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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra varför två så lika länder som 

Tunisien och Egypten kunde få så olika utfall i respektive lands 

demokratiseringsprocess. Båda länderna deltog i den arabiska våren, är före detta 

auktoritära stater och ligger nära varandra geografiskt. Ändå lyckades endast 

Tunisien med sin demokratiseringsprocess. I studien kommer därför den 

systematisering av olika demokratifrämjande faktorer Daniel Silander gör i sin 

doktorsavhandling Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and 

Significance of Democracy Promotion, appliceras på länderna för att besvara 

frågeställningen:  

 

 

Varför demokratiserades Tunisien men inte Egypten efter den arabiska våren år 

2011? 

 

Silander har klassificerat olika demokratifrämjande faktorer efter nationella och 

internationella omständigheter. Dessa faktorer kommer undersökas genom att 

tillämpa en bakåtvänd ”mest-lika design”. 

 

Studien visar att det är ett större internationellt stöd, ett starkt civilsamhälle och en 

svagare presidentmakt i Tunisien som möjliggjort en demokratisering i Tunisien 

men inte i Egypten. Det är framförallt civilsamhället som varit avgörande för 

demokratiseringsprocesserna, där Tunisien haft ett starkare civilsamhälle än 

Egypten. Detta möjliggjorde för olika icke-statliga organisationer att medla mellan 

regim och demonstranter och således övergå från autokrati till demokrati baserat på 

förhandlingar och samarbete, till skillnad från den egyptiska övergången som 

präglades av motstånd och våld.  

 

Nyckelord: Demokrati, Demokratisering, Arabiska våren, Egypten, Tunisien 

Antal ord: 9720.
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1 Inledning 

Den 17 december 2010 tände den tunisiske grönsakshandlaren Mohammed 

Bouazizi eld på sig själv i protest mot den sittande regimen i Tunisien. Detta 

initierade en våg av proteströrelser i Mellanöstern och Nordafrika, som brukar 

kallas för den arabiska våren. I de flesta länderna var målet att avsätta den sittande 

regimen och förbättra de ekonomiska förhållandena och införa demokrati 

(Fazlhashemi 2013, s. 88–89) 

 

Idag, nästan 7 år senare, är Tunisien det enda exemplet på en lyckad 

demokratisering medan länder som Egypten, visserligen lyckades avsätta den 

dåvarande presidenten, men där den nya regimen är än mer förtryckande än den 

förra. Upproret i Libyen är ett annat exempel som också ledde till att den dåvarande 

presidenten avlägsnades, men där landet än idag är präglat av krig och konflikt. 

Ytterligare ledde den arabiska våren i Syrien också till ett brutalt inbördeskrig som 

pågår än idag (Aringberg-Laanatz, hämtad: 2017-05-17). Det finns 

meningsskiljaktigheter kring om den arabiska våren är avslutad eller om den 

fortfarande pågår, då länder som Syrien fortfarande befinner sig i krig. I vår uppsats 

representerar begreppet ’arabiska våren’ den våg av protester som inträffade under 

2011 i Mellanöstern och Nordafrika, därmed analyserar vi underlaget som om den 

arabiska våren är avslutad. 

 

Denna uppsats kommer att jämföra Tunisien och Egypten samt undersöka vilken 

eller vilka faktorer som är avgörande för en lyckad demokratisering. Länderna 

ligger geografiskt nära varandra och både Tunisien och Egyptens befolkning deltog 

i protesterna år 2011 för att demonstrera för demokrati och bättre rättigheter 

(Fazlhashemi 2013, s. 88–89). Ändå är Tunisien det enda landet som lyckades 

genomföra en lyckad demokratisering.  

 

 

Det finns en mycket omfattande litteratur kring demokratisering. Vi har valt att utgå 

ifrån Daniel Silanders systematisering av tidigare forskning och olika faktorer som 

bidrar till demokratisering i hans doktorsavhandling Democracy From the Outside-

In? The Conceptualization and Significance of Democracy Promotion. Silander är 

docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitet i Växjö, och har bland annat 

specialiserat sig på demokratisering och internationell politik. Vi anser att Silander 

sammanfattar många av de faktorer som utvecklats av andra forskare på ett 

strukturerat, tydligt och lättillgängligt sätt, och har därför valt att utgå från hans 

uppdelning i vår studie. I sin sammanställning inkluderar Silander alltifrån Lipsets 

moderninseringsteori, som hävdar ett sammanband mellan ekonomisk utveckling 

och demokratisering, till det civila samhället och politiska attityder och deras 

påverkan på demokratisering. Dessutom inkluderas även det mer aktörsorienterade 

perspektivet som fokuserar på förhållanden både inom regimen, men också 
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förhållandet mellan regim och opposition (Silander 2005, s. 64, 67, 70, 75; Linde - 

Ekman 2006, s. 74, 105).  

1.1 Disposition 

I uppsatsens första del presenteras och motiveras forskningsproblemet. Därefter 

beskrivs syfte och frågeställning och på vilket sätt studien kommer bidra till tidigare 

forskning och samhället i stort.  

 

I andra del förklaras begreppen demokrati och demokratisering, för att därefter 

appliceras på de valda fallen och ge läsaren en uppfattning om hur långt respektive 

land kommit i demokratiseringsprocessen och underlätta jämförelse senare i 

uppsatsen. Metod och material beskrivs därefter i uppsatsens tredje del. Där 

motiveras metodval, val av fall och olika avgränsningar förklaras, samt en kortare 

granskning av undersökningsmaterialet.  

 

I uppsatsens fjärde delen beskrivs den valda teorin och de olika faktorer som 

kommer undersökas, för att därefter appliceras på valda fall i del fem. Till sist 

avslutas uppsatsen med en slutsats där författarna besvarar uppsatsens 

frågeställning.   

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att komma fram till vilka faktorer som spelar roll för en 

lyckad demokratisering genom att jämföra Tunisien, ett land som lyckades 

demokratiseras efter protesterna år 2011, med Egypten, ett land som återgått till ett 

auktoritärt styre. Detta är ett forskningsområde som är mycket aktuellt och 

utomvetenskapligt relevant med tanke på hur förödande konsekvenser misslyckade 

demokratiseringsprocesser fått i bland annat Egypten, Libyen och Syrien. Samtidigt 

är förhoppningen att studien också ska bidra till den existerande litteraturen kring 

demokratiseringsprocesser. Genom en teorikonsumerande studie är förhoppningen 

att vi i slutet kommer kunna utröna vilken eller vilka faktorer som är avgörande när 

ett land lyckas eller misslyckas med att demokratiseras. Vi kommer således försöka 

besvara frågeställningen: 

 

Varför demokratiserades Tunisien men inte Egypten efter den arabiska våren år 

2011? 
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2 Demokratiseringsmått 

I detta stycke kommer begreppen demokrati och demokratisering utredas och 

förklaras. Därefter kommer de appliceras på de valda länderna för att beskriva hur 

långt respektive land kommit i sin demokratiseringsprocess. Detta görs för att ge 

läsaren en överblick och underlätta ett jämförelseperspektiv längre fram i studien.  

 

2.1 Demokrati  

 

Ordet demokrati direkt översatt betyder “folkstyre”, men hur folket bör styra är 

omdiskuterat och det finns flera olika innebörder och varianter av demokrati som 

styrelseskick (Ekman m.fl. 2014, s. 19–20). I denna studie kommer Robert Dahls 

definition av demokrati användas som demokratimått, då det är en vedertagen 

definition, och för att det är denna definition som Freedom House baserar sin årliga 

mätning av länders frihet på (Ekman m.fl. 2014, s. 22, 24). 

 

Dahl skiljer på demokrati som styrelseskick och som normativt ideal, och myntade 

således ett nytt begrepp polyarki. Han menade att det inte finns något land som når 

upp till idealet demokrati, däremot finns det flera länder som anammat det praktiska 

styrelseskicket polyarki (Dahl 1971, s. 2). Polyarki bygger på två kriterier, 

medverkan och tävlan, och fokus ligger här på valproceduren. Tanken är att alla val 

ska vara fria och rättvisa, att alla medborgare kan väljas till de representativa 

organen och att politiska eliter får makt genom att tävla om folkets röster. Utöver 

dessa kriterier tillkommer ett antal politiska fri- och rättigheter, som yttrandefrihet 

och organisationsfrihet. En polyarki består således av; valda befattningshavare, fria 

och opartiska val, allmän rösträtt, rätt att kandidera i val, yttrandefrihet, alternativa 

informationskällor och föreningsfrihet (Dahl 1971, s. 2–3; Ekman m.fl. 2014, s. 23).  

 

2.2 Demokratisering 

 

Demokratisering är den process när en stat går från ett icke-demokratiskt 

styrelseskick till ett demokratiskt politiskt system. Denna övergång delas vanligtvis 

in i tre faser; liberalisering, transition och konsolidering (Linde - Ekman 2006, s. 

13–14). 
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2.2.1 Liberalisering 

 

Liberalisering är den första fasen på vägen till ett demokratiskt styrelseskick, och 

åsyftar en ökad pluralism inom ett icke-demokratiskt styrelseskick (Silander 2005, 

s. 34). Detta tar ofta sig uttryck i olika reformer som leder till att regimens förtryck 

minskar, utan att regimen ger upp sitt maktinnehav. Exempelvis kan ekonomisk 

liberalisering det vill säga marknadsreformer eller ökad yttrandefrihet för 

oppositionen i landet, ses som exempel på sådana reformer (Linde - Ekman 2006, 

s. 104). Ytterligare exempel på förändringar är att den politiska debatten öppnas 

upp, att politiska fångar frisläpps och att censuren minskar (Nilsson 2005, s. 69). I 

de flesta fall börjar det med ökad socioekonomisk frihet som kan medföra ökad 

politisk frihet (Silander 2005, s. 35). 

