rättvis, utbildade människor kan ta höga positioner 

i samhället och kan få jobb efter sina kvalifikationer. Byråkrati med bland annat köpta positioner 

eller favorisering kan här ersättas med en professionell tjänstemannakår. Det ges även möjlighet 

för frivilliga organisationer att starta, vilket förstärker konsolideringsprocessen (Karvonen, 1997, 

s. 29- 30). 
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2.4.4 Grupptillhörighet 

 

Som nämnt tidigare resulterar modernisering och utbildning till en minskad risk för politisk och 

religiös extremism enligt Lipset. Det sker bland annat när människor tillhör flera olika grupper 

som exempelvis skolan, jobbet och hemmet. Istället för att bara tillhöra en viss grupp eller stam 

kan människor vara en del av flera olika.  När modernisering sker i samhället kan människor 

utbilda sig, arbetslösheten minskar och man har mer tid till fritidsintressen och så vidare. Alltså 

kommer individer kunna vara en del av flera olika gemenskaper. Att tillhöra fler än en grupp 

minskar risken för radikalisering då människor blir mindre mottagliga för extrema och 

förenklade politiska åsikter (Karvonen, 1997, s. 30). Moderniseringsteorin anser alltså att 

ekonomisk välfärd kan förändra en hel samhällsstruktur till förmån för demokratisering (Ekman 

m.fl., 2014, s. 71). 

 

2.4.5 Forskning som stödjer moderniseringsteorin 

 

Det finns mycket forskning som stödjer tesen om att utbildning har en positiv effekt på 

demokrati. Lipset presenterar resultat i sin artikel “Some Social Requisites of Democracy: 

Economic Development and Political Legitimacy” (1959) som visar att utbildning är högre i 

demokratiska länder jämfört med mindre demokratiska länder. Exempelvis de demokratiska 

länderna i Europa som har en väldigt hög nivå av läs- och skrivkunnighet till skillnad från länder 

i exempelvis Latinamerika som är mindre demokratiska och har en betydligt lägre läs- och 

skrivkunnighet (1959, s. 78). Dessutom visar flera studier att utbildning genererar en högre nivå 

av prodemokratiska värderingar inom landet. Till exempel kan man se ett starkt samband efter 

nazisttiden i Tyskland att människor med högre utbildning hade en starkare misstro för 

enpartistyre (Lipset, 1959, s. 79). 

 

Även Larry Diamond visar på ett starkt samband mellan utbildning och demokrati. Exempelvis 

presenterar Diamond en studie som visar att utbildning påverkar demokratiska värderingar: “The 

higher the education level, the more likely respondents were in each of the four Chinese samples 

(Hong Kong, Taiwan, China, and urban China) to manifest prodemocratic value orientations” 

(Diamond, 1999, s. 199-200).  
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2.5 Kritik av moderinseringsteorin 

 

 

2.5.1 En kritiserad teori 

 

Moderniseringsteorin bedöms ofta vara en alltför simpel förklaring till demokratisering.  Många 

forskare anser att modernisering inte är tillräckligt för att skapa demokrati utan att det istället kan 

minska riskerna för en demokratisk kollaps (Ekman, m.fl., 2014, s. 72). Vidare påstår vissa även 

att moderniseringsteorin exempelvis inte tar hänsyn till historian samt att den är alltför 

etnocentrisk. Kritikerna belyser det faktum att det inte bara går att replikera en process som hänt 

vid en viss tidpunkt och plats utan att tänka på de förändringar som skett över tid. Dessutom 

fokuserar moderniseringsteorin på hur västvärlden har övergått till demokrati och förutsätter att 

samma process ska fungera över hela världen, vilket möjligtvis kan tyckas vara en för enkel 

lösning (Grugel–Bishop, 2014, s. 77-78). Med andra ord har den traditionella 

moderniseringsforskningen utstått mycket kritik. Trots det lever den kvar och är en av de mest 

framgångsrika teorierna inom demokratiseringsforksning. Vi vill uppmärksamma denna kritik 

och även själva hålla med om att moderninsering är en väldigt simplistisk förklaring till 

demokratisering. Däremot vill vi antyda att grundidén bakom forskningen är relevant och har 

trots allt empiriskt underlag.  

 

2.5.2 Utbildning en simplistisk förklaring? 

 

Relationen mellan utbildning och demokrati är ytterst viktig. Å ena sidan, i Larry Diamonds bok 

Developing democracy-Toward concolidation framgår det att det finns en mycket tydlig empirisk 

relation mellan just utbildning och demokrati (Diamond, 1999, s. 199-200). Å andra sidan finns 

det flera exempel på länder som har hög ekonomisk tillväxt och hög nivå av utbildning men trots 

det fortfarande har auktoritära styren. Ett exempel på detta är Saudiarabien, som är ett av 

världens rikaste länder samt har cirka 95 % läs- och skrivkunnighet men som rankas som ett 

strängt auktoritärt styre, ibland även totalitärt (Svenska FN-förbundet, b). Med andra ord skulle 

man kunna påstå att utbildning också är en för simplistisk förklaring utan det handlar såldes om 

rätt typ av utbildning.   
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2.5.3 Aktörers roll i demokratisering 

 

Även Jan Teorell undersöker sambandet mellan ekonomisk välstånd och demokrati i boken 

Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 1972–2006 (2010). 

