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Abstract 

 
This essay aims to examine the main factors behind why the transition to democracy during 

the Arab Spring succeeded in Tunisia whilst it failed in Libya. Tunisia is often referred to as 

the birthplace of the Arab Spring and later inspired regional neighbours to demand democratic 

reforms. Through a comparative approach this essay aims to provide a broader understanding 

as to how and why the outcome(s) of the Arab Spring differentiated in the two neighbouring 

countries. The essay is based on four of Larry Diamond´s nine factors from his book ¨The 

Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World’’. It is 

suggested based on the analysis of the four factors that Libya failed in their transition to 

democracy mainly because of the lack of international support after the military intervention 

by NATO. It is a well-known factor that democracy by force is not going to turn an 

authoritarian state into a sustainable democracy overnight. In the case of Tunisia, it is argued 

that the Arab Spring occurred in a more peaceful way, hence leading to a calmer and more 

stabilized transition to democracy. This occurred mainly because Tunisia received stronger 

international support, had a weaker presidential power and a significantly stronger civil 

society. Moreover, these elements made it possible for Civil Society Organizations (CSO:s) to 

mediate between the regime and the demonstrators based on cooperation and negotiations. 

Hence, making the transition from autocracy to democracy in Tunisia easier. In comparison, 

the failed transition to democracy in Libya was hindered by violence, a weak civil society and 

civil war. 
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1. Inledning 

Den 17 december 2010 bränner sig den tunisiske grönsakshandlaren Mohammed Bouazizi sig 

till döds i protest mot de trakasserier han utsatts för av den tunisiska regimens brutala och 

korrupta polis. Denna händelse räknas av många som startskottet för vad som har kommit att 

kallas den arabiska våren. Bouazizis död väcker vrede över hela Tunisien och enorma 

protester och upplopp sprider sig över landet i protest mot diktaturregimen Ben Ali. Arabiska 

våren var nu i full blomning. Snart spred sig protesterna och folkresningen vidare till andra 

auktoritära stater i MENA-regionen, exempelvis, Egypten, Syrien, Jemen, Libyen, Marocko, 

Bahrain, Oman m.fl. Den huvudsakliga bakgrunden till protesternas utbrott grundar sig i en 

önskan om förbättrade levnadsvillkor, mänskliga rättigheter och ett nytt styrelseskick. 

Flertalet länder i regionen upplevde någon form av folklig uppresning och orsakerna till 

upproren varierade från land till land, delvis på grund av olika historiska förutsättningar, 

skillnader i samhällets uppbyggnad samt styrelseskick. 

 
Vidare kan den arabiska våren förstås som ett resultat av en mångårig tradition av auktoritära 

staters förtryckande politik, samt en generell avsaknad av folkligt politiskt deltagande. Vad 

den arabiska våren innebar för MENA-regionen bör förstås som något omskakande och 

progressivt. 

 
President Ben Ali avsattes och tvingades avsäga sig makten i Tunisien. Han försattes senare i 

exil i Saudiarabien. Tunisien genomgick övergångsperioden från auktoritär stat till demokrati, 

utan att något inbördeskrig ägde rum i landet. Anledningen till varför just Tunisien klarade att 

ta sig igenom övergångsperioden beror delvis på ett starkt och välorganiserat civilsamhälle, 

en svag presidentmakt, samt att Tunisien fört en alliansfri och öppen utrikespolitik. Sociala 

medier hade även en essentiell betydelse under händelseförloppen för den arabiska våren i 

Tunisien. Man lyckades mobilisera, organisera och planera protester med hjälp av olika 

mediekanaler, vilket bidrog till att civilsamhället kunde engageras och mobiliseras lättare. 

 
I Libyens fall bidrog den arabiska våren till ett långvarigt och skoningslöst inbördeskrig, där 

den interna splittringen i landet har varit enorm efter president Muammar Gaddafis död. 

Orsaken till att Libyen inte lyckades med sin demokratiseringstransition beror delvis på att det 

internationella samfundet inte gjorde tillräckligt för att stötta Libyen efter den militära 

intervention som utfördes av NATO. Vidare har andra faktorer spelat en avgörande roll i 
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Libyens misslyckade demokratiseringstransition. Ett svagt civilsamhälle kombinerat med en 

våldsam och auktoritär ledare bidrog till att Libyen inte hade samma förutsättningar som 

Tunisien för att lyckas med sin transition. Inom den statsvetenskapliga kontexten har en 

händelse som förorsakat en politisk förändring till ett folkstyre kallats för demokratisering. 

Vad som bidrar till en lyckad demokratisering har varit ett omtvistat område. Ogbonnaya 

(2013:17) argumenterar för att den arabiska våren är ett mycket komplext begrepp, och att 

varje enskilt fall och revolution är unikt eftersom olika stater har olika förutsättningar, 

historiska kontexter och bakgrunder som tordes påverka utfallen i de olika staterna. 

 

 
 

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med att besvara syftet med uppsatsen, därefter presenteras frågeställningen. 

Kapitel ett presenterar även val av fall till studien och vilka avgränsningar som ansetts vara 

lämpliga för studiens genomförande. Kapitlet avslutas med att redovisa tidigare forskning 

inom demokratiseringsteori och demokratiseringsstudier. 

 
Vidare kommer metod och material beskrivas i kapitel två, där även uppsatsens 

tillvägagångssätt presenteras. I kapitel tre kommer den teoretiska bakgrunden presenteras. 

Kapital fyra beskriver Tunisiens respektive Libyens historiska bakgrund. Femte kapitlet 

består av en analys, där empirin och teorin i studien analyseras och bearbetas. Uppsatsen 

avslutas därefter med en slutsats som ämnar besvara studiens frågeställning. 

 

 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra varför Tunisien lyckades med sin 

demokratiseringstransiton under händelseförloppet för den arabiska våren, men inte Libyen. 

Vilka indikationer som påverkat de respektive staternas demokratiseringsprocess under 

protesterna för den arabiska våren kommer därav analyseras. 

 
Genom att applicera fyra av Larry Diamonds interna och externa förklaringsfaktorer på de två 

fallen kan vi få en mer djupgående förståelse om varför Tunisien lyckades demokratiseras, 

men inte Libyen. Vidare kan forskningen lägga grund för fortsatta studier om MENA- 
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regionen och specifikt i Nordafrika och demokratiseringsteori i sin helhet. Genom att göra en 

komparativ studie om dessa två staters olika utfall kan vi få en ökad kunskap om 

demokratiseringsstudier i stort, men även en nyanserad bild av framförallt 

demokratiseringsteori i MENA-regionen. 

 
Frågeställningen är följande: 

• Vilka bakomliggande förklaringsfaktorer skulle potentiellt kunna förklara varför 

Tunisien lyckades med sin demokratiseringstransition, men inte Libyen? 

 

 

1.3 Val av fall 

Det finns vissa uppenbara generella kriterier för valet av fall till studien. Först och främst är 

staterna som valts ut till studien belägna i MENA-regionen, dvs regionen där den arabiska 

våren ägde rum. Staterna koloniserades av två olika europeiska makter och blev självständiga 

under 1950-talet. Tunisien blev självständigt från Frankrike 1956, och Libyen blev 

självständigt från Italien 1951. 

 
Vidare har det ansetts vara viktigt att välja fall strategiskt eftersom fallen ska vara så lika 

varandra som möjligt på så många oberoende variabler som möjligt (Teorell et. al, 2007: 150– 

154). Då tidsramen för uppsatsskrivandet är begränsad, utgör detta även ett ytterligare skäl till 

varför ett strategiskt urval kan sägas vara lämpligt. Studien begränsar sig därmed till två 

stycken fall, Tunisien och Libyen. Denna process kan därmed anses vara mindre tidskrävande 

än att samla information från flertalet olika fall, vilka sedan skulle behöva bearbetas samt att 

ett välmotiverat urval skulle behöva utföras. Tunisien och Libyen har flertalet gemensamma 

variabler, exempelvis är en övervägande majoritet av befolkningen i de två staterna 

sunnimuslimer. Dessutom ägde självständighetsprocesserna från respektive kolonialmakt rum 

relativt nära varandra i tid. En ytterligare faktor som binder länderna samman är språket. 

Vidare placerar sig länderna på liknande placeringar i FN:s Human Development Index 

(HDI), där Tunisien rankas som nummer 91, medans Libyen rankas som nummer 110 

(Human Development Index 1 & 2, 2020) Indexet bör förstås som ett instrument som ämnar 

förklara ett lands levnadsförhållanden och sociala samt ekonomiska utveckling. 
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Tunisien har huvudsakligen valts som fall eftersom startskottet för den arabiska våren ägde 

rum där. Det är också den enda staten som undergick en fullständig demokratisk transition av 

staterna som upplevde protester under händelseförloppen för den arabiska våren. 