 

2.2.2 Transition 

 

Transition innebär regimövergång, och kan avgränsas från det att den dåvarande 

regimen faller till att en ny regim upprättas (Ekman m.fl. 2014, s. 25). Det som 

oftast avses är den regimförändring som sker när en icke-demokratisk regim ersätts 

av en demokratisk, men denna process kan även resultera i någon annan typ av icke 

demokratiskt styre eller gå i motsatt riktning från en demokrati till en autokrati 

(Linde - Ekman 2006, s. 21). För enkelhetens skull är det processen från icke-

demokrati till demokrati som i fortsättningen avses med begreppet transition i denna 

studie. 

 

2.2.3 Konsolidering 

 

Den sista fasen i demokratiseringsprocessen, konsolideringen av demokratin, 

inkluderar själva institutionaliseringen av den nya demokratiska regimen. I 

praktiken är detta en komplex process, som framförallt går ut på att öka 

förutsägbarheten för de gällande politiska spelreglerna och fastställa det 

institutionella ramverket (Linde - Ekman 2006, s. 24). 

 

Demokratisk konsolidering likställs ibland med stabilitet och kontinuitet. Enligt 

Linde och Ekman kan en demokrati däremot vara stabil utan att nödvändigtvis vara 

konsoliderad, där stabilitet och kontinuitet istället bör ses som effekter av en 

konsoliderad demokrati (Linde - Ekman 2006, s. 25).  

 

Det har förekommit flera försök att definiera begreppet ’konsoliderad demokrati’, 

och det finns olika snäva och breda definitioner. Två av de mest använda 
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definitionerna är Linz och Stepans tredimensionella definition och Larry Diamonds 

flerdimensionella definition (Linde - Ekman 2006, s. 28). De poängterar båda att 

den nya demokratiska regimen måste legitimeras och accepteras av alla 

betydelsefulla aktörer, både eliter och medborgare, som det bästa styrelseskicket. I 

denna process ingår att normer, procedurer och förväntningar inkorporeras och görs 

till rutin så att olika politiska aktörer således automatiskt följer de demokratiska 

spelreglerna (Diamond 1999, s. 65; Linz - Stepan 1996, s. 5).  

 

2.3 Demokratiseringsprocessen i Tunisien  

 

Tunisien är det enda landet som lyckades genomföra en lyckad transitionsprocess 

och övergå från ett auktoritärt styre till en demokrati, av de som var en del av 

arabiska våren (Freedom House 1). Enligt Freedom House mätning från 2017 

bedöms Tunisien som ”free” på en skala mellan ”not free”, ”partly free” och ”free”. 

De politiska rättigheterna uppnår en etta på en skala från ett till sju där ett är bäst, 

och de civila rättigheterna uppnår en trea på liknande skala (Freedom House 2).  

 

Under 2000-talet kunde Tunisien definieras som vad en del forskare kallade en 

liberaliserad autokrati. Landet hade officiellt en stark ekonomisk utveckling, men 

starkt inskränkta politiska- och civila rättigheter. Efter finanskrisen 2008 

försämrades det ekonomiska läget och medborgarna började i allt större 

utsträckning uppmärksamma de problem som fanns inom den styrande regimen 

(Perkins 2014, s. 215–216; Freedom house 3). Missnöjet med dels det politiska 

läget, men även det försämrade ekonomiska läget och den utbredda korruption som 

präglade staten, ledde till ett folkligt uppror. Detta resulterade i att den dåvarande 

presidenten Zayn al-Abidin Ben Ali avgick i början av 2011 (Fazlhashemi 2013, s. 

15, 88). Samma år hölls ett demokratiskt val till en lagstiftande församling med 

uppgift att utarbeta en ny konstitution (Freedom House 4). Under de år det tog att 

utarbeta den nya konstitutionen medlade olika icke-statliga organisationer mellan 

den temporära regeringen och demonstranterna för att förhindra våld och främja en 

demokratisk utveckling (Meltz 2016, s. 24). Landet började liberaliseras då både de 

politiska- och civila rättigheterna succesivt börjades förbättras (Freedom House 4). 

År 2014 kunde den nya konstitutionen antas och därefter hölls det demokratiska 

och öppna parlaments- och presidentval där Bejí Caïd Essebsi blev vald till 

president och en bred koalitionsregering regerar fortfarande landet 

(Utrikesdepartementet 2017a, s. 1). Tunisien anses således ha genomgått en lyckad 

transitionsprocess där de gått från ett auktoritärt styre till en demokrati.  

 

Landet är däremot fortfarande inte en konsoliderad demokrati, och har fortfarande 

stora problem med bland annat korruption, polisbrutalitet och socioekonomiska 

utmaningar (Utrikesdepartementet 2017a, s. 1–2). Samtidigt har det gjorts stora 

framsteg på ett flertal områden för att försöka konsolidera demokratin. Exempelvis 

har rättsväsendet genomgått fler reformer sen revolutionen 2011, där domstolarna 

och den exekutiva makten skiljts från varandra. Det har även införts oberoende 

organ med uppgift att motverka korruption och främja människliga rättigheter. 
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Både regeringen och parlamentet arbetar för att införa oberoende tillsynsorgan, och 

efter revolutionen 2011 har det växt fram ett starkt civilsamhälle. Dessutom 

fastställdes yttrande- och pressfrihet i den nya konstitutionen från 2014 

(Utrikesdepartementet 2017a, s. 2–4).  

 

2.4 Demokratiseringsprocessen i Egypten 

 

Till skillnad från Tunisien kan Egypten anses påbörjat en demokratiseringsprocess, 

men blivit avbrutna i transitionsfasen. Egypten har under 2000-talet präglats av 

ekonomiska problem och en allt mer marginaliserad medelklass, som tillsammans 

med politiskt förtryck och korruption ledde till ett utbrett missnöje och uppror mot 

den sittande presidenten Hosni Mubarak (Xiaoqi 2012, s. 79; Fazlhashemi 2013, s. 

88–89).  

 

När den arabiska våren inleddes år 2011 klassade Freedom House Egypten som 

”not free” med grovt inskränkta politiska- och civila rättigheter (Freedom House 

5). Efter att den dåvarande presidenten Hosni Mubarak avgått valdes muslimska 

brödraskapets representant Muhammad Mursi till president i juni år 2012 och blev 

Egyptens första demokratiskt valda ledare. Under det år som Mursi satt som 

president gick Egypten från ”not free” till ”partly free” på Freedom House skala, 

och de politiska rättigheterna förbättrades (Freedom House 6). Det kan således 

anses påbörjats en liberalisering av landets politiska- och civila rättigheter, och en 

transition från autokrati till demokrati. Dock återgick Egypten till ”not free” när 

militären kuppade och avsatte Mursi i mitten av 2013 (Freedom House 7). År 2014 

valdes Abdel Fattah al-Sisi till president och styr till dags datum. Sedan dess har 

Egypten återgått till ett auktoritärt styre (Freedom House 8; Freedom House 9). Den 

politiska oppositionen är begränsad och även om de officiella stegen mot demokrati 

som antogs år 2013 har fullbordats, bland annat genom antagandet av en ny 

konstitution följt av parlaments- och presidentval, anses flera nya lagar vara både 

restriktiva och repressiva. Framförallt berörs lagstiftningen kring civilsamhälle, 

media, lokal förvaltning och val, och resulterar i många inskränkningar i olika fri-

och rättigheter (Utrikesdepartementet 2017b, s. 1–2).  

 

Denna process kan således indikera att Egypten påbörjade en demokratisering då 

det hölls ett demokratiskt val efter Mubarak avgått. Landet uppnådde inte alla de 

krav som i denna uppsats utmärker en fullständig demokrati, och kan därför inte 

anses ha genomfört transitionsfasen. Däremot visar Freedom House index att det 

gjordes framsteg under det år Mursi var president. När militären störtade Mursi och 

Egypten återgick till ett auktoritärt styre anses det således som att Egyptens 

demokratisering avbröts i transitionsfasen.  
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3 Metod och material 

3.1 Val av metod 

 

Denna studie ämnar vara förklarande, vilket möjliggör tre olika typer av studier; 

teoriprövande, teorikonsumerande och teoriutvecklande (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

89). Vi kommer göra en teorikonsumerande studie där vi kommer applicera tidigare 

forskning kring demokratiseringsfaktorer på fallen Tunisien och Egypten för att 

undersöka varför det ena landet lyckades med sin demokratiseringsprocess men inte 

det andra.  

 

I en teorikonsumerandestudie är uppgiften att applicera en redan existerande teori 

på ett fall för att förklara utfallet av valt fall. Denna typ av studie är på många sätt 

likt en teoriprövande studie, där forskaren istället testar en teori på empiriskt 

material och antingen förstärker eller försvagar tilltron till vald teori. En 

teorikonsumerande studie kan också i viss mån anses pröva en teori då tilltron till 

vald teori försvagas om det skulle visa sig att en teori inte kan förklara valt fenomen. 

