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Abstract 

After being subjugated under the authoritarian regime of Ben Ali for 23 years, the 
citizens of Tunisia took to the streets in 2010 and demanded a change. The 
uprising then evolved into a democratization process, but even though one of the 
main reasons for the uprising was the oppressing and corrupt security sector, the 
attempts of security sector reform (SSR) have been unsuccessful in 
“democratizing” the security institutions. This paper therefore explores how we 
can be able to understand the circumstances affecting the attempts of SSR, and 
which consequences this may have on Tunisia’s path to democracy. Through the 
means of a qualitative case study and by using an analytical framework based on 
when its “ideal conditions” to perform SSR, the paper makes the argument that 
political polarization, the violent environment and a local resistance has created a 
priority for safety and stability instead of democratic reforms. It then concludes 
that this might have a profound effect on Tunisia’s democratization process since 
it runs the risk of making the citizens lose faith in the democratic system, seeing 
that it’s neither providing them the safety nor the civil liberties they were 
expecting when they took to the streets seven years ago. 
 
Nyckelord: Tunisien, demokratisering, säkerhet, säkerhetssektorsreform, SSR.  
Antal tecken: 69 196 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Den 17 december 2010 rullade den 26-åriga Mohammed Bouzizi ut sin vagn på 
gatorna i staden Sidi Bouzid i centrala Tunisien för att sälja sin frukt precis som 
han gjorde alla andra dagar. Men på förmiddagen blir hans vagn beslagtagen av en 
lokal polis som i vanlig ordning vill bli mutad för att låta Bouazizi stå och sälja 
sina varor. Men just den dagen så vägrar fruktförsäljaren att vika sig för 
korruptionen och han beger sig istället till de lokala myndigheterna i staden för att 
kräva upprättelse och rättvisa. Men de vägrar att ta emot honom och i sin 
frustration och förödmjukelse så går Bouazizi till en närliggande bensinstation, 
fyller en behållare med bensin och går tillbaka och ställer sig utanför 
myndighetens byggnad. Bouazizi ställer sig sedan på den vältrafikerade gatan och 
skriker mot byggnaden samtidigt som han häller bensinen över sin kropp. Den 
unga fruktförsäljaren sätter till slut fyr på sig själv och avlider sedan till följd av 
sina brännskador (Schraeder & Redissi 2011:7, 10). 

 Berättelsen om Bouazizi spred sig snabbt i landet och kom att bli den 
gnista som gjorde att folkets frustration till slut exploderade. Några dagar senare 
började demonstrationerna och Tunisiens folk mobiliserade mot den auktoritära 
regimen och diktatorn Zine el-Abidine Ben Ali som hade regerat sedan 1987 
(Härgestam 2014:8, Hess 2013:254). Men trots att det sedan 2011 har pågått en 
omfattande demokratiseringsprocess i Tunisien så har den inte lyckats komma åt 
de utbredda problemen inom säkerhetssektorn (såsom den korruption som 
drabbade Bouazizi). Flera försök till säkerhetssektorsreform (SSR) har 
genomförts i landet men de har inte fått den önskade effekten, det vill säga att 
modernisera och ”demokratisera” säkerhetssektorn genom att öka möjligheterna 
till extern insyn, kontroll och ansvarsutkrävande.  

Samtidigt har den stagnerande ekonomin skapat en växande kriminalitet 
och gjort att islamistiska terrororganisationer har ett brett stöd i landet (Nachi 
2016:429-430). Terrororganisationerna utnyttjar den kaotiska situationen i det 
intilliggande Libyen för att föra ett lågintensivt krig mot regeringen och utför 
ständigt attacker inne i Tunisien (Cristiani 2016:309). Regeringens krig mot 
terrororganisationerna blev inte minst uppmärksammat 2015 då två stora attacker 
gjorde att många utländska turister föll offer, varav många var brittiska 
medborgare (Aliriza 2015:9). Det blev också ännu ett slag mot landets redan sköra 
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ekonomi eftersom turismen länge varit en av landets stora inkomstkällor (Cristiani 
2016:309). Säkerhetssituationen i landet är alltså högst osäker vilket har inneburit 
att demokratisering och liberala rättigheter har ställts i kontrast mot säkerhet och 
trygghet (ICG 2015:15). Det har i sin tur har gjort att regeringen stundtals 
prioriterat säkerhet på bekostnad av liberala reformer för att skapa trygghet för 
såväl medborgare som besökare (Aliriza 2015:10-11). Samtidigt har 
säkerhetssektorn utnyttjat den otrygga situationen i landet för att stärka sin egen 
position i samhället och på så sätt undgå demokratiska reformer (Kartas 2014:374, 
Sayigh 2015:7)  

De strukturella problemen inom säkerhetssektorn i kombination med att 
regeringen inte lyckas leverera den trygghet som väljarna förväntar sig innebär 
därmed ett uppenbart dilemma för de valda politikerna. Samtidigt påverkas folkets 
tilltro till den demokratiskt valda regeringen då säkerhetssektorns korruption, 
övervåld och förtryck var ett av de främsta skälen till att folket revolterade mot 
den auktoritära regimen från första början. Att försöken att reformera 
säkerhetssektorn inte har lyckats kan därmed komma att bli ett rejält hinder på 
Tunisiens väg mot en demokratisk konsolidering.  

Det är därför intressant att undersöka varför försöken att genomföra SSR 
inte har lyckats även om andra delar av demokratiseringsprocessen alltjämt 
fortgår. Då kan vi få en förståelse för vad som har påverkat försöken till SSR 
samtidigt som vi kan lokalisera vilka konsekvenser det kan innebära för landets 
demokratiseringsprocess. Undersökningen bidrar därmed till den existerande 
litteraturen om demokratisering eftersom den analyserar den komplexitet som en 
sådan process alltid präglas av, inte minst när det gäller att försöka bryta ärvda 
maktstrukturer från ett auktoritärt styre. Undersökningens frågeställning är därför: 

 
- Hur kan vi förstå försöken att genomföra Säkerhetssektorsreform (SSR) i 

Tunisien efter den Arabiska våren? 
o Vilka konsekvenser kan vi identifiera för landets 

demokratiseringsprocess? 
 
Undersökningen kommer att inledas med en redogörelse över hur jag har gått 
tillväga och varför det kan hjälpa oss att förstå de misslyckade försöken till SSR i 
Tunisien. Det kommer sedan följa en genomgång av konceptet SSR för att förstå 
dess bakgrund och vilka teoretiska och normativa antaganden som det utgår ifrån. 
Teoriavsnittet avslutas sedan med en utformning av ett analytiskt ramverk som 
baseras på kriterier om när en stat kan anses ha ”ideala förhållanden” att 
genomföra SSR. Dessa kategoriseras sedan utifrån om de baseras på ett aktörs- 
eller ett strukturperspektiv för att kunna göra en tydligare analys över 
omständigheterna i Tunisien. Efter den nästkommande analysen kommer det att 
följa en sammanfattning av resultatet där de två perspektiven kommer att 
diskuteras i förhållande till varandra. Undersökningen avslutas sedan med en 
diskussion om vilka konsekvenser det innebär att vi kan identifiera för den 
tunisiska demokratiseringsprocessen.  
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1.2 Utformning och motivering 

Undersökningen kommer att utföras som en kvalitativ fallstudie med syfte att 
skapa en omfattande förståelse för vilka omständigheter som har påverkat 
försöken till SSR i Tunisien. Det innebär att undersökningen på ett detaljerat sätt 
kommer att analysera särskilda aspekter av demokratiseringsprocessen för att se 
om de kan förklara vad som präglat försöken till SSR (George & Bennett 2004:5). 
Analysen kommer samtidigt att inkorporera tidigare forskning om SSR och 
demokratiseringsprocesser, dels för att skapa en djupare förståelse för den 
tunisiska kontexten, dels för att koppla undersökningen till det existerande 
forskningsfältet och därmed öka resultatets trovärdighet och relevans (Teorell & 
Svensson 2007:274, Bjereld m.fl. 2009:21). 

 Valet att utföra en kvalitativ fallstudie baserar sig på en tro att dess 
fördelar väger tyngre än dess nackdelar när det gäller att förstå försöken till SSR i 
Tunisien. Det skapar nämligen en möjlighet att komma djupare i analysen 
samtidigt som indikatorerna inte behöver generaliseras på samma sätt som hade 
varit nödvändigt vid en komparativ studie (Teorell & Svensson 2007:82, George 
& Bennett 2004:69). Men en fallstudie gör det också svårare att fastställa ett 
kausalt samband mellan orsak och verkan, det vill säga mellan omständigheterna i 
Tunisien och försöken till SSR. Men även utan den möjligheten kan vår förståelse 
för den tunisiska situationen öka eftersom teori ger oss möjligheten att skapa 
förståelse och kunskap om det allmänna även om vi studerar det specifika (George 
& Bennet 2004:123-124). Den inneboende komplexiteten i alla 
demokratiseringsprocesser och försök till SSR hade också med komparativ ansats 
skapat svårigheter att presentera tydliga kausala samband och resultat, vilket gör 
att en kvalitativ fallstudie är den mest lämpliga metoden för att skapa en 
omfattande förståelse för den tunisiska kontexten.  