Därav blir det ett intressant fall att jämföra, eftersom utfallet resulterade i en lyckad 

demokratiseringstransition. Av de övriga stater som upplevde ett regimskifte under 

händelseförloppet för den arabiska våren finner vi Egypten och Libyen. Båda länderna var 

aktuella som jämförande fall, men slutligen valdes Libyen på grund av att flertalet studier har 

ägnats till att jämföra utfallen i Tunisien och Egypten. Dessutom utgör både Tunisien och 

Libyen en del av Maghreb-regionen, vilket inte Egypten gör. 

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom flertalet av Gulf-monarkierna, dvs, Bahrain, Qatar, Saudiarabien, Oman och Kuwait 

är mycket förmögna stater, som framförallt förlitar sig till största del på olja och gas, har 

dessa också exkluderats från studien. Fokus kommer därmed huvudsakligen vara på två av 

länderna i den s.k. Maghreb-regionen, därmed riktas fokus på Nordafrika, snarare än på 

Mellanöstern. MENA-regionen omfattas av flertalet länder och därför anses det vara relevant 

att fokusera på en specifik geografisk region inom området. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Forskning som baseras på demokratiteori är ett av de bredaste ämnesområdena inom 

ramen för den statsvetenskapliga forskningen. Flertalet studier har behandlat 

ämnesområdet för demokratiseringsteori och demokrati, där en av de mer 

uppmärksammade teoretikerna är Samuel Huntington. I boken ’The Third Wave’ 

definierar Huntington en demokratisk våg som ’’en grupp övergångar från icke- 

demokratiska till demokratiska regimer som inträffar inom en viss tidsperiod och som 

betydligt överträffar övergångar i motsatta riktningar under den perioden’’ 

(Huntington, 1993: 15). Den första vågen av demokrati påbörjades under början av 

1800-talet. Rötterna till den första vågen kan sägas ligga i revolutionerna som ägde rum 

i Frankrike, respektive USA i slutet av 1700-talet. Därefter följde länder som Italien, 

Frankrike, Australien, Storbritannien och Kanada samma mönster. Den andra vågen kan 

sägas ha påbörjats efter att de allierade utropat seger efter andra världskriget, dvs 1945. 

Antalet demokratier expanderades och uppgick till totalt 36 stycken under 1960-talets 
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början. Slutligen påbörjades den tredje vågen under mitten av 1970-talet. Under denna 

övergång demokratiserades framförallt länder i Latinamerika, Asien- och 

Stillahavsområdet samt i Östeuropa. Huntington påpekar för övrigt att länder som 

genomgår eller har genomgått en övergång till demokrati under en våg utsätts för 

demokratiskt bakåtfall. (Huntington, 1993: 18). Med hänvisning till potentiella 

demokratiseringstransitioner i MENA-regionen har det påpekats att kollapsen som 

många länder genomgick under den arabiska våren går att associera med 

omständigheterna som följde Sovjetunionens fall i Östeuropa i början av 1990-talet. 

Likheten mellan dessa två företeelser resulterade i hoppet om en fjärde våg av 

demokratisering. 

 
En diskussion som förts bland experter på ämnesområdet är om det är möjligt att räkna 

den arabiska våren som en distinkt demokratisk våg. Detta är dock tveksamt eftersom 

Tunisien är den enda stat som upplevde en fulländad demokratiseringstransition under 

händelseförloppen för den arabiska våren. Staterna i MENA-regionen hoppades på en 

ny våg av demokrati när folket reste sig och började ifrågasätta det auktoritära 

styrelseskicket i regionen. Arabiska våren bidrog till att Tunisien, Egypten och Libyen 

föll, vilket gav förhoppningar om en eventuell demokratisering. 

 
När den arabiska våren så småningom tog slut, insåg man att det var svårt att etablera 

demokrati i regionen. Flera länder misslyckades med att fullända sina 

demokratiseringstransitioner, och man föll tillbaka till ett auktoritärt styre. Man insåg 

alltmer att den fjärde vågen av demokratisering inte fullbordats och att MENA-regionen 

fortsatt är en region där majoriteten av staterna är auktoritära. Man brukar kalla detta för 

’’reverse wave of democratization’’, dvs en tillbakagång av demokratin (Diamond, 

2011: 300-306). 

 

1.6 Begreppsförtydligande 

I detta avsnittskapitel redovisas innebörden av begreppen; demokrati och 

demokratisering. Dessa två begrepp kan vara svåra att särskilja och därför har det 

ansetts vara väsentligt att redovisa för betydelsen av dessa två begrepp. 
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1.6.1 Demokrati 

Det finns ingen precis eller absolut definition av vad demokrati är. Termen kan anses 

vara elastisk, och kan därmed sägas expanderas eller förminskas beroende på tid, plats 

och omständigheter.  Ordagrant översätts ofta begreppet till ’’folkstyre’’.  Demokrati 

bör därmed förstås som ett tillstånd som kännetecknar ett samhälle. En av de mer 

prominenta forskarna inom den demokratiteoretiska debatten var den amerikanske 

statsvetare, Robert Dahl. Dahl väljer att skilja demokrati som styrelseskick, och som 

normativt ideal. Vidare myntade Dahl begreppet, polyarki. Dahl menar att ingen stat når 

upp till idealet - demokrati, men att det finns flertalet stater som anammat det praktiska 

styrelseskicket- polyarki. Enligt Dahl bygger polyarki på två kriterier, medverkan och 

tävlan. Grundprincipen är att samtliga val ska vara fria och rättvisa, att samtliga 

medborgare kan väljas till olika organ, och man kan enbart uppnå makt genom att vinna 

folkets röster. Vidare kännetecknas en polyarki av kriterier så som: politiska fri- och 

rättigheter i form av exempelvis yttrandefrihet och organisationsfrihet. 

Sammanfattningsvis kännetecknas en polyarki av bestående fria och opartiska val, 

demokratiskt valda befattningshavare, allmän rösträtt, rätt att ställa upp och kandidera i 

val, yttrandefrihet, föreningsfrihet samt att alternativa informationskällor ska få vara 

verksamma (Dahl, 1971: 2–5). 

 

1.6.2 Demokratisering 

Demokratisering brukar refereras som en process som styr demokrati som det slutgiltiga 

politiska målet (Karvonen: 1997: 10). För att en demokratiseringsprocess ska fullbordas 

krävs det att de olika stadierna i processen uppfylls. Processen sker när en stat övergår 

från en auktoritär stat till folkstyre med demokratiska värderingar. Traditionellt sett har 

denna process delats upp i tre steg: Liberalisering, Transition och Konsolidering. Den 

första fasen, liberalisering, bör förstås som en fas där en minskning av politiskt förtryck, 

och en ökning av civila friheter och rättigheter implementeras. Förutom ovannämnda 

orsaker sker även en expansion av politikens vidd, dvs att samhälleliga grupper blir mer 

delaktiga i sociala och politiska processer (Linde et. al, 2006: 22-23). 

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

faller till dess att en ny regim upprättats. En regimförändring brukar vanligtvis åsyfta en 

regimförändring som ger upphov till att en auktoritär regim ersätts av en demokratisk 
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regim, men denna process behöver inte nödvändigtvis resultera i just detta. En möjlighet 

är att en transition resulterar i att en stat får en motsatt effekt, dvs går från ett 

demokratiskt styrelseskick till ett auktoritärt styrelseskick. Det är även möjligt att 

utfallet av en transition leder till att en auktoritär stat leder till någon annan form av 

icke-demokratisk regim. Vanligtvis är dock att man går från ett auktoritärt styrelseskick 

till ett demokratiskt styrelseskick. 

 
Den tredje fasen, konsolidering, syftar på konsolideringen av själva demokratin, vilket 

inkluderar institutionaliseringen av den nya demokratiska regimen. Detta är en relativt 

komplex fas, som innebär att man vill öka förutsägbarheten för de rådande politiska 

spelreglerna och därmed fastslå det institutionella ramverket. (Linde et. al, 2006: 23). 

Vidare kan en demokratisk konsolidering beskrivas som en process genom vilken en ny 

demokrati mognar, vilket bidrar till en större osannolikhet för att återgå till ett 

auktoritärt styre. Detta uppfylls när ingen politisk grupp av betydande karaktär på allvar 

försöker störta den demokratiska regimen. Det demokratiska styrelseskicket beaktas av 

den stora allmänheten som det mest legitima styrelseskicket att styra utifrån. (Linde et. 

al, 2006: 22–23). 

