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Abstrakt: 

Singapore är ett fascinerande land. På bara några få decennier har landet gått från att vara en liten instabil 

stadsstat utan större naturresurser till ett att bli ett ekonomiskt världscentrum. Men hur fungerar egentligen 

Singapores politiska styrelseskick. Är landet verkligen en demokrati eller har det i själva verket diktatoriska 

drag? Denna uppsats syftar till att steg för steg undersöka landets politiska situation för att slutligen landa i 

en definition om vad Singapore egentligen står politiskt. Dem styrande hävdar att dem levererar en effektiv 

och okorrumperad regering till medborgarna medan vissa oppositionspolitiker menar att regeringen styr med 

auktoritära medel. Hur kan man definiera den politiska situationen i Singapore idag och framför allt vilken 

regimtyp kan landet klassas som? Detta arbete är en fallstudie av teorikonsumerande art där olika fakta 

kommer att analyseras och sedan sammanfattas i en slutlig analys där jag skall fastställa regimtypen. 

 

Nyckelord: Auktoritär stat, hybrid stat, drakoniska lagar, elektoral demokrati, meritokrati, elitism.  
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1. Inledning: 

Den 16 september 1963 bildades federationen Malaysia tillsammans med tre tidigare brittiska 

kolonier. En av de delstater som ingick i denna federation var den lilla stadsstaten Singapore 

belägen längst ner på Malackahalvön. Den nybildade federationen kastades genast in i en spiral av 

politiska- och sociala oroligheter i kombination med spänningar mellan federationens olika 

folkgrupper. Under 1965 eskalerade oroligheterna med Singapore som epicentrum med bombdåd 

och raskravaller som följd. Samtidigt blottades en djup spricka mellan den malaysiska 

centralregeringen i Kuala Lumpur under ledning av premiärminister Tunku Abdul Rahman och 

Singapores delstatsregering under ledning av den engelskutbildade juristen Lee Kuan Yew och hans 

parti People's Action Party, om hur man skulle hantera situationen i den unga federationen. Den 7 

augusti 1965 bestämde sig premiärminister Abdul Rahman att Singapore skulle uteslutas från 

federationen och bli en självständig stat. Trots desperata försök från den singaporianska 

statsledningen att behålla Singapore i federationen, röstade Malaysias parlament igenom ett tillägg 

till konstitutionen som exkluderade Singapore från federationen den 9 augusti 1965, inte ens två år 

efter federationen Malaysia hade bildats. Singapores premiärminister Lee Kuan Yew hade sett 

federationen som central som Singapores framtid och hade därför nära till tårar när han på en 

presskonferens meddelande att landet nu var självständigt, vilket han såg som ett förödande 

personligt nederlag (Mauzy & Milne, 2002, sid. 20-21|Cotterell, 2014, sid. 345|Josey, 1968, sid. 

608).  

     Vid tiden för självständigheten var Singapore ett underutvecklat land med en svag ekonomi, 

omfattande arbetslöshet, etniska spänningar och obefintliga naturtillgångar. Det regerande partiet 

sedan 1959, People's Action Party, under ledning av premiärminister Lee Kuan Yew ställdes därför 

inför en till synes omöjlig uppgift att få den lilla instabila stadsstaten på fötter. I augusti 2015 firade 

Singapore 50 år som ett självständigt land och resultatet av landets utveckling är något som 

fortsätter att fascinera. Denna lilla asiatiska stadsstat gick på bara fem decennier från att vara ett 

instabilt land med svag ekonomi till att idag vara ett finansiellt världscentrum med återkommande 

topplaceringar i FN:s Human Development Index (HDI – Singapore, 2015) som väger samman 

livslängd, utbildning och bruttonationalprodukt. Därtill har Singapore under en lång tid tillbaka 

tillhört det absoluta toppskiktet när det gäller bekämpning av korruption inom statsapparaten och 

klassades 2015 som det åttonde minst korrumperade landet i världen, att jämföra med 

grannländerna Malaysia och Indonesien som intog placeringarna 54 respektive 88 på Transparency 

Internationals årliga index över korruption. (HDI – Singapore, 2015|Transparancy Index – 

Singapore, Malaysia och Indonesien, 2015).  

     Singapores konstitution innehåller de flesta ingredienser som krävs för en representativ 
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demokrati. Val till parlamentet måste exempelvis hållas minst vart femte år och även om allmän 

rösträtt uttryckligen nämns i konstitutionen så anses ändå detta vara konstitutionell praxis eftersom 

alla singaporianska medborgare innehar rösträtt precis som i de flesta andra demokratier. 

Yttrandefriheten anses av de flesta vara en grundsten för en fungerande demokrati och denna 

rättighet finns inskriven i Singapores konstitution men här finns även ett antal inskränkningar som 

föreskriver att parlamentet har rätt att inskränka yttrandefriheten om det kan anses att landets 

säkerhet eller internationella relationer är hotade (Singapores konstitution, 2016).  

     Men även om Singapore på pappret är en representativ demokrati, innebär detta också att landet i 

praktiken verkligen är en demokrati?  

     Singapores förre och sedan 2015 framlidne premiärminister Lee Kuan Yew har vi upprepade 

tillfällen uttryckt tvekan över det han ofta refererade till som ”västlig demokrati”. I ett tal 1990 

menade Lee Kuan Yew att demokrati inte nödvändigtvis också medförde utveckling och stabilitet 

och menade istället att västerländsk demokrati inte passade in i asiatiska länder och hänvisade 

istället till effektivitet, ärlighet och fokus på familjen var det viktigaste (The National, 2015). 

Singapores nuvarande premiärminister Lee Hsien Loong har uttryckt sig på ett liknande sätt. När 

denne på mediekonferens 2014 fick frågan om demokratins framtid och utveckling i Asien menade 

premiärminister Lee att asiatiska länder var mycket mer komplicerade i jämförelse med västliga 

demokratier. Även om Lee menade att Singapore på många sätt har ett styrelseskick som på många 

sätt kan anses vara demokratiskt, med val och parlament, menade han också att det inte var 

självklart att det var just demokrati som var den bästa regeringsformen. Premiärminister Lee har 

också uttalat sig om att demokrati inte handlar om andelen oppositionspolitiker i landets parlament 

utan snarare hur debatten förs i parlamentet (Transprict - Prime Minister's Office, 2014|Channel 

NewsAsia, 2015).  

     Oppositionspolitiker i Singapore har å sin sida anklagat regeringen och det styrande People's 

Action Party för att använda sig av auktoritära metoder för att tysta oppositionella röster. Man 

hänvisar bland annat till att det saknas tillstånd för offentliga möten, rätten att demonstrera är 

kraftigt inskränkt och att flera oppositionspolitiker har blivit stämda av företrädare för det styrande 

partiet, vilket många gånger omöjliggjort exempelvis deltagande i dem allmänna valen och friheten 

att resa in och ut ur landet (Soon Juan, 2007). Organisationen Freedom House, som är en obunden 

organisation med målet att främja politisk frihet, har i sina rapporter beskrivit Singapore som en 

form av begränsad demokrati. Man har i sina rapporter bland annat pekat bland annat på 

demokratiska och positiva faktorer som låg korruption och avsaknaden av valfusk. Samtidigt har 

dessa också poängterat att det t.ex. inte finns någon oberoende valmyndighet i landet samt 

inskränkningarna i yttrandefriheten (Freedom House, 2016).  