 Undersökningens analys kommer att utgå ifrån en teori som baseras på 
kriterier om när det är ”ideala förhållanden” att genomföra SSR i en stat. 
Kriterierna definierades ursprungligen av Albrecht Schnabel och Hans Born 
utifrån ett policy-perspektiv och är därmed i grunden normativa, men de kommer 
alltså i undersökningen att användas som fallstudiens analysaspekter och inte som 
uppfyllbara kriterier (2011). Eftersom teorikapitlet kommer att beskriva teorin och 
möjlig kritik utförligare så kommer här istället en motivering till varför teorin är 
lämplig för att förstå försöken till SSR i Tunisien. Tidigare forskning om 
demokratiseringsprocessen i Tunisien visar att det går att peka på flera olika 
omständigheter som kan ha påverkat försöken till SSR i landet, som till exempel: 
hotet från terrororganisationer och en ostabil säkerhetsmiljö (Aliriza 2015, 
Cristiani 2016), säkerhetsinstitutionernas aktiva motstånd mot reformering (Kartas 
2014, Sayigh 2015, Grewal 2016) och de politiska förutsättningarna före och efter 
revolutionen (Allinson 2015, Hamidi 2015). Schnabel och Borns ideala 
förhållanden baseras på sex relativt omfattande kriterier och det gör att det finns 
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möjlighet att täcka in flera olika omständigheter som kan ha påverkat försöken till 
SSR. Men att välja en så omfångsrik teori har också vissa nackdelar, en uppenbar 
sådan är att varje analysdel måste vara kortare och mindre djupgående för att de 
alla ska få utrymme i undersökningen. Valet av teoretisk ingång var därför en 
avvägning mellan att fokusera på några få faktorer, såsom hotet från 
terrororganisationer och den osäkra säkerhetssituationen, eller att försöka förstå 
den tunisiska kontexten mer omfattande genom att analysera flera olika faktorer. 
Genom att utgå ifrån Schnabel och Borns teori så syftar undersökningen därmed 
till att göra det sistnämnda.   

1.3 Avgränsningar och material 

Idag, drygt sex år efter den arabiska vårens början, så är det bara i Tunisien som 
en turbulent demokratiseringsprocess alltjämt fortgår, vilket skapade ett embryo 
till denna undersökning (Lamont – Pannwitz 2016:278, Cristiani 2016:305). Men 
eftersom det är utom räckhåll för de flesta studier att undersöka varenda del i 
någonting så komplext som en demokratiseringsprocess så behövdes inledande 
avgränsningar (Teorell & Svensson 2007:22), vilket gjorde att en analys av 
Tunisiens försök till SSR kan betraktas som en första sådan avgränsning. En 
annan nödvändig avgränsning är den tidsmässiga och undersökningen utgår därför 
ifrån demokratiseringsprocessens början, vilket kan anses vara i mars 2011 då en 
övergångsregering tog över makten (Nachi 2016:432). Tunisien har sedan dess 
genomfört två fria och demokratiska val (2011 och 2014) där båda resulterade i 
olika koalitionsregeringar.  Eftersom undersökningen kommer att analysera 
processen fram till början av 2017 så innebär det att två olika koalitionsregeringar 
har varit vid makten, vilket därmed innebär en uppenbar förändring i en av 
undersökningens analysaspekter. Men eftersom det också kan skapa en förståelse 
för om maktskiftet kan ha påverkat försöken till SSR så kan det också vara en 
viktig förändring att inkorporera i undersökningen.  

Undersökningens analysmaterial är en sammanställning av sekundärkällor 
såsom tidigare forskning, officiella rapporter och nyheter. Det är således material 
som redan har bearbetats av någon annan vilket innebär en inneboende 
subjektivitet i materialet (Dulić 2011:36-38). Varje analysaspekt i undersökningen 
utgår därför ifrån flera olika källor för att undvika subjektivt material och för att 
skapa en så allmängiltig förståelse som möjligt av den tunisiska kontexten. Vidare 
forskning om ämnet hade också kunnat inkorporera exempelvis intervjuer och 
statistisk data, men för undersökningen syfte och frågeställning kan 
sekundärkällor anses tillräckligt.  
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2 Säkerhetssektorsreform (SSR) 

2.1 Inledande teoriöversikt 

Säkerhetssektorsreform (SSR), även kallat säkerhetssystemsreform, var i sin 
begynnelse sprunget ur en vilja att öka utvecklingstakten i världens fattigaste 
länder och begreppet introducerades i slutet av 1990-talet av Clare Short, 
dåvarande minister för internationella utvecklingsfrågor i Storbritannien. 
Konceptet kom sedan snabbt att få en central roll i diskussioner kring 
demokratisering, utveckling och fredsbyggande under början av 2000-talet 
(Hänggi 2009:337, Wilén 2015:1). Det har inneburit att det finns en omfattande 
akademisk litteratur om SSR samtidigt som merparten av den är policyinriktad 
eller fokuserar på praktiska och tekniska aspekter av konceptet (Egnell & Haldén 
2009:29), såsom Kets & de Vries (2014), Barany (2014), McFate (2010) eller 
Aliriza (2015). Många internationella organisationer som arbetar med 
demokratisering, utveckling eller fredsbyggande nämner SSR som en essentiell 
del i sina styrdokument, varpå det finns gott om policylitteratur även därifrån 
(Schnabel & Born 2011:9), som exempelvis från FN’s Säkerhetsråd (2013) eller 
OECD/DAC (2007). Konceptet ifrågasätts därför sällan inom policyvärlden 
(Wilén 2015:1), vilket enligt Jackson inneburit att SSR delvis undgått analytiska 
granskningar eftersom det betraktats som något självklart, trots att SSR innebär 
omvälvande sociala och politiska ingrepp i några av statens mest centrala 
institutioner (2011:1804).  

Som en del av liberalt fredsbyggande så finns det också en omfattande 
litteratur som angränsar till SSR (exempelvis: Chandler & Sisk 2013 och Chetail 
2009). Liberalt fredsbyggande har varit det dominerande perspektivet inom 
fredsoperationer sedan det kalla krigets slut men har också utsatts för mycket 
kritik (Wilén 2015:11), där bland annat dess normativa värderingar och egentliga 
syfte ifrågasatts (såsom Newman m.fl. 2009 och Mac Ginty & Richmond 2015). 
Liknande kritik kan därför också riktas mot SSR eftersom det baseras på samma 
normativa grund. Sådan kritik kommer att utvecklas ytterligare i nästa avsnitt där 
jag också kommer att redogöra för konceptets bakgrund och definition.  
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2.2 Konceptets bakgrund och definition 

Flera strömningar under 1990-talet och början av 2000-talet kan anses ha bidragit 
till framväxten av SSR. En viktig sådan var att aktörer inom bistånds- och 
utvecklingsområdet började arbeta utifrån antagandet att säkerhet och utveckling 
var ömsesidigt beroende av varandra, varpå reformer av säkerhetssektorn skulle 
kunna vara ett verktyg för att öka staters sociala och ekonomiska utveckling 
(Hänggi 2009:337). En annan strömning under samma period var introducerandet 
av begreppet ”mänsklig säkerhet” som satte individen i fokus istället för staten 
(Chappuis & Hänggi 2013:168). Det var därmed en utveckling i linje med 
traditionell liberal ideologi där individen ska skyddas både av och mot staten 
(Wilén 2015:7). Ansvaret att skydda individer mot stater ansågs därför vara det 
internationella samfundets. Det kalla krigets slut innebar samtidigt att dödläget i 
FN:s Säkerhetsråd hade upplösts och att den liberala idealogin hade gått segrande 
ur striden, varpå antalet fredsoperationer med demokratiseringsambitioner ökade 
exceptionellt under 1990-talet (Chappuis & Hänggi 2013:168). 
Fredsoperationerna byggde på det som kallas för liberalt fredsbyggande, det vill 
säga ett perspektiv som utgår ifrån att demokratiska stater med regelbundna val, 
liberala institutioner och en fri marknad är mindre benägna för såväl inomstatliga 
som mellanstatliga konflikter (Newman m.fl. 2009:3). 

Även om det inte finns en generell konsensus om den exakta definitionen 
av SSR (Wilén 2015:2), så skulle en bred definition kunna vara alla aktiviteter 
med syfte att förbättra såväl statens som medborgarnas säkerhet genom att skapa 
effektiva och rättvisa institutioner som styrs av demokratiska ideal (Hänggi 
2009:337). Eftersom tillhandahållandet av säkerhet och rättvisa är centrala delar 
av statens funktioner så kan SSR betraktas som en fundamental del av det liberala 
fredsbyggandets ambition att utveckla demokratiska stater (Jackson 2011:1804). 
Det slutgiltiga målet för SSR kan därför anses vara utvecklandet av en 
demokratisk stat som likt det weberianska idealet har våldsmonopol (Abrahamsen 
2016:7) och där statens institutioner är ansvariga inför medborgarna genom att de 
måste följa demokratiska principer om transparens, insyn och möjligheter till 
ansvarsutkrävande (Schroeder m.fl. 2014:215). Eftersom det inte existerar en 
generell definition av SSR så skiljer sig också uppfattningarna om vad 
”säkerhetssektorn” egentligen innefattar. Denna undersökning utgår ifrån ett 
holistiskt perspektiv på SSR, det vill säga att alla aktörer som påverkar statens 
eller medborgarnas säkerhet kan anses vara en del av säkerhetssektorn (Schnabel 
& Born 2011:10). OECD/DAC sammanfattar i sina riktlinjer säkerhetssektorn i 
fyra breda kategorier utifrån ett holistiskt perspektiv:  

 
- Centrala säkerhetsaktörer: såsom militär, polis, paramilitära grupper, 

presidentvakter, underrättelse- och säkerhetstjänster (militära och civila), 
kustbevakning, gränspolis, tulltjänsten och reservenheter (ex. civilförsvar).  