Däremot är det i en teoriprövande studie, valet av teori som är avgörande medan 

det i en teorikonsumerande studie är val av fall (Esaiasson m.fl. 2012, s. 40–42). En 

teorikonsumerande studie är därför mer passande då vi ämnar förklara varför 

Tunisien demokratiserades men inte Egypten. Det är således val av fall som är 

primärt och val av teori sekundärt.  

 

En teorikonsumerande studie fokuserar oftast på ett fall, men vi har valt att göra en 

jämförande fallstudie då detta möjliggör att systematiskt pröva olika 

förklaringsfaktorer (Collier 1993, s. 105). Vi kommer använda oss av 

forskningsdesignen ”mest-lika design”, eller Most Similiar System Design (MSS). 

Vi är medvetna om att denna forskningsdesign oftast används vid teoriprövande 

studier, men vi kommer ändå tillämpa den här, eftersom skillnaden mellan 

teoriprövande och teorikonsumerande handlar om en gradfråga. I en MSS-studie 

väljs fall utifrån värdet på den oberoende variabeln, och det gäller att fallen är så 

lika varandra som möjligt på valda oberoende variabler (Esaiasson m.fl. 2012, 

s.103). Det är även möjligt att göra en så kallad bakåtvänd MSS-studie där värdet 

på den beroende variabeln redan är känd. Detta är oftast den enda möjliga designen 

eftersom det kan vara svårt att veta värdet på den oberoende variabeln utan att först 

göra en omfattande undersökning. Däremot krävs det stor variation på den beroende 

variabeln för att inte riskera att få fel uppfattning om sambandet mellan orsak och 

verkan, och det är således viktigt att välja fall strategiskt (Esaiasson m.fl. 2012, 

s.103).  
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Vi använder oss av den bakåtvända designen då vi sedan tidigare vet värdet på den 

beroende variabeln, grad av demokratisering, för våra fall, Tunisien lyckades 

demokratiseras och Egypten misslyckades. Variationen på fallen är dessutom stor, 

där det ena landet idag är en demokrati och det andra återgått till ett auktoritärt 

styrelseskick, och uppfyller således kravet på god variation. Anledningen till att vi 

valt denna metod är för att den är mest lämpad för en studie med få fall (Esaiasson 

m.fl. 2012, s. 101). Med de begränsningar i både tid och omfång som finns, har vi 

inte tid att genomföra en mer kvantitativ studie som jämför flera olika fall, speciellt 

inte när den teori och tidigare forskning vi återkopplar till är så omfattande, och det 

är så många olika faktorer som ska undersökas. Designen tillåter dessutom att vi 

inte behöver fokusera på en möjlig faktor utan istället möjliggör att vi undersöker 

flera olika faktorer för att komma fram till vilken som är mest avgörande för de 

olika utfallen (Esaiasson m.fl. 2012, s. 101). Problemet med MSS är att inga fall 

någonsin kommer vara helt lika. Samtidigt är MSS den mest lämpade designen då 

till exempel ”mest olika designen” (MDS), en annan vanlig forskningsdesign, mer 

lämpar sig om syftet är att försvaga tilltron till andra teorier och stärka tilltron till 

sin egen valda teori (Esaiasson m.fl. 2012, s. 103–104). MDS går ut på att välja fall 

som är så olika som möjligt på de förklaringar man vill avfärda och har samma 

värde på den faktor som man vill ska förklara utfallet. Designen är framförallt 

riskfylld om det inte resulterar i det förväntade utfallet, då i princip alla andra 

tänkbara förklaringar kan vara den avgörande (Esaiasson m.fl. 2012, s. 104–105). 

Även statistisk analys är olämplig då den förutsätter många fall att jämföra med 

hjälp av statistik, vilket inte är avsikten med denna studie (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

96).  

 

 

3.2 Val av fall 

 

Val av fall, Tunisien och Egypten, gjordes strategiskt framförallt på grund av deras 

många likheter. Geografiskt är båda länderna lokaliserade i Nordafrika, och båda 

länderna består till mesta dels av sunnimuslimer (Halldén m.fl. hämtad:2017-05-

17; Dahlgren hämtad:2017-05-17). Dessutom var både Tunisien och Egypten 

tidigare hårt styrda av auktoritära regimer, där oppositionen haft minimalt 

inflytande (Freedom House 10; Freedom House 11). Slutligen deltog båda 

ländernas befolkning i den demonstrationsvåg som kallas för den arabiska våren, 

där de demonstrerade för frihet, jämlikhet och demokrati (Fazlhashemi 2013, s. 88). 

 

De avgränsningar som gjorts i denna studie, har gjorts av tids- och utrymmesbrist. 

De två länder som studie innefattar, har valts för att kunna ge ett större djup som ett 

större antal fall inte tillåtet, speciellt med tanke på att det är så många olika faktorer 

som ska undersökas. Ytterligare har specifikt Tunisien och Egypten valts ut 

eftersom de passar in på ”mest lika design” som förklarats tidigare (Esaiasson m.fl. 

2012, s. 101). Studien kommer dessutom fokusera på tidsperioden 2010–2017 

eftersom det var under den arabiska våren år 2010–11 som båda revolutionerna 

inleddes. Protesterna ledde till regimförändring och således kan ländernas 
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demokratiseringsprocesser ansetts ha påbörjats. Tidsperioden 2010–2017 blir 

därför lämplig att undersöka. Däremot kommer en av faktorerna som undersöks, 

den socioekonomiska utvecklingen, beskrivas över en längre tidsperiod för att ge 

en bättre överblick över ländernas ekonomiska situation.  

 

Med dessa avgränsningar är vi väl medvetna om att vi inte kommer kunna göra 

några generaliserande slutsatser då studien är fokuserad på två specifika länder 

under en specifik tidsperiod. Samtidigt är det, som nämnts ovan, intressant och 

aktuellt varför endast Tunisien lyckades och inga andra länder som också var en del 

av den arabiska våren. Förhoppningen är dessutom att, genom en 

teorikonsumerande studie, ändå kunna pröva olika förklaringsfaktorer till 

demokratisering och möjligtvis styrka förtroendet till vissa. 

 

3.3 Material 

 

Vårt undersökningsmaterial utgörs främst av statsvetenskapliga artiklar, böcker om 

de valda fallen, Freedom House index, och statistik från organisationen Arab 

barometer, Världsbanken och United Nations Development Programme. För att öka 

källsäkerheten har uppsatsförfattarna valt källor som är vetenskapligt grundade, och 

eftersom det endast kommer refereras till sekundärkällor, kommer allt material 

kontrolleras mot andra källor för att minska risken för tendiösa källor och således 

öka källsäkerheten (Esaiasson m.fl. 2012, s. 285–287; Bergström - Boréus 2012, s. 

43). Exempelvis kommer den teori vi utgår ifrån att kompletteras med andra källor 

för att dels säkerställa trovärdigheten men också för att ge ett bättre djup i hur olika 

faktorer främjar demokrati.  De metodböcker som används; Textens mening och 

makt och Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, har 

använts av samma anledning, för att öka trovärdigheten och säkerställa att rätt 

metodval gjorts. Ytterligare, eftersom studien är baserad på sekundärkällor, kan det 

ses som en fördel att ländernas demokratiseringsprocesser inträffat så nära i tid, då 

det ökar förtroendet till de källor som kommer användas (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

284–285; Borgström - Boréus 2012, s. 43). 

Den statistik som används är hämtad från välkända organisationer. Exempelvis är 

Arab barometer ett samarbete mellan amerikanska och arabiska akademiker från 

bland annat Princeton University (Arab barometer 1). Även Freedom House 

kommer användas som källa genomgående i studien. Vi är medvetna om att 

organisationen föredrar och förespråkar amerikanskt ledarskap och samarbete med 

liknande regeringar, men källan är en flitigt använd referens inom vetenskapliga 

verk och anses ändå som pålitlig. Slutligen kommer Nationalencyklopedin 

användas. Trots att encyklopedin kan ifrågasättas, används den i mycket liten 

omfattning, och endast för att bekräfta grundläggande fakta om länderna som till 

exempel religion.  
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4 Teori 

 

I sin doktorsavhandling Democracy From the Outside-In? The Conceptualization 

and Significance of Democracy Promotion, systematiserar Daniel Silander olika 

faktorer som tidigare forskning fastställt främjar demokratisering. I denna del 

kommer dessa faktorer förklaras, och fokus ligger på att klargöra hur de olika 

faktorerna kan leda till demokratisering. Silander gör en uppdelning i nationella och 

internationella faktorer. De internationella faktorerna utgörs av demokratisk 

diffusion och demokratifrämjande och de nationella delas in i socioekonomiska, 

kulturella och politiska faktorer (Silander 2005, s. 63, 79). De nationella faktorerna 

struktureras dessutom utifrån olika perspektiv, strukturorienterat, som fokuserar på 

socioekonomisk utveckling och strukturer, och aktörsorienterat, som fokuserar på 

aktörer och deras intresse och strategier (Silander 2005, s. 77). I vissa fall kommer 

en del av faktorerna kompletteras med ytterligare källor för att ge en bättre inblick 

i hur de främjar demokrati och öka källsäkerheten.  

 

Efter varje avsnitt kommer dessutom de omnämnda faktorerna att operationaliseras. 