Han lyfter fram Lipsets teori gällande socialt kapital och skriver att länder med modernisering 

och socialt kapital har lättare att bli demokratiserade. Han förklarar även hur Lipset ser på 

utbildning som en viktig faktor i detta. Teorell skriver att Lipsets teori har varit viktig för 

strukturella faktorer som påverkar demokratisering. Problemet är att dessa teorier inte lyfter fram 

aktörer. Han tar upp att demokratisering endast kan uppnås genom förändring i individers eller 

kollektiva gruppers beteende “... only through the behavior of individual and collective actors 

could the process of regime change actually occure” (Teorell, 2010 s. 18). Teorell lyfter också 

upp att ett av problemen som karaktiserar strukturella faktorer för demokratisering kan bland 

annat vara att frågor om hur, varför och vilka sociala aktörer kan leda till att en regimsförändring 

inte besvaras (Teorell, 2010, kap 1).  

 

2.5.4  Spänningar i samhället 

 

Fortsättningsvis, Lauri Karvonen lyfter fram flera forskares undersökningar om hur olika faktorer 

av socioekonomisk utveckling förhåller sig till varandra. Exempelvis förklarar han att ökad 

läskunnighet och urbanisering går hand i hand men att ifall ökningarna sker i olika takt kan 

samhället hamna i obalans. Det kan i sin tur medföra ekonomisk och social instabilitet. Olika 

nivåer av utbildning och ekonomisk levnadsstandard kan också vara problematiska. Ifall 

avståndet mellan utbildningsnivån och den ekonomiska utvecklingen i landet är alltför stort kan 

spänningar skapas i samhället. Detta kan i sin tur öka risken för religiös och politisk extremism 

och försvåra demokratisering. Alltså kan modernisering i vissa fall ha en negativ effekt på 

demokratisering ifall de olika dimensionerna av social och ekonomsik utveckling inte ökar i 

samma takt (Karvonen, 1997, s. 35).  
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2.6. Paulo Freire och utbildning för förtryckta 

 

Vilken typ av utbildning främjar demokratiska värderingar? Paulo Freires bok Pedagogy of the 

Oppressed (1996) analyserar den typ av utbildning som bygger på en relation och pedagogik där 

läraren är auktoritär och eleven förtryckt. I boken myntar Freire ordet “banking” som på svenska 

skulle kunna översättas till “korvstoppning”. Med “banking” menar Freire att eleven lär sig att 

lagra kunskap utan att lära sig betydelsen bakom den. Detta medför stora konsekvenser hos 

individens medvetande och kritiskt tänkande: “it attempts to control thinking and action, leads 

women and men to adjust to the world, and inhibits their creative power” (Freire, 1996, s. 58). 

Författaren påstår att detta är vanligt i förtryckta samhällen (Freire, 1996, s. 54).  

 

Teorin kan appliceras i diskussionen om demokrati och extremism då det skulle kunna påstås att 

“banking”, och den typen av utbildning, ger människor större förutsättningar för att bli politiskt 

extrema och ansluta sig till radikala grupper. Människor som inte lär sig att använda sin kunskap 

och tänka kritiskt tenderar löpa större risk att identifiera sig med en person eller grupp med makt 

vilket är negativt för det politiska klimatet (Freire, 1996, s. 59). Paulo Freires teori och 

pedagogik är intressant för att kunna fördjupa sig i hur utbildning påverkar extremism. 

Framförallt då utbildningen, enligt Freire, kan vara grunden till individens tänkande och skapa de 

nödvändiga förutsättningarna för att individer blir radikala och att hela samhällen förtrycks.  
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3. Pakistan- ett land i obalans och konflikt  

 

 

 

3.1 Utbildningssystem  

 

När Pakistan blev självständigt 1947 från Storbritannien gjorde man satsningar för att bygga ett 

välfungerande utbildningsväsende men trots försöken har landet misslyckats i flera avseenden. 

Landet fortsatte att följa det Brittiska arvet där det fanns en uppdelning mellan religiös och 

sekulär utbildning. I dagsläget har Pakistan ett flertal olika typer av skolor utan någon enhetlig 

skolplan i landet (Abbasi, 2014, s. 258-260). Enligt Manzoor Ahmed Abbasi och hans artikel 

“Towards the De-radicalization of Pakistani Society: The Need for a Balanced and Progressive 

Education System” kan man dela in Pakistans olika skolor i tre grupper: statliga, privata och 

religiösa så kallade Madrassas-aldinia (2014, s. 261-263).  

 

De statliga skolorna utgör cirka 65 % av pakistaniernas utbildning och de är kontrollerade av 

staten. Abbasi förklarar att de statliga skolorna har bra infrastruktur men många brister i lärandet. 

Medborgarna har klagat mycket på kvalitén och trots att utbildningen ger viss nivå av läs- och 

skrivkunnighet saknar den medel för en mer grundlig utbildning. De privata skolorna skiljer sig 

mycket från varandra. Vissa av dem har enorma brister i sin utbildning medan vissa har en högre 

kvalité. Många av de högkvalitativa skolorna är dock mycket dyra vilket gör att många 

pakistanier inte har råd att skicka sina barn till de skolorna. Slutligen Madrassas- dinia som utgör 

ungefär 2 % av Pakistans utbildningssystem, är autonoma, religiösa skolor utan någon som helst 

reglering av staten (Abbasi, 2014, s. 261-263). Det finns olika uppfattningar om utbildningen i 

Madrassas, vissa anser att de är fungerande skolor medan vissa anser att de uppmuntrar till 

extremistiska tankar (Abbasi, 2014, s. 263). 