 

2. Metod och material 

För att komma fram till uppsatsens syfte och frågeställningen kommer de metodologiska 

verktygen vara i form av en kvalitativ fallstudieanalys. Detta utifrån att uppsatsen kommer att 

avgränsas till enbart två stater och dess utfall under arabiska våren. Därav faller det sig 

naturligt att applicera en kvalitativ fallstudie. För att få en överblick i vad som kan ligga 

bakom demokratiseringsvariationen i de två staterna kommer en komparativ 

demokratiseringsstudie utföras, där Tunisien jämförs med Libyen. Komparativ metod används 

för att studera samhället och politiken inom en eller flera stater. Den komparativa metoden 

prövar teorier genom att göra jämförelser av fenomen med likheter och skillnader inom stater. 

Det som kännetecknar komparativa studier är ett antagande om att det finns vissa likheter och 

skillnader mellan de objekt och fenomen som studeras. Syftet med studien är att undersöka 

och jämföra varför Tunisien demokratiserades under händelseförloppet för den arabiska 

våren, men inte Libyen. Genom att applicera tidigare forskning kring 

demokratiseringsfaktorer på de två fallen; Tunisien och Libyen, ämnar sig uppsatsen till att 

undersöka varför den ena staten lyckades demokratiseras men inte den andra. Dessutom 



9  

kommer denna uppsats att använda sig av Larry Diamonds externa och interna faktorer om 

vad som kan förklara bakomliggande faktorer för en lyckad demokratisering. Dessa faktorer 

hämtas ur Diamonds bok från 2008: ‘’ The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free 

Societies Throughout the World’’. Faktorerna kommer således utgöra potentiella 

förklaringsfaktorer som förhoppningsvis ska förklara varför Tunisiens utfall skiljer sig från 

Libyens. Vidare kommer forskningsdesginen som appliceras i studien vara i form av en 

’’Most Similar Systems Design’’. Detta är en metod som vanligtvis är skapad för att jämföra 

liknande fall som skiljer sig i den beroende variabeln. I denna studies fall är den beroende 

variabeln (demokratiseringsprocessen) redan känd på förhand. Det finns möjlighet att studera 

fall där den beroende variabeln redan är känd på förhand. I dessa fall är det således mycket 

viktigt att den beroende variabeln verkligen skiljer sig åt i de fallen som jämförs i studien 

(Esaiasson et. al, 2012: 113–115). De två fallen som jämförs i studien delar flertalet 

oberoende variabler, exempelvis statsskick, språk, religion och geografisk anslutning. Vidare 

har en teorikonsumerande studie valts eftersom dess uppgift är att applicera en redan 

existerande teori på ett eller flera fall för att kunna förklara utfallet av de olika fallen. I en 

teorikonsumerande studie är val av fall den huvudsakliga faktorn och val av teori är 

sekundärt, eftersom man vill förklara varför utfallen har skiljt sig åt i de två fallen i studien. 

Denna metod fungerar väl eftersom en existerande demokratiseringsteori appliceras på de två 

fallen (Esaiasson et al, 2012: 41-42). 

 
Huvudsakligen har statsvetenskaplig litteratur och artiklar som anses vara relevanta till 

frågeställningen använts i studien. Vidare har det ansetts relevant att göra ett brett urval av 

varierande källor för att uppfylla mångfald och därmed öka uppsatsens oberoende. Viss data 

från ’’Freedom House Index’’, ett oberoende index som jämför staters olika grader av 

demokrati utifrån en skala mellan 0-100, samt Human Development Index (HDI) kommer 

även presenteras. HDI jämför välståndet i olika stater utifrån faktorer så som BNP, 

medellivslängd och utbildningsnivå. De två fallen i studien, Tunisien och Libyen, kommer 

även studeras detaljerat för att få en djupare förståelse om staternas bakgrund och historia. 

Studiens inomvetenskapliga relevans syftar till att man som författare ger ett bidrag genom 

sin studie till den existerande forskningen (kumulativitet), medans den utomvetenskapliga 

relevansen ligger i att forskningen är av relevans för omvärlden. Den inomvetenskapliga 

relevansen av studien kan tänkas vara i form av att förstå vilka faktorer som leder till olika 

grader av demokratisering i två fall med liknande förutsättningar. Studien har sin 

utomvetenskapliga relevans i det faktum att den politiska situationen i MENA-regionen är 



10  

något som påverkar omvärlden på många olika plan, därav är det viktigt att ha en djup 

förståelse för regionen i sin helhet. 

 

3. Teori 

Teorin som applicerats på studien är hämtad från den amerikanska sociologen Larry 

Diamonds bok: ’The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies 

Throughout the World’’. Teorin är uppdelad i två huvudkategorier av 

förklaringsfaktorer, interna samt externa förklaringsfaktorer. Diamond presenterar nio 

olika förklaringsfaktorer i sin teori, fyra interna och fem externa. Faktorerna ämnar 

besvara frågan vad som driver en demokrati. Med hänsyn till uppsatsens längd har en 

avgränsning gjorts till fyra olika förklaringsfaktorer, två interna, och två externa. Denna 

avgränsning anses vara lämplig då man som författare vill kunna ge en mer rättvis och 

djupgående bild. Appliceringen av denna teori kan ses som ett ramverk i att förklara 

varför Tunisien har lyckats med sin demokratiseringstransition, men inte Libyen. 

 
 

3.1 Larry Diamonds Interna och Externa förklaringsfaktorer. 

I följande kapitel kommer de fyra förklaringsfaktorerna som ligger till grund för 

analysen att presenteras. Först presenteras de två interna förklaringsfaktorerna, sedan 

presenteras de två externa förklaringsfaktorerna som ska försöka förklara variationen av 

demokratisering i studiens två fall. Kunihiko Imai (2010: 49) menar att forskare har lagt 

alltför stor vikt inom demokratiseringsstudier och demokratiteori på att försöka förstå 

alternativa hypoteser för möjliga determinanter av demokrati och demokratisering i 

utvecklingsländer. Mindre uppmärksamhet har därför givits de interna och externa 

förklaringsfaktorerna om vad som driver en demokrati. 

 
3.1.1 Interna Förklaringsfaktorer 

De fyra interna faktorer som Diamond beskriver är följande; auktoritär splittring, auktoritär 

utveckling, civilsamhällets resning samt fria värderingar. De interna faktorerna ämnar förklara 

och förstå hur befolkningen i en stat utgör civilsamhället, hur regimen i en stat är utvecklad 

samt hur en auktoritär stat reagerar över den politiska arenan, där fokus ligger på den sociala 

och ekonomiska utvecklingen inom staten. (Diamond: 2008: 90). De interna 

förklaringsfaktorer som kommer appliceras på de två fallen är civilsamhällets resning samt 
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auktoritär utveckling. Civilsamhällets resning har valts på grund av att det anses vara en av 

grundpelarna till en lyckad demokratisering (Boose, 2012: 310, Haerpfer et al, 2009: 60–62). 

Auktoritär utveckling har huvudsakligen valts eftersom det ekonomiska perspektivet anses 

vara relevant att behandla i uppsatsen. 

 
Civilsamhällets resning 

Ett civilsamhälle kan principiellt definieras som en arena som är åtskild från staten, 

marknaden och det enskilda hushållet, där individer, grupper och organisationer agerar 

tillsammans för ömsesidiga intressen. Ett robust civilsamhälle kan forma och 

upprätthålla demokratiska krafter i en stat. 

Demokrati är därför beroende av förhållandet mellan stat och civilsamhälle (Boose, 

2012: 312). När det civila samhället gör uppror på grund av missnöje mot en auktoritär 

regim kallas detta för civilsamhällets resning. Därmed väljer civilsamhället att avvisa 

den auktoritära statens legitimitet. I transitionen till demokrati är det ofta civilsamhället 

som enats i kampen mot ett auktoritärt styre. 

 
Det är svårt för samhällen med svaga civilsamhällen att inleda en transition till 

demokrati. Dessutom är civilsamhället en viktig aktör eftersom det civila samhället 

måste involveras. Man agerar som medlare mellan stat och samhälle eftersom man vill 

undvika att regeringen inte avviker från sina mål och att staten därmed står ensam med 

att hantera de politiska frågorna utan hänsyn till folkets önskan att presentera sin vision 

om landets framtid. 

 
Att skapa legitimitet bland befolkningen är således viktigt för regimens överlevnad. 