 

 9

- Förvaltnings och övervakningsorgan: såsom den verkställande makten 
(ex. regeringen), rådgivande säkerhetsorgan, lagstiftande kommittéer, 
försvarsdepartement, utrikesdepartementet, inrikesdepartementet, 
finansorgan (ex. finansdepartementet eller granskningsmyndigheter) och 
civilsamhället.  

- Rättsstatsaktörer: såsom rättsväsende, fängelsesystem, 
utredningsmyndigheter, åtalsmyndigheter, kommittéer om mänskliga 
rättigheter och ombudsmän.  

- Övriga säkerhetsstyrkor: såsom befrielsearméer, gerillagrupper, privata 
säkerhetsföretag och andra militära organisationer (OECD/DAC 2007:22).  

 
SSR innebär utifrån ett sådant perspektiv alltså mycket mer än att endast förändra 
praktiska aspekter av hur en säkerhetsaktör fungerar. SSR har enligt Schnabel och 
Born två huvudsakliga syften: dels att utveckla en säkerhetssektor som är 
välfungerande och effektiv (såväl arbets- och kostnadsmässigt), dels till att stärka 
samhällets kapacitet att kontrollera säkerhetssektorn genom myndigheter, 
parlament och civilsamhälle (2011:11). SSR är utifrån ett holistiskt perspektiv 
alltså väldigt omfattande och vars praktiska implementering inte alltid är 
urskiljbar från andra aktiviteter som också syftar till att demokratisera en stat. Att 
exempelvis utbilda poliser eller att bidra med tekniskt material kan därför 
betraktas som en del av SSR, men det kan inte anses tillräckligt utifrån ett 
holistiskt perspektiv eftersom det inte förändrar statens grundläggande strukturer 
(McFate 2010:4).  

SSR är därmed i grunden normativt eftersom det utgår ifrån vissa 
antaganden över hur en stat borde organiseras och fungera (Schroeder m.fl. 
2014:214). Trots att principer såsom lokalt ägandeskap och kontextkänslighet 
upprepas frekvent i policydokument om SSR (se: OECD/DAC 2007 eller FN’s 
Säkerhetsråd 2013), så är det ändå normer och ideal som implementeras av 
externa aktörer för att i slutändan försöka skapa en ”västerländsk” stat (Sedra 
2013:372). Det kan givetvis innebära implementeringsbekymmer eftersom 
samhällena där SSR genomförs oftast inte har någon historia av att fungera som 
liberala demokratier (Wilén 2015:13). SSR kan också kritiseras för att vara ett 
vagt koncept där diffusa principer som lokalt ägandeskap gång på gång upprepas 
utan att egentligen närmare definieras (Schroeder m.fl. 2014:215). Lokalt 
ägandeskap är också ett paradoxalt begrepp eftersom det är skapat av och för 
externa aktörer, varpå problem uppstår när det ska definieras vilka de lokala 
aktörerna är och hur ett lokalt ägandeskap egentligen ska se ut (Wilén 2015:15). 
Trots att det finns en utbredd konsensus om att genomförandet av SSR måste 
utformas efter den lokala kontexten (Riis Andersen 2011:16), så är konceptet i sig 
själv fortfarande baserat på värderingar över hur staten och säkerhetssektorn i 
slutändan borde se ut, vilket kanske inte alltid är kompatibelt med den lokala 
kontexten (Sedra 2013:372). Det är därför en viktig aspekt att ta med sig eftersom 
det kan hjälpa oss att förstå försöken till SSR i Tunisien. Men innan analysen tar 
sin början så kommer nästa avsnitt att utforma undersökningens analytiska 
ramverk.  
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2.3 ”Ideala förhållanden” att genomföra SSR 

För att skapa en förståelse om försöken till SSR i Tunisien så kommer 
undersökningen att analysera vilka förutsättningar det har funnits att genomföra 
reformer och hur olika aktörer har agerat sedan demokratiseringsprocessen 
påbörjades. För att ha möjlighet att göra det så kommer ett analytiskt ramverk att 
utformas som baseras på vad Albrecht Schnabel och Hans Born (2011) menar är 
”ideala förhållanden” att genomföra SSR: det vill säga olika kriterier som kan 
användas för att diskutera de hinder och möjligheter som kan finnas i en stat att 
genomföra SSR. Kriterierna är ursprungligen definierade utifrån ett 
policyperspektiv för att besvara frågan: hur kan vi förbättra förutsättningarna att 
lyckas genomföra SSR? Här är det givetvis värt att påpeka att SSR alltid 
genomförs i samhällen präglade av instabilitet och komplexa problem vilket 
innebär att det i verkligheten aldrig råder några ”ideala förhållanden” (Schnabel & 
Born 2011:6). Men även om Schnabel och Borns kriterier aldrig kan uppfyllas i 
verkligheten så är det alltså möjligt att använda dem som analysaspekter för att 
förstå omständigheterna i en särskild kontext.   

Det första kriteriet åsyftar till att det ska finnas en stabil säkerhetssituation 
och att det inte ska pågå en väpnad konflikt (som det ofta kan göra efter inom-
statliga konflikter). Alla relevanta lokala och nationella intressenter ska också ha 
accepterat nödvändigheten av att det genomförs omfattande och holistiska 
säkerhetssektorsreformer i landet. Det måste finnas samtidigt finnas externa 
aktörer som kan ge tillräckligt med ekonomiskt, politiskt och teknologiskt stöd 
under processens gång. Säkerhetsinstitutionerna måste vara villiga att acceptera 
att reformeras och vara beredda på att den externa kontrollen över deras 
verksamheter kommer att öka. Samtidigt måste det finnas konstitutionella 
möjligheter att utöva kontroll över säkerhetsinstitutionerna, det vill säga politiska 
möjligheter och mandat att faktiskt styra över institutionerna (exempelvis genom 
att det stipuleras i statens konstitution). Slutligen måste också civilsamhället få 
utrymme att granska och delta i demokratiseringsprocessen utan att påverkas eller 
hållas tillbaka av varken myndigheter eller säkerhetsinstitutioner (Schnabel & 
Born 2011:17). För att tydligare strukturera upp Schnabel och Borns ”ideala 
förhållanden” så har jag valt att dela upp dem i följande kriterier: 

 
- Säkerhetssituation  
- Lokala och nationella aktörer  
- Externa aktörer 
- Säkerhetsinstitutioner 
- Konstitutionella förutsättningar  
- Civilsamhällets förutsättningar  
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Kriterierna går sedan kategorisera ytterligare genom att dela in dem i två olika 
perspektiv baserat på om de syftar till aktörer eller till strukturer: 
 
 
Aktörsperspektiv Strukturperspektiv 

Lokala/nationella aktörer Säkerhetssituation 

Externa aktörer  Konstitutionella förutsättningar 

Säkerhetsinstitutioner Civilsamhällets förutsättningar 

 
 
Uppdelningen utgår ifrån en bred definition av aktör och innefattar alla typer av 
individuella eller kollektiva entiteter som har en möjlighet att agera och påverka 
försöken till SSR. Definitionen av struktur är också bred och syftar till alla 
omständigheter och förutsättningar som påverkar hur aktörerna agerar 
(exempelvis om det är en ostabil säkerhetssituation i landet) (Johnson 2001:101-
102). Att dela upp kriterierna är dock bara av analytiska skäl eftersom det ger mig 
möjligheten att göra en tydligare analys över vilka omständigheter som påverkat 
försöken till SSR. Däremot utgår undersökningen ifrån antagandet att aktörer och 
strukturer är ömsesidigt beroende av varandra och därmed tillsammans påverkar 
hur en process utvecklas (Johnson 2001:97). Det innebär alltså att det finns 
ständiga överlappningar mellan kriterierna, en osäker miljö i landet påverkar 
exempelvis hur säkerhetsinstitutionerna agerar. Därför kommer undersökningen 
resultat bestå av en diskussion där de två perspektiven diskuteras i förhållande till 
varandra för att försöka skapa en omfattande förståelse för vad som har påverkat 
försöken till SSR. Den nästföljande analysdelen kommer att inledas med en kort 
bakgrund över den politiska situationen och vilka säkerhetsinstitutioner som finns 
i Tunisien. Den kommer sedan att fortsätta med att analysera de sex olika 
aspekterna, inledningsvis ur ett aktörsperspektiv.  
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3 Analys: SSR i Tunisien 

3.1 Bakgrund  

Tunisien blev i mitten på 1950-talet självständigt från kolonialmakten Frankrike 
och Habib Bourguiba blev landets första president. Bourguiba regerade sedan 
ända fram tills 1987 då Ben Ali lyckades genomföra en statskupp och utropade sig 
själv till president (Schraeder & Redissi 2011:5-6). När protesterna bröt ut i slutet 
av 2010 så försökte Ben Alis regim först att slå ner upproret med våld och flera 
hundra demonstranter sköts ihjäl under upprorets första veckor (Aliriza 2015:4). 
Men demonstrationerna fortsatte att växa och regimen beordrade då stöd från 
landets militär som tillsammans med polisen skulle se till att stoppa upproret. Men 
militären valde istället att stödja folkets uppror och placerade sig själva mellan 
demonstranterna och polisen vilket till stor del kom att ”rädda” revolutionen 
(Barany 2011:26-27). Trycket på regeringen blev sedan allt större och den 14 
januari 2011 tvingades Ben Ali att lämna landet efter att ha regerat i drygt 23 år 
(O´Brien 2015:1209). Under hösten samma år hölls sedan landets första fria val 
och Tunisiens demokratiseringsprocess påbörjades (Nachi 2016:432, Aliriza 
2015:2).  