 

Problemet med Pakistans utbildningssystem är framförallt den stora bristen av en enhetlig 

reglering av utbildningen och en grundläggande skolplan i landet. Varje enskild privat skola och 

Madrassas kan själv bestämma sin kursplan, värdegrund, pedagogik, finansiering, etcetera. Detta 

har resulterat i ett utbildningssystem som är i obalans och dålig kvalité på utbildningen (Abbasi, 

2014, s. 263-264).  
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3.2 Politiskt läge  

 

Pakistan har länge varit väldigt politiskt instabilt. Landet har haft en militärdiktatur i nästan 40 år 

bortsett från en kort period av demokratiskt styre i slutet av 1900-talet. Pakistan är idag officiellt 

en demokrati men på grund av interna politiska problem i landet har det inte lyckats bli en 

konsoliderad demokrati (Engström, 2015) och rankas enligt Freedom House som “partly free” 

(Freedom House, 2015). Ett stort problem i landet är de många och våldsamma konflikterna, 

framförallt den långa konflikten med Indien. Det finns dessutom många spänningar mellan 

regeringen och olika delar av landet där lokala makthavare inte vill ge upp sin makt. Därutöver är 

läget mellan militären och civilsamhället mycket ansträngt (Engström, 2015). 

 

 

3.3 Extremistmiljöer och terrorism 

 

Den allra vanligaste förekommande varianten av extremism i Pakistan är islamistisk extremism. 

Det finns många olika militanta, islamistiska, grupperingar som opererar inrikes såväl som över 

gränser i flera andra länder. Den största mest inflytesrika gruppen i Pakistan är Talibanrörelsen 

(South Asia Terrorism Portal). I dagens läge har konflikten med talibanerna blivit ett allt större 

problem. Talibanrörelsen är en militant islamistisk grupp som kämpar för en muslimsk stat som 

grundar sig i Sharialagarna. Talibanerna kontrollerar stora delar av norra Pakistan och samarbetar 

med talibaner från Afghanistan. Regeringen har gjort försök att bekämpa talibanerna något som 

fått stora konsekvenser i landet. Över 25 000 människor har förlorat sina liv och fler än 2 

miljoner uppskattas ha flytt landet på grund av våldsamheterna. Talibanerna har även utfört flera 

terroristattacker i landet och minoriteter, som exempelvis kristna, är extra utsatta (Engström, 

2015). 
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3.4 Malalas kamp för utbildning 

 

En känd, symbolisk person från Pakistan som fallit offer för talibanernas terror är Malala 

Yousafzai. Malala är uppvuxen i Swat som är ett område i Pakistan som talibanerna tog över. 

Malalas pappa hade en skola i närheten av deras hem och både han och Malala har alltid trott på 

betydelsen av utbildning. År 2009 ökade talibanernas makt i området och de arbetade intensivt 

för att begränsa möjligheterna för utbildning genom att bland annat förbjuda flickor att gå i 

skolan. Trots det började Malala skriva en anonym blogg för BBC om situationen. I samband 

med detta tvingade talibanerna att stänga ner Malalas pappas skola och hon medverkade i en 

dokumentär av New York Times där hon avslöjades som hjärnan bakom bloggen. Malala fick ta 

emot ett fredspris i Pakistan för sin insats men blev även en måltavla för talibanerna (The Malala 

Fund).  

 

Både Malala och hennes pappa fick flera dödshot och den nionde oktober 2012 inträffade det 

fruktansvärda. Talibanerna sköt Malala i huvudet på bussen på väg från skolan. Malala svävade 

mellan liv och död, men överlevde. Historian om Malala och hennes kamp för utbildning i 

Pakistan spred sig över världen och hon fick ta emot flera priser. Hon fick bland annat ta emot 

Nobels Fredspris 2014 tillsammans med Kailash Satyarthi som är en aktivist för barns rättigheter 

i Indien. Sedan dess har Malala och hennes pappa varit förespråkare för flickors rätt till 

utbildning världen över (The Malala Fund).  

 

Malalas öde blev även en utlösande faktor för en rad protester i Pakistan. Bara några veckor efter 

mordförsöket skrev hela två miljoner människor under i en namninsamling för att stödja rätten 

till utbildning. Detta resulterade i en ratificering av ett lagförslag för rätten till utbildning i 

Pakistan (The Malala Fund). Malalas kamp är viktig att belysa i diskussionen om utbildning i 

Pakistan eftersom hon har ett stort symboliskt värde för landet samt för att hon väckt liv i 

debatten om utbildning, framförallt flickors utbildning, i Pakistan. Dessutom är hon ett 

ödesmättat exempel på hur extremistiska grupper kan påverka individer och hela samhällen. 
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3.5 Flickors rätt till utbildning  

 

Malala är, som nämnt ovan, en förespråkare för utbildning och framförallt flickors rätt till 

utbildning. Malala uppmärksammar en bok från “Center for Universal Education at Brookings” 

som heter What Works in Girls’ Education av författarna Gene Sperling och Rebecca Winthrop. 

Boken lyfter fram bevis för varför och hur man kan förbättra flickors utbildning i världen. Boken 

har många paralleller till moderniseringsteorin eftersom de påstår att utbildning kan öka 

ekonomiskt välstånd, minska arbetslöshet för att bara nämna några exempel. Enligt Sperling och 

Winthrops undersökningar kan en större investering i flickors utbildning öka ekonomisk och 

agrikulturell produktivitet. Detta är något som i sin tur har en positiv effekt på ekonomisk 

utveckling. Dessutom skriver de att om man ökar andelen kvinnor som avslutar sina 

gymnasiestudier med bara en procent kan det öka ett lands ekonomiska utveckling med 0,3 

procent (Sperling–Winthrop, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

4. Analys  

 

 

 

4.1 Pakistan i en ond spiral  

 

 

Freedom House klassificerar som sagt Pakistan som “partly free” vilket indikerar att landet har 

flera demokratiska brister (2015). Enligt Svenska FN-förbundet (a) är Pakistan ett av de minst 

utvecklade länderna i Asien, vilket kan vara en anledning till att landet inte är helt demokratiskt. 