     Man kan konstatera är att oppositionspolitiker i Singapore beskyller regeringen för att använda 
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sig av auktoritära metoder för att slå ner landets opposition genom att använda sig av olika former 

av inskränkningar i dem demokratiska- och mänskliga rättigheterna. Representanter för det styrande 

partiet sedan 1959, People's Action Party, menar å sin sida att det nuvarande systemet med 

återkommande val i landet är det bästa och mest effektiva för att förse Singapore med en stabil 

regering. Regeringssidan förnekar alltså inte uttryckligen att landet kan ha vad som kan beskrivas 

som auktoritära drag men tycks istället hänvisa till att det är svårt att applicera det som många ser 

som västerländska demokratiska värderingar utan talar istället om ”asiatiska värderingar” 

(Diamond, 2008). Och andra sidan brukar auktoritära regimer präglas av utbredd korruption, 

valfusk och liknande vilket inte existerar i Singapore.  

     Alla dessa faktorer gör att Singapore enligt min mening har en oklar regimdimensionell hemvist 

eftersom det inte står helt klart om vad landet egentligen skulle kunna klassas som, en demokrati 

med auktoritära drag, en auktoritär stat med demokratiska inslag eller kanske en form av blandad, 

så kallad hybrid regim?  
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1.1. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie är att applicera fem olika regimtyper på Singapore och avgöra under vilken 

eller eventuellt vilka som Singapore passar in under? För att uppnå detta resultat följer även ett par 

frågeställningar: 

 

* Vilka demokratiska rättigheter finns i Singapore idag?  

 

* Vilka antidemokratiska drag kan urskiljas i Singapore idag? 
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1.2. Metod och material:  

Denna studie är utformad utifrån ett perspektiv där jag kommer att kombinera ett antal 

vetenskapliga metoder. Uppsatsen kommer vara en fallstudie eftersom jag huvudsakligen kommer 

att arbeta utifrån en kvalitativ metod genom att skaffa mig mer djupgående kunskaper om det 

område jag undersöker, i detta fall Singapore. Studien kommer övervägande vara en 

teorikonsumerande studie eftersom jag undersöker ett enskilt fall (regimtypen) och förklarar denna 

med hjälp av redan existerande teorier. Min avgränsning av fallet kretsar huvudsakligen kring hur 

landets politiska system ser ut idag och det också utifrån denna situation som jag kommer att dra 

mina slutsatser (Esaiassson m.fl. 2001, sid. 40-41). Jag avser att fokusera mer på hur det 

singaporianska samhället ser ut i praktiken genom att utgå ifrån fem olika politiska regimtyper. Med 

detta menar jag att jag vill avgöra i vilket grad som Singapore skulle kunna klassas som en stat som 

är demokratisk, dynastisk, totalitär, auktoritär eller hybrid. Det är inte mitt syfte att komma på en 

egen regimtyp.  

     Anledningen till att jag studerar Singapore är för att jag tycker att landet på många sätt är ett 

väldigt spännande exempel på ett land som ter sig vara ganska unikt i världen och i synnerhet i 

regionen. Sociologen Seymour Martin Lipset menade på 1950-talet att ekonomisk utveckling också 

medförde sig demokrati, Singapore torde vara det tydligaste exemplet på att detta påstående är 

motbevisat. Kombinationen av en till synes hård styrd stat fast utan valfusk och korruption för fallet 

än mer intressant. Jag avser att skaffa mig djupgående kunskaper om vilket politiskt system som 

egentligen existerar i Singapore, huruvida påståendena om auktoritära tendenser i den politiska 

styrningen stämmer samt hur den styrande makten respektive oppositionen ställer sig den nuvarande 

politiska situationen. Jag avser förutom att studera och avgöra Singapores regimtyp, också 

undersöka möjligheterna om landet också kan generaliseras och liknas med andra länder i regionen 

som också betonar teorin om ”asiatiska värderingar” (Lipset, 1959).    

     Från början avsåg jag också att kontakta någon eller några representanter för den styrande 

makten i Singapore och fråga dessa hur de själva skulle beskriva landet. Detta betydde dock inte att 

jag enbart avsåg att basera min slutsats på vad representanter för den singaporianska statsmakten 

uppger utan syftet med detta var främst att jag vill skapa mig bild utav hur dem styrande själva 

definierar sitt styre. Förutsatt att jag skulle fått etablerat en form av kontakt i Singapore skulle jag 

ställt några enkla frågor med koppling landets politik. Detta innebär att jag också skulle fått med en 

kvantitativ metod i studien.  

     Dessa planer fick jag dock skrinlägga eftersom det visade sig under studiens gång att regeringen 

i Singapore inte hade någon möjlighet eller avböjde att svara på några sådana frågor vilket således 

betyder att den kvantitativa delen i studien uteblev. 

     Jag avser att jämföra Singapore gentemot följande regimtyper: demokratisk, auktoritär, totalitär, 
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sultanistisk samt hybrid. Därför ska jag att använda mig av vissa av Juan Linz verk, då i synnerhet 

Totalitarian and Authoritarian Regimes. Jag avser också att använda mig av Daniel Silanders bok 

Politiska regimer eftersom denna innehåller mycket skrivet om dem fem regimtyperna som jag vill 

undersöka och applicera på Singapore. Jag avser att sträva efter att använda mig av en så jämn 

fördelning av mina källor som möjligt. Jag avser också att använda mig av andra författare som 

skrivit om regimtyper. Jag skall kortfattat skildra dem fem regimtyperna som jag senare skall 

applicera på Singapore och sedan, med hjälp av det fakta som inhämtat, jämföra vilken av dessa 

som passar bäst in på landet. Jag utesluter inte att jag kan applicera fler än en regimtyp på 

Singapore men min huvudfokus är huvudsakligen applicera en typ på landet.    

     Eftersom studien syftar till att avgöra Singapores regimtyp så avser jag att avgränsa empirin till 

att i största del omfatta dagens politiska situation i Singapore, snarare än att blicka tillbaka på 

landets historia. En kort historisk tillbakablick skall givetvis genomföras men huvudfokus skall 

ligga på att undersöka nutiden.  

     Jag anser att boken Singapore Politics under the People's Action Party från 2002 är en värdefull 

källa eftersom denna på et mycket ingående sätt skildrar hur Singapore har utvecklats och styrs 

under People’s Action Party’s tid vid makten. Boken innehåller omfattande undersökningar och 

även intervjuer med olika representanter för både regeringssidan, opposition och så vidare. Denna 

bok kommer därför spela en central roll i uppsatsen. Men jag anser det också viktigt att använda sig 

andra källor eftersom det är riskabelt att förlita sig allt för mycket på en källa eftersom studien då 

riskerar att bli skildrad ur ett ensidigt perspektiv vilket inte är min avsikt. Jag kommer därför att 

använda mig av ex. Freedom House och Transparency Index för att få en mer allomfattande bild av 

landet. Jag avser också att använda mig av en rad andra litterära källor som handlar om Singapores 

politiska system, några exempel kan vara Authoritarian Rule of Law och Parties and Politics: A 

Study of Opposition Parties and the Pap in Singapore. 

     Jag vill också tillägga att jag har bedömt det som svårt att hitta objektiva källor om Singapore. 