Detta för att underlätta förankring i teorin. Då det är åtta olika faktorer som ska 

undersökas är vi väl medvetna om att våra operationaliseringar är mycket grova. Vi 

undersöker enbart varje faktor ytligt på grund av tids- och utrymmesbegränsningar, 

men vi anser ändå att det är av vikt att undersöka alla dessa faktorer eftersom vissa 

av dem förutsätter och påverkar varandra.  

 

4.1 Socioekonomiska faktorer 

 

En av de mest välkända studierna inom det som Silander klassificerar som det 

socioekonomiska perspektivet genomfördes av Seymour Martin Lipset (Silander 

2005, s. 63). Lipset fastslog ett starkt samband mellan modernisering, det vill säga 

ekonomisk utveckling, och demokratisering. Han hävdade att de effekter som 

ekonomisk utveckling medför, bland annat högre grad av utbildning, leder till ett 

ökat välstånd som i sin tur medför en förändrad klasstruktur (Ekman m.fl. 2014, s. 

69). Det är framförallt en växande medelklass som gynnats av modernisering. 

Exempelvis växer medelklassen mest i Kina och Indien, och det är också i dessa 

länder som den ekonomiska tillväxten är som störst (Silander 2005, s. 64). En 

växande medelklass med högre utbildning, högre inkomster och en större 

ekonomisk säkerhet möjliggör således ett mer långsiktigt tänkande gällande 

politiska reformer. När människor inte behöver fokusera på att tillfredsställa 

kortsiktiga basala behov, framstår radikala politiska alternativ, som utlovar snabba 

resultat, som mindre attraktiva. En mer utbildad befolkning tenderar dessutom att 
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öka toleransen för människor med andra åsikter, vilket gör det lättare för en 

demokratisk kultur att växa fram (Ekman m.fl. 2014, s. 70).  

 

Modernisering kan leda till demokratisering när ett lands ekonomiska tillväxt 

utvecklas under en lång tid så att alla effekter, som ökat välstånd, hälsa, och 

utbildning, hinner stabiliseras och främja demokrati. Dessa konsekvenser medför 

en ökad pluralism som den rådande regimen måste hantera, antingen genom att 

tillåta en viss demokratisk utveckling eller genom att stoppa den socioekonomiska 

utvecklingen (Silander 2005, s. 64–65). Ytterligare ett sätt ekonomisk utveckling 

kan leda till demokratisering är om den auktoritära regimen missköter ekonomin 

och således förlorar legitimitet. När en auktoritär regim ifrågasätts, ifrågasätts hela 

systemet då det, tillskillnad från en demokrati där vanstyre möts med ny val och en 

ny regering, saknas en procedur för hur en sådan utmaning ska hanteras (Silander 

2005, s. 65). 

 

4.1.1 Operationalisering av socioekonomiska faktorer 

 

Det finns många olika operationaliseringar av begreppet modernisering. Lipset, 

som först utvecklade moderniseringsteorin operationaliserade till exempel 

begreppet genom fyra faktorer; ekonomisk tillväxt, utbildning, urbanisering och 

industrialisering (Ekman m.fl. 2014, s. 71–72). Vi har valt att undersöka 

modernisering utifrån procentuell tillväxt i bruttonationalprodukt (BNP) per capita, 

Human Development Index (HDI) och arbetslöshetsstatistik i länderna före och 

efter den arabiska våren. Vi valde procentuell tillväxt i BNP per capita eftersom det 

är ett vanligt mått på ekonomisk tillväxt, en grundläggande faktor i 

moderniseringsteorin. Detta har vi kompletterat med statistik från HDI som 

inkluderar förväntad livslängd, utbildning och bruttonationalinkomst per capita. 

HDI består av en skala från 0 till 1,0 där 0 representerar mycket låg utveckling och 

1,0 mycket hög utveckling (UNDP 2016a, s. 2). Indexet är ett vedertaget mått på 

levnadsstandarden i ett land, och eftersom moderniseringsteorin hävdar att en 

förbättrad levnadsstandard främjar demokrati är detta ett bra komplement. Även 

arbetslöshetsstatistik kommer jämföras för att ytterligare komplettera den 

ekonomiska situationen i länderna. Därutöver kan klasstrukturen i landet ses som 

en effekt av modernisering. Statistik över detta kommer därför komplettera HDI-

mätningar för att i större utsträckning kunna säkerställa fördelning av resurser och 

levnadsstandarden i länderna. Mätningarna baseras på dels objektiva inkomstnivåer 

där 2 amerikanska dollar per person och dag representerar fattigdomsnivån och 4,9 

amerikanska dollar per person och dag för de på gränsen till fattigdom, det vill säga 

alla med en inkomst högre än 4,9 amerikanska dollar om dagen räknas till 

medelklassen. Detta jämförs med statistik över befolkningens upplevda 

levnadsstandard1 (Dang - Ianchovichina 2016, s. 13). 

 

                                                                                                                                                         

 
1 För mer specifika uträckningar och motiveringar se Dang- Ianchovichina 2016, ”Welfare 

Dynamics with Synthetic Panels: The Case of the Arab World in Transition”. 
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4.2 Kulturella faktorer 

 

Den andra dimensionen av inhemska faktorer berör den politiska kulturen. Enligt 

Silander har de kulturella faktorerna, precis som de socioekonomiska, dominerats 

av strukturella förhållanden. Det som främst varit i fokus är politiska strömningar 

och hur medborgarna utvecklar och organiserar sina politiska attityder (Silander 

2005, s. 67). 

 

Tidigare har den politiska kulturen analyserats genom att undersöka religion och de 

olika normer och värderingar som finns inom bland annat protestantism, katolicism 

och islam. Men från 1960-talet och framåt har forskningen fokuserat på 

socialiseringsprocessen och framförallt vad medborgarna vet och tror om det 

politiska systemet, vad de tycker om systemet, deras stöd och engagemang till 

politiska institutioner och hur de värderar systemets prestation (Silander 2005, s. 

67–68). Politisk kultur handlar således om politiska attityder hos medborgarna, det 

vill säga hur de uppfattar och värderar det politiska systemet. 

 

Silander beskriver hur den politiska kulturen är starkt förknippat med det civila 

samhället, och hur politiska attityder uttrycks och organiseras i olika organisationer, 

föreningar, unioner och partier (Silander 2005, s. 70). Tanken är att den 

modernisering som beskrivits närmare i avsnitt 3.1. leder till en kulturell förändring 

i värderingar och politiska attityder där tron till demokratiska värderingar och 

politiska institutioner gynnas (Silander 2005, s. 69). Detta medför ett öppnare 

civilsamhälle som främjar pluralism, där medborgarna kan börja organisera och 

mobilisera sig för att få till en förändring. Dock uppmärksammar Silander att det 

finns icke-statliga organisationer (NGO:s) som inte stödjer en demokratisering, och 

att olika NGO:s har olika agendor. Därför måste de olika organisationerna 

definieras i förhållande till deras mål och strategier (Silander 2005, s. 70). Ett 

splittrat civilt samhälle brukar således ses som ett hinder för en framgångsrik 

demokratisering. Den förändring som beskrivits ovan förutsätter således att 

majoriteten av medborgarna är för en demokrati, och då kan ett dynamiskt civilt 

samhälle ses som en struktur som kan kontrollera och balansera det politiska 

systemet. Exempelvis ledde Polens starka och dynamiska civila samhälle till att en 

fredlig revolution kunde genomföras, där det civila samhället starkt påverkade 

liberalisering- och transitionsprocesserna. Dock finns det exempel på länder som 

har demokratiserats där det civila samhället varit svagt och splittrat, vilket resulterar 

i att det kulturella perspektivet inte kan ses som den enda möjliga förklaringen till 

en lyckad demokratisering (Silander 2005, s. 71–72).  

4.2.1 Operationalisering av kulturella faktorer 

 

I det kulturella perspektivet ingår bland annat faktorerna NGO:s och civilsamhälle. 

NGO:s står för non-governmental organizations eller icke-statliga organisationer, 

och civilsamhället består av både organisationer och vanliga medborgare och hur 

dessa organiserar sig. Därför kommer båda faktorerna operationaliseras genom att 
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undersöka hur olika organisationer och vanliga medborgare agerat under respektive 

lands demokratiseringsprocess.   

 

Politiska attityder handlar istället om hur medborgarna förhåller sig till det rådande 

styrelseskicket och demokrati. I likhet med tidigare forskning kommer vi således 

undersöka vad medborgarna tycker om demokrati och vad de tycker om de olika 

regeringar som styrt respektive land före och efter den arabiska våren.  

 

 

4.3 Politiska faktorer 

 

Det politiska perspektivet har fokuserat både på strukturella förhållanden, i form av 

politiska institutioner, men också politiska aktörer och deras intressen och strategier 

(Silander 2005, s. 72). Det har bland annat hävdats att typen av regim innan 

demokratisering har stor betydelse för möjligheten att en stat börjar demokratiseras, 

där till exempel en totalitär stat har svårare för att demokratiseras än en auktoritär. 

Detta beror framförallt på grund av den absoluta kontroll som präglar en totalitär 

stat och bristen på politisk konkurrens, politiska rättigheter och ett starkt 

civilsamhälle (Silander 2005, s. 72; Ekman m.fl. 2014, s. 134–135). 