Det första valet vann det islamistiska partiet Ennahdha och de skapade 
tillsammans med två sekulära partier (Congress for the Republic och Ettakol) en 
koalitionsregering som kom att kallas för Trojkan (Grewal 2016:6). Trojkan hade 
dock svårt att regera tillsammans, bland annat på grund av den långa historia som 
Tunisien har av polarisering mellan samhällets sekulära och religiösa segment. 
Den politiska polariseringen, som främst står mellan sekulära och islamistiska 
partier, har sedan blivit allt tydligare efterhand som demokratiseringsprocessen 
fortgått (ICG 2015:12). Trots det så lyckades Tunisien 2014 att godkänna en ny 
konstitution, mycket tack vare den så kallade medlingskvartetten som bestod av 
fyra stora organisationer från det tunisiska civilsamhället (Allinson 2015:303). I 
slutet av 2014 hölls sedan en ny omgång val och då vann det sekulära partiet 
Nidaa Tounes såväl regerings- som presidentmakten (Zwitter 2015:275), ett parti 
med tydliga kopplingar till den gamla auktoritära regimen, däribland den nya 
presidenten Beji Caid Essebsi som tjänstgjort under både Bourguiba och Ben Ali 
(Bergenwall – Eriksson 2014:18, Lamont & Pannwitz 2016:281). Men även Nidaa 
Tounes behövde skapa en koalitionsregering för att få majoritet i regeringen, 
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vilket innebar ännu en sekulär-islamistisk koalitionsregering där bland annat 
Ennahdha ingår (Sayigh 2015:25).   

I Tunisiens finns det tre säkerhetsinstitutioner som kontrollerar olika 
former av statlig säkerhetspersonal.  Ministry of Defence (MoD) ansvarar för 
landets militär och är alltså den institution som kom att rädda revolutionen genom 
att stödja folkets uppror mot den auktoritära regimen. Militären var ständigt 
politiskt och ekonomiskt marginaliserad av såväl Bourguiba som Ben Ali för att 
undvika en eventuell militärkupp, vilket paradoxalt nog kan ha varit anledningen 
till att de sedan valde att stödja folket och inte den auktoritära regimen (Grewal 
2016:2). MoD har inte i någon större utsträckning varit objekt för SSR vilket 
förmodligen beror dels på deras förhållande till den gamla regimen, dels på att 
militärs agerande före och efter revolutionen generellt sett ansetts vara 
oproblematiskt (Barany 2011:27). Den säkerhetsinstitution som de flesta försök 
till SSR istället riktat in sig på är Ministry of Interior (MoI), vilket är den 
institution som ansvarar för landets inhemska säkerhet. MoI kontrollerar 
säkerhetspersonal såsom polisen, underrättelsetjänsten, specialstyrkan, 
gränsvakten och presidentvakten (Hanlon 2012:7-8). MoI var en central institution 
för den auktoritära regimens styre och överlevnad, inte minst för att institutionen 
genom skrämsel och övervakning höll borta all form av politisk opposition i 
landet. Men även om institutionen hade vidsträckt makt under Ben Ali så fanns 
det omfattande problem inom MoI med bland annat ineffektivitet, ständiga 
anklagelser om övervåld och korruption (ICG 2015:3-4). Den tredje 
säkerhetsinstitutionen är Ministry of Justice (MoJ) som kontrollerar 
säkerhetspersonal som arbetar inom landets rättväsende, men även dessa 
kontrolleras i praktiken av MoI (Hanlon 2012:7-8, 12).  

3.2 SSR utifrån ett aktörsperspektiv 

3.2.1 Lokala och nationella aktörer  

Eftersom SSR i grund och botten är en politisk process (Schnabel & Born 2011:9, 
OECD 2007:28), så kommer denna kategori analysera hur politikerna har agerat i 
förhållande till en reformering av säkerhetssektorn. Som nämndes i analysens 
bakgrund så har demokratiseringsprocessen präglats av en djup politisk 
polarisering vilket också påverkat försöken till att genomföra SSR. När Ennahdha 
vann landets första fria val så försökte de tidigt få kontroll över säkerhetssektorn 
och då främst över MoI (Sayigh 2015:6), dels på grund av Ennahdhas historia som 
ett förbjudet och förföljt parti av säkerhetssektorn (Davood Sofi 2015:400), dels 
eftersom folket krävde reformer efter att ha lidit länge av institutionens övervåld 
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och korruption (ICG 2015:4). Trojkan tillsatte därför en ny minister för MoI som 
direkt avskedade 42 stycken högt uppsatta chefer, upplöste polisens interna 
kontrollavdelning och anställde nya polischefer runt om i landets regioner. Dessa 
inledande försök att få kontroll över MoI gjorde dock snarare att institutionens 
handlingsförmåga försämrades samtidigt som polisens korruption och övervåld 
kunde eskalera eftersom den interna kontrollavdelningen helt plötsligt var borta 
(ICG 2015:4-5).   

Den politiska polariseringen i landet gjorde att Trojkans försök att förändra 
MoI ledde till att de beskylldes av sekulära oppositionspartier för att försöka 
”islamisera” och ta över säkerhetssektorn, ungefär likt det Muslimska 
Brödraskapet hade gjort i Egypten (Sayigh 2015:20). De menade nämligen att de 
nya cheferna som anställdes i regionerna fick tjänsten på grund av deras lojalitet 
mot Trojkan och i synnerhet mot det islamistiska Ennahdha (Grewal 2016:9). Den 
sekulära oppositionen menade att reformerna bara var en del av Trojkans försök 
att skapa en parallell och islamistisk säkerhetsapparatur som skulle kunna hjälpa 
dem att stanna kvar vid makten efter nästa val (ICG 2015:12). Den parallella 
säkerhetsapparaturen skulle också fungera som en islamistisk moralpolis och 
ständigt kontrollera hur människor levde och betedde sig (Sayigh 2015:21). De 
beskylldes också av sina politiska motståndare för att ligga bakom den växande 
islamistiska terrorismen i landet eftersom Ennahdha inte ville vara tillräckligt 
hårda mot sådana grupperingar (ICG 2015:12), samtidigt som andra menar att 
Trojkans direktiv till MoI var extra hårda och hänsynslösa just bara för att sådana 
beskyllningar skulle sakna grund (Sayigh 2015:21). Den allt mer polariserade 
politiska debatten skapade också problem inom Trojkan vilket gjorde det svårt för 
koalitionen att kunna enas om en tydlig strategi över hur säkerhetssektorn 
egentligen skulle hanteras (Grewal 2016:6). 

Polisförbund och organisationer i civilsamhället menade att problemen 
inom MoI till stor del berodde på att många som tjänstgjort under Ben Ali 
fortfarande var aktiva inom institutionen. Trojkan försökte därför under 2013 att 
få igenom en så kallad ”immuniseringslag” vilket skulle göra det omöjligt för de 
som hade varit aktiva i den gamla regimen att återigen ha offentliga uppdrag. Det 
spädde dock ytterligare på misstankarna om att Trojkan försökte infiltrera och ta 
över säkerhetsinstitutionerna (Sayigh 2015:22).  Under 2013 skapades också 
partiet Nidaa Tounes som till stor del bestod av personer som tidigare hade 
tjänstgjort i Ben Alis regim. Partiet hade som explicit mål att vara en sekulär 
utmanare till Ennahdha och stoppa den ”islamisering” de menade att Trojkan 
försökte genomföra (Lammont & Pannwitz 2016:281) samt att prioritera säkerhet 
framför försök till SSR (Sayigh 2015:24).  

Nidaa Tounes bildade trots det en koalitionsregering med Ennahdha efter 
valvinsten 2014 samtidigt som de fortsatte att argumentera för att regeringen 
måste prioritera säkerhet framför reformer av säkerhetssektorn, i synnerhet på 
grund av hotet från de islamistiska terrorgrupperingarna. Nidaa Tounes har inte 
bara använts hotet från terrorismen för att prioritera säkerhet framför reformer 
utan också för att diskreditera sina politiska motståndare, bland annat genom att 
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kalla deras anhängare för ”jihadist salafister” (Aliriza 2015:6), vilket gjort 
polariseringen mellan sekulära och islamistiska grupper allt tydligare (Cristiani 
2016:310). Nidaa Tounes har genom sådana uttalanden varit framgångrika i att 
skapa en föreställning om att de som inte följer deras linje om att prioritera 
säkerhet framför reformer kan anses stödja den islamistiska terrorismen.  Det blev 
exempelvis tydligt när regeringen skulle rösta om en ny anti-terrorlag under 2015 
och tio ledamöter avstod från att rösta och som sedan omedelbart kritiserades för 
att ”stödja” islamistisk terrorism, när de i själva verket avstod eftersom de ansåg 
att lagen var så vagt definierad att den löpte stor risk att missbrukas (Aliriza 
2015:6).  