Missnöje bland en stats invånare kan leda till att regimen förtrycker befolkningen 

genom att begränsa deras informationsflöde och förbjuda en politisk opposition att 

verka i staten. Våld och förtryck gentemot befolkningen och den politiska oppositionen 

är vanligt förekommande i auktoritära stater. Icke-statliga organisationer (NGO:s) och 

civilsamhällsorganisationer (CSO:s) har en viktig roll i att förändra maktbalansen i en 

stat till civilsamhällets fördel (Haerpfer et al, 2009: 161). 
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Auktoritär utveckling 

Vanligtvis har auktoritära stater lyckats bygga starka och stabila ekonomier. En ökad 

ekonomisk utveckling i en auktoritär stat har traditionellt lett till en intern ökning av 

ekonomisk utveckling, vilket har bidragit till att en möjlig demokratiseringstransition 

har varit mer benägen till att inträffa. Auktoritära stater med starka oljeresurser har dock 

varit ett undantag. De har snarare varit mer förmögna, men alltmer auktoritära, trots det 

monetära kapitalet. Det har därför varit svårare för oljeekonomier att övergå till ett 

demokratiskt system trots ekonomisk utveckling. I oljeekonomier är det lättare för 

regimen att tygla befolkningen och sätta dem i en beroendeställning (Diamond, 

2008:89). Diamond beskriver dock att ekonomisk utveckling i en stat inte alltid är ett 

krav för demokratisering eftersom flertalet fattigare stater på senare tid har upplevt 

lyckade demokratiseringstransitioner. 

 
 

3.1.2 Externa Förklaringsfaktorer 

De fem externa förklaringsfaktorer som presenteras av Diamond är följande; diffusion- och 

demonstrationseffekt, demokratiassistans, demokrati genom våld, begränsningar för 

sanktioner och bistånd samt fredligt tryck. Dessa faktorer ämnar förklara och förstå 

påtryckningar för en eventuell demokratisering i en stat från internationella aktörer med fokus 

på framförallt militära interventioner, sanktioner, bistånd och diplomati. Dessa element ämnar 

förse folket i auktoritära stater med olika tillvägagångssätt för en eventuell demokratisering 

(Diamond: 2008 : 130–135). Uppsatsen kommer att utgå från fredliga påtryckningar och 

demokrati genom våld. Fredliga påtryckningar är relevant att studera eftersom det ofta 

samspelar med en stats internationella relationer, och i vissa fall dess koloniala historia. 

Demokrati genom våld är intressant eftersom det oftast är den sista utvägen som används för 

att upprätthålla eller påbörja en demokratiseringsprocess. 

 
Fredliga påtryckningar 

Demokratiska stater har nyttjat fredliga former av påtryckningar för uppmuntran av 

demokratisering i auktoritära stater. Vanligtvis har den etablerade demokratin som utfört de 

fredliga påtryckningarna ett övertag gentemot den auktoritära staten som utsätts för 

påtryckningarna. Andra övertag kan vara att den demokratiska staten har ett övertag i 

handelsrelationer, migrationrelaterade frågor, säkerhetsavtal samt sociala kopplingar. De 

sociala kopplingarna innebär att man har någon slags förankring mellan länderna, exempelvis 
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i form av kolonialisering. Enligt Diamond (2008: 111–113) tenderar f.d. kolonier att infinna 

sig i någon form av beroendesituation till den f.d. kolonialmakten. Kolonialmakterna har 

därför ofta använt sig av fredliga påtryckningar för att uppmuntra demokratisering i 

kolonierna. Fredliga påtryckningar brukar oftast ske genom diplomatiska relationer, 

sanktioner samt bistånd. Starka och välmående relationer mellan en f.d. koloni och 

kolonialmakt tenderar att resultera i att kolonialmakten är mer benägen att stödja den 

auktoritära staten med bistånd (Diamond, 2008: 129–131). 

 

Demokrati genom våld 

Diamond beskriver att internationella aktörer använder våld eller hot som en sista utväg, 

när resterande tillvägagångssätt har misslyckats för att upprätthålla eller påbörja en 

demokratiseringsprocess (Diamond, 2008 :134). Detta tillvägagångsätt har sällan varit 

lyckat och har snarare lett till en snabb lösning som inte visat sig vara hållbar i längden. 

Demokrati är inte en process som kan byggas eller läggas till grund över en natt, det är 

snarare en process som är mer komplex och kräver andra premisser. Vi har sett ett antal 

försök i att försöka upprätthålla eller påbörja en demokratiseringsprocess i MENA- 

regionen under de senaste åren, där majoriteten av dessa snarare bidragit till att staten 

där interventionen ägt rum i har blivit mer internt splittrad. Demokrati genom våld kan 

inte heller skapa tolerans bland den civila befolkningen i ett land där interventionen äger 

rum (Haerpfer et. al, 2009: 96). 

 

4. Bakgrund 

En historisk bakgrund anses vara viktig för att få en djupare förståelse för variationen av 

utfallen i de två staterna. Det är även viktigt att förstå och kunna se samband mellan 

vissa företeelser och händelser i ett stats historia. 

 

 

4.1 Tunisien 

Innan landet blev en fransk koloni hade Tunisien en lång historia av att vara styrt av 

främmande makter. Man hade framförallt en viktig roll när man tillhörde det ottomanska 

riket, vilket till största del berodde på dess strategiska geografiska position. 

Hamnstäderna var centrala och viktiga utgångspunkter för handel med stora delar av 

världen, vilket underlättade kontakten mellan landet och utländska makter. Detta bidrog 

till att Tunisien blev ett land med öppensinnade värderingar för internationella 
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relationer. En annan bidragande faktor till Tunisiens liberala natur kan sägas vara att 

landet under det ottomanska rikets styrning, styrdes som en nationell monarki genom 

Husainiddynastin. Landet kunde därmed styras mestadels autonomt, även om landet 

officiellt var en provins till det ottomanska riket. Detta särskilde även Tunisien från 

dessa grannländer, vilket gjorde att landet fick ett mer autonomt styre även under tiden 

då landet var en fransk koloni. (Charrad, 2001: 17-21) Arvet från de olika kulturer som 

präglat Tunisien kan sägas ha bidragit till att ge den tunisiska nationen och dess 

befolkning en unik identitet. Strävan för självständighet under 1900-talets första hälft i 

Tunisien utmynnande i att fransmännen gav området självstyre efter andra världskriget. 

1956 utropade Tunisien officiellt sin självständighet från kolonialmakten Frankrike. 

Vidare har det varit viktigt för landet att föra en alliansfri utrikespolitik. I jämförelse 

med exempelvis Libyen och flertalet andra stater i regionen valde Tunisien istället att 

föra en mer liberal och USA-vänlig utrikespolitik. 

 
Den 17 december 2010 bränner sig grönsakshandlaren, Mohammed Bouazizi, sig till 

döds i protest mot de trakasserier han utsatts för av den tunisiska regimens brutala och 

korrupta polis efter att hans vagn konfiskerats då han vägrat ge en muta. Detta väckte 

vrede och starka känslor bland tunisierna, och kom att så småningom mynna ut i 

omfattande protester. Ben Ali tvingade att ge ifrån sig makten i januari 2011. I oktober 

2011 valde det tunisiska folket ett slags övergångsråd som skulle lägga grunden för en 

ny grundlag i landet. Civilsamhället har sedan slutet av den arabiska våren blomstrat. 

Flertalet NGO:s och CSO:s är idag alltmer aktiva i landet med att bedriva frågor 

gällande demokratiska grundprinciper. Man har exempelvis fått en ny grundlag som 

fastslår att män och kvinnor har lika rättigheter och att staten ska garantera 

yttrandefrihet. Allmänna, fria och transparenta val har hållits i landet sedan 2014. 

Tunisien har av många målats upp som ett föregångsland i MENA-regionen. Den nya 

konstitutionen som trädde i kraft 2014 stärker ytterligare skyddet för demokratiska 

rättigheter och principer. Sedan 2011 har landet gjort betydelsefulla demokratiska 

framsteg. Det kvarstår visserligen flertalet utmaningar som landet ställs inför, 

framförallt gällande socioekonomiska klyftor mellan stad- och landsbygd. 
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4.2 Libyen 

Libyen var fram till 1951 en italiensk koloni. När Libyen blev självständighet räknades 

landet till ett av världens fattigaste och mest underutvecklade länder. Man hade en liten 

befolkning, där en övervägande majoritet var illitterata (Aghayev, 2013: 193-194). Det 

fanns ingen enhetlig tradition av kompetent politiskt styre och tillgången till högre 

utbildning var begränsad. Tidigare hade landområdet erövrats av flertalet olika imperier, 

men staten hade aldrig varit ett enat territorium fram till dess att Italien erövrade 

området 1912. Under tiden som italiensk koloni rådde en utbred intern fattigdom i 

landet. Landet består till stor del av öken och de italienska kolonialherrarna tog till vara 

på de få bitar av produktiv mark som fanns i landet och plundrade Libyen på de få 

resurser som man kunde producera. I slutet av 1950-talet fann man olja i landet och 

ekonomin steg efter att man började exportera denna vara. Dock var landets ekonomiska 

välstånd begränsat eftersom det enbart tillföll en liten minoritet och monarken, Kung 

Idris. Befolkningen kunde således inte ta del av inkomsterna som oljan genererade i 

landet (Aghayev, 2013: 195). 