Enligt moderniseringsteorin har ett välmående land, som nämnt ovan, större chanser att 

upprätthålla demokrati (Lipset, 1959, s. 75) och med ökad ekonomisk tillväxt kan större resurser 

läggas på utbildning vilket förbättrar utvecklingen i landet (Karvonen, 1997, s. 29). I dagsläget 

använder Pakistan endast 2,4 % av sitt BNP på utbildning trots att FN rekommenderar 4% för 

utvecklingsländer (Evans, 2011, s. 164). Man skulle kunna påstå att den ekonomiska situationen i 

landet har försatt landet i en ond spiral. Fattigdommen är utspridd och politikerna vill inte 

prioritera sina resurser på utbildning vilket stannar upp utvecklingen. Utbildning har med andra 

ord en påverkan på ekonomisk utveckling och vice versa.  

 

 

4.2 Prioritering av utbildning och demokrati 

 

Pakistan har en av de lägsta inkomsterna per capita i världen och tillväxttakten går trögt i landet. 

Enligt Abbasi är det omöjligt för folket i Pakistan att prioritera och värdesätta utbildning då 

många inte ens har mat för dagen (2014, s. 264). Enligt moderniseringsteorin är ekonomisk 

välstånd en väg ut ur detta. Om folket får det bättre ställt kan de börja prioritera andra saker 

utöver fattigdommen som att utbilda sig. En ständig kamp om det dagliga brödet gör ofta att 

människor vill ha snabba förändringar och betydelsen av demokratiska processer blir mindre 

viktigt (Karvonen, 1997,s. 29- 30). Detta kan vara fallet i Pakistan. Kanske har den utspridda 

fattigdommen och bristen på utbildning resulterat i att pakistanierna inte kan förväntas förstå 
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fördelen med demokrati, och att utbilda sig helt enkelt inte går att prioritera så länge de lever i 

fattigdom.  

 

Dessutom, som Abbasi säger, i lågutvecklade samhällen är det svårt att utbilda människor om de 

inte ser ekonomiska fördelar med det (Abbasi, 2014, s. 264). I Pakistans skolor är kvalitén på 

utbildningen så dålig att många till och med har svårt att få ett jobb efter sina studier (Abbasi, 

2014, s.265). Alltså fungerar inte utbildning som ett incitament för folket att förbättra sin 

levnadssituation, vilket kan förklara den låga läs- och skrivkunnigheten i landet. Det skulle 

kunna påstås att Pakistan är i ett dilemma. Människorna i Pakistan skulle behöva utbilda sig för 

att en ökad modernisering ska ske i landet samt för att skapa bättre demokratiska förutsättningar. 

Men på grund av det bristfälliga utbildningssystemet ser människor inte fördelen med att utbilda 

sig och fokus läggs istället på att överleva för dagen. Detta resulterar i att människor löper 

mycket större risk att radikaliseras. 

 

 

4.3 Trygghet före demokrati 

 

Den utspridda extremismen i landet har som sagt resulterat i våldsanvändning och terrorism 

vilket har påverkat folkets syn på säkerhet i Pakistan (Stern, 2014, s. 147-148). Som nämnt ovan 

har talibanerna genomfört en rad olika teorrorattacker och regeringen har försökt bekämpa 

Talibanrörelsen länge. Som en konsekvens av detta har tusentals människor dött och nästan 2 

miljoner har flytt (Engström, 2015). Säkerhetsbegreppet och hur människor uppfattar säkerhet 

påverkar politiken i dagens samhälle i hög grad och även människors syn på demokrati. Om 

människor känner en hög grad av otrygghet kan, som på samma sätt som med fattigdom, 

demokratiska processer inte prioriteras. Pakistans instabila läge med terroristattacker har skapat 

osäkerhet i landet. Detta kan ha medfört att människor vill ha trygghet och ett slut på 

våldsamheterna i högre grad än vad de vill ha demokrati. Så som mat för dagen kommer före 

demokratiska processer, måste trygghet uppnås innan betydelsen av demokrati är viktig 

(Karvonen, 1997, s. 29- 30). Fokus ligger på fredsbyggande istället för demokratisering, men 

dessa kan även gå hand i hand (Björkdahl, 2014, s. 167-169). Det Karvonen skriver om 

fattigdom kan även tillämpas på osäkerhet. Han säger att människor känner “otålighet och 

oförsonlighet” (Karvonen, 1997, s. 29). Därefter fortsätter han: “politiska rörelser som lovar en 

snabb och radikal omfördelning av resurserna vinner lätt gehör. Däremot förefaller frågor om 
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rättigheter, laglighet och korrekta procedurer mindre viktiga” (Karvonen, 1997, s. 29). Detta kan 

vara en förklaring till varför Pakistan inte lyckats bli helt demokratiskt än. 

 

 

4.4 Arbetslöshet 

 

På grund av den låga utbildningsnivån i landet, huvudsakligen teknisk utbildning, präglas 

Pakistan av hög nivå av arbetslöshet. Arbetslösheten har resulterat i att många blir kriminella 

eller lockas in i extremistmiljöer. Unga människor har få jobbmöjligheter vilket gör att de löper 

större risk att bli radikala (Abbasi, 2014, s.265). Detta kan kopplas till Lipsets tes om fördelen 

med att tillhöra flera gemenskaper. Att tillhöra flera olika grupper minskar risken för 

radikalisering då människor blir mindre mottagliga för extrema och förenklade politiska åsikter. 

Den höga arbetslösheten i Pakistan kan mycket möjligt ha resulterat i att människor inte tillhör 

flera olika grupper eftersom de saknar jobb. Ett jobb ger en individ en yrkesidentitet, som är en 

typ av gemenskap (Karvonen, 1997, s. 30). Detta kan förklara varför hög arbetslöshet i Pakistan 

har ökat risken för radikaliseringen.  