Precis lika väl som regeringssidan anser att man sedan 1959 försett landet med en effektiv och 

framgångsrik regering, likväl anser många oppositionella att landet besitter såväl auktoritära som 

totalitära drag. Denna uppenbara polarisering gör det enligt mig svårt att hitta källor som skildrar 

Singapore hur en helt objektiv synvinkel men samtidigt behöver inte detta bara vara till ondo för 

studiens slutresultat eftersom detta snarare handlar om att behandla dem fakta som finns om landets 

politiska styre och situation snarare att avgöra vilken sida som har rätt eller inte. Därför passar 

regimtyperna och regimdimensionerna in att applicera på landet eftersom dessa inte är subjektiva. 
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2. Forskningsöversikt och teoretisk utgångspunkt: 

I denna del av studien skall jag gå närmare in på vad regimstudier egentligen handlar om vad som 

tidigare skrivits om dessa. Jag kommer också att närmare beskriva ett antal olika politiska 

regimtyper och här främst fokusera på beskrivande av demokratiska och auktoritära regimer men 

jag kommer också att fokusera på dem totalitära och hybrida regimtyperna eftersom dessa två också 

är av intresse när jag skall undersöka Singapore.   

     Regimstudier är ett forskningsområde som har skildrats av lång rad statsvetare genom historien. 

Att detta är fallet beror främst på att regimer ligger till grund för hur politiken utövas inom en 

statsapparat. Dem politiska spelreglerna i en regim skiljer sig åt beroende på vilken typ av regim 

som en stat styrs utifrån och det är också dessa spelregler som sätter agendan för hur dem politiska 

besluten utformas i staten (Almond & Powell, 1996, sid. 3-5).  

     En politisk regim är helt avgörande för en stats existens och för att en sådan regim skall kunna 

verka krävs också ett geografiskt avgränsat område där regimen kan utöva en suverän kontroll över 

sitt territorium och sina medborgare. Oavsett om regimen kan anses vara demokratisk eller 

diktatorisk så krävs alltid en form av internationell acceptans för regimen i fråga. Hur stabil en 

statsbildning är beror i högsta grad på hur stabil statens regimtyp är, oavsett typ. Stabila stater 

tenderar att präglas av en fungerande regim medan instabila stater istället präglas av politisk- och 

social oro, vilket exempelvis kan kännetecknas av regeringskriser, återkommande nyval, 

statskupper eller inbördeskrig. (Silander, 2012, sid. 16).  

      Den kanadensisk-amerikanske statsvetaren David Easton beskrev 1965 i sin bok A Systems 

Analysis of Political Life hur en regim är uppbyggd. I detta ingick framför allt tre begrepp som är 

vitala för alla regimtyper. Dessa utgörs av regimvärden, vilket innebär sådana värderingar som tas 

för givna av medborgarna och i det politiska livet. Dessa värden är vitala för samhällsbygget och 

består både formella och informella regler och principer och på vilka sorts ideal som landets politik 

skall bygga på. Värdena kan bestå av ex. Ideologier eller olika former av antaganden som fungerar 

som riktlinjer för det politiska livet. Olika typer av regimer bygger såklart på olika regimvärden 

vilket påverkar dess innehåll. Regimnormer innebär sådana handlingar som anses vara praxis i den 

politiska processen. Detta tar sig uttryck när olika former av krav successivt utvecklas till politiska 

beslut som sen omsätts i praktiken i samhället. Dessa normer kan vara av båda formell och 

informell art, t.ex. genom en skriven konstitution eller konstitutionell praxis. Sist har vi 

regiminstitutioner, vilka organiserar den politiska makten inom en stat och sedan utövar denna. Det 

är dessa institutioner som är ett krav för att den politiska makten inom en stat skall kunna 

organiseras. Inom dessa institutioner debatteras, beslutas och genomförs politiska beslut men det 

handlar också om dem som sitter med och beslutar om politiken. Dessa institutioner ger med andra 

ord de olika politiska aktörerna inom en stat sina roller och begränsningar gentemot varandra 
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(Easton, 1965, sid. 193-211).  

     Jag kommer i denna studie att utgå ifrån fem olika typer av regimer som kan anses vara dem som 

skildrats mest inom statsvetenskapen och som jag anser är dem mest relevanta kopplade till studien 

kring Singapore: den demokratiska, den dynastiska, den totalitära, den auktoritära samt den 

hybrida. Dessa regimtyper hör till dem mest omskrivna men det finns också andra typer.  

     Den finske statsvetaren Lauri Karvonen förde i sin bok Diktatur – om ofrihetens politiska system 

från 2008 istället fram tre typer av regimer, demokrati, halvdemokrati och diktatur. Denna 

definition innebär med andra ord att huvudfokus istället ligger på tre regimtyper, ett fritt politiskt 

system, ett ofritt politiskt system samt ett system som pendlar i mellan dessa två (Karvonen, 2008, 

sid. 18-19). 

     Jag har valt att använda mig av dem förstnämnda fem regimtyperna eftersom jag anser att den 

sistnämnda definitionen riskerar att bli något snäv när det gäller att definiera Singapores regimtyp 

eftersom det som tidigare nämnt råder en stor osäkerhet kring hur man egentligen skall definiera 

Singapore. Därför eftersträvar jag en bredare definition av regimtyper för att kunna få ett bredare 

perspektiv och också få möjligheten att applicera flera regimtyper på Singapore.   

     Jag har valt att anamma fyra så kallade regimdimensioner för att lättare kunna studera 

relationerna mellan samhällslivet och dem olika regimtyperna. I sin bok Problems of Democratic 

Transition and Consolidation från 1996 identifierade statsvetarna Juan Linz och Alfred Stepan fyra 

olika dimensioner: ideologi, ledarskap, politiska partier (pluralism) och civilt samhälle 

(mobilisering). Dessa fyra regimdimensioner pekades från början ut av Juan Linz i en artikel från 

1964, An Authoritarian Regime: Spain. I denna artikel, som starkt bidrog till att skilja den totalitära 

och den auktoritära regimtypen åt, argumenterade Linz att en auktoritär stat skiljde sig från en 

totalitär på de fyra ovan nämnda regimdimensionerna. Dessa fyra dimensioner har sedan används av 

många andra statsvetare och forskare genom att man applicerar även på andra regimtyper än just 

den totalitära och auktoritära (Linz & Stepan, 1996, sid. 3-4). 

     Lauri Karvonen identifierade också han fyra regimdimensioner i sin bok från 2008, men här 

benämndes dessa istället som politik, rättigheter, statsinstitutioner samt civilt samhälle (Karvonen, 

2008, sid. 18). Det som skiljer dessa dimensioner ifrån de som Linz och Stepan skrev om i sin bok 

från 1996, är huvudsakligen att dessa tenderar att fokusera mer allmänt om tillståndet i staten och 

dess institutioner och utelämnar tills stor del ledarskapsområdet. Jag anser Linz och Stepans 

dimensioner passar bättre att tillämpa på denna studie eftersom jag anser att dessa är mer breda och 

man därigenom kan få ut mer information om respektive område vilket gör att man också lättare 

kan få fram ett bra slutresultat.    

     Genom att applicera Linz och Stepans regimdimensioner på ovan nämnda regimtyper kan man få 

reda mer exakt på vad varje enskild regimtyp har för former av variationer, vilka likheter och 
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skillnader som finns mellan dessa samt konsolidering. Mitt syfte med nästkommande del av denna 

studie är att gå närmare in och beskriva både regimdimensioner och regimtyper så att detta kan vara 

mer hjälpfullt i analysen om Singapore där jag ska applicera landet på dessa regimtyper genom att 

använda mig av dimensionerna.  

     Efter beskrivningen av dem fyra regimtyper följer även några andra regimtyper som beskrivits 

men som jag har valt bort i denna studie eftersom jag anser att dem nedanstående fyra är dem mest 

väsentliga för analysen.  

 

2.1. Teoretisk utgångspunkt – regimdimensionerna: 

Men vad innebär då egentligen dessa regimdimensioner och hur ska man använda dessa för att 

beskriva ett lands regim? Dimensionerna är dem faktorer som avser att uppfånga en rad olika 

uppsättningar av statliga institutioner, regimnormer och regimvärden och hur deras roll ser ut och 

brukas inom samhället och den politiska förvaltningen. Dimensionerna används främst för att kunna 

klargöra skillnader mellan olika diktatoriska regimer men också för att göra åtskillnad mellan 

demokrati och diktatur i allmänhet. Låt oss gå vidare med en närmare beskrivning av dem fyra 

dimensionerna som nämndes i den tidigare delen av studien.   

     För att börja med att beskriva ideologin så är detta ett begrepp som avhandlar en form av politisk 

beskrivning av verkligheten, dvs. hur samhället och dess institutioner har kommit till. Inom detta 

område beskrivs också vilken roll ledarskapet har och också samhällets framtida utveckling.  

     Ledarskapsdimensionen handlar om det som rubriken antyder, nämligen vem eller vilka som styr 

staten, under vilka former dem styrande har kommit att anamma denna roll samt vilka 

maktbefogenheter som dessa besitter. Dimensionen behandlar också om huruvida några 

begränsningar existerar kring ledarskapet och i sådana fall hur dessa verkar i förhållande till dessa 

begränsningar. 

     Dimensionen om dem politiska partierna (pluralism) avhandlar området med de officiellt 

organiserade partier inom den politiska regimen som skapats i syfte att konkurrera om makten och 

dess befogenheter. Denna dimension kan skilja sig vitt och brett mellan dem olika regimtyperna 

vilket kommer avhandlas nedan. 

     Det civila samhället (mobilisering) behandlar den sfär av samhället som inte nödvändigtvis 

behöver vara politiska i sig men som ändå representerar ett intresseområde inom det politiska 

systemet. Denna samhällssfär inkluderar ett brett område av olika organisationer och föreningar, 

såsom exempelvis fackföreningar, idrottsklubbar, religiösa rörelser, ordenssällskap eller helt enkelt 

bara medborgare som engagerar sig i samhällslivet för att påverka det politiska beslutsfattandet 

(Linz & Stepan, 1996, sid. 14).   
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Dem fem regimtyperna: 

När nu dem fyra regimdimensionerna har beskrivits, låt oss då titta närmare på dem fem 

regimtyperna och vad som karaktäriserar dessa i förhållande till dem nyss skildrade 

regimdimensionerna. Beskrivningen av demokratin börjar och därefter följer dem regimtyper som 

faller inom den diktatoriska familjen. 

 

Regimtyp 1: Demokratin: 

Låt oss börja med att titta närmare på studierna kring demokratin, vilket är ett av statsvetenskapens 

mest omfattande områden. Även om definitionen av demokrati för många idag är något som kan 

verka självklart så har det allt sedan begreppet yttrades i det antika Grekland, lanserats en lång rad 

olika idéer om vad demokrati egentligen innebär. I de första studierna som gjorde kring detta 

område kategoriserades demokrati ställd emot diktatur. Generellt sett betydde demokrati ett 

statsskick där man styrde efter folkets vilja och en diktatur där en mindre grupp styrde utan hänsyn 

till den stora massans åsikter. Även om många olika inriktningar därefter har utvecklats ur 

demokratibegreppet så är det främst två inriktningar som betonats, nämligen elektoral demokrati 

och liberal demokrati (Silander, 2012, sid. 20-21).  

     Den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeter definierade elektoral demokrati i sitt verk 

Kapitalism, Socialism och Demokrati ifrån 1942 som en kamp mellan eliter och dem allmänna 

valen syftade till att kontrollera dessa. Folk i allmänhet kunde omöjligen sätta sig in in alla viktiga 

politiska beslut som fattades varje år så detta skulle istället överlåtas åt en utbildad elit att besluta 

om. Även om valen baserades på folkets vilja var exempelvis ett högt valdeltagande inte vitalt för 

en fungerande elektoral demokrati eftersom detta riskerade att en allt för stor del av den obildade 

massan fick för mycket att säga till om. Grundstenen för en elektoral demokrati är därigenom 

återkommande val och en utbildad elit som fattar besluten å folkets vägnar (Schumpeter, 1942).  

     Kritiken mot denna begränsade definition av demokrati tilltog under senare hälften av 1900-talet 

och bland andra den amerikanske statsvetaren Larry Diamond menade att demokrati bestod av mer 

än bara allmänna val. En demokrati behövde också innehålla en rad olika politiska- och sociala 

rättigheter för medborgarna, såsom religionsfrihet, demonstrationsfrihet och minoritetsrättigheter. 

Ett demokratiskt beslut om att exkludera en minoritet från beslutsfattandet skulle därigenom vara 

otänkbart, trots att kanske en majoritet av befolkningen stod bakom detta, efter detta skulle strida 

mot dem demokratiska rättigheterna (Diamond, 2003, 35-36).  

     En av de allra främsta definitionerna av demokrati har yttrats av Robert Dahl som 1989 beskrev 

demokrati som en regim bestående av institutioner. Dessa institutioner inkluderade mycket av det 

som man idag i västerländska demokratier ser som självklart, bland annat fria och allmänna val, lika 

rösträtt, yttrandefrihet, organisationsfrihet, representativitet, pressfrihet osv. Också dem politiska 



14 

 

motståndarnas förmåga att acceptera en förlust vid ett val är också centralt för en fungerande 

demokrati.  

     Dahl menade att det var sju olika kriterier som behövde existera och respekteras för att 

upprätthållandet av en demokrati skulle vara möjligt. Men eftersom Dahl också menade att det var i 

princip omöjligt att uppnå en sann demokrati, gav han denna modell namnet polyarki. Detta 

begrepp innehåller det som man i dagligt tal kan beteckna som demokratiska institutioner. Dessa sju 

kriterier inkluderade följande: 

1. Valda företrädare (en grupp människor som i en församling styr politiskt å folkets vägnar) 

2. Fria och rättvisa val (rätten för folket att på lika villkor välja och avsätta sina ledare) 

3. Allmän och lika rösträtt (rätten för folket att delta oavsett ex. kön, etnicitet och liknande) 

4. Rätt att kandidera i val (rätten att ställa upp som representant för val till församlingen) 

5. Yttrandefrihet (rätten att kunna yttra sig fritt utan risk för statliga repressalier) 

6. Tillgång till alternativa medier och information (rätten att fritt kunna ta del av information 

som inte är statskontrollerad eller censurerad) 

7. Fria organisationer (rätten att fritt bilda samfund, föreningar och organisationer utan statliga 

och lagliga hinder) 

(Dahl, 1989).  

     Med andra ord kan man konstatera att definitionen av en polyarki är långt mer mångfacetterad än 

Schumpeters elektorala demokratimodell. Som ett exempel skulle det vara otänkbart att i en stat 

hålla en folkomröstning om att upphäva ett minoritetsskydd för en del av befolkningen trots att en 

majoritet av befolkningen i teorin kanske skulle stödja detta. Detta eftersom en sådan handling 

skulle komma i strid med dem demokratiska rättigheterna. I en elektoral demokrati skulle dock en 

sådan handling kunna vara mer trolig eftersom rättigheterna i denna modell inte är lika tydligt 

definierade.       

     Så när nu en demokratisk regim har beskrivits i generella drag, lått oss då applicera dem fyra 

dimensionerna på denna regimtyp. Eftersom polyarkin och den elektorala demokratin är två olika 

definitioner så får dessa appliceringar olika utfall: 

*Ideologi: ideologin inom den demokratiska regimtypen bygger alltså på en samhällsuppfattning 

om att den politiska makten som utövas i en statsbildning skall utgå från folket. Detta innebär också 

att den politiska makten är reglerad i lagar och oftast en konstitution. Den styrande makten står med 

andra ord under en rad olika kontrollfunktioner som skall säkerställa att folkets vilja genomförs och 

att inte förtryck uppstår. Grundläggande principer inom denna regimtyp är ex. fria och rättvisa val, 

politisk jämlikhet, medborgerliga rättigheter, friheter för individen osv. (Dahl, 1989)     

*Ledarskap: Liksom inom ideologin, så är även ledarskapet inom demokratin reglerat i lag och är 

baserat på folkets vilja som uttrycker denna vilja genom återkommande och fria val där man röstar 
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på politiska representanter som fattar besluten å folkets vägnar. Även direktdemokratiska fenomen 

som folkomröstningar kan förekomma när folket fattar ett direkt demokratiskt beslut. 

Maktutövningen inom en demokrati kan vara stark men är därför också kraftigt inskränkt till följd 

av dem återkommande valen och den juridiska kontrollen (Silander, 2012, sid. 20-25).  

*Politiska partier: Inom en demokratisk regim spelar dem politiska partierna en stor och central 

roll. Oftast består denna regim av två eller flera partier som konkurrerar med varandra om makten i 

landet genom dem återkommande valen. Dessa val baseras på en princip om majoritetsstyre vilket 

innebär att det eller dem partier som får flest röster också får legitimitet att styra landet. Detta är 

dock inte alltid fallet utan kan skilja sig efter vilken form av valsystem som tillämpas. Dem 

politiska partier representerar folkviljan och skall fatta beslut å dessas vägnar (Silander, 2012, sid. 

20-25).  

*Civilt samhälle: Det civila samhället inom demokratin kännetecknas av ett av ett fritt och öppet 

civilsamhälle där alla medborgare har rätt att engagera sig och yttra sina åsikter utan risk för 

repressalier. Det är också genom detta samhälle som den politiska makten hämtar sina idéer som 

dem senare omvandlar till politiska förslag. Ett fritt civilsamhälle är därför vitalt för en demokratisk 

regim (Silander, 2012, sid. 20-25)  

     Så nu när en demokratisk regim har beskrivits i generella drag, låt oss då gå vidare till det som 

oftast ses som demokratins motpol, nämligen diktaturen. Forskningen kring diktaturer har tagit 

många olika former under åren men framför allt är det två olika inriktningar som har fått störst 

genomslag i den moderna statsvetenskapen, dynastiska regimer, totalitära regimer och auktoritära 

regimer. Låt oss börja med att titta närmare på den mest omskrivna och äldsta diktatoriska 

regimtypen, totalitarism och sedan fördjupa oss mer kring dem auktoritära, dynastiska samt dem 

hybrida regimtyperna.   

 

Regimtyp 2: Den totalitära: 

När det gäller den totalitära regimtypen utgick denna huvudsakligen ifrån den politiska 

utvecklingen som skedde i en del länder i Europa under första halvan av 1900-talet som inleddes 

1922 med fascisten Benito Mussolinis maktövertagande i Italien. Mussolini själv definierade 

fascismen som rörelse där den enda friheten som existerade var statens frihet och individens inom 

denna. Fascismen var en totalitär rörelse som skulle genomsyra allt i både det politiska- och 

vardagliga livet. Därför kunde det heller inte finnas några partier, grupper eller andra 

sammanslutningar. Staten skulle vara allt och fullständigt totalitär (Mussolini & Gentile, 1932).  

     I totalitära regimer som ovan nämnda Mussolinis Italien, Nazityskland och Sovjetunionen under 

Josef Stalin också terrorn eller hot om våldsanvändning varit en central för den styrande makten att 

hävda sig gentemot meningsmotståndare. Kollektivt stämplade av olika grupper som statsfiender 
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var också något som var frekvent förekommande (Arendt, 1951|Silander, 2012, sid. 29). 

     Dem båda amerikanska statsvetarna Zbigniew Brzezinksi och Carl Friedrich menade i sin studie 

Totalitarian Dictatorship and Autocracy från 1956 att totalitära stater använde sig ideologi för att 

behålla en repressiv kontroll över samhället, vars syfte var att skapa en i det närmaste total kontroll 

över både det privata- och politiska livet. Detta menade dem kännetecknades av en stat där endast 

ett parti var tillåtet, som i sin tur styrdes med järnhand av en stark ledare, medan samhället 

kontrollerades av en oftast brutal säkerhetstjänst och ett system där medborgarna var skyldiga att 

rapportera avvikande beteende, på så sätt kunde ingen känna sig säker och statens kontroll sträckte 

sig i princip överallt. Någon yttrandefrihet existerar inte och medier finns snarare till för att 

förmedla regimens budskap än att informera medborgarna (Friedrich & Brzezinski, 1956).  

*Ideologi: Som beskrivet så är ideologin central inom den totalitära regimtypen. Detta 

kännetecknas genom en officiell allomfattande ideologi som gör anspråk att företräda alla hörn i 

samhällslivet, politiska såväl som privata. Denna ideologi innebär att det statsbärande partiet och 

den starke ledargestalten har en stabil grund för att utöva sin politik. Ideologin genomsyrar precis 

allt i samhällslivet fungerar som en vägvisare för ledaren att föra fram sin utopiska föreställning om 

hur landet skall regeras och hur framtiden skall formas. Detta kan skilja sig mellan olika totalitära 

stater men principen om en mobiliserande officiell ideologi är gemensamt för alla totalitära stater 

(Linz, 2000, sid. 76-78).  

*Ledarskapet: Inom den totalitära regimtypen är ledargestalten helt central och kännetecknas av 

ett ämbete med nästintill obegränsad maktfunktion vilket beror på avsaknaden av dem juridiska 

hinder som reglerar ledarskapet inom exempelvis en demokrati. Lagar och regleringar kan existera 

på pappret men har i praktiken ingen som helst betydelse. Ledaren innehar en total och oinskränkt 

makt över både det politiska- och samhälleliga livet och omges inte sällan av en omfattande 

personkult som beskriver denne som en upplyst människa med nästintill omänskliga förmågor. 

Exempel på sådana ledare är Rumäniens förre diktator Nicolae Ceaușescu, Albaniens 

envåldshärskare Enver Hoxha och Sovjetunionens ledare Josef Stalin. Inte sällan omges ledaren, 

förutom sin personkult, av en väloljad propagandamaskin som ständigt matar ut nyheter om 

ledarens förträfflighet till medborgarna (Friedrich & Brzezinski, 1959, sid. 10|Linz, 2000, sid. 114-

116). 

*Politiska partier: Eftersom den totalitära regimtypen präglas av en allomfattande ideologi och en 

stark ledare, innebär detta också att all makt är koncentrerad kring ett enda stort statsbärande parti 

som oftast är det enda tillåtna partiet som får existera inom staten. Partiet genomsyrar allt i 

samhällslivet och bygger på en extrem maktcentralisering kring ledaren och dennes närmaste lojala 

bekantskapskrets. Inte sällan är också medlemskap i partiet obligatoriskt för medborgarna. Partiet 

existerar enbart för att verkställa ledarens politiska ambitioner. Gränslandet mellan parti och stat 
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tycks inte existera utan istället så är det staten som lyder under partiet snarare än tvärtom. Partiet har 

förgreningar överallt i samhället i form av lojala medarbetare och kontrollerar samhället med våld 

eller hot om våldsanvändning (Linz, 2000, sid. 94|78-114). 

*Civilt samhälle: Den totalitära regimtypen kännetecknas av att ett fritt civilsamhälle inte existerar 

eftersom detta ses som hotfullt gentemot den styrande makten. Försök till att skapa ett civilsamhälle 

utom partiets ramar bemöts med hårda repressalier. Och det civilsamhälle som kan tänkas existera, 

gör detta enbart på den styrande maktens villkor och inget annat och står oftast under direkt kontroll 

av dessa.    

 

Regimtyp 3: Den auktoritära: 

Under den senare delen av 1900-talet så framförde dock en rad andra statsvetare en teori som gick 

ut på att en totalitär regim som verkar på folkets stöd snarare än hot om terror. Istället har regimen 

genom manipulation övertygat medborgarna att denna verkar för deras bästa och kan snarare handla 

på ett sätt som skulle kunna anses vara mer demokratiskt där man belönar medborgarna istället för 

straffa dem vilket kan minska behovet av repressalier. Denna teori har främst framförts av den 

spanske sociologen och statsvetaren Juan Linz i sitt verk Totalitarian and Authoritarian Regimes 

från 2000 (Linz, 2000, sid. 66).  

     Totalitära regimer var länge ett dominerande begrepp inom statsvetenskapen för att beskriva 

diktaturstater men detta började luckras upp under främst 1960-talet eftersom begreppet totalitär 

hade blivit allt för omfattande för att beskriva många diktaturer i världen efter andra världskrigets 

slut. Istället växte teorin om auktoritära regimer fram som en motpol till den totalitära.   

     Den spanske sociologen och statsvetaren Juan Linz tillhör en av de mest inflytelserika skildrarna 

av auktoritära regimer och var också den som bidrog till att skilja begreppet ”auktoritär” 

från ”totalitär”. År 1964 författade Linz en artikel med namnet ”En auktoritär regim: Spanien”, i 

vilken han skildrade sitt hemland Spanien under diktatorn Francisco Francos styre men även 

grannlandet Portugal under ledning av Antonio de Oliveira Salazar. Linz menade att i dessa länder 

fanns en typ av diktaturstater som inte kunde göra anspråk på den totala kontroll av det politiska- 

och samhälleliga livet som den totalitära regimen gjorde anspråk på. Linz definierade den 

auktoritära regimtypen som bestående av huvudsakligen fyra olika egenskaper: en begränsad och 

ickerepresentativ politisk pluralism, dvs. begränsningar för politiska partier, organisationer och 

liknande, användandet av känsloargument och hotet om en osäker framtid som en anledning till 

regimens fortlevnad, politiskt mobilisering är inte tillåten annat om den är sanktionerad av regimen 

samt att den verkställande makten inte är helt klart definierad (Linz, 1964). 

*Ideologi: Det speciella med begreppet ideologi inom den auktoritära regimtypen är avsaknaden av 

en bestämd ideologi utan fokus ligger istället på antidemokratiska värderingar som kan vara både 
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höger och vänster. Istället fungerar oftast nationalismen som en slags ideologi. Den auktoritära 

regimtypen innebär istället en tro på ett starkt parti som skall diktera villkoren i samhället och lösa 

dess problem. Detta parti saknar inte sällan en klar ideologisk hemvist utan är istället ett ”catch-all”-

parti med nationalismen i centrum. Till skillnad från den totalitära regimtypen är dock den 

auktoritära inte lika enhetligt utan kan bestå av fraktioner som alla representerar sina egna intressen 

om hur staten skall styras. Detta kan innebära att maktkamper kan uppstå mellan dem olika 

fraktionerna. En politisk pluralism existerar därför inom en auktoritär statsbildning men är kraftigt 

begränsad och existerar inte utanför det styrande partiet (Linz, 2000, sid. 53).  

*Ledarskap: Det starka och individuella ledarskapet är centralt inom den auktoritära regimtypen. 

Detta ledarskap omger sig av ett dominerande statsbärande parti som styr landet i samarbete med 

olika privilegierade eliter För att upprätthålla sin makt har ledarskapet en väloljad säkerhetsapparat 

som med hjälp av våld eller hot om våld ser till att upprätthålla ordning i samhället. Juridiska 

begränsningar för den styrande makten kan existera på pappret men har nästan alltid ingen 

betydelse i praktiken. Ett tydligt exempel på detta är Uzbekistans förre president Islam Karimov 

som i strid med landets konstitution satt kvar som president i fyra mandatperioder trots att 

konstitutionen föreskriver att endast två efterföljande perioder är tillåtna (The Diplomat, 2015). Till 

skillnad från totalitarismen befäster den auktoritära regimen sin makt genom allianser med eliter 

som också dem har stort inflytande över samhällslivet. Detta innebär att det finns ett visst mått av 

självständighet inom t.ex. statliga och militära kretsar för att makten skall kunna vara säkra på dess 

stöd. Men allt för stor konkurrens om makten ses som ett hot mot ledarskapet, vilket också markeras 

tydligt genom repressalier (Silander, 2012, sid. 32-36).  

Politiska partier: En auktoritär regim kännetecknas av ett stort dominerande parti med 

nationalistisk hemvist som dominerar det politiska livet i staten. Detta innebär dock inte att andra 

partier också kan tillåtas existera och verka men i själva verket är dessa bara marionetter som enbart 

existerar för att ge det styrande partiet legitimitet. Precis som i den totalitära regimtypen tenderar 

gränslandet mellan parti och stat att suddas ut. Partiet är oftast dem som kontrollerar valprocesser, 

möjligheten för konkurrerande partier att verka, militär, media och oftast en omfattande censur. Ett 

allvarligt hot att utmana det styrande partiet bemöts alltid med ingripande från säkerhetsapparaten 

(Silander, 2012 sid. 32-36).  

Civilt samhälle: Ett civilt samhälle existerar inom en auktoritär stat men det är väldigt begränsat 

och kringskuret till följd av det faktum att den styrande makten noggrant följer dess utövande. De 

civila samhället kan verka relativt fritt så länge inte detta är ett hot mot den styrande makten. 

Civilsamhället kan därför också fungera som en påverkande faktor gentemot makten så att ett visst 

mått av folkvilja skall genomföras så att risken för revolt inte växer sig för stark. Men något fritt 

och dynamiskt civilsamhälle är det inte på tal om (Silander, 2012, sid. 32-36). 
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Regimtyp 4: Den dynastiska: 

Den dynastiska regimtypen, även kallad sultanistiska, benämndes först av statsvetaren Juan Linz 

under 1970-talet och utvecklades ur forskningen av dem totalitära och auktoritära regimtyperna. 

Linz menade att denna typ av regim inte nödvändigtvis behövde skilja sig så mycket åt från ett 

totalitärt eller auktoritärt styrelseskick, utan istället handlade det om ledarens attityd gentemot 

politiken, maktstrukturen och den sociala strukturen. Makten är oftast centrerad kring en familj med 

en envåldshärskare i centrum. Makten bygger på sedvänjor och legitimeras genom att den aktuella 

familjen har suttit vid makten i hundratals år. Familjeband avgör vem som ska styra landet och 

politisk utövning utifrån det ideologiska sätt som tillämpas i västvärlden ses som ett hot gentemot 

den styrande dynastin och är inte tillåten (Chehabi & Linz, 1998, sid. 4-5). Låt oss titta närmare på 

vad som kännetecknar en sultanistisk regim. 

Ideologi: Ett ideologiskt styrelseskick såsom i västliga demokratier existerar inte inom en dynastisk 

regim. Det som kan liknas vid en ideologi är snarare sedvänjor och uttalanden från kungen eller 

familjen. Dessa principer är dock inte huggna i sten utan kan när som helst ändras efter ledarens 

behag.  

Ledarskap: Ledarskapet inom en dynastisk regim bygger på en enorm och mytisk centralisering 

kring makthavaren som motiveras av ett traditionellt arv som grundar sig på familjeband. Ledaren 

styr landet med hjälp av andra medlemmar av sin familj och det är också intresseområdena inom 

ledarskapet som styr landets ekonomiska intressen eftersom den styrande dynastin kontrollerar allt i 

samhället. Det finns ingen privat eller offentlig makt utan enbart makten kring ledaren. Detta ledar 

oftast till ett mycket mer personligt präglat maktutövande eftersom det inte finns några funktioner 

för att förhindra ledaren. Tydliga exempel på sultanistiska ledare är bland andra Haitis 

envåldshärskare Jean Francois Duvalier, Nordkoreas dynastiska ledarskap med Kim Jong-un i 

spetsen samt det självutropade Centralafrikanska Kejsardömet under ledning av Jean-Bedel Bokassa 

under en period i slutet av 1970-talet (Linz & Stepan, 1996, sid. 51).  

Politiska partier: Politiska partier existerar inte inom en dynastisk regim. Detta eftersom det är 

ledaren och dennes personliga preferenser som styr maktutövandet vilket också innebär att landets 

alla resurser ligger under ledarens makt. Även om institutioner kan existera så är dessa inte mer än 

en pappersprodukt och styrs i själva verket av dynastiska familjen på order av ledaren. Partier kan 

helt enkelt inte existera eftersom ledaren per definition inte kan ha fel och därför bemöts alla former 

av försök till att skapa politiska sammanslutningar mer omedelbar våldsutövning och grova 

repressalier från maktens sida.  

Civilt samhälle: Även om ett civilsamhälle kan existera inom en dynastisk regim så är detta som 

mycket annat inget mer än kraftigt begränsat och under ledarskapets absoluta kontroll. Inga former 

av civilsamhälle med politiska förtecken är tänkbara utan enbart organisationer av ex. social 
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karaktär kan tänkas existera.      

 

Regimtyp 5: Den hybrida:   

Precis som den auktoritära regimtypen utvecklades ur den totalitära, började under 1990-talet även 

den auktoritära typen att diskuteras allt mer. Tidigare totalitära regimer hade under 1980-talet 

omkullkastats och övergått i auktoritära regimer och många auktoritära regimer hade i sin del 

utvecklats till demokratier. Begreppet hybrid regim yttrades under slutet av 1990-talet som en form 

för att beskriva demokratier där den demokratiska processen inte kan sägas vara helt genomförd. 

Även om det råder oenighet om huruvida hybrida regimer verkligen kan klassificeras som en egen 

regimtyp så brukar dessa oftast beskrivas som på ett sätt som jag tidigare använt i denna studie, 

nämligen en begränsad demokrati. En hybrid regim behöver inte betyda att det inte förekommer 

allmänna och fria val i landet, till och med fredliga maktskiften kan frekvent förekomma. Istället 

brukar landet också samtidigt kännetecknas av politisk turbulens och många gånger social oro. 

Inskränkningar i dem medborgerliga fri- och rättigheterna kan förekomma liksom ett visst 

användande av polis- och säkerhetstjänst gentemot den aktuella oppositionen (Schedler, 2006). 

Ideologi: En hybrid regim är precis vad namnet antyder, nämligen en form av blandning mellan 

demokrati och diktatur. Ideologin inom en sådan här regim bygger på grundläggande demokratiska 

principer men skillnaden från en verklig demokrati är att dem demokratiska normerna, såsom civila- 

och politiska rättigheter tenderar att vara mer instabila. Detta innebär att en hybrid stat till synes kan 

vara en ganska välfungerande demokrati men att detta styrelseskick saknar full förankring i 

samhället vilket kan leda till samhällsomvälvningar som inte är troliga i en demokrati (Silander, 

2012, sid. 32-36). 

Ledarskapet: Ledarskapet inom en hybrid stat utses oftast genom demokratiska val av folket och 

detta präglas av konkurrerande eliter som tävlar om makten. Till skillnad från en sann demokrati så 

kännetecknas istället en hybrid stat av en mycket större spänning mellan regering och opposition. 

Den styrande makten kan t.ex. använda sig av viss våldsutövning, valfusk och mutor för att 

förhindra sina motståndare från att komma till makten. Detta behöver dock inte innebära att ett 

fredligt maktskifte inte kan äga rum (Silander, 2012, sid. 32-36)  

Politiska partier: Precis som i en demokratisk regim så finns flera olika konkurrerande partier 

också i en hybrid regim som tävlar i allmänna val. Till skillnad från en demokrati är dock dem 

auktoritära tendenserna här än mer tydliga. De flesta politiska företrädare brukar betona deras 

lojalitet gentemot demokratins principer men i en valkampanj tenderar istället regeringssidan att 

gynnas i medier och som också oftast utövar ett förtryckande förhållningssätt gentemot 

oppositionen och ett visst våldsanvändande (Silander, 2012, sid. 32-36).  

Civilt samhälle: Civilsamhället är i en hybrid regim ett fritt sådant men kännetecknas också av en 
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bristande rättssäkerhet och begränsning där den styrande makten på olika sätt försöker förhindra 

opinionsyttringar som kan verka kritisk mot makten. Detta kan ske genom tillämpande av olika 

lagar och censur samt brist på respekt för oppositionella, religion och minoriteter (Silander, 2012, 

sid. 32-36).    
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Sammanfattning av regimtyper och dimensioner: 

När jag nu har gått igenom regimtyperna och dimensionerna följer här en tabell i vilken man kan 

utläsa definitionerna av dessa. I rutorna längst till vänster finns regimdimensionerna infogade och i 

översta raden återfinns regimtyperna. Genom att para ihop respektive regimtyp med dimensionerna 

får man här en kortfattad men tydlig genomgång över hur dessa ser ut. 

 

Tabell nr. 1: 

 Demokrati Totalitarism Auktoritär stat Dynastisk Hybrid stat 

Ideologi Demokratins 

spelregler gäller, 

inom dessa 

verkar ett brett 

spektrum av 

konkurrerande 

värderingar 

En enda tillåten 

och officiell 

ideologi som 

genomsyrar och 

dominerar allt i 

den offentliga 

såväl som den 

privata sfären 

Avsaknaden av 

en officiell 

ideologi 

dominerar. 

Istället betonas 

oftast 

nationalismen 

som en 

allomfattande 

ideologi 

Något sådant 

som ideologi 

existerar inte. 

Ledargestaltens 

personliga vilja 

är det som styr 

Demokratins 

spelregler gäller 

på pappret men 

bygger i själva 

verket på 

konkurrerande 

värderingar med 

en elitistisk 

huvudman 

Ledarskap Bygger på fria, 

rättvisa och 

återkommande 

val med allmän 

rösträtt 

Diktatoriskt 

ledarskap med 

en stark ledare 

baserad på en 

enpartistat 

Diktatoriskt 

ledarskap som är 

baserat på ett 

starkt ledarskap 

som domineras 

av framträdande 

ledare och eliter 

Diktatorisk och 

baserad på en 

individ som 

bygger sin makt 

på urminnes 

hävd 

Bygger på val 

som kan leda till 

maktskiften men 

som oftast 

präglas av 

manipulering, 

korruption och 

inskränkningar 

Politiska 

partier 

Ett fritt och 

mångfacetterat 

partisystem 

Ett enda tillåtet 

statsbärande 

parti. Inte sällan 

är medlemskap 

obligatoriskt 

Oftast ett 

dominerande  

”fånga alla”-

parti utan klar 

ideologisk 

hemvist. Andra 

partier fungerar 

som 

marionettdockor 

åt makten 

Partier existerar 

inte eftersom 

detta skulle hota 

ledarskapets 

makt. Istället 

baserat på 

ledaren och 

dennes närmaste 

krets 

Oftast ett 

mångfacetterat 

system med 

konkurrerande 

partier. Skarpa 

och stundtals 

våldsamma 

motsättningar 

tenderar att visa 

sig 

Civilt samhälle Ett dynamiskt 

civilsamhälle 

som är öppet 

och fritt 

Ett civilsamhälle 

existerar inte. 

Statsintresset 

dominerar 

Ett visst mått av 

civilsamhället 

existerar så 

länge detta inte 

hotar makten 

Ett civilsamhälle 

kan tillåtas så 

länge det 

godkänts av 

ledaren 

Civilsamhället 

är öppet men 

inte helt fritt 

utan tenderar att 

begränsas av 

makten 
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3.0. Resultatredovisning - Vilken regimtyp är Singapore? 

När nu regimtyperna och regimdimensionerna har beskrivits är det tid för att genomföra denna 

studies analys av fallet Singapore. Detta kommer att utföras på ett sådant sätt att dem 

regimdimensioner som beskrivits av Juan Linz, Alfred Stepan samt Daniel Silander kommer att vara 

underrubriker i detta kapitel varunder den aktuella situationen i Singapore kommer att beskrivas 

vilket slutligen kommer att få sin ände i en analyserande slutsats där det skall avgöras vilken av 

dem ovan beskrivna regimtyperna som Singapore bäst skulle kunna klassificeras som.  

3.1. Ideologi i Singapore – är staten partiet eller partiet staten? 

Låt oss börja med att titta närmare på statusen gällande ideologin i landet. En av de mest relevanta 

frågorna att ställa gällande denna regimdimension, även om inte detta nödvändigtvis behöver 

stämma, är såklart hur staten själv definierar sig. Företrädare för politiska- och juridiska 

institutioner i Singapore har vid ett antal tillfällen beskrivit landet som en demokrati baserad på den 

brittiska Westministermodellen. Denna politiska modell är baserad på Storbritanniens 

parlamentariska system och innebär bland annat en stark centralmakt, starka regeringar baserade på 

ett parti inom ett partisystem som ofta domineras av två stora partier, majoritetsval samt att 

regeringens maktutövande saknar egentlig konstitutionell begränsning (Rajah, 2012, sid. 7).   

     Är detta ett påstående som skulle kunna klassas som sanningsenligt? Låt oss titta närmare på hur 

den singaporianska staten har utvecklats sedan självständigheten 1965 och hur situationen ser ut 

idag. 

     Som jag tidigare skrev i texten så hade jag som ett av mina mål att själv kontakta en eller några 

representanter för den styrande makten i Singapore för att personligen få reda på hur dem själva 

definierade sitt styrelseskick. På premiärministerns kansli avböjde man dock att medverka med 

motiveringen att man helt enkelt inte hade möjlighet att tillgodose min förfrågan. Och på grund av 

detta fick jag också skrinlägga planerna på att i detta stycke också infoga ett svar från den styrande 

makten.   

     Om vi ska titta tillbaka på landets ideologiska historia så har Singapore, som tidigare nämnt, 

sedan 1959 styrts av partiet People's Action Party som också helt dominerat landets politiska 

landskap allt sedan självständigheten och är tätt sammankopplat med staten. Partiet har vunnit varje 

val som hållits i landets historia och har aldrig utsatts för något nämnvärd konkurrens. Det råder 

dock delade meningar om vilken ideologisk hemvist partiet egentligen besitter och om partiet 

överhuvudtaget har en ideologi i västerländsk politisk mening, även partiet ursprungligen kan anses 

ha lutat åt socialdemokratin eftersom man till en början främst ville tilltala landets arbetarklass med 

ett vänsternationalistiskt budskap. I boken Politics and Government: Singapore Under the People's 

Action Party från 2002 menade statsvetarna Diane Mauzy and R.S. Milne att partiet huvudsakligen 

är baserat på fyra ideologiska inriktningar: pragmatism (en avvaktande och analyserande inställning 
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till politisk utveckling), meritokrati (fokus på individens begåvning, prestation och erfarenhet), 

multikulturalism (teorin om att olika etniska- och kulturella grupper samlas under samma politiska 

enhet) och asiatiska värderingar (en kollektivistisk ideologi, social harmoni samt respekt för 

auktoriteter) (Mauzy & Milne, 2002, sid. 51-58).  

     Som tidigare nämnt har bland annat Singapores landsfader och förre premiärministern Lee Kuan 

Yew yttrat sig emot vad som kan beskrivas som ”västlig demokrati” med fokus på individens 

rättigheter. Lee menade att denna typ av liberal demokrati inte passade in i det singaporianska 

samhället eftersom detta stod i strid med dem asiatiska värderingarna. Dem västliga försöken att 

sprida sin definition av demokrati runt om i världen kunde istället ses som en form av 

nykolonialism (Diamond, 2008, sid. 16-17).  

     Hur avvisande Singapore är gentemot västliga demokratiska värderingar kan dock anses vara 

omtvistat eftersom landet ändå besitter en hel del attribut som också kan hittas i många 

västerländska demokratier, såsom exempelvis erkännandet av demokratiska institutioner, 

upprätthållandet av en välfärdsstat, återkommande val och ett effektivt rättssystem.  

     Men även om Singapore besitter många västerländska demokratiska attribut samt att landets 

konstitution föreskriver att återkommande val skall hållas minst vart femte år så finns även ett en 

rad olika inskränkningar i dem civila- och medborgerliga rättigheterna. Det singaporianska staten 

respekterar generellt sett dem medborgerliga rättigheterna i landet men det finns även signifikanta 

skillnader från en liberal demokrati. För att ta ett exempel på detta så är det i teorin fullt möjligt för 

singaporianerna att byta regering genom allmänna val men i praktiken skulle detta vara nästintill 

omöjligt att omsätta. Detta eftersom valsystemet är baserat på majoritetsval med valkretsar som är 

utformat på ett sådant sätt som tenderar att gynna det styrande partiet People's Action Party (Mauzy 

& Milne, 2002, sid. 128).  

     Exempel på lagar kraftigt inskränker dem medborgerliga rättigheterna är Internal Security Act, 

Criminal Law Act samt Misuse of Drugs Act. Dessa tre lagar ger bland annat polisen rätt att gripa 

och fängsla personer utan rättegång om det finns misstanke om brott. Internal Security Act, som 

ursprungligen skapades av Storbritannien under kolonialtiden har