 

Ytterligare beskriver Silander hur Samuel Huntington i sin studie Political order in 

changing societies kommit fram till att en otillräcklig institutionalisering är en 

betydelsefull faktor till varför en demokratisering misslyckas (Silander 2005, s. 72–

73). Det finns en pågående diskussion kring vilka typer av institutioner som är bäst 

för demokratisk stabilitet parlamentarism, semi-presidentialism eller 

presidentialism (Ekman m.fl. 2014, s. 165). Parlamentarism innebär att 

befolkningen röstar fram politiska partier och kandidater till ett parlament. 

Parlamentet i sin tur utser en regering, som de även kan avsätta. Inom 

presidentialism väljs parlament och president separat, där presidenten är både stats- 

och regeringschef. Regeringen tillsätts av presidenten, och parlamentet kan inte 

avsätta presidenten. Semi-presidentialism karakteriseras av att presidenten är 

statschef och väljs av folket, samtidigt som det finns en premiärminister som leder 

regeringen. Detta system kan delas upp i två varianter. En variant där 

premiärministern bara kan avsättas av parlamentet, och en variant där presidenten 

har större befogenheter att till exempel upplösa parlamentet 

och där premiärministern är underställd både parlamentet och presidenten (Ekman 

m.fl. 2014, s. 166–168).  

 

Ekman m.fl. (2014, s. 171) beskriver hur mycket av den tidigare forskningen 

föredrar parlamentarism framför presidentialism och semi-presidentialism. Detta då 

inrättandet av en stark presidentmakt lätt kan marginalisera oppositionen och 

undergräva demokratiska regler, speciellt när landet redan befinner sig i ett politiskt 

instabilt läge med oftast svaga institutioner. Ett system med stark parlamentarisk 

makt har istället förutsättningar för konfliktlösning och konsensusbyggande. 
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Samtidigt finns det fördelar med de andra systemen, och den demokratiska 

framgången beror ofta på andra faktorer (Ekman m.fl. 2014, s. 172).  

 

Det aktörsorienterade perspektivet har istället fokuserat på förhållandet mellan den 

icke-demokratiska regimen och oppositionen. Inom respektive grupp kan det uppstå 

sprickbildningar. Den icke-demokratiska regimen delas oftast upp i de som är mer 

positivt inställda till en reformering och demokratisering så kallade softliners och 

de som vill behålla det nuvarande styret så kallade hardliners. Inom oppositionen 

kan det uppstå spänningar mellan moderater, de som är villiga att förhandla med 

den sittande regimen, och radikaler, de som förespråkar ett tuffare förhållningssätt 

utan kompromisser (Silander 2005, s. 75; Linde - Ekman 2006, s. 105–106). 

Beroende på vilka av dessa fyra aktörer som lyckas skaffa ett övertag och 

utmanövrera sin motståndare genererar det olika utfall för transitionsprocessen. Det 

mest gynnsamma utfallet för en demokratisering består av att softliners lyckas vinna 

inom regimen och de moderata lyckas besegra radikalerna. Detta kan i sin tur leda 

till att dessa parter kan föra förhandlingar och samarbeta för en fortsatt 

liberalisering och demokratisering (Linde - Ekman 2006, s. 106). 

 

Enligt Huntington (1991, s. 123–124) finns det tre idealtypiska övergångar från 

icke-demokratiskt till demokratiskt styre; transformation, transplacement och 

replacement. Vilken av dessa som framträder beror på förhållandet mellan de fyra 

ovan nämnda aktörerna. Den första, transformation, innebär att den sittande 

regimen behåller makten och kontrollerar demokratiutvecklingen i landet 

(Huntington 1991, s. 124). Denna process utgörs av att de reformvänliga softliners 

utmanövrerar de mer traditionella hardliners, och är oftast en långsam process där 

successiv liberalisering i slutändan resulterar i demokratisering (Linde - Ekman 

2006, s. 107). Transplacement utgörs av en uppgörelse mellan regim och 

opposition, mer specifikt softliners och moderater, där det genom förhandlingar 

nåtts en kompromiss som ofta leder till en stegvis utveckling av demokrati 

(Huntington 1991, s. 151; Linde - Ekman 2006, s. 107). Den tredje och sista 

övergången, replacement, innebär en situation där de radikala krafterna 

utmanövrerar de moderata, och därefter tar över den politiska makten genom en 

revolution (Huntington 1991, s. 142). Det finns ytterligare ett fjärde 

tillvägagångssätt som kallas internationell intervention, det vill säga att aktörer som 

FN, NATO eller enskilda stater lägger sig i och initierar en demokratisering. Denna 

form har blivit vanligare på senare år till exempel Kosovo år 1998/99 och Irak år 

2003. Det råder däremot bred konsensus inom demokratiseringsforskningen att det 

två första alternativen transformation och transplacement är bäst för en stabil 

demokratisk utveckling (Linde - Ekman 2006, s. 108). 

 

Det bör däremot beaktas att detta perspektiv är mest fokuserat på 

transitionsprocessen och själva regimförändringen och mindre på konsolideringen. 

Detta märks framförallt genom att politiska aktörer uppmärksammats mer än 

strukturella förklaringar (Silander 2005, s. 77).  
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4.3.1 Operationalisering av politiska faktorer 

 

Den aktörsorienterade faktorn som fokuserar på förhållandet mellan olika eliter och 

oppositionen kommer undersökas genom att försöka utröna de olika grupperingar 

som tidigare forskning identifierat, hardliners, softliners, moderater och radikaler. 

Därefter kommer förhållandet mellan dessa aktörer undersökas och vilken 

övergångsmetod av transformation, transplacement eller replacement, som detta 

resulterade i.   

 

I motsats är den strukturorienterade förklaringen kring ländernas institutioner mer 

fokuserat på vilken typ av institutioner som är bäst för demokratisk stabilitet och är 

således mer relevant för den sista fasen, konsolidering. Den kommer ändå beröras 

här för att se om val av politiskt system i form av parlamentarism, presidentialism 

eller semi-presidentialism påverkat de olika ländernas demokratiska stabilitet, och 

således lett till att Tunisien demokratiserats men inte Egypten. Faktorn kommer 

således operationaliseras genom att undersöka vilket typ av politiskt system som 

rådde under demokratiseringsprocessen, parlamentarism, presidentialism eller 

semi-presidentialism.  

 

Den tredje politiska förklaringen, staten, avser hur landet styrts innan 

demokratiseringsprocessen påbörjades. Tidigare forskning har pekat på att det 

rådande styrelseskicket kan påverka ett lands möjligheter att inleda en 

demokratiserings. Därför kommer denna faktor undersökas genom att granska 

vilken typ av styrelseskick som rådde innan demokratiseringsprocessen påbörjades.  

Tabell: Silanders (2005, s. 78) indelning av de nationella faktorerna [vår 

översättning].  

4.4 Internationell faktor: Demokratisk diffusion   

 

Demokratisk diffusion innebär att demokrati sprider sig mellan stater. Spridningen 

kan ske både globalt och regionalt, men generellt sett är det grannländer eller stater 

som ligger i närheten av varandra som påverkas. Staterna liknar oftast varandra 

politiskt, kulturellt och ekonomiskt, men för att en demokratisk våg ska kunna 
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spridas krävs kunskap om demokrati och den demokratiska processen. Det är därför 

vanligt att protesterna leds av en så kallad diffusions agent, det vill säga en person 

som har god kunskap om demokrati och demokratiska länder. Agenten förmedlar 

sin kunskap lokalt varifrån de sprids vidare. På så sätt kan den demokratiska vågen 

spridas snabbt (Silander 2005, s. 82).  

 

4.4.1 Operationalisering av demokratisk diffusion 

 

Demokratisk diffusion, innebär att demokrati sprider sig mellan länder, ofta mellan 

grannländer, och kommer således operationaliseras genom att undersöka 

spridningen av demokrati bland grannländer vid den avgränsade tidpunkten.  

 

 

4.5 Internationell faktor: Demokratifrämjande aktörer 

 

Demokratifrämjande aktörer syftar på internationella aktörer som aktiv försöker 

påverka inhemska aktörer och förhållanden för att gynna demokratiska krafter i ett 

land (Silander 2005, s. 83). Dessa påtryckningar kan uttryckas på olika sätt; 

politiskt, ekonomiskt och militärt. Den politiska metoden innefattar bland annat att 

ge råd för hur det politiska systemet kan förbättras och hur valsystemet bör vara 

uppbyggt. Den ekonomiska metoden består istället av dels av bistånd och lån, men 

också ekonomiska sanktioner som höjda tullavgifter och kvoter. Det militära 

tillvägagångssättet syftar istället på militärintervention eller militärt stöd till 

nationella pro-demokratiska krafter (Silander 2005, s. 95–97). Det är framförallt de 

mäktigaste internationella aktörerna som har möjlighet att utöva dessa typer av 

påtryckningar, till exempel EU, OSSE och USA (Silander 2005, s. 83–84). Tidigare 

studier kring Libyen och Tunisiens demokratiseringsprocesser har visat på att 

anledningen till att Tunisien lyckades demokratiseras men inte Libyen beror på att 

internationella aktörer genomförde en militärintervention i Libyen. När presidenten 

väl avlägsnats fanns där ingen strategi för hur landet skulle kunna bygga upp en 

demokratisk kultur, och Libyen övergavs till att själv upprätta en demokrati. Detta 

ledde till ett land i anarki, då det saknades demokratisk tolerans och kunskap. I 

konstrast pågick demokratiseringsprocessen i Tunisien under lång tid utan våld, 

vilket resulterade i en lyckad transitionsprocess (Möller 2016, s. 32–33).  