 

 

4.5 Madrassas kopplingar till radikala grupper 

 

Studier visar även att många pakistanier har svårt att få en statlig skolplats vilket tvingar dem till 

Madrassas. Utbildningen i Madrassas är inte god nog för att eleverna ska kunna skaffa sig ett 

jobb och empiriska undersökningar visar att skolorna inte är helt fria från extremistiska inslag 

(Abbasi, 2014, s.265). Det finns som sagt vissa Madrassas som har väldigt starka kopplingar till 

radikala grupper. I några av dessa fall har skolorna försätt Talibanrörelsen med soldater och varit 

inblandade i terroristattacker (Evans, 2011, s. 166).  
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4.6 Låg utbildningsnivå och trög utveckling 

 

Fortsättningsvis skulle det kunna påstås att den låga utbildningsnivån i landet är en anledning till 

den tröga utvecklingen. Den dåliga utvecklingen som resulterat i ett mycket bristfälligt och 

obalanserat utbildningssystem i landet har inte bara lett till stor arbetslöshet och fattigdom utan 

även skapat möjligheter för antidemokratiska värderingar att frodas. Misslyckandet att förbättra 

skolorna i Pakistan kan vara en förklaring till varför landet än idag inte blivit mer utvecklat. 

Bristen på bra utbildning kan ha stannat upp utvecklingen och moderniseringen i landet. 

Problemet tycks vara att ingen vill prioritera utbildningen i Pakistan då landet har problem i 

många olika avseenden. Fattigdom och våld kan till exempel anses vara mer akuta problem. Men 

kanske är lösningen till detta att börja från grunden, i början av varje pakistaniers liv, nämligen i 

skolbänken. Det är där, i skolan, som varje individ får utbilda sig för att skapa förutsättningar att 

skaffa jobb och utveckla landet på lång sikt. Det är även i skolan och genom utbildning som 

människor får lära sig grundläggande demokratiska värderingar. Dessutom skapar det 

förutsättningar och incitament för människor att få jobb och tillhöra flera grupper och det 

minskar risken för radikaliseirng.  

 

 

4.7 Typ av utbildning är viktigt 

 

Utbildning är onekligen en viktig faktor för att erhålla demokratiska värderingar, men är 

förbättrad utbildning tillräckligt för att skapa bättre demokratiska möjligheter i Pakistan? 

Antagligen inte. Ett förbättrat utbildningssystem i Pakistan är självklart en viktig del för att 

landet ska kunna utvecklas och gå mot ett mer demokratiskt styre med mindre radikalisering. 

Dock är det viktigt att belysa att utbildning i sig kan vara en alltför simplistisk lösning. Trots att 

det finns starka empiriska samband mellan utbildning och demokrati så finns det även många 

anmärkningsvärda undantag. Tidigare i uppsatsen belystes Saudiarabien som ett exempel på ett 

rikt land med hög utbildningsnivå samtidigt som det har ett mycket auktoritärt styre (Svenska 

FN-förbundet, b). Givetvist finns det undantag till alla teorier, men exempel som Saudiarabien 

väcker ändå frågan om vilken slags utbildning som faktiskt främjar demokratiska värderingar. 

Utbildningsnivån, eller närmare bestämt nivån av läs- och skrivkunnighet, säger ingenting om 

hur utbildningen resulterar i demokratiska värderingar.  
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Hög nivå av läs- och skrivkunnighet indikerar visserligen en viss kompetens men behöver 

nödvändigtvis inte visa på rationellt, kritiskt tänktande och prodemokratiska kunskaper. Frågan 

ifall utbildning minskar risken för politisk och religiös extremism uppmärksammar samma 

dilemma. Utbildning är visserligen en viktig faktor för att individers självständiga tänkande samt 

nödvändigt för att kunna få ett arbete. Men det är samtidigt ytterst viktigt att ställa sig frågan: 

vilken typ av utbildning? Viss utbildning kan ha en negativ effekt på demokratiska värderingar 

och till och med uppmuntra till radikala tankar. Som nämnt tidigare finns några exempel i 

Pakistan där det lärs ut extrema ideologier i Madrassas (Evans, 2011, s. 166).   

 

 

4.8 Spänningar i samhället 

 

Teorin om att olika dimensioner av socioekonomisk utveckling som ökar i olika takt kan skapa 

spänningar i samhället är applicerbar på fallet Pakistan. Enligt The World Bank har Pakistans 

ekonomiska tillväxttakt sjunkit på lång sikt under 1900-talet och början av 2000-talet (2015). 

Tittar man på utbildningsnivån i landet kan man istället se en markant ökning, trots att Pakistan 

har en mycket låg utbildningsnivå jämfört med resten av världen. Enligt UNESCO har läs- och 

skrivkunnigheten (hos 15 åringar och äldre) i Pakistan stigit från 25,7% till 58,7% mellan 1981 

och 2015. Det är en ökning med 33 procentenheter på 34 år (UNESCO). Alltså har 

utbildningsnivån ökat medan den ekonomiska tillväxttakten i landet sjunkit på lång sikt. Vi är 

medvetna om att det inte säger något om i vilken takt som utbildningsnivån ökat, men eftersom 

den ökat så markant medan den ekonomiska tillväxttakten sjunkit kan man ändå påstå det skapat 

ett gap mellan de två. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför Pakistan har stora problem 

med radikalisering. Gapet mellan utbildning och ekonomisk tillväxt kan ha skapat spänningar i 

Pakistans samhälle (Karvonen, 1997, s. 35). Typen av utbildning spelar roll men hur andra 

dimensioner av samhället utvecklas i relation till utbildningsnivån kan därför också vara en 

avgörande faktor för hur extremismen utvecklas i landet.  
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4.9 Aktörer i Pakistan 