 
I och med självständigheten 1951 styrdes landet som en monarki fram till 1969, då den 

27-årige militären Muammar Gaddafi tog kontroll över landet genom en statskupp. Det 

libyska samhället har traditionellt varit klanbaserat. Ett klanbaserat samhälle bygger på 

idén att man har en anknytning till sin klan, snarare än till samhället. Klansamhället har 

genomsyrat det libyska samhället under åren och dessa har ofta haft starka band till 

regimen för att motverka en eventuell opposition (Vandewalle, 2012: 201-202). I och 

med klansamhällets utbredning har interna splittringar mellan de olika klanerna varit 

vanligt förekommande. Gaddafi har styrt landet med järnhand och människors friheter, 

samt deras möjligheter till politiskt inflytande har varit nästintill obefintliga. Den 

libyska regimen utförde flertalet terrorattacker riktade mot andra länder, exempelvis 

Lockerbieattentatet, 1988, vilket bidrog till att man införde sanktioner mot landet och 

Libyen isolerades från omvärlden under många år. 

 
Två månader efter att den arabiska våren haft sitt startskott i Tunisien nådde den 

slutligen Libyen. Den 17 februari 2011 organiserades vad som har kommit att benämnas 

’’Upprorsdagen’’ i Libyen. Protesterna startade i Benghazi och de efterföljande 
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veckorna intensifierades attackerna mot civila (Hernbäck et al, 2012: 326). En 

oppositionsgrupp, (NTC), samlade Gaddafis motståndare och utgjorde en rebellarmé. 

I takt med att organisationsgraden hos NTC steg, ökade Gaddafis attacker och stridsflyg 

sattes in mot rebellerna och deras fästen i landet. Gaddafi valde att fortsätta med 

bombkampanjer som riktades mot civilbefolkningen i Libyen. En resolution som gav 

mandat att upprätthålla en flygförbudszon över Libyen, för att hindra Gaddafi från att 

använda stridsflyg mot civilbefolkningen togs fram av FN:s säkerhetsråd. NATO var 

den aktör som skulle övervaka, samt upprätthålla flygförbudszonen över Libyen. 

Långvariga och blodiga strider pågick fram till det att konflikten fick ett abrupt slut den 

20 oktober 2011, när man lyckades lokalisera och döda Muammar Gaddafi. (Hernbäck 

et al, 2012: 340-342). Nu befann sig Libyen i en situation utan någon egentlig ledare 

eller vägledning. Situationen som uppstått i landet efter att Gaddafi-regimens fall har 

präglats av ovisshet och kaos. 

 
Idag står landet inför många svåra utmaningar. Det finns ingen enhetlig regering eller 

ledare. I juli 2012, efter interventionen från NATO, hölls ett demokratiskt val där en 

koalitionsregering valdes tillsammans med en premiärminister. Dock har flera nya 

konflikter uppstått och krigsföringen i landet har fortsatt till vis del. Splittringarna i 

landet var enorma och konflikter fortsatte mellan resterande delar av den gamla 

statsmakten som var baserad i Tripoli i väst, och en nyare (då internationellt erkänd) 

myndighet i Tobruk, i östra Libyen. FN inrättade en ny koalitionsregering 2016 

som inte har erkänts av NTC-anhängarna i Tobruk. 

 
 

De interna splittringarna i landet är därmed utpräglade och den nuvarande libyska 

regeringen har ingen kontroll över den libyska nationella armén, LNA, som leds av 

Khalifa Haftar och representerar parlamentet i Tobruk. Efter Gaddafis död har Libyen 

blivit centrum för flertalet väpnade milisgrupper och islamistisk extremism. Flertalet 

stater har skickat vapen till de olika grupperingarna i staten, vilket har bidragit till att 

Libyen återigen blivit centrum för internationella aktörers konflikter. 
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5. Analys 

I följande kapitel kommer det teoretiska ramverket appliceras, vilket består av fyra av Larry 

Diamonds demokratiseringsfaktorer. Analysen ämnar jämföra de två staterna utifrån två 

interna, samt två externa faktorer, som presenteras av Larry Diamond i boken ’’The Spirit of 

Democracy- The Struggle to Build Free Societies Throughout the World’’. Först appliceras de 

interna förklaringsfaktorerna på vardera fall, därefter följer en jämförande analys. 

Avslutningsvis presenteras de externa förklaringsfaktorerna på respektive fall samt en 

jämförande analys. 

 
5.1 Interna förklaringsfaktorer- Tunisien 

 
Civilsamhällets resning – Tunisien 

 
Civilsamhället spelade en avgörande roll för Tunisiens demokratiseringstransition. 

Grönsaksförsäljaren Mohamed Bouazizis död blev en symbol för det förtryck som 

befolkningen upplevde från regimens håll vilket bidrog till stora protester och upplopp 

över hela landet. Bouazizi tände eld på sig själv i protest mot den tunisiska regimens 

korrupta politik efter att hans varor konfiskerats av polisen. Bouazizis bror filmade 

händelsen och publicerade materialet på olika sociala medier. Detta kom att bli ett 

startskott för att fler tunisier skulle engagera sig i kampen för demokratiska och rättvisa 

principer i landet. Detta mynnade så småningom ut i större och mer omfattande 

protester över hela landet. (Fazlhashemi, 2014: 15–20). 

 
Konflikten mellan polis och demonstranter fortsatte och man började så småningom 

använda våld för att försöka upplösa demonstrationerna. Våldet mot demonstranterna 

filmades med hjälp av mobiltelefoner och kameror och spreds sedan genom sociala 

medier. Regimen valde senare att blockera sociala medier, vilket ledde till att man 

istället började använda SMS-tjänster för att mobilisera, organisera och planera 

demonstrationer. Den internationella hacker-organisationen, Anonymous, bidrog med 

hjälp genom att etablera brandväggar för att förbigå regimens sociala medier blockad 

(Jordan, 2015: 177–180). Några större interna splittringar bland befolkningen fanns 

aldrig under protesternas gång. Ett enat land och en enad befolkning stod istället upp 

mot Ben Ali regimens mångåriga förtryck.  Under Ben Ali regimens tid vid makten 
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fanns en politisk opposition i landet bestående av al-Nahda partiet, vilket underlättade 

för att demokrati skulle kunna utvecklas samt att polariseringen av oppositionsgrupper 

hade mer eller mindre försvunnit i och med att det fanns en politisk opposition i landet. 

 
Boose (2012: 310) argumenterar för att en transition till demokrati är mer belägen till att 

lyckas i en stat med en svag regim, starka institutioner samt ett robust civilsamhälle. 

I Tunisiens fall är detta styrkt och utvecklingen av demokratirörelsen där är ett bevis på 

att transitionen till demokrati lyckades. Ben Ali regimen satt kvar knappt en månad efter 

att protesterna startat och var därför relativt lätt att avsätta. Den tunisiska staten hade 

även starka och välfungerande statliga institutioner. Slutligen fanns där ett robust 

civilsamhälle, som var djupt rotat i arbetarrörelsen och fackligt engagemang. Därmed 

bidrog detta till att underlätta engagemanget för demokrati i staten. 

 
Vidare hade Non-Governmental Organizations (NGOs), samt Civil Society 

Organizations (CSOs) en viktig funktion i att underlätta processen för en lyckad 

demokratiseringstransition i Tunisien. Tunisiens nationella dialogkvartett har visat sig 

vara en grundpelare för hur civilsamhället i Tunisien lyckades bibehålla en stabil och 

tydlig demokratiseringstransition i landet. Betoningen av civilsamhällets roll i Tunisien 

under den arabiska våren kan därför sägas vara essentiell med hänseende till att 

Tunisiens nationella dialogkvartett tilldelades Nobels fredspris 2015 för sitt bidragande 

arbete i att finna konsensus mellan medborgare, politiska partier och statliga 

myndigheter. Detta banade därmed vägen för ett fredligt val till en konstituerande 

församling med uppdrag att skriva en ny författning, samt att tillfälligt tillsätta en ny 

regering och president. Tunisiens nationella dialogkvartett bör förstås som en fyrklöver 

bestående av fyra olika organisationer från olika sektorer i samhället, vars syfte var att 

införa en säkrare, fredligare och stabilare demokratiseringstransition under den arabiska 

våren. (Netterstrøm- Ly, 2016: 383–386). Att Tunisiens nationella dialogkvartett 

tilldelades Nobels fredspris bör förstås som ett symboliskt erkännande av det civila 

samhällets betydelse. De fackliga rörelserna i Tunisien var av stor betydelse då man 

lyckades mobilisera och organisera demonstranterna mot Ben Ali regimen. (Allinson, 

2015: 302). Knappt en månad efter Bouazizis död och startskottet för den arabiska 

våren tvingades Ben Ali att fly landet och försätta sig i exil i Saudiarabien. Tunisien tog 

sig igenom övergångsperioden utan några blodiga eller övergripande inbördeskrig. 