Det är därmed möjligt att påstå att Tunisiens första koalitionsregering var 
intresserade av att reformera säkerhetssektorn men att den politiska 
polariseringen, dels inom Trojkan och dels inom samhället i stort, kraftigt 
förminskade deras möjligheter att genomföra reformer av säkerhetssektorn. 
Samtidigt kan deras försök till reformer beskyllas för att vara allt för ”kosmetiska” 
och i syfte att behaga folkets krav snarare än att verkligen försöka förändra 
strukturella problem (Sayigh 2015:19). Den andra koalitionsregeringen har sedan 
valt att prioritera säkerhet och stabilitet framför reformer, vilket gör att det är svårt 
att urskilja om de ens varit intresserade av att genomföra omfattande SSR. 
Däremot går det att konstatera att de som har gynnats av en sådan prioritering är 
de som vill behålla gamla maktstrukturer och status quo inom säkerhetssektorn 
och den politiska världen, det vill säga de som hade en stark ställning innan den 
auktoritära regimen föll (Aliriza 2015:7, Sayigh 2015:6). Däremot ska det sägas 
att ingen av de valda regeringarna har uttryckt att SSR är ett formellt policymål 
trots påtryckningar från både externa aktörer och från civilsamhället (Sayigh 
2015:17).  

Samtidigt har lokala aktörer, vilket blir tydligt under nästa avsnitt, tagit 
emot omfattande ekonomiskt och teknologiskt bistånd som donerats i syfte att 
reformera landets säkerhetssektor. Rayroux och Wilén menar att den typen av 
”lokalt motstånd” ofta är signifikativt för lokala aktörer som vill behålla befintliga 
maktstrukturer men som samtidigt vill öka sin ekonomiska och teknologiska 
kapacitet (2014:39). Samtidigt ska SSR utgå ifrån principen om lokalt ägandeskap 
vilket innebär att lokala aktörer i mötet med externa koncept och värderingar 
ofrånkomligen skapar hybridversioner, det ser alltså sällan ut så som det bör göra, 
vilket inte nödvändigtvis innebär att lokala aktörer gjort fel (Schroeder m.fl. 
2014:227). Däremot är det svårt att argumentera för att politiska aktörer i någon 
större utsträckning varit intresserade av att genomföra omfattande SSR efter att 
demokratiseringsprocessen påbörjades.  

3.2.2 Externa aktörer  

Tunisiens viktiga läge för den globala handeln och delaktighet i kriget mot 
terrorismen gjorde att externa aktörer var stora biståndsgivare till landet även 
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innan den auktoritära regimen föll (Allinson 2015:302). Men efter den påbörjade 
demokratiseringsprocessen har antalet externa aktörer givetvis blivit många fler 
och en del har varit organisationer som har specialiserat sig mot SSR, såsom 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF), International Francophone 
Network for Police Training (FRANCOPOL) och UNESCO (IFIT 2013:5, 18). 
Många andra demokratiseringsprojekt som genomförts kan också anses angränsa 
och höra till en holistisk ansats av SSR. Även stater har varit verksamma i att 
genomföra olika former av SSR-projekt, som till exempel EU, Qatar, Tyskland 
och USA (Kartas 2014:379-380). USA har en lång historia av att stödja Tunisien 
och har sedan 1970-talet varit den största biståndsgivaren till militären i form av 
bistånd, material och utbildning (Kartas 2014:377-378, Barany 2011:27). Men 
trots att USA länge hade varit allierade med regimen så valde de alltså att inte 
stödja regimen när revolutionen bröt ut, kanske därför att USA misstänkte att 
deras egna intressen kunde gynnas om landet påbörjade en 
demokratiseringsprocess (Bergenwall – Eriksson 2014:16). Nästan allt externt 
stöd till SSR har fokuserat på MoI (Kartas 2014:378), och merparten av stödet har 
utgjorts av bistånd, tekniska uppgraderingar, utbildning och hjälp med landets 
terrorismbekämpning (ICG 2015:26, IFIT 2013:18). EU har exempelvis bidragit 
med ett SSR-program för drygt 230 miljoner kronor med syftet att hjälpa Tunisien 
att bekämpa islamistisk terrorism och möjligheterna till radikalisering (EU 
Commission 2016:2).  

Det går därför att kritisera det stöd som externa aktörer varit beredda att ge 
till SSR i Tunisien, dels för att det nästan uteslutande fokuserat på MoI, dels för 
att stödet inte syftar till att försöka förändra strukturella problem (ICG 2015:26, 
IFIT 2013:19-19, Kartas 2014:385-386, Aliriza 2015:13). Det finns fortfarande 
inte mycket möjlighet till extern insyn och kontroll av MoI eftersom den 
auktoritära regimen medvetet höll organisationsstrukturerna diffusa för att 
undvika att säkerhetssektorn skulle samarbeta emot regimen (Barany 2011:25-26). 
Det är således strukturella problem som inte påverkas av att institutionen får 
ekonomiskt och teknologiskt bistånd av externa aktörer. EU konstaterade dock 
redan 2013 att det inte är möjligt att genomföra omfattande SSR så länge som 
MoI fortsätter att vara den ”svarta låda” som den var under diktaturen (IFIT 
2013:16). De externa aktörernas stöd till MoI kan därför anses kontraproduktivt 
eftersom det ökar institutionens makt gentemot politiker och civilsamhället när det 
borde vara tvärtom. Institutionen har istället kunnat öka sin kapacitet samtidigt 
som möjligheterna till extern insyn och kontroll fortfarande är i stort sett 
obefintliga (Kartas 2014:384-385). Organisationer i civilsamhället som velat vara 
delaktiga i SSR-program och försökt påverka MoI, såsom Tunisian League for 
Human Rights eller Organisation against torture in Tunisia, har därför menat att 
externa aktörers agerande har visat att de saknat tillräcklig kunskap om vilka 
problem som den tunisiska säkerhetssektorn lider av (IFIT 2013:19).  

Det går därför att argumentera för att externt stöd till SSR som inte 
adresserar strukturella problem, såsom extern kontroll och insyn, ökar snarare än 
minskar möjligheterna för säkerhetssektorn att vara förtryckande (Ball 2014:2). I 
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exempelvis Rwanda användes externa aktörers SSR-stöd till att förstärka 
militärens kapacitet, vilket den sittande regeringen sedan utnyttjade för att hålla 
sig kvar vid makten (Wilén 2012:1323-1324). Anledningen till att externa aktörer, 
såsom EU, oftast fokuserar på ekonomiskt och teknologiskt SSR-stöd är enligt 
Rayroux och Wilén att det finns en rädsla för att gå in för hårt och styra hur de 
lokala aktörerna ska göra eftersom de då skulle kunna beskyllas för att inte följa 
principen lokalt ägandeskap eller för neo-colonialism (2014:39). En liknande 
spänning mellan lokala och externa aktörer kan anses finnas i Tunisien, där lokala 
aktörer menar att SSR-program implementeras utan tillräcklig lokal kunskap och 
förankring samtidigt som externa aktörer upplever att lokala aktörer vill ha 
bistånd men inte förändras (IFIT 2013:18).  

Att det externa stödet har fokuserat på teknologiskt och ekonomiskt 
bistånd går också att tolka som att externa aktörer har prioriterad säkerhet framför 
en ökad demokratisk kontroll av säkerhetssektorn. Det beror, enligt vissa, på att 
SSR oftast utformas av externa aktörer för att skydda deras egna (västerländska) 
intressen (Abrahamsen 2016:2, Rayroux & Wilén 2014:39), vilket exempelvis 
EU’s stöd för att bekämpa islamistisk terrorism kan ses som ett tecken på. Jackson 
menar att externa aktörer som prioriterar säkerhet framför demokratiska reformer i 
själva verket också ökar riskerna för att landet ska återgå till en auktoritär regim, 
som har varit fallet i till exempel Afghanistan och Sierra Leone (2011:1819). 
Således kan det externa stödet vara kontraproduktivt eftersom det kan bidra till att 
skapa just en sådan stat som de vill skydda sig ifrån.  

Det har alltså funnits gott om externa aktörer som varit verksamma och 
velat stödja SSR i Tunisien, i synnerhet genom ekonomiskt och teknologiskt 
bistånd till MoI. Däremot kan valet av stöd och fokuseringen på MoI ifrågasättas 
eftersom det inte överrensstämmer med idén om att SSR ska vara en holistisk 
process där säkerhetssektorn inte bara ”moderniseras” utan också 
”demokratiseras” genom strukturella reformer. Tvärtom så kan det vara så att det 
externa stödet istället har stärkt säkerhetssektorns makt och kapacitet i förhållande 
till politiker och civilsamhället.  