 

Teorell beskriver betydelsen av olika aktörers betenden. Han menar att de måste förändra sitt 

beteende så att en demokratiseringsprocess kan genomföras och att det alltså inte bara beror på 

strukturella förändringar (Teorell, 2010, s. 18). Detta kan vara en förklaring till varför Pakistan 

fortfarande inte är helt demokratiskt trots en ökning av läs- och skrivkunnigheter med 33 

procentenheter på 34 år (UNESCO), vilket är en strukturell förändring. Å ena sida, kanske det 

krävs att aktörer som de lokala makthavarna ändrar sitt beteende och faktiskt ger ifrån sig 

makten. Å andra sidan, har Pakistan gått från en militärdiktatur och “not free” enligt 

Freedomhouse (2015) till “partly free”. Alltså har en förbättring skett i landet. Om det beror på 

förbättrad utbildning och andra strukturella faktorer eller aktörer kan diskuteras. Kanske behövs 

båda för att göra stora förändringar.  

 

 

4.10 Malalas kamp 

 

Utbildningsaktivisten Malala har stor påverkan på Pakistans utbildning, framförallt för flickor. 

Hennes mål är att alla ska har rätt till utbildning och belyser utbildningens viktiga roll i 

samhället. Därför är hon en viktig inspiration för många i landet och hon har även sätt till att 

omvärldens uppmärksamhet riktas mot landet. Något som är mycket viktigt för att förändringar 

ska kunna ske. Detta påverkar synen på talibanerna då de fått fler motståndare. Anledningen till 

att de sköt Malala från första början var för hennes kamp för utbildning, något som strider mot 

talibanernas verksamhet. Som vi tidigare nämnt kan ökad utbildning leda till minskad 

radikalisering genom högre nivå av kritiskt tänktande och medvetenhet. Ökar nivån av utbildning 

minskar därför också anslutningen till talibanrörelsen. Alltså kan man påstå att utbildning är ett 

direkt hot mot talibanerna. Symboliska personer som Malala är betydelsefull för Pakistans 

utveckling av utbildning samt i kampen mot extremistiska grupper eftersom hon kan fungera som 

en inspiration för civilsamhället och politiska ledare. Så som Nelson Mandela var en stor symbol 

i kampen mot apartheid i Sydafrika är Malala det för utbildning i Pakistan (Svenska FN-

förbundet, c). 
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4.11 Vilken typ av utbildning? 

 

Den markanta ökningen av läs- och skrivkunnighet i Pakistan visar även att utbildning i sig kan 

vara en för simplistisk lösning. Trots den stora ökningen är Pakistan fortfarande ett av Asiens 

minst utvecklade länder (Svenska FN-förbundet, a). Om nu läs- och skrivkunnigheten har ökat 

med 33 procentenheter på 34 år (UNESCO) varför har då tillväxttakten sjunkit på lång sikt (The 

World Bank, 2015)? Samt, varför har då Pakistan fortfarande så stora problem med extremistiska 

grupperingar som Talibanrörelsen? Kanske handlar det om vilken typ av utbildning som finns i 

landet.  

 

 

4.12 Utbildning för att främja demokrati  

 

4.12.1 Pakistans utbildningssystem och extremism 

 

Pakistan har haft stora problem med extremism under flera årtionden. Tusentals människor har 

förlorat sina liv på grund av den utspridda intoleransen av olika politiska och religiösa 

åskådningar (Abbasi, 2014, s. 256). Enligt Abbasi är Pakistans utbildningssystem en faktor till 

den höga graden av extremism i landet. Han skriver exempelvis att “a cohesive, purposeful and 

well organized education system produces a responsible citizenry, whereas, a divisive, inefficient 

and disjointed education system produces a confused and directionless citizenry” (2014, s. 257).  

 

Utbildningen i Pakistan är inte bara obalanserad och saknar en enhetlig skolplan, utan även 

överlag bristfällig när det kommer till kvalitén av utbildningen. Jade Evans beskriver 

utbildningen i sin artikel “Educating Extremism: The Failure of Pakistan's Education System and 

the Radicalisation of its Students” (2011): 

 

The highly rigid syllabus and teaching practices are not able to be adapted to the 

individual needs of the students, schools, regions or to reflect the different ethnic, tribal 

and socio economic groups that are prevalent across Pakistan, making the material being 

taught irrelevant to many students. There is also evidence to show that the public school 
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curriculum is actually distorted to reflect and advance the agenda of the Government 

(Evans, 2011, s. 164).   

 

Paulo Freires bok Pedagogy of the Oppressed (1996) lyfter fram betydelsen av att elever faktiskt 

lär sig kunskap och inte bara lagrar den. Detta kallas som sagt “banking” och är vanligt i 

förtryckta miljöer. Freire påstår att “the banking concept of education regards men as adaptable, 

manageable beings. The more students work at storing the deposits entrusted to them, the less 

they develop the critical consciousness” (Freire, 1996, s. 54). På så sätt blir individer med den 

sortens utbildning mer känsliga för radikala övertygelser och kan lättare anpassas till extrema 

ideologier. “Education as the exercise of domination stimulates the credulity of students, with the 

ideological intent of indoctrinating them to adapt to the world of oppression” (Freire, 1996, s.59).  

 

Pakistans utbildningssystem, som antytt i citatet av Evans ovan, är ett exempel på detta. För det 

första får inte pakistanierna en tillräckligt grundlig utbildning där de erhåller nödvändiga redskap 

för att klara sig i arbetslivet (Abbasi, 2014, s.265). För det andra, som Evans påstår, är 

utbildningen ej anpassningsbar för individernas behov och materialet de lär sig är till och med 

irrelevant i vissa fall (Evans, 2011, s.164). Detta är det som Freire kallar “banking” och som han 

påstår är att lära ut okunskap, något som är utmärkande i förtryckta miljöer (Freire, 1996, s. 53). 