4.5.1 Operationalisering av demokratifrämjande aktörer 

 

Demokratifrämjande aktörer innefattar internationella aktörer som genom olika 

påtryckningar försöker styra ett land mot demokrati. Med de begränsningar som 

beskrivits tidigare, har vi valt att operationalisera denna faktor genom att endast 
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undersöka om de större aktörerna USA och EU utövat inflytande på de olika 

länderna; politiskt, ekonomiskt eller militärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

5 Analys 

 

I detta avsnitt kommer de olika faktorerna appliceras på de valda länderna. Därefter 

kommer länderna jämföras med varandra.  

 

5.1 Socioekonomiska faktorer 

 

Detta perspektiv inkluderar de strukturella faktorerna modernisering och 

klasstruktur.  

 

5.1.1 Modernisering och klasstruktur 

 

Tunisien 

 

Efter att Ben Ali kommit till makten 1987 fokuserade regeringen på att införa den 

åtgärdsplan som formats av internationella valutafonden, vilket förbättrade den 

ekonomiska tillväxten. Det pågick en succesiv ekonomisk liberalisering i landet 

under Ben Alis styre, och under 90-talet inleddes ett samarbete med EU för att 

främja frihandel (Perkins 2014, s. 196, 202). Från mitten av 90-talet fram till början 

av 2000-talet var den ekonomiska tillväxten relativt stark (Världsbanken 1). I början 

av 00-talet försämrades den dock, men återhämtade sig snabbt, och även om 

arbetslösheten var hög ökade också landet HDI från 0,654 år 2000 till 0,689 år 2005 

(Världsbanken 1; Världsbanken 2; UNDP 2016b, s. 3). 

 

Under perioden före den arabiska våren år 2007–2010 utgjorde Tunisiens 

medelklass 50,7 % av befolkningen och över 60 % av befolkningen hade fått det 

bättre ställt ekonomiskt2 (Dang - Ianchovichina 2016, s. 30, 37). När den globala 

finanskrisen slog till år 2008 drabbades Tunisiens befolkning hårt. Den ekonomiska 

tillväxten försämrades, vilket tillsammans med en hög arbetslöshet ledde till 

upproret år 2011, där ca hälften av befolkningen upplevde en subjektiv försämring 

av levnadsstandarden mellan år 2009 och 2012 (Världsbanken 1; Arab barometer 

2; Dang - Ianchovichina 2016, s. 37). Detta överensstämmer med teorin att en 

                                                                                                                                                         

 
2 Detta behöver dock inte innebära att de uppnått kraven för att kunna klassificeras som 

medelklass. Endast att deras ekonomiska situation förbättras.  
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auktoritär regim som missköter ekonomin förlorar legitimitet. Utan några andra 

möjliga alternativ till att öka legitimiteten, som ny val i en demokrati, ifrågasätts 

hela statsapparaten.  

Efter upproret återhämtade sig den ekonomiska tillväxten, för att därefter succesivt 

försämras och var år 2015 -0,113 % tillskillnad från år 2012 som var 2,826 %. 

Samtidigt fortsätter HDI-värdet att öka, vilket tyder på en ökad levnadsstandard 

(Världsbanken 1; UNDP 2016b, s. 3).  

 

Egypten 

 

Under 1970-talet hade Egyptens ekonomi genom olika reformer börjat liberaliseras. 

När Mubarak tog över makten år 1981 infördes flera privatiseringsreformer, och 

detta tillsammans med oljekraschen år 1986 drabbade Egypten hårt. Detta ledde till 

stora ekonomiska problem och en fullständig kollaps av den offentliga ekonomin. 

Efter ekonomiskt stöd från bland annat USA hade Egypten under 70- och 80-talet 

gått från ett samhälle som varit uppbyggt av en stor underklass där medelklassen 

utgjort en femtedel av befolkningen, till en klasstruktur bestående av en minimal 

överklass, och nästan lika stor medelklass som underklass. År 1991 genomförde 

Egypten en fullständig privatisering av industrin, vilket resulterade i en 

bortrationalisering av många arbetstillfällen (Xiaoqi 2012, s. 67–71).  

 

I början av 2000-talet avtog den ekonomiska tillväxten i Egypten, och även om HDI 

visar en förbättrad levnadsstandard från 0,612 år 2000 till 0,636 år 2005, präglades 

landet av ekonomiska problem och relativt hög arbetslöshet. I mitten av 00-talet 

förbättrades den ekonomiska tillväxten för att därefter drastiskt försämras när landet 

drabbades av den globala finanskrisen år 2008. Även den redan höga arbetslösheten 

ökade, om så marginellt (Världsbanken 1; Världsbanken 3; UNPD 2016c, s. 3). 

Medelklassen utgjorde under perioden år 2007-2010 14,3 % av befolkningen medan 

65,5 % befann sig på gränsen till fattigdom. Dessutom försämrades den ekonomiska 

situationen för ca 35 %, medan endast 15 % av befolkningens situation förbättrades. 

Enligt arab barometer vara det främst den dåliga ekonomiska situationen i landet 

som ledde till upproret år 2011. Under perioden år 2009–2012 upplevde ca hälften 

av befolkningen en subjektiv försämring av sin levnadsstandard (Dang - 

Ianchovichina 2016, s. 30, 37; Arab barometer 3). Detta stämmer överens med 

teorin om att en auktoritär regim förlorar legitimitet om de missköter ekonomin, 

eftersom de saknar andra metoder att legitimera sitt styre.  

 

Efter upproret fortsatte landet ha en negativ ekonomisk tillväxt och hög 

arbetslöshet, men samtidigt visar statistik på landets HDI att levnadsstandarden 

succesivt ökat från 0,671 år 2010 till 0,691 år 2015. Det är först efter år 2014 som 

den ekonomiska tillväxten ökade igen och arbetslösheten började sjunka 

(Världsbanken 1; Världsbanken 3; UNDP 2016c, s. 3).  

 

 

Jämförelse av länderna  

 

Tunisien och Egyptens ekonomiska situationer har varit relativt lika, med upp och 

nedgångar i den ekonomiska tillväxten och relativt hög arbetslöshet i båda länderna 

både innan och efter den arabiska våren. Ändå hade Tunisien en större medelklass 

än Egypten, 50,7 % respektive 14,3 % åren före den arabiska våren. Detta kan vara 
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en avgörande faktor, eftersom en större medelklass innebär fler människor med 

säkrare ekonomisk situation, vilket möjliggör ett mer långsiktigt tänkande kring 

politiska reformer. Samtidigt upplevde ca 50 % av båda ländernas befolkning en 

försämring i levnadsstandarden under åren 2009–2012, och det var den försämrade 

ekonomiska situationen i både Tunisien och Egypten som ledde till upproren år 

2011. Detta tyder på att storleken på medelklassen baserat på objektiva värden som 

inkomst inte haft lika stort inflytande som den subjektiva upplevelsen av 

levnadsstandarden och således anses inte modernisering eller klasstruktur vara 

avgörande faktorer för Tunisiens lyckade demokratiseringsprocess.  

 

5.2 Kulturella faktorer 

 

Inom detta perspektiv inkluderas de strukturella faktorerna politiska attityder och 

civilt samhälle, samt det aktörsorienterade perspektivet NGO:s eller icke-statliga 

organisationer. 

 

5.2.1 Politiska attityder 

 

Tunisien  

 

Upproret i Tunisien uppkom, som nämnts tidigare, främst på grund av den dåliga 

ekonomiska situationen och den utbredda korruption som fanns i landet. Enligt arab 

barometer var det bara 13.6 % som identifierade bättre politiska och civila 

rättigheter som den främsta anledningen till att de deltog i protesterna mot Ben Ali, 

medan 63 % angav de ekonomiska förhållanden (Arab barometer 2).  

 

Stödet för demokrati var år 2011 relativt högt. På en skala mellan 0–10 där 0 

representerar helt olämpligt för landet och 10 helt lämpligt var medelvärdet 6, men 

sjönk till 4,9 år 2013 (Robbins 2016, s. 11). Samtidigt var andel medborgare som 

anser att demokrati är det bästa systemet stabilt mellan åren 2011–2013. De som 

starkt höll med var 23,1 % och 33,8 % år 2011 respektive 2013, och 46,9 % som 

höll med år 2011 med 36,3 % som till viss del höll med år 2013 (Arab barometer 4; 

Arab barometer 5). Förtroendet för Ben Ali-regimen var mycket lågt, medan 

förtroendet för den regeringen som efterträdde Ben Ali år 2011 var relativt högt. 

Detta försämrades dock de kommande två åren (Arab barometer 6; Arab barometer 

7; Arab barometer 8).  

 

Egypten 

 

Även revolutionen i Egypten uppkom huvudsakligen på grund av oron över de 

ekonomiska förhållanden och den utbredda korruptionen. Av de som deltog i arab 

barometers undersökning angav 54,1 % den ekonomiska situationen som den 
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främsta orsaken till att de deltog i upproret, medan bara 6,7 % svarade förbättrade 

politiska och civila rättigheter (Arab barometer 3).  

 

Demokratistödet i landet har efter revolutionen 2011 sjunkit där alltfler år 2013 

ansåg att demokrati är olämpligt för landet (Arab barometer 9; Arab barometer 10). 