3.2.3 Säkerhetsinstitutioner 

De flesta försöken till SSR, av såväl lokala som externa aktörer, har alltså riktat in 
sig på MoI. MoI har haft en central roll bland statens institutioner ända sedan 
Tunisien blev självständigt och användes av både Bourguiba och Ben Alis 
regimer för att hålla borta politisk opposition i landet (Aliriza 2015:2). Tunisien 
var före upproret en av de mest utpräglade polisstaterna i världen (Lutterbeck 
2015:813) och MoI kontrollerade inte bara säkerhetsstyrkorna utan tillsatte också 
politiker och utförde en rad andra byråkratiska uppgifter åt staten (Aliriza 2015:2). 
MoI hade alltså en utbredd kontroll över landets befolkning före revolutionen och 
institutionen var både fruktad och föraktad (Schraeder & Redissi 2011:6). Det var 
därför inte konstigt att folket krävde reformer av säkerhetssektorn och åtal av den 
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statliga säkerhetspersonalen när demokratiseringsprocessen sedan inleddes 2011 
(ICG 2015:4). Ben Ali hade själv gjort en karriär inom MoI för att genomföra sin 
statskupp (Lutterbeck 2015:815-816), och precis som Bourguiba så fortsatte sedan 
Ben Alis regim att prioritera Moi samtidigt som militären hölls ekonomiskt och 
politiskt svag för att de inte skulle kunna genomföra en statskupp (Barany 
2011:27, Grewal 2016:2). Däremot ville Ben Ali också undvika att någon inom 
MoI kunde genomföra en statskupp och förändrade därför institutionen så att den 
fungerade som ett informellt nätverk. Därigenom skulle inte säkerhetspersonalen 
inom MoI kunna samarbeta och vända sig emot honom så som han själv hade 
gjort mot Bourguiba (Barany 2011:25-26).  

Institutionens diffusa organisationsstruktur har därför, som exempelvis EU 
påpekade 2013, gjort det svårt att genomföra omfattande SSR av MoI (IFIT 
2013:16). Institutionens struktur och funktionssätt under den auktoritära regimen 
fungerade alltså som ett automatiskt skydd mot eventuella reformer. Annars var 
MoI i början av demokratiseringsprocessen relativt svag och befann sig i reträtt på 
grund av den roll den hade spelat i den auktoritära regimen (Kartas 2014:377). 
Sedan började institutionen och säkerhetspersonal däremot göra aktivt motstånd 
mot reformer och åtal, inte minst genom att utnyttja den nya rättigheten till 
föreningsfrihet och bilda fackförbund. Säkerhetsstyrkornas fackförbund har sedan 
varit framgångrika i att bli politiskt inflytelserika och har bland annat lyckats med 
att få åtal mot poliser nedlagda (Kartas 2014:381) och att få regeringen att rösta 
om en lag som skulle göra det olagligt att förtala landets poliser (Aliriza 2015:9).  

Efterhand som landets säkerhetssituation blev allt mer ostabil så började 
MoI sedan att utnyttja det för att undgå reformer, inte minst genom att spela på det 
växande hotet från islamistiska terrorgrupperingar. Även de har alltså ställt 
demokratiska reformer i kontrast mot säkerhet genom att hävda att deras 
möjligheter att bekämpa terrorism kommer att försämras om de reformeras 
(Sayigh 2015:7). Det finns också tecken på att MoI har försökt överdriva hotet 
från terrorister eftersom de gynnas av att såväl politiker som medborgare upplever 
att det finns en ohållbar säkerhetssituation (Aliriza 2015:7). Genom sociala 
medier har MoI exempelvis publicerat information från deras sammandrabbningar 
med terrorister där de kraftigt överdrivit antalet stridande samtidigt som de noga 
kontrollerat vilken information som nått övriga medier. MoI har på så sätt varit 
framgångsrika i att skapa sig ett monopol över informationen om landets 
säkerhetssituation (Aliriza 2015:5). MoI har också undgått extern kontroll och 
insyn i institutionen genom att konsekvent hävda att de agerar i republiken och 
medborgarnas tjänst och inte i politikernas. De har därigenom lyckats med att 
placera säkerhetsfrågor som någonting som politiker inte borde blanda sig i 
(Kartas 2014:374), och refererar till sig själva som en ”republikansk polis” 
(Aliriza 2015:7). MoI har på så vis försökt att ”autonomisera” sig själv för att bli 
ännu mera självständigt och ha möjlighet att behålla den maktposition som 
institutionen hade under den auktoritära regimen (Kartas 2014:383, Sayigh 
2015:26).  
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Eftersom MoD inte varit objekt för SSR i någon större utsträckning så har 
institutionens agerande varit förhållandevis passivt. Däremot har de likt MoI tagit 
emot bistånd av externa aktörer i form av ekonomiskt bistånd, utrustning och 
utbildning men i mycket mindre utsträckning. MoD’s budget är också den som 
ökat mest av alla ministerier sedan demokratiseringsprocessen påbörjades, dock är 
den fortfarande betydligt mindre än det budget som ges till MoI (Grewal 2016:9). 
Den gamla konfliktlinjen mellan det marginaliserade MoD och det prioriterade 
MoI ser också ut att finnas kvar eftersom institutionerna har svårt att samarbeta 
och delge information till varandra, vilket givetvis påverkar båda institutionernas 
möjligheter att handskas med landets säkerhetssituation och hotet från terrorismen 
(ICG 2015:20).  
 Det går därför att argumentera för att den säkerhetsinstitution som är i 
behov av SSR, d.v.s. MoI, inte varit villig att acceptera att det skapas demokratisk 
kontroll över institutionen. Institutionens agerande går därför likt politikernas att 
förstå utifrån lokalt motstånd eftersom institutionen samtidigt tagit emot 
ekonomiskt och teknologiskt bistånd men inte varit beredda att göra strukturella 
förändringar (Rayroux & Wilén 2014:39). Snarare syns det tecken på att MoI 
lyckats motarbeta möjligheterna för extern kontroll genom att hävda att de borde 
vara utom externt inflytande eftersom de tjänar republiken och inte några 
”tillfälliga” politiker (Aliriza 2015:7). De har också framgångsrikt ställt säkerhet 
och stabilitet i kontrast mot demokratiska reformer och därmed kunnat legitimera 
varför de motsätter sig reformering. Motivet bakom att prioritera säkerhet går 
givetvis inte att fastställa eftersom institutionen kanske hade agerat annorlunda 
om inte situationen hade varit så ostabil, men samtidigt går det att konstatera att 
de som hade en stark ställning under den auktoritära regimen, såsom MoI och de 
som var lojala till Ben Ali, främjas av att prioritera säkerhet eftersom gamla 
maktstrukturer och status quo kan bibehållas (Aliriza 2015:7, Sayigh 2015:6).  

3.3 SSR utifrån ett strukturperspektiv 

3.3.1 Säkerhetssituation 

Innan händelsen med Bouazizi så var säkerhetssituationen i Tunisien relativt stabil 
eftersom regimen framgångsrikt förtryckte alla former av former av åsikter som 
ifrågasatte deras styre. Det blossade dock emellanåt upp större demonstrationer, 
som till exempel i Gafsa-regionen 2008, och den auktoritära regimen hanterade 
alltid dessa genom ett resolut våld. Varken demonstrationerna eller regimens våld 
under 2010-2011 var därför särskilt förvånande, däremot tog upprorets utveckling 
många med häpnad eftersom regimens våld inte hjälpte utan snarare gjorde 



 

 20

demonstrationerna allt större (Schraeder & Redissi 2011:5-6). Innan militären 
valde att ställa sig på folkets sida och Ben Ali lämnade landet så hann polisen 
skjuta ihjäl minst 300 demonstranter (Aliriza 2015:4), vilket skapade en våg av 
hämndaktioner mot landets poliser och bara under 2011 ska minst femton poliser 
ha dödats och cirka 1 500 ha skadats (Sayigh 2015:22). Med den repressiva 
regimen borta och ett MoI på reträtt så fanns det därför efter revolutionen en 
grogrund för en allt försämrad säkerhetssituation. Den socioekonomiska 
situationen gjorde samtidigt att kriminella ligor växte och att stödet för 
islamistiska terrororganisationer blev allt större (Nachi 2016:429-430).   

Det hade funnits aktiva islamistiska terrororganisationer i landet sedan 
länge och de utförde ofta attacker mot den auktoritära regimen, inte minst under 
2006-2007 (Gandolfo 2015:34-35). Tunisien betraktades därför som en viktig 
allierad i det globala kriget mot terrorismen och hade med hjälp av en ny anti-
terrorlag från 2003 fängslat och torterat många misstänkta terrorister, ibland på 
väldigt lösa grunder och ofta utan möjligheter till rättegång. I revolutionens 
kölvatten frisläpptes många av den gamla regimens fångar och även en del som 
slagits för islamistiska organisationer och som var ”kända” terrorister (Aliriza 
2015:3-4). Några av dessa bildade sedan kärnan till organisationen Ansar al-
Sharia som hade tydliga kopplingar till andra islamistiska och salafistiska 
organisationer, såsom al-Qaidas avdelning i Islamiska Maghreb (AQIM) 
(Cavatorta 2015b:771). Ansar al-Sharia betraktade såväl den nya regeringen som 
västvärlden som sin fiende och ska ha legat bakom attackerna på den amerikanska 
ambassaden i Tunis i september 2012 (ICG 2016:17, Gandolfo 2015:26), och 
2013 blev till slut organisationen förbjuden (Cavatorta 2015b:780).  

Hotet från islamistiska grupperingar kom sedan att intensifieras under 
2013 då två politiker hittades mördade (Sayigh 2015:23), Chokri Belaïd i februari 
och Mohamed Brahmi i juli (Gandolfo 2015:29-30). Morden verkar heller inte ha 
förklarats eller utretts av säkerhetssektorn vilket kan ses som ett tecken på MoI’s 
vilja att förmedla en allt ostabilare säkerhetssituation i landet (Aliriza 2015:5). I 
december 2014 tog istället Islamiska staten (IS) på sig ansvaret för morden 
(Gandolfo 2015:30), vilket dock inte innebär att de ligger bakom eftersom de ofta 
är benägna att ta på sig dåd där ingen skyldig har hittats. Däremot är det tydligt att 
IS har ett brett stöd i landet eftersom tunisier är den utländska grupp där flest 
personer har valt att ansluta sig till deras strider, vilket ska ha varit ungefär 9000 
stycken i slutet av 2014 (Cristiani 2016:309, Gallagher 2015:76). Ett eventuellt 
återvändande från dessa stridstränade individer kan därför innebära ännu en 
eskalerande faktor för landets säkerhetssituation.  