Detta beror till största del på organiseringen av en bred och strukturerad offentlig 
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debatt. Nyckeln kan sägas vara att man lyckades inkludera representanter från 

samhällets olika nivåer. Representanter från civilsamhället kombinerat med högt 

uppsatta statliga ämbetsmän kan tänkas vara ett framgångsrikt koncept för den lyckade 

transitionen till demokrati i landet. Det starka och välfungerande civila samhället har 

varit avgörande för landets demokratiseringstransition. Efter att 

demokratiseringsprocessen hade påbörjats skapades ett större engagemang och allt fler 

nya organisationer och fackförbund uppkom. 

 

Auktoritär utveckling- Tunisien 

Under början av 2000-talet hade Tunisien officiellt sätt en stark och blommande 

ekonomi, men de politiska- och civila rättigheterna var begränsade. Ben Ali-regimen 

hade sedan den tillträtt, 1987, lett Tunisien utan att några nämnvärda interna konflikter 

uppstått. Landet förde en ekonomiskt liberal politik som var stabil. En öppen ekonomisk 

politik bidrog till att det utländska näringslivet inkluderades alltmer och man hade starka 

handelsrelationer med EU, USA och flertalet andra aktörer. I och med att Tunisien 

integrerades i världsekonomin, framförallt med EU, kan detta ha gett upphov till ett 

utbyte av demokratiska idéer och idéutbyten, vilket främjar demokratisering. (Perkins, 

2014: 211–213). Regimen genomförde flertalet ekonomiska reformer i början av 2000- 

talet och utbildningsnivån och livskvaliteten ökade överlag bland den tunisiska 

medelklassen (Perkins, 2014: 212). Enligt Samuel Huntington (Huntington, 1993: 48) 

bidrar främjandet av ekonomisk tillväxt och integration med världsekonomin till 

främjandet av demokratisk utveckling. Ekonomisk utveckling och tillväxt skapar en 

grogrund för att demokrati ska befästas i en stat. Vidare kan ekonomisk tillväxt påverka 

den sociala strukturen i en stat. Förbättrad ekonomisk tillväxt kan påverka medborgares 

attityder kring livsförhållanden och levnadsvillkor (Huntington, 1993: 52). 

 
I och med den globala finanskrisen 2008 försämrades de ekonomiska villkoren för 

tunisierna. En stagnerande ekonomi bidrog till en förhöjd arbetslöshet, framförallt bland 

den yngre befolkningen, höjda priser på basvaror och alltjämt försämrade levnadsvillkor 

för befolkningen. Detta gav senare upphov till att befolkningen i allt större utsträckning 

började uppmärksamma de interna problem som rådde i staten, vilket kan sägas ha lagt 

grunden för vad som senare utvecklades till den arabiska våren (Perkins, 2014: 216). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kombinationen av ekonomisk tillväxt, 
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integration med världsekonomin, förändrade attityder samt ökad utbildningsnivå la en 

grund för att en framtida demokratisering i Tunisien kunde gro sig stark. Även om 

finanskrisen under 2008 bidrog till att staten blev skör, kan det ändå konstateras att 

Tunisien hade lagt en stabil bas för demokratisering tidigare. 

 

 

5.2 Interna förklaringsfaktorer- Libyen 

 
Civilsamhällets resning- Libyen 

 
Boose beskriver i sin artikel’’ Democratization and civil society: Libya, Tunisia and the 

Arab Spring. ‘’ (2012: 313) att det svaga civilsamhället I Libyen hade en avgörande roll 

varför landet inte genomgick en lyckad transition till demokrati. Gaddafis motsträviga 

ledarstil pekas ut som en av huvudfaktorerna till Libyens misslyckade transition. 

Regimen höll befolkningen i ett järngrepp, vilket resulterade i ett svagt civilsamhälle. 

Gaddafi behöll delvis makten under 42 år delvis på grund av att han arbetade hårt för att 

sätta befolkningen i beroendeställning, där de var mer fokuserade på sin egen 

överlevnad, istället för att göra uppror mot regimen. Libyens svaga civilsamhälle var ett 

resultat av Gaddafis hårdföra och hänsynslösa politik som bedrivits sedan han kom till 

makten. Han gjorde noggranna och strategiska val om, och, hur han skulle trycka ned 

och inskränka civilsamhället och dess institutioner. Vidare rådde en intern splittring 

inom militären i landet. Utöver den libyska nationella militären (LNA), fanns även en 

privat militär som Gaddafi styrde över. 

 
Civilsamhällets resning kan sägas försvåras när regimen lyckas skapa en legitimitet och 

kontroll över militär och säkerhetsstyrkor. Kontrollen över militär kan bidra till att en 

regim kan behålla makten under en längre tid enligt Townsend. Townsend argumenterar 

i sin artikel ‘’Civil-Military Relations in Tunisia and Libya through the Arab Spring’’ 

för att militären hade en avgörande roll för hur utvecklingen skiljde sig åt i de två 

staterna Tunisien hade en välorganiserad, legitim och politiskt neutral armé. Libyen 

saknade institutionalisering och professionalism inom sin civila militär (Townsend, 

2015: 10). Den libyska regimens inblandning inom den civila militären bidrog till en 

fragmentering inom den civila militären, vilket bidrog till en splittrad och otyglad armé. 
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Boose (2012: 314) argumenterar för att en transition till demokrati är mer belägen till att 

lyckas i en stat med starka institutioner samt ett robust civilsamhälle. I Libyen 

misslyckades detta mycket på grund av att ett engagerat och effektivt civilsamhälle 

principiellt inte existerade. Landet hade sämre förutsättningar för att lyckas med sin 

transition eftersom institutionerna i landet inte var välutvecklade samt saknade 

legitimitet hos befolkningen. 

 
Fazlhashemi (2014: 229-230) menar att Gaddafis död ingav det libyska folket stora 

förhoppningar om en ljusare framtid, men någon enighet kring hur den demokratiska 

utvecklingen skulle te sig existerade inte. Allmänheten hamnade i kläm mellan de olika 

politiska fraktionerna och milisgrupperna som fortfarande bedriver en maktkamp. I och 

med att Gaddafi-regimen krossade varje försök till institutionalisering av det civila 

samhället är utvecklingen kanske inte så märklig. Ekonomin har lidit svårt och landet 

har försatts i en oerhört komplicerad position. Att kort efter diktaturens fall upprätta ett 

fungerande civilsamhälle byggt på enighet framstår därmed som mycket svårt. 

 

Auktoritär utveckling- Libyen 

Libyen, som har haft relativt stora oljetillgångar har aldrig nått samma ekonomiska 

välstånd som oljestaterna på den Arabiskagulfen. Diamond (2008: 89) menar att 

oljetillgångar gör större skada för demokrati i mindre välbärgade länder än i rikare 

länder. Oljan har sedan 1960-talet utgjort den främsta exportvaran för landet. När olja är 

en mindre förmögen stats främsta exportvara flödar enorma inkomster till den 

auktoritära regimen. Gaddafi-regimen blev därav en kraftfull ekonomisk aktör och 

medborgarna blev snarare klienter till regimen än faktiska medborgare. Man kan säga 

att de försatts i en beroendesituation. Detta bidrar således till att mindre rika, auktoritära 

oljeekonomier som Libyen blir mer deformerade. Ju mer beroende en mindre rik stat är 

av olja, ju större blir den politiska och sociala deformationen av utvecklingen istaten. 

En relativt välbärgad medelklass skapades i Libyen som följd av att oljan genererade 

pengar, men den var hårt tyglad och beroende av regimen. En traditionell, självständig 

medelklass som har varit en essentiell del i majoriteten av de västerländska 

demokratisetringstransitionerna kan därför inte existera i auktoritära oljestater 

(Diamond, 2008: 93–95). 
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Oljestater som Libyen har mer resurser att bygga upp och bevara repressiva system, där 

man exempelvis rustar upp militären och säkerhetsstyrkor för att kunna tygla en 

eventuell opposition eller interna protester. Dessa resurser kan därmed användas för att 

underminera och slå ut civilsamhället och civila organisationer. Vidare pekar Diamond 

(2008: 89-90) på att mindre rika oljestater har blivit synonyma med begrepp som mutor 

och korruption. Detta beror till största del på att fattigdom och korruption kombinerat 

med svaga politiska institutioner tenderar att vara enhetliga med varandra. 