Ändå var stödet för demokrati som bästa styrelseskick i jämförelse med andra 

möjliga alternativ relativt stabilt mellan år 2011–2013. År 2011 var det 29,2 % som 

starkt höll med, och 42,5 % som höll med, till skillnad från år 2013 när det var 28,5 

% som starkt höll med och 37,9 % som till viss del höll med (Arab barometer 11; 

Arab barometer 12).  

 

De flesta var mycket missnöjda med Mubarak-regimen, däremot ökade stödet för 

den temporära militär-regim som tog över 2011, men sjönk igen för Mursi-regimen 

år 2013 (Arab barometer 13; Arab barometer 14; Arab barometer 15).  

 

Jämförelse av länderna 

 

Det finns ingen påtaglig skillnad mellan respektive lands befolknings politiska 

attityder. Båda revolutionerna drevs främst av ekonomiska oroligheter, med svagt 

förtroende för respektive auktoritär regim. Stödet för demokrati har i båda länderna 

sjunkit efter den arabiska våren även om en stor del av befolkningen fortfarande 

anser att det är det bästa styrelseskicket av möjliga alternativ. Dessutom har 

förtroendet för de regeringar som styrt respektive land mellan åren 2011–2013, 

försämrats, vilket tyder på att politiska attityder inte varit en avgörande faktor för 

demokratiseringsprocesserna i länderna.  

 

5.2.2 Civilsamhälle och NGOs 

 

Tunisien 

 

Tunisien hade både innan och efter arabiska våren ett starkt civilsamhälle. Även om 

det fanns vissa begräsningar i medborgares möjligheter att bilda och ansluta sig till 

organisationer, fanns det en stark tradition av samarbete och koordinering mellan 

olika organisationer (Meltz 2016, s. 26). Icke-statliga organisationer som National 

Dialogue Quartet spelade en stor roll i att medla mellan den temporära regimen som 

efterträdde Ben Ali och demonstranterna, vilket bidrog till en relativt fredlig 

transitionsprocess. Exempelvis blev National Dialogue Quartet, en koalition av 

olika icke-statliga organisationer, tilldelade Nobels fredspris år 2015 för sin insats 

och bidragande till en fredlig revolution (Meltz 2016, s. 24).  

 

Egypten 

 

De restriktioner som fanns för att kunna bilda och delta i olika icke-statliga 

organisationer och den hårda kontrollen över existerande organisationer ledde till 

ett svagt civilt samhälle. Exempelvis krävdes det minst 10 medlemmar för att få 

registrera en förening, motsvarande i Tunisien var 2. Dessutom fanns det inte någon 

tradition av samarbete mellan organisationer främst på grund av brist på 
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organisationer och intressekonflikter mellan de existerande organisationerna (Meltz 

2016, s. 30–31). Detta ledde till att revolutionen i Egypten präglades av 

samarbetsbrist och våldsamma protester (Meltz 2016, s. 33). 

 

Jämförelse av länderna 

 

Det finns en märkbar skillnad mellan ländernas civila samhälle och rollen som olika 

icke-statliga organisationer spelade i de olika revolutionerna. I avsnitt 4.2.1. 

förklaras hur medborgarnas politiska attityder varit relativt lika i länderna, där 

förtroendet för regimerna efter arabiska våren succesivt sjunkit. Skillnaden mellan 

de olika civila samhällenas roller kan således vara en betydelsefull förklaring till 

varför Egyptens demokratisering avbröts i transitionsfasen. Tunisien lyckades med 

hjälp av olika organisationer medla mellan demonstranterna och den tillfälliga 

regimen och genomföra en förhållandevis lugn transition från autokrati till 

demokrati. Egypten saknade däremot ett starkt civilsamhälle som kunde behärska 

demonstranternas missnöje, vilket ledde till en transition som präglades av våld.  

 

5.3 Politiska faktorer 

 

Politiska faktorer innefattar stat och institutioner inom det strukturorienterade 

perspektivet, och förhållandet mellan regim och opposition inom det 

aktörsorienterade.  

 

5.3.1 Stat och institutioner 

 

Tunisien 

 

Innan den arabiska våren var Tunisien en auktoritär stat med en stark presidentmakt 

(Freedom House 3). Efter den arabiska våren antog landet år 2014 i sin nya 

konstitution ett system baserat på semi-presidentialism. I konstitutionen fastslås 

bland annat att presidenten inte har befogenheten att upplösa parlamentet och att 

regeringen inte svarar inför presidenten (Choudhry- Stacey 2013, s. 33, 38). Under 

de år som konstitutionen utarbetades, valdes en övergångsregering, där tanken var 

att hålla nya val när konstitutionen antagits. Efter antagandet av den nya 

konstitutionen hölls nya parlaments- och presidentval som ersatte den tillfälliga 

regering som styrt landet efter Ben Ali (Freedom House 12). 

 

Egypten 

 

Även Egypten var en auktoritär stat med stark presidentmakt innan arabiska våren, 

styrd av Hosni Mubarak från 1981 fram till 2011 (Freedom House 13). Landet 

baserade också sitt nya politiska system på semi-presidentialism, vilket också 
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fastslås i konstitutionen som antogs år 2014. Tillskillnad från Tunisien tilldelades 

den egyptiska presidenten mer makt än den tunisiska. Exempelvis är den egyptiska 

presidenten både stats- och regeringschef, till skillnad från Tunisien där presidenten 

endast är statschef (Choudhry-Stacey 2013, s. 33, 39). Ytterligare, hade Egypten 

redan genomfört parlaments- och presidentval innan den nya konstitutionen var 

antagen, där Muhammad Mursi valdes till president år 2012 (Freedom House 6).  

 

Jämförelse av länderna 

 

Både Tunisien och Egypten var auktoritärt styrda stater innan upproren, och således 

är faktorn om tidigare politiskt system irrelevant för att förklara varför ett land 

demokratiserades och ett annat inte. Däremot är gradskillnaderna i det politiska 

system som antogs efter revolutionerna signifikanta. Även om båda länderna antog 

samma system, semi-presidentialism, kan de större befogenheter som tilldelades 

Egyptens president förklara varför landet inte lyckades övergå till ett demokratiskt 

styre då en starkare presidentmakt har lättare att kringgå de demokratiska 

spelreglerna och återupprätta ett auktoritärt styre. Dessutom kan det faktum att 

Tunisien valde nytt parlament och ny president efter att konstitutionen var antagen, 

medan Egypten gjorde tvärtom, ha spelat roll. Enligt Huntington kan en otillräcklig 

institutionalisering vara en avgörande faktor till varför ett land misslyckas med att 

demokratiseras. När Egypten således inte hade fastställt de nya politiska 

spelreglerna innan nya val hölls kan det ha inverkat på den folkliga förankringen 

och undergrävt den nya regimens legitimitet. 

 

5.3.2 Eliter och massorna 

 

Tunisien 

 

När upproren i Tunisien utbröt i slutet av 2010 kan de som ville behålla det 

existerande systemet, den sittande regimen ledd av Ben Ali, anses vara de så kallade 

hardliners. Ben Ali tvingades avgå av demonstranterna som kan likställas med 

oppositionens radikaler (Fazlhashemi 2013, s. 15). Den tunisiska militären stöttade 

proteströrelsen och vägrade använda våld mot demonstranterna och kan således 

anses tillhöra de så kallade softliners då deras passivitet möjliggjorde för 

demonstranterna att avsätta den dåvarande presidenten (Meltz 2016, s. 27). Efter 

Ben Ali, tillsattes en temporär regim som också skulle kunna klassificeras som 

softliners (Freedom House 4). Detta då det under de år som Tunisiens 

transitionsprocess varade, pågick många förhandlingar mellan demonstranterna och 

den nya regimen. Under dessa förhandlingar medlade olika icke-statliga 

organisationer som Tunisiens National Dialogue Quartet, och kan således 

klassificeras som moderater inom oppositionen då de var villiga att samarbeta med 

den tillfälliga regimen för att främja demokrati och undvika våld (Meltz 2016, s. 

24). Den passiva militären som möjliggjorde störtandet av den auktoritära regimen 

och den roll som icke-statliga organisationer innehade, tyder på att Tunisiens 

transitionsfas utmärktes av samarbete mellan regimens softliners och oppositionens 

moderater och i viss mån radikaler. Landets övergång kan således klassificeras som 

transplacement.  
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Egypten 

 

Tillskillnad från Tunisien kan Egypten anses genomgått en så kallad replacement 

där hardliners i detta fall Mubarak-regimen tvingades avgå till följd av radikalernas 

eller demonstranternas protester (Fazlhashemi 2013, s 15–16). Under den period 

som Mursi satt som president präglades landet också av våldsamma protester där 

militären till slut intervenerade och tog över makten i landet (Freedom House 7). 

Egypten har till skillnad från Tunisien en stark militär med mycket inflytande och 

när Mursi påbörjade en process för att begränsa militärens makt reagerade den. Den 

egyptiska militären väntade tills den kände att de hade tillräckligt med folkligt stöd 

och avsatte Mursi (Taylor 2014, s. 140–141). I båda situationerna saknades det så 

kallade softliners och moderater, och utmärktes av att hardliners, Mubarak eller 

Mursi, avsattes av demonstranterna eller militären.  