 Islamistiska terrorgrupper har sedan fortsatt att föra ett lågintensivt krig 
mot regeringen, ofta lokaliserat kring gränserna mot Algeriet och Libyen (ICG 
2015:18). Attacker mot politiker och tjänstemän har också fortsatt och under 2014 
attackerades den dåvarande chefen för MoI (Sayigh 2015:23). Den ostabila 
säkerhetssituationen fick 2015 global uppmärksamhet när två terrorattacker i 
Bardo och Sousse skördade totalt 62 liv, varav 59 stycken var turister (ICG 
2015:1). Efter attacken i Sousse utfärdade presidenten ett undantagstillstånd och 
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stängde ner organisationer och moskeér som de ansåg sprida hat och våld, vilket 
mötte stor kritik på grund av regeringens bristfälliga bevisning (Gallagher 
2015:76).  Undantagstillståndet har sedan förlängts kontinuerligt och är 
fortfarande aktivt (The Herald 2017), och innebär bland annat att regeringen kan 
kontrollera media och genomföra husrannsakningar utan bevis (Gallagher 
2015:76). 2015 antogs också en ny anti-terrorlag som direkt kritiserades eftersom 
den löpte stor risk att kunna missbrukas och utnyttjas för andra syften (Aliriza 
2015:6-7). Regeringen har också att kritiserats för sina metoder mot misstänkta 
terrorister (Cavatorta 2015b:780) eftersom det i vissa fall har inneburit en 
återgång till ”gamla” taktiker där misstänkta terrorister har trakasserats, fängslats 
utan rättegång och torterats (Aliriza 2015:10, Gallagher 2015:76).  

Det är därför svårt att hävda att det har funnits en stabil säkerhetssituation i 
landet sedan demokratiseringsprocessen inleddes, snarare har situationen gradvis 
försämrats efter att den auktoritära regimen försvann. Den ostabila 
säkerhetssituationen har, som vi har sett ovan, haft stor påverkan på hur aktörer 
har agerat kring försöken att genomföra SSR. Den ostabila situationen och hotet 
från terrorgrupperingar har också inneburit en legitimering av ”odemokratiska” 
metoder såsom att stänga ner föreningar och fängsla personer utan rättegång, 
vilket alltså är en utveckling som står i konflikt med den pågående 
demokratiseringsprocessen. Samtidigt är många ense om att den typen av metoder 
ofta är kontraproduktiva då allt fler riskerar att radikaliseras av extremister om de 
blir misstänkliggjorda och trakasserade av staten, vilket således kan leda till en 
ännu ostabilare säkerhetssituation och en allt mer desperat stat (Aliriza 2015:12, 
Cristiani 2016:10, Gallagher 2015:77).  

3.3.2 Konstitutionella förutsättningar 

Direkt efter demokratiseringsprocessen hade påbörjats så startades arbetet med 
landets nya konstitution och med hjälp av civilsamhället så kom den sedan att 
antas i början av 2014 (Allinson 2015:303). Eftersom den auktoritära regimen 
hade utnyttjat säkerhetssektorn för att stanna vid makten så betraktades det därför 
som viktigt att balansera ut makten över landets säkerhetsfrågor i landets nya 
konstitution (Grewal 2016:6). Den verkställande makten över säkerhetssektorn är 
därför fördelad på dels Republikens President och dels på regeringen och 
Regeringschefen (d.v.s. Premiärministern) (Tunisia 2014:Art. 71).  Syftet med 
uppdelningen är alltså att det ska finnas ett överlappande mandat för att säkerställa 
att makten över säkerhetssektorn inte missbrukas, vilket stipuleras under artikel 
77: 
  
 ”The President of the Republic is responsible for representing the state. He/she is 

responsible for determining the general state orientations in the domains of defence, foreign 
relations and national security in relation to protecting the state and the national territory 
from all internal and external threats, after consultation with the Head of Government.” 
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I samma artikel beskrivs också hur Presidenten är militärens överbefälhavare och 
ska leda ett säkerhetsråd där Premiärministern ska ingå, National Security Council 
(NSC) (Tunisia 2014:Art. 77). I artikel 91 förtydligas också ytterligare hur 
Presidenten och Premiärministerns har ett överlappande mandat:  
 

”The Head of Government determines the state’s general policy, taking into account the 
provisions of Article 77, and shall ensure its execution.” (Tunisia 2014:Art. 91) 
 

Artikel 91 innebär därmed att Premiärministern har lika stort ansvar över 
säkerhetsfrågor som Presidententen. Det överlappande mandatet är alltså 
definierat genom att det ska finnas en ”dialog” mellan de två verkställande 
administrationerna, vilket stipuleras ytterligare i Artikel 78, 80, 89 och 92 
(Tunisia 2014). Men hur dialogen ska se ut och om varje beslut ska bygga på 
konsensus mellan de två administrationerna förtydligas inte ytterligare i den nya 
konstitutionen.  

Ansvaret för landets säkerhetsfrågor är med andra ord så vagt definierat i 
den nya konstitutionen att det innebär svårigheter att veta vilken av 
administrationerna som egentligen ska besluta om vad, och hur säkerhetsfrågorna 
ska hanteras om det finns oenigheter (ICG 2015:24, Grewal 2016:6). Samma 
uppdelning mellan Presidenten och Premiärministern fanns också i den tillfälliga 
konstitution som Trojkan antog 2011 och redan då skapade uppdelningen oenighet 
över hur säkerhetssektorn skulle hanteras. Dåvarande President Moncef Marzouki 
ville exempelvis reformera militären genom att tillsätta nya chefer, men 
Premiärministern Hamadi Jebali ville inte att några ändringar skulle genomföras 
på grund av landets ostabila säkerhetssituation (Grewal 2016:6). Som en 
konsekvens av att administrationerna var oense under Trojkans regering så 
utvecklade Premiärministerns administration därför ännu ett säkerhetsråd. Det 
finns därför dels det råd som stipuleras i konstitutionen och som leds av 
Presidenten och där Premiärministern ingår (NSC), dels ett Security Council (SC) 
som leds av Premiärministern men där Presidenten varken ingår eller 
representeras (Grewal 2016:7). Det innebär alltså två olika säkerhetsråd men där 
endast NSC är definierad i konstitutionen. Det innebär att det är svårt att skapa en 
tydlig och långsiktig strategi över hur säkerhetssektorn ska hanteras, vilket externa 
aktörer redan 2013 menade var ett hinder för att lyckas med SSR i landet (IFIT 
2013:19).  

Det finns kanske därför konstitutionella möjligheter att hantera 
säkerhetssektorn och genomföra omfattande SSR, men samtidigt är de så diffusa 
att det i praktiken blir besvärligt. Det överlappande mandatet skapar inte bara 
otydlighet över hur säkerhetsfrågor ska skötas men också en rivalitet mellan de 
verkställande administrationerna vilket har resulterat i två olika säkerhetsråd med 
ungefär samma ansvarsområden. Det skapar därför en situation där det är svårt att 
få igenom en tydlig och nationell plan för att reformera landets säkerhetssektor, 
vilket givetvis gör det svårt att lyckas med omfattande SSR (Schnabel 2009:14). 
Samtidigt visar besvärligheterna med att kontrollera och få insyn i 
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säkerhetsinstitutionerna att de politiska mandaten kanske inte är bara är för diffusa 
för att enas om en tydlig plan för SSR, utan de är kanske också otillräckliga för att 
kunna utöva extern kontroll över säkerhetsinstitutionerna.   