Ekonomisk utveckling främjar bara demokrati i den utsträckning den förändrarpolitiska 

värden, klasstrukturer och civilsamhället. Beroendet av olja i mindre välbärgade stater 

tenderar att hindra dessa villkor för en potentiell demokratisk utveckling. I och med 

Libyens oljeberoende har den auktoritära utvecklingen som förklaringsfaktor inte 

kunnat bidra till att potentiellt driva fram demokrati i Libyen. 

 
5.3 Interna förklaringsfaktorer- Jämförelse 

Sammanfattningsvis lyckades Tunisien med sin demokratiseringstransition mycket på 

grund av att man lyckades mobilisera ett robust och slagkraftigt civilsamhälle. CSO:s 

och NGO:s hade en avgörande roll gällande civilsamhällets resning. Det tunisiska folket 

stod enade mot Ben Ali regimen och mobiliseringen i Tunisien lyckades till stor del på 

grund av att man kunde mobilisera sig med hjälp av sociala medier. Vidare rådde det 

inga interna splittringar gällande avsättandet av regimen, vilket var fallet i Libyen, där 

militären var splittrad mellan regimen och civilbefolkningen. Tunisien hade 

välutvecklade institutioner medans den libyska statens svaga institutionalisering pekas 

ut som en huvudfaktor till att Libyen inte lyckades med en liknande 

demokratiseringstransition som i Tunisien. Demokratiseringstransitioner har större 

chans att genomföras i stater som har ett starkt och välorganiserat civilsamhälle, starka 

institutioner och en svagare presidentmakt. I Libyen misslyckades detta på grund av att 

ett civilsamhälle principiellt aldrig existerat. I Tunisien har det funnits en opposition till 

regimen, även om den varit minimal. Detta kan sägas ha skapat en slags legitimitet 

bland befolkningen, vilket bidragit till att folkresningen stärkts. I Libyen kunde man 

tygla invånarna från att göra uppror med hjälp av exempelvis mutor. Libyen kunde i och 

med sitt oljeberoende tygla en eventuell frammarsch av en upprorsmakande medelklass. 

Libyerna blev därför snarare beroende av regimen. Tunisien förde en ekonomisk politik 
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som integrerades i världsekonomin. Man hade starka band till framförallt EU, och 

demokratiska värderingar kunde växas fram internt. 

 

 

5.4 Externa förklaringsfaktorer- Tunisien 

 
Fredliga påtryckningar-Tunisien 

 
Efter självständigheten 1956, och under den tidigare regimen, Bourguiba, fördes en mer 

isolerande politik och man hade ingen nära relation till Frankrike. 1961 utförde Tunisien 

en blockad av den franska marinbasen i Bizerte, Tunisien. Detta kulminerade till ett tre- 

dagars krig och flertalet människor miste livet. Frankrike hade kontroll över marinbasen 

efter Tunisiens självständighet eftersom den hade ett viktigt geopolitiskt läge med tanke 

på det Algeriska kriget som pågick. När Ben Ali tog över makten ,1987, blev landet 

alltmer öppet för internationella relationer. Relationen med den f.d. kolonialmakten, 

Frankrike, har varit mycket stark under Ben Alis styre. 

Man förde en alliansfri och USA-vänlig utrikespolitik. (Seelye, 1990: 7–8). Den 

tunisiska diasporan i Frankrike har varit mycket utbredd sedan landet koloniserades och 

vice versa. Frankrike har varit en av de främsta källorna när det gäller ekonomiskt 

bistånd till landet. På så vis kan man säga att Frankrike har haft ett slags övertag 

gentemot Tunisien, vilket stärker idén om att fredliga påtryckningar är mer benägna att 

äga rum om den demokratiska staten har någon form av social koppling till den 

auktoritära staten. 

 
Med tanke på att Tunisien var ett av få länder som förde en liberal ekonomisk politik i 

regionen kunde man vinna legitimitet bland framförallt västerländska stater. 

Diamond menar att i och med att Tunisien under Ben Ali regimen fört en liberal 

ekonomisk politik har detta således bidragit till att aktörer som USA, EU och inte minst, 

Frankrike översett de interna problem gällande mänskliga rättigheter och demokratiska 

principer som rådde inom landet, och snarare sett landet som en allierad under kriget 

mot terrorismen (dvs den militära kampanj som lanserades av USA och President 

George W. Bush, efter terrorattackerna den 11 September 2001, där målet var att 

eliminera Al-Qaeda). 
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Tunisien har därmed varit en viktig aktör för västerländska makter gällande samarbete i 

och med dess geografiska position och politiska roll i regionen (Diamond, 2008: 300). 

Därav var det inte aktuellt att försöka demokratisera Tunisien genom fredliga 

påtryckningar under denna period eftersom man behövde Tunisiens stöd och såg landet 

som en viktig aktör gällande internationellt samarbete. 

 

 
Demokrati genom våld- Tunisien 

 
Ben Ali gav upp makten relativt snabbt under händelseförloppet för den arabiska våren i 

Tunisien. Konflikten som uppstod mellan demonstranter och regeringen eskalerade 

aldrig i samma utsträckning som i Libyen. Några interna inbördeskrig eller strider 

utlöstes aldrig i Tunisien. En intervention var dock aldrig aktuell i Tunisien eftersom 

Ben Ali redan en månad efter att protesterna börjat valde att försätta sig i exil i 

Saudiarabien, och därefter ge upp presidentmakten i Tunisien. Internationella aktörer 

hade därför aldrig några motiv till att inleda en intervention i Tunisien i och med att Ben 

Ali avsattes relativt snabbt. Därmed lämpade sig det aldrig för internationella aktörer att 

använda sig av detta redskap. 

 

 
 

5.5 Externa förklaringsfaktorer- Libyen 

Fredliga påtryckningar- Libyen 

 
Gaddafis tid vid makten kantades av många internationella kontroverser och 

uppmärksammade incidenter. Under Gaddafis ledning beordrades exempelvis ett flertal 

bombattentat och terrorattacker, exempelvis av Pan Am Flight 103 över Lockerbie, 

Skottland, 1988. Dessa internationella terrorattacker ledde till att många länder valde att 

ta avstånd från Gaddafi och Libyen. Gaddafi styrde landet med järnhand och 

människors friheter, samt deras möjligheter till politiskt inflytande var nästintill 

obefintliga. Gaddafis auktoritära ledarskap ledde exempelvis till att lagar och 

förordningar skapades och byttes ut, allt enligt Gaddafis eget tycke. Den libyska 

regimens inbladning i terrorattacker samt landets försök till att utveckla kärnvapen 

ledde till en ökad internationell isolering av landet. Man blev därmed avvisade från det 

internationella samfundet. (Schwartz, 2007: 554–558) Flertalet sanktioner har riktats 

mot Libyen under åren, bland annat efter den 
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rad av terrorattacker som den libyska regimen stod bakom. Enligt Diamond (2008: 116– 

117) resulterar en isolation av en regim genom sanktioner till att sociala kopplingar 

minskas och därmed försvinner det övertag som den internationella aktören har 

gentemot den auktoritära staten och isolationen blir bestående. 

 
Landet var länge en italiensk koloni, och under Gaddafis ledning tvingades samtliga 

italienare som var bosatta i landet att lämna Libyen. Relationen mellan Italien och 

Libyen var således mycket stel. Några direkta handelsförbindelser eller diplomatiska 

relationer existerade inte mellan Italien och Libyen som en följd av detta (Ronzitti, 

2009: 126–127). Inte heller rådde några diplomatiska relationer mellan majoriteten av 

de etablerade demokratiska staterna och Libyen under Gaddafi-regimen. Libyens 

isolation kan därmed tolkas som att man ville undvika internationellt inflytande i staten 

och i dess affärer. Därav befann sig Libyen i skuggan i och med sin isolering samt sina 

frostiga relationer till omvärlden. Sammanfattningsvis kan man säga att Libyen inte 

upplevde några direkta påtryckningar för att demokratiseras på fredliga vägar i och med 

att man i princip haft begränsade relationer med andra stater. Landet har ställts inför 

vissa sanktioner, men dessa sanktioner har inte haft som mål att försöka demokratisera 

landet, utan snarare som en form i att försöka skydda civilbefolkningen under Gaddafi- 

regimens bombkampanjer under den arabiska våren. Men även som ett svar på de 

globala terrorattacker som utfördes på order av Libyens regim under 1980-talet. 