Det kritiska tänkandet hos pakistanierna kan inte utvecklas ordentligt vilket inte bara får negativa 

konsekvenser för den politiska miljön utan även för människor på ett personligt plan. 

Människorna löper exempelvis på grund av det större risk att lockas in i extremistmiljöer.  

 

4.12.2 Utbildningen i Madrassas  

 

Det finns flera studier med olika uppfattningar av utbildningen i Madrassas. Abbasi nämner 

några av dessa: “Some of them brand Madaris (madrassas) as ‘the incubators of extremism and 

terrorism’, while some call them ‘welfare institutions, catering for the needs of a sizeable 

population of Pakistan’” (Abbasi, 2014, s. 263). Även Evans problematiserar Madrassas då hon 

skriver att många Madrassas ger en relativt bra utbildning till eleverna men att det finns några 

undantag. Vissa Madrassas har visat sig vara anti-väst och främjar extrema ideologier. Ett antal 

har dessutom starka kopplingar till terroristgrupper som exempelvis Talibanrörelsen (Evans, 

2011, s. 166).  Alltså skulle det kunna påstås, utifrån Freires teori, att vissa Madrassas i Pakistan 

inte uppmuntrar till ett demokratiskt tankesätt och att de genom att främja extrema ideologier inte 
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utvecklar elevernas kritiska tänkande. Istället anpassas eleverna till den värld som lärarna vill och 

eleverna har inte förmågan att ifrågasätta det.    

   

The educated individual is the adapted person, because she or he is better ‘fit’ for the 

world. Translated into practice, this concept is well suited to the purposes of the 

oppressors, whose tranquility rests on how well people fit the world the oppressors have 

created, and how little they question in (Freire, 1996, s. 57).  

 

När eleverna i Madrassas anpassas till den värld som lärarna vill och inte lär sig tänka kritiskt 

utvecklas religiös och kulturell intolerans, till exempelvis det förhållningssätt som visat sig vara 

anti-väst. Religiös och kulturell intolerans är viktigt att motverka eftersom religion och etnicitet 

till viss del utgör individers identitet och därmed skapar skapar extremistiska åsikter. Religiösa 

och kulturella faktorer kan även missbrukas och stärka ett lands sociala och ekonomiska 

konflikter vilket kan försvåra demokratisering. Exempelvis använder sig politiska ledare ibland 

av religion eller etnicitet för att främja en grupp över en annan och skapar en viss exklusivitet 

mellan medborgarna. Sekularisering av den politiska makten kan göra att religiösa och etniska 

skillnader bli mindre viktiga (Stern 2012, s.167-168). För att göra detta möjligt anser vi att 

Pakistan måste börja bygga från grunden genom att ändra sitt utbildningssystem så 

undervisningen blir mer öppen och tolerant för andra politiska, religiösa, kulturella och etniska 

ideér. 

 

4.12.3 Utveckling och rätt typ av utbildning  

 

Lipset påstår också att utbildning är en viktig faktor för att människor inte ska bli radikala då de 

lär sig tolerans, öppenhet, och rationellt tänkande (Lipset, 1959, s. 79). Dock uppmärksammar 

han inte det faktum att typen av utbildning spelar roll och att viss utbildning till och med kan ha 

förödande konsekvenser för en individs medvetande och kritiskt tänkande. Freire belyser detta 

och förklarar genom sin teori om “banking” vad som (enligt oss) behövs utvecklas i Pakistans 

skolor för att kunna främja demokratiska värderingar. Eleverna måste lära sig använda sin 

kunskap inte bara memorera den för att skapa ett öppet, kreativt, självständigt och kritiskt 

medvetande. Dels för att skapa ett mer positivt politisk klimat och öka chanserna för 

demokratisering, dels för att minska radikaliseringen hos pakistanierna. Kanske förklarar detta 

varför Pakistans ekonomiska tillväxttakt, trots en markant ökning av läs- och skrivkunnighet, 
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sjunkit det senaste århundradet (UNESCO) (The World Bank, 2015). Läs- och skrivkunnighet 

räcker inte för att kunna utveckla ett helt samhälle. För att det ska kunna ske krävs en mer 

pedagogisk utbildning som utvecklar individens sätt att tänka.   

 

Moderniseringsteorins tes att utbildning är lösningen, eller alla fall en lösning, är inte hållbar 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Vad som lärs ut, och hur det lärs ut, är det som i grund och 

botten kan göra skillnad hos individer och i samhället. I Pakistan är dock ett stort problem, 

framförallt, bristen på en enhetlig skolplan och någon slags reglerande instans för att kontrollera 

skolorna. Det skulle kunna påstås att förbättringar av kvalitén på utbildningen och pedagogiska 

reformer inte kommer kunna införas utan ett enhetligt skolväsende i Pakistan. Detta skulle alltså 

kunna vara ett första steg i processen för att kunna förbättra utbildningen i landet.  
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5. Slutsats 

 

 

 

Pakistan är ett instabilt land i flera avseenden. Ekonomiskt, politiskt och säkerhetsmässigt. 

Denna uppsats belyser problemet med extremism och utbildning i Pakistan och hur det påverkar 

demokratiseringsprocessen i landet. Frågor som vi diskuterar i uppsatsen är: Hur påverkar 

utbildningen i Pakistan förutsättningarna för demokratisering i landet? Hur påverkar utbildning 

extremism i Pakistan? Samt: Hur påverkar extremism förutsättningarna för demokratisering i 

landet? 