3.3.3 Civilsamhällets förutsättningar 

Civilsamhället spelade tidigt en viktig roll i Tunisiens demokratiseringsprocess, 
inte minst eftersom den fackliga rörelsen till stor del organiserade och spred 
demonstrationerna mot den auktoritära regimen (Allinson 2015:302). Fyra stora 
civilsamhällesorganisationer, den så kallade Kvartetten, agerade sedan 
förhandlare vid den ”nationella dialog” som ledde till att den nya konstitutionen 
kunde antas 2014, vilket de 2015 fick ta emot Nobels Fredspris för (Allinson 
2015:303, Hamidi 2015:30, DN 2015). Efter att demokratiseringsprocessen hade 
påbörjats så gjorde den nyvunna rätten till föreningsfrihet att det skapades många 
nya organisationer och fackförbund i landet, varav flera hade som uttalat syfte att 
delta och granska demokratiseringsprocessen. Under Ben Ali hade till exempel 
inte säkerhetspersonal haft tillåtelse att organisera sig fackligt vilket gjorde att 
regimens fall skapade nya möjligheter för dem att påverka (Grewal 2016:13). Det 
bildades därför över 100 specialiserade fackförbund för säkerhetspersonal vilka, 
som vi såg ovan, snabbt skaffade sig inflytande i debatten genom att bland annat 
motarbeta demokratisk kontroll över polisen (Sayigh 2015:18). 
 Flera nya organisationer i civilsamhället, såsom Tunisian Observatory of 
Global Security och Tunisian Institutional Reform, specialiserade sig tidigt på att 
arbeta för att landets säkerhetssektor skulle reformeras. De försökte därför få 
regeringen att göra SSR till ett formellt policymål samtidigt som de direkt 
försökte påverka MoI och de nya fackförbunden (Sayigh 2015:17). När 
demokratiseringsprocessen påbörjades så hade alltså civilsamhället stora 
möjligheter att delta och granska utan att påverkas av regeringen eller 
säkerhetssektorn. Däremot syns det tecken på att civilsamhällets möjligheter 
gradvis har försämrats på grund av landets ostabila säkerhetssituation och de steg 
regeringen och säkerhetssektorn har tagit för att hantera terrorhotet, vilket 
exempelvis syns i den rapport Freedom House publicerade om landet 2016 
(Freedom House 2016).  
  Som nämndes ovan så har regeringen exempelvis stängt ner organisationer 
och moskéer (Gallagher 2015:76, Aliriza 2015:6) och kraftigt beskurit 
medborgarnas rätt att demonstrera (Freedom House 2016).  I ett tal före attacken i 
Sousse 2015 så sammankopplade Premiärminister Essid landets fackförbund och 
gräsrotsrörelser till terrorattackerna genom att påstå att civilsamhället samarbetade 
med de islamistiska terroristerna genom att strejka och skapa oreda. Efter attacken 
så gjorde Presidenten Essebsi en liknande koppling genom att peka ut en 
organisation som granskande korruption inom staten, Winou el Pétrole? (Var är 
oljan?), som ett direkt hot mot landets säkerhet och överlevnad (Aliriza 2015:10). 
Det är alltså tydligt att regeringen upplever det som ett bekymmer att de granskas 



 

 24

av civilsamhället. Åtta dagar efter attacken i Sousse utlystes sedan 
undantagstillståndet som bland annat inskränkt på den demokratiska rätten till 
föreningsfrihet och som därmed försvårat för medborgarna att delta i 
civilsamhället. När Essebsi utlyste undantagstillståndet i ett tv-sänt tal så passade 
han också på att varna journalister för att skapa omständigheter som förhindrade 
regeringens kamp mot terroristerna (Aliriza 2015:10). Essebsis uttalande kan 
alltså tolkas som ett försök från regeringen att kontrollera fri och granskande 
journalistik i landet (vilket de också har möjlighet att göra genom 
undantagstillståndet) (Gallagher 2015:76).  

 Det är därmed inte lika lätt som i början av demokratiseringsprocessen för 
varken organisationer eller journalister att kunna granska och delta på ett 
oberoende sätt.  Det beror bland annat på att undantagstillståndet, som definieras i 
den nya konstitutionen, bär på tydliga arv från den auktoritära regimen och som 
därför saknar de regleringar som de flesta demokratiska stater har (Zwitter 
2015:276). Under 2011 hade flera lagar antagits som skulle fungera som 
kontrollmekanismer ifall staten återigen skulle försöka stänga ner organisationer 
och föreningar, men genom att använda en lag från 1970-talet, 
undantagstillståndet och den nya anti-terrorlagen så har alltså den nuvarande 
regeringen lyckats kringgå dessa och kunnat utöva påtryckningar på 
civilsamhället (Aliriza 2015:11). Genom att regeringen utövar påtryckningar så 
har alltså civilsamhället blivit beroende av regeringens ”goda vilja”, vilket innebär 
att de kanske inte vågar vara så oberoende och ifrågasättande som de kanske 
annars hade varit (Aliriza 2015:10).  
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4 Resultat 

4.1 Hur kan vi förstå försöken till SSR i Tunisien? 

”Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget 
gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under 
omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan 
existerande. Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de 
levandes hjärna” (Marx 1981:11) 

 
Citatet från Karl Marx essä om Napoleon den III fångar på ett kärnfullt sätt hur vi 
kan förstå försöken till SSR i Tunisien, inte minst eftersom det syftar till att 
argumentera för det ömsesidiga beroendet mellan aktörer och strukturer. Vi kan 
nämligen inte förstå vad som har präglat försöken att genomföra SSR utan att ta i 
beaktande både aktörers och strukturers inverkan på processen - samtidigt som vi 
omöjligt kan förstå ett perspektiv helt isolerat ifrån det andra. En omständighet 
som tidigt formade försöken till SSR var den polarisering mellan sekulära och 
islamistiska entiteter som eskalerade efter demokratiseringsprocessens början. 
Polariseringen skapade svårigheter att nå en politisk konsensus och gjorde att de 
tidiga SSR-försöken fick hård kritik från de politiska motståndarna. Samtidigt 
försämrades säkerhetssituationen snabbt efter den auktoritära regimens fall vilket 
ytterligare spädde på polariseringen i samhället och gjorde att reformer började 
ställas i kontrast mot säkerhet och stabilitet. Prioriteringen av säkerhet har 
möjliggjort för politiska aktörer att kunna legitimera frånvaron av reformer 
samtidigt som det har inneburit en chans för MoI att motarbeta demokratisk 
kontroll över institutionen. Att kunna kontrastera säkerhet mot reformer har därför 
i stor utsträckning gynnat de som vill behålla status quo och inte bryta gamla 
maktstrukturer, såsom MoI och politiker som var lojala till Ben Alis regim. 

Externa aktörer har i sitt stöd till landet fokuserat på säkerhet och 
kapacitetsutveckling snarare än strukturella förändringar vilket snarare stärkt 
säkerhetssektorns makt och ställning i samhället. Den ostabila 
säkerhetssituationen har också bidragit till att den tunisiska regeringen tagit steg 
mot ett mindre öppet och demokratiskt samhälle och återigen börjat använda 
”gamla” metoder, vilket bland annat har påverkat möjligheterna för civilsamhället 
att delta och granska demokratiseringsprocessen på ett neutralt och oberoende 
sätt. Tunisiens arv från den auktoritära regimen, såsom MoI’s struktur och hur 
konstitutionen har utformats, har visat sig vara hinder som försvårat för landet att 
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lyckas reformera sin säkerhetssektor.  Många omständigheter som präglat 
försöken till SSR i Tunisien beror således på landets historiska kontext, vilket ger 
oss anledning att återkomma till Marx citat eftersom det också pekar på 
nödvändigheten att förstå saker och ting utifrån sin historiska kontinuitet och sitt 
sammanhang.  

Resultatet innebär ett tillägg till kunskapen om vilka omständigheter som 
kan påverka försöken till SSR och vilken inverkan den lokala kontexten har för 
implementeringen att lyckas. Även om alla omständigheter tillsammans skapat 
situationen i Tunisien, så är det möjligt att påstå att det främst varit den politiska 
polariseringen mellan sekulära och islamistiska entiteter, den ostabila 
säkerhetsmiljön, de externa aktörernas agerande och det lokala motståndet hos 
politiker och MoI som har påverkat försöken till SSR sedan 
demokratiseringsprocessen påbörjades.  

4.2 Vilka konsekvenser kan vi identifiera för 
demokratiseringsprocessen? 

”Demokrati, det enda statsskick som kan avskaffas på demokratisk väg”  
- Gabriel Laub 
 

Tunisien nämns ofta som den Arabiska vårens ”framgångssaga” (Lammont & 
Pannwitz 2016:278) och med två fria val genomförda så är det till och med 
möjligt att påstå att landet har lyckats med sin demokratisering (Szmolka 
2015:91). Men som vi ser i försöken att reformera säkerhetssektorn så har inte 
vägen från diktatur till demokrati varit rak och enkel utan snarare präglats av 
villovägar och hinder. Citatet från Gabriel Laub fångar denna demokratiska 
paradox eftersom det pekar på hur det demokratiska styrelseskicket är något som 
ständigt måste underhållas och skyddas, även i en konsoliderad demokrati. 
Övergången från ett auktoritärt till demokratiskt styre innebär ytterligare en 
paradox på grund av den förhöjda risken för konflikter och polarisering när det 
öppnas upp för politisk konkurrens (Jarstad 2008:19), vilket är tydligt i Tunisien 
där demokratiseringsprocessen har inneburit ett polariserat samhälle och en 
ostabil säkerhetssituation. För att hantera situationen så har regeringen prioriterad 
säkerhet och stabilitet och vidtagit åtgärder som inte är förenliga med ett 
demokratiskt styre, vilket givetvis är negativt för landets pågående 
demokratiseringsprocess. Prioriteringen av säkerhet har också bidragit till att 
säkerhetssektorn inte har reformerats och fortfarande beskylls för korruption och 
övervåld, vilket riskerar att påverka såväl regeringens som det politiska systemets 
legitimitet när medborgarna inte upplever en förändring (Cavatorta 2015:138-
139).  
 Säkerhetssituationen i kombination med de omständigheter som präglat 
försöken till SSR riskerar därför att sätta hela processen i gungning. Medborgarna 
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kan känna att staten varken levererar den trygghet eller de rättigheter de 
förväntade sig när demokratiseringsprocessen påbörjades. Samtidigt har de som 
var starka under den auktoritära regimen successivt kunnat flytta fram sina 
positioner och återigen blivit inflytelserika i samhället och i den politiska världen. 
Det öppnar således för en fundering kring vad som kan ske om folket inte 
upplever att deras liv har förändrats tillräckligt mycket sedan de gav sig ut på 
gatorna för snart sju år sedan.  
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