 
 

Demokrati genom våld- Libyen 

 
Efter att Gaddafi, trots upprepade fördömanden och avhopp ur egna led, fortsatte med 

sina bombkampanjer mot civilbefolkningen, agerade världssamfundet genom en 

resolution i FN:s säkerhetsråd. Denna resolution gav mandat att upprätthålla en 

flygförbudszon över Libyen, för att hindra Gaddafi från att använda stridsflyg mot 

civilbefolkningen. NATO:s uppgift var att övervaka och upprätthålla flygförbudszonen i 

Libyen. NATO:s intervention i Libyen har kritiserats åtskilliga gånger. Kritiker 

beskyller NATO för ’’mission creep’’, dvs att man tänjde på FN-mandatet att skydda 

civila och istället eskalerade ett hårdfört och blodigt inbördeskrig mot Gaddafi-regimen 

(Karmi, 2011). Efter att Gaddafi mördats, lämnades Libyen i ruiner 
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och med enorma mängder vapen i händerna på olika militanta interna grupper. Libyen 

kastades ned i en ond spiral av våld, laglöshet och enorma interna sprickor. 

 
Det framhålls att Libyen bör betraktas som en ’Failed State’’, en stat som inte längre 

uppfyller de elementära funktionerna i ett samhälle som omfattar säkerhet, utbildning 

och ett stabilt politiskt styre. Detta uppstår exempelvis genom hårdfört våld eller extrem 

fattigdom. (Engel, 2014: 20–21, Ichwanda et al, 2018: 46-48). NATO:s militära 

intervention bidrog till att kriget i Libyen förlängdes och därmed minskade chanserna 

till att lösa konflikten på diplomatiska och fredliga grunder. Man misslyckades med att 

förbereda för hur man skulle stödja Libyen efter interventionen. Konsekvensen av detta 

resulterade således i statlig instabilitet, samt en humanitär kris (Keeping, 2017: 26). 

 
Ett långt och blodigt inbördeskrig, ett misslyckat försök till att avväpna rebellerna och 

frånvaron av en stabil, legitim och välfungerande regim gav upphov till en intern 

instabilitet. Keeping (2017: 27) menar att interventionen bidrog till att förvärra den 

humanitära krisen som man länge hade försökt förhindra. Som ett resultat av 

interventionen och de förödande konsekvenser som den bidrog med ökade antalet 

flyktingströmmar och internflyktingar. 

 

 

5.6 Externa förklaringsfaktorer- Jämförelse 

I Tunisien behövde internationella aktörer aldrig ingripa eftersom Ben Ali avsattes 

relativt snabbt och inga interna konflikter uppstod som följd av detta. I Libyen krävdes 

däremot en militär intervention för att avsätta Gaddafi. Demokrati genom våld är den 

faktor som man oftast använder som sista utväg. I Libyens fall bidrog detta till ett 

internt kaos präglat av laglöshet och pågående konflikter. 

Libyen har haft frostiga relationer med omvärlden på grund av en rad terrorattacker som 

utförts på order av regimen, vilket bidrog till att landet försatt sig i en isolation från 

omvärlden. Därmed upplevde man aldrig några egentliga fredliga påtryckningar för att 

demokratiseras, eftersom kontakterna med omvärlden var begränsade. 

 
Tunisien, som haft goda relationer med omvärlden från och med att Ben Ali regimen 

tillträdde förde en liberal ekonomisk politik och en alliansfri utrikespolitik. I och med 
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att staten var en av få stater som förde en alliansfri politik i MENA-regionen kunde man 

erhålla legitimitet framförallt hos USA och EU. Man har översett Tunisiens interna 

problem gällande mänskliga rättigheter och demokrati på grund av att staten har varit en 

viktig allierad i regionen. Fredliga påtryckningar var således aldrig aktuellt under Ben 

Ali regimens styre i och med att man behövde en allierad i Tunisien med hänsyn till 

dess strategiska geopolitiska läge. 

 

6. Slutsats 

För att kunna besvara och presentera studiens slutsats är det väsentligt att återvända till 

studiens frågeställning: 

 
Vilka bakomliggande förklaringsfaktorer skulle potentiellt kunna förklara varför Tunisien 

lyckades med sin demokratiseringstransition, men inte Libyen? 

 
Uppsatsen har behandlat fyra olika förklaringsfaktorer som ämnat besvara 

frågeställningen. En jämförande analys har sedan applicerats på de två fallen utifrån de 

fyra olika förklaringsfaktorerna om vad som potentiellt driver en demokrati. 

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Tunisien hade ett starkt och slagkraftigt 

civilsamhälle som kom att visa sig vara en grundpelare i landets lyckade 

demokratiseringstransition. En hel nation slöt sig samman och Ben Ali avsattes utan 

några större interna konflikter. När det gäller Libyen grundar sig den misslyckade 

transitionen mycket i att ett civilsamhälle principiellt aldrig existerat. Gaddafi-regimen 

kunde i och med sitt oljeberoende tygla befolkningen från att göra uppror med hjälp av 

exempelvis mutor. I Tunisien har det funnits en opposition till regimen, även om den 

varit mycket liten. Detta kan sägas ha skapat en slags legitimitet bland befolkningen, 

vilket bidragit till att folkresningen varit mycket stark. Vidare har det visat sig vara 

lönsamt för Tunisien att föra en öppen utrikespolitik och på så sätt knyta relationer med 

andra stater, vilket skapat legitimitet bland internationella aktörer. Man har framstått 

som en progressiv stat i och med sin öppenhet för internationellt samarbete. 

Huvudsakligen lyckades Tunisien med sin demokratiseringstranstion i kölvattnet av den 

arabiska våren på grund av att man aldrig var i behov av en militär intervention, vilket 

var fallet i Libyen. Efter NATO:s militära intervention i Libyen försattes en hel nation i 
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kaos, laglöshet och ovisshet. Det internationella samfundet hade behövt stöttat Libyen 

med att bygga upp ett robust, hållbart och demokratiskt samhälle efter Gaddafis död, 

istället lämnades ett land i ruiner. Demokrati genom våld har sällan varit lyckat, utan 

snarare setts som en snabb lösning som inte visat sig vara hållbar i längden. Demokrati 

är ingenting man bygger upp över en natt, utan snarare en process som är betydligt mer 

komplex och krävande. Libyen har en historia av att vara internt splittrat med hänsyn till 

den klanstruktur som dominerat det libyska samhället. Idag är detta än mer tydligt 

eftersom två olika former av politiska falanger existerar, därav finns det ingen enhetlig 

ledning eller en demokratiskt vald församling. Libyen kan därmed anses vara en ’’failed 

state’’, dvs en stat som inte längre kan uppfylla de elementära basbehoven i ett 

samhälle. En ytterligare faktor är det faktum att blodiga och hänsynslösa inbördeskrig i 

exempelvis Syrien och Jemen, Islamska Statens (ISIS) utbredning i MENA-regionen 

samt omfattande migrationsströmmar till den europeiska kontinenten bidrog till att 

fokus från internationella aktörer därmed inte låg på Libyens eventuella 

demokratiseringstransition. Det ansågs inte vara en prioritering med hänsyn till 

omständigheterna i regionen i sin helhet. Under Gaddafi-regimen rådde en isolation från 

omvärlden, vilket bidrog till att man inte hade några direkta relationer till andra stater. 

Därmed hamnade Libyen i skuggan av det internationella samfundets intressen. Idag 

räknas Tunisien som ’’Free’’ i Freedom House Index med en poäng på 70/100 , medans 

Libyen räknas som ’’Not Free’’ med en poäng på 9/100. (Freedom House Index 1 & 2, 

2020). Tunisien har idag kommit långt i sitt demokratiarbete. Man har hållit 

regelbundna val sedan Ben Ali avsattes. Tunisien tog ett stort steg framåt som en 

nybliven fullfjädrad demokrati när man fick en ny konstitution 2014. Representanter 

från civilsamhället i kombination med högt uppsatta statliga ämbetsmän har varit 

dedikerade till att föra Tunisiens demokratiska utveckling framåt genom att lyckas 

upprätta demokratiska institutioner för att upprätthålla den nyvunna demokratin. 

Tunisien har således bevisat sig vara en förebild ur ett demokratiseringsperspektiv 

eftersom det var den enda staten i regionen som lyckades införa och upprätthålla en 

demokrati i samband med den arabiska våren. Tunisien befinner sig idag i den tredje 

demokratiseringsfasen, konsolidering. Demokratin har inte varit hotad, utan har varit 

allmänt accepterad. Libyen upplevde ett regimskifte (transition), samt ett demokratiskt 

val 2012. Det kan dock inte konstateras att Libyen uppnådde de krav som krävs för ett 

land ska demokratiseras. Landet återgick snarare till ett auktoritärt styre med hänsyn till 

de interna splittringar som än idag råder i landet. 
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