 

Våra svar tar avstamp i moderniseringsteorin som uppmärksammar betydelsen av ekonomisk 

välfärd. När en förbättring av den ekonomiska välfärden sker kan större resurser läggas på 

utbildning vilket skapar ytterligare ekonomisk tillväxt. Detta skapar goda förutsättningar för 

demokratisering. Alltså, förbättrad utbildning är en viktig faktor för den demokratiska processen 

i landet. Problemet i Pakistan är att politiker och människor i allmänhet inte tycks vilja, eller 

kunna, prioritera utbildning. För det första lägger Pakistan väldigt lite av sina resurser på 

utbildning. För det andra, på grund av den utspridda fattigdommen i landet kan folket inte 

prioritera utbildning när det inte ens har mat på bordet.  

 

Ökad utbildningsnivå skulle även leda till minskad risk för radikalisering. Utbildningen i 

Pakistan är för dagsläget så bristfällig att människor inte kan få jobb då de saknar tillräckliga 

kunskaper. Detta resulterar i att de löper större risk att bli radikala och ansluta sig till extrema 

grupper. En anledning till det är för att människor i Pakistan inte känner tillhörighet för fler än en 

grupp eller gemenskap. Istället kan religiös och etnisk tillhörighet locka individer till 

extremistmiljöer, i detta fall islamistiska grupper. Skola, jobb och fritidsaktiviteter är 

gemenskaper som kan ersätta extrema gruppers tillhörighet. Utbildning är således en viktig 

faktor för att pakistanierna ska få tillgång till dessa gemenskaper.  

 

Moderniseringsteorin får ofta utstå kritik för att vara en alltför simplistisk lösning på 

demokratisering. Vi anser att det finns belägg för denna kritik. Exempelvis har Pakistans läs- och 

skrivkunnighet ökat med 33 procentenheter under slutet av 1900-talet men trots det är landet 
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fortfarande en av de minst utvecklade länderna i Asien. Dock kan vi inte utesluta att det finns 

empiriskt underlag för att modernisering har en positiv effekt på demokratisering. Vi påstår 

därför att det istället handlar om vilken typ av utbildning som är avgörande. Alltså, begreppet 

utbildning som en faktor för ekonomisk tillväxt och demokratisering är otydligt och räcker inte 

för att förklara strukturella förändringar i samhället.  

 

Utbildningstypen i Pakistan kan appliceras på Paulo Freires “banking-modell”. “Banking” 

belyser betydelsen av att elever lär sig kunskap på djupet och inte bara lagrar den. Om elever kan 

använda sig av kunskap på rätt sätt kan deras kritiska, självständiga medvetande utvecklas. På så 

sätt ökar det toleransen och förståelsen för andras åsikter och minskar risken för radikala tankar. 

Detta har en positiv effekt på demokratisering. Det har visat sig i vår fallstudie att utbildningen i 

Pakistan inte är tillräckligt grundlig, att den inte är individanpassad och att den till och med kan 

vara irrelevant för eleverna. Detta stämmer överens med vad Freire kallar “banking”.  

 

Pakistaniernas utbildning ger inte de förutsättningar för ett prodemokratiskt tankesätt. För att 

detta ska kunna ske måste stora förändringar göras i Pakistans skolsystem. För nuvarande är 

Pakistans skolsystem i obalans och saknar en reglerande instans. Skapandet av en sådan skulle 

kunna leda till en större kontroll av vad som lärs ut och hur det lärs ut. Dessutom skulle det 

kunna kontrollera att det inte finns extremistiska inslag i undervisningen, vilket det finns i dagens 

läge. För att Pakistan ska kunna bli en helt konsoliderad demokrati anser vi att landet måste börja 

bygga från grunden, det vill säga i skolorna. Det är i skolan som människor kan erhålla de 

grundläggande demokratiska värderingar som på lång sikt skapar förutsättningar för ett positivt 

politiskt klimat och civilsamhälle.  

 

Som vi nämnde i inledningen utgör våldsbejakande extremism “inte bara ett hot mot de individer 

som utsätts för dessa utan är också en attack på de grundläggande demokratiska värden” 

(Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism). Extremism är alltså ett hot mot 

demokratin. Pakistan har som sagt stora problem med extremistiska grupperingar, framförallt 

Talibanrörelsen. Talibanrörelsen och liknande grupper klassas som terroristgrupper vilka utgör 

ytterligare säkerhetshot mot landet och den demokratiska processen. Terrorism och 

våldsbejakande extremism leder till att fokus flyttas till bekämpningen mot dessa istället för att 

satsa på långsiktiga utvecklingsplaner som förbättrad utbildning. Staten kan inte prioritera 

utbildning så länge det säkerhetsmässiga läget är instabilt. Samtidigt kan inte heller befolkningen 

prioritera utbildning då de fruktar för sina liv. Ett exempel på hur extremistiska grupper sätter 
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skräck i Pakistans samhälle är Malala Yousafzai. Malala är en viktig symbol för kampen för 

utbildning i Pakistan. Det är viktigt att belysa Malala i uppsatsen eftersom hon väckt liv i 

debatten om rätten till utbildning i Pakistan.  

 

Slutligen kan sägas att utbildning är en viktig faktor för demokratiseringen i Pakistan. Enligt vår 

fallstudie har vi kommit fram till att högre nivå av utbildning minskar risken för religiös och 

politisk extremism. Men det är viktigt att belysa typen av utbildning i sammanhanget. Rätt typ av 

utbildning utvecklar individens kritiska tänkande och skapar förutsättningar för grundläggande 

demokratiska värderingar. Detta sker bland annat genom en ökad tolerans och öppenhet vilket i 

sin tur förebygger extrema tankar. Extrema tankesätt och ideologier hämmar individers 

medvetande och utgör ett hot mot demokratin.  
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