 

Jämförelse av länderna   

 

Skillnaden i vilken typ av övergång som respektive landet genomgått skulle kunna 

vara en avgörande faktor för Tunisiens lyckade demokratisering och Egyptens 

misslyckade. Inom den existerande demokratiseringslitteraturen finns en bred 

konsensus att transplacement tillsammans med transformation är bäst för en stabil 

demokratisk utveckling. Detta bekräftas i denna studie då Tunisien som lyckats 

demokratiseras genomgick transplacement och Egypten som misslyckades 

genomgick replacement.  

 

5.4 Internationella faktorer 

 

Internationella faktorer inkluderar demokratisk diffusion och demokratifrämjande 

aktörer.  

 

 

5.4.1 Demokratisk diffusion 

 

Tunisien 

 

Den våg av protester, som ledde fram till regimförändring i både Egypten och 

Tunisien och som kallas för den arabiska våren, hade sitt ursprung i Tunisien. När 

grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi tände eld på sig själv i protest mot de 

dåliga förhållanden som rådde i Tunisien ledde det till en landsomfattande 
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proteströrelse mot den dåvarande regimen (Fazlhashemi 2013, s. 15). Detta 

resulterade i att den tunisiske presidenten Ben Ali avgick i början av 2011 (Selim 

2015, s. 135).  

 

Egypten 

 

Det lyckade upproret i Tunisien hade stor inverkan på Egypten och inspirerade den 

egyptiska befolkningen att protestera mot de missförhållanden som även existerade 

i Egypten. Protesterna resulterade även här till att den dåvarande presidenten Hosni 

Mubarak avgick. En avgörande faktor för att demonstrationerna lyckades spridas 

var massmedia, framförallt mediaföretaget Al-Jazeera, men även användningen av 

sociala medier, som Facebook, hade betydelse (Selim 2015, s. 136–137).  

 

Jämförelse av länderna 

 

Sammanfattningsvis skiljer sig länderna i form av diffusionseffekter, där den 

arabiska våren hade sitt ursprung i Tunisien, som senare spred sig till Egypten. Det 

faktum att Tunisien, det land där protesterna började, lyckades demokratiseras, men 

inte Egypten som påverkades av diffusionseffekterna, leder ändå till slutsatsen att 

demokratisk diffusion inte är en avgörande faktor i ländernas 

demokratiseringsprocesser.  

 

5.4.2 Demokratifrämjande aktörer 

 

Tunisien 

 

Redan innan den så kallade arabiska våren inträffade, samarbetade EU med 

Tunisien för att främja demokrati, men utan framgång då Ben Ali-regimen inte 

implementerade de rekommenderade åtgärderna (Van Hüllen 2015, s. 103). Den 

tillfälliga regeringen som efterträdde Ben Ali välkomnade EU:s hjälp, som 

framförallt var ekonomisk i form av utvecklandet och sponsrandet av olika 

åtgärdsprogram (Van Hüllen 2015, s. 177).   

 

Innan den arabiska våren var USA:s närvaro i Tunisien minimal (Abderrahim 2015, 

s. 8). När Ben Ali avgått började allt fler amerikanska organisationer öka sitt stöd 

för olika icke-statliga organisationer i Tunisien. Det stöd amerikanska 

organisationer bidrog med var högt uppskattat bland många civila 

samhällsaktivister, och de menade på att de inte klarat sig så länge utan deras stöd 

(Abderrahim 2015, s. 11). Det har främst rört sig om politiskt och ekonomiskt stöd 

till olika icke-statliga organisationer, i form av utbildningar och fonder 

(Abderrahim 2015, s. 5–6).  

 

Egypten 

 

Både USA och EU stöttade först de dåvarande regimerna i både Tunisien och 

Egypten (Selim 2015, s. 97–98). USA var framförallt intresserade av att behålla 

Mubarak-regimen i Egypten, då detta främjade USA:s intressen i bland annat Israel-
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Palestina konflikten där Egypten varit en av USA:s starkaste allierade. När det väl 

blev uppenbart att Mubarak höll på att förlora, började USA istället stötta det 

temporära militära styret och därefter muslimska brödraskapet och den nya 

presidenten Muhammad Mursi (Selim 2015, 97–98, 100). USA bistod Egypten med 

ekonomiska medel i form av bistånd för att kunna behålla den politiska struktur 

som funnits under Mubaraks regeringstid och som gynnade amerikanska intressen 

(Selim 2015, s. 102–103). EU lät dessutom USA ta den ledande rollen och följde 

efter USA:s ställningstagande (Selim 2015, s. 98). EU:s assistans i Egypten var 

framförallt ekonomiskt och politiskt stöd, men inte i lika stor utsträckning som i 

Tunisien då den tillfälliga regimen var kritisk mot internationell hjälp (Van Hüllen 

2015, s. 177).  

 

Jämförelse av länder 

 

Det som främst kan utrönas är att det inte pågått något särskilt arbete för att främja 

demokrati i våra jämförelseobjekt före den arabiska våren. När proteströrelserna väl 

lyckats avsätta respektive president ökade den internationella närvaron i båda 

länderna. Det som framförallt skiljer länderna åt är att Tunisien i större utsträckning 

välkomnade den internationella hjälpen, medan den egyptiska regeringen var mer 

kritisk mot hjälperbjudanden. Slutligen kan USA:s egenintressen i Egypten där de 

var angelägna att behålla den politiska strukturen för att främja sina intressen, ses 

som en avgörande faktor som kan ha försvårat för landets demokratiseringsprocess.  
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6 Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats har varit att jämföra Tunisien och Egypten för att komma 

fram till varför ländernas demokratiseringsprocesser resulterade i så olika utfall. 

Efter att ha applicerat de demokratifrämjande faktorer Daniel Silander beskriver i 

sin doktorsavhandling kan slutligen uppsatsens frågeställning besvaras: 

 

Varför demokratiserades Tunisien men inte Egypten efter den arabiska våren  

år 2011? 

 

Innan upproren år 2011 var den ekonomiska situationen och levnadsstandarden i 

länderna relativt lika, hög arbetslöshet och utbredd korruption. Däremot fanns det 

en större medelklass i Tunisien, vilket skulle kunna förklara den lyckade 

demokratiseringsprocessen. Fler medborgare med högre ekonomisk säkerhet 

medför fler medborgare med ett långsiktigt tänkande kring politiska reformer. 

Samtidigt var det svåra ekonomiska läget den främsta orsaken till upproret i båda 

länderna, vilket tyder på att befolkningen i både Tunisien och Egypten var 

missnöjda med levnadsförhållandena. Ytterligare har de politiska attityderna varit 

mycket lika i länderna, vilket stärker slutsatsen om att modernisering och 

klasstruktur inte varit en avgörande faktor. Stödet för demokrati som det bästa 

möjliga styrelseskicket har varit nästan lika stort i båda länderna både före och efter 

upproren år 2011. Således har inte olika klasstruktur, med en större medelklass i 

Tunisien, utgjort någon märkbar skillnad på de politiska attityderna i länderna. 

 

Det som däremot skiljer länderna åt är rollen som civilsamhället intog i Tunisien. I 

Tunisien var regleringen av icke-statliga organisationer inte lika hård som i 

Egypten. Detta möjliggjorde att olika icke-statliga organisationer kunde medla 

mellan den tillfälliga regeringen, som tog över efter att Ben Ali avsatts, och 

demonstranterna, vilket ledde till en relativt fredlig transitionsprocess. I kontrast 

var Egyptens civilsamhälle mycket mer begränsat. Egyptens transitionsfas 

präglades således av våld, då det inte fanns någon som kunde kontrollera 

demonstranterna. De olika förhållanden som skapades mellan regim och opposition 

i länderna ledde till att Tunisien genomgick en så kallad transplacement, medan 

Egyptens övergång kan klassificeras som en replacement. Enligt tidigare forskning 

är transplacement tillsammans med en tredje möjlig övergång, transformation, bäst 

för demokratisk stabilitet. Civilsamhället och den påverkan det haft på förhållandet 

mellan eliter och massorna är således två avgörande faktorer för de olika utfallen i 

ländernas demokratiseringsprocesser.  

 

Ytterligare kan de större befogenheter som Egyptens president tilldelades i 

konstitutionen från 2014 ha påverkat stabiliteten i landet, då det är lättare att kringgå 

de demokratiska spelreglerna med en stark presidentmakt. I kontrast var den 

tunisiska presidenten mer beroende av parlamentet. Även det faktum att Egypten 

höll nya val innan den nya konstitutionen och de demokratiska spelreglerna var 
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antagna, kan ha undergrävt den valda Mursi-regimens legitimitet. Detta till skillnad 

från Tunisien där en övergångsregim demokratiskt valts, men där tanken var att 

hålla nya val så fort den nya konstitutionen antagits, vilket också gjordes. Slutligen 

kan de amerikanska intressen som fanns i Egypten ses som en försvårande 

omständighet. USA hade intresse av att behålla den maktstruktur som präglat landet 

innan upproren år 2011, medan USA i Tunisien istället stödde en demokratisk 

utveckling. Tunisien välkomnade dessutom den internationella hjälp som erbjöds i 

högre utsträckning än i Egypten. Bristen på internationell närvaro tillsammans med 

bristen på ett starkt civilsamhälle, otillräcklig institutionalisering och en starkare 

presidentmakt kan således ses som de avgörande faktorerna till varför Tunisien 

demokratiserades och Egypten återgick till en autokrati.  

 

 

Antal ord: 9720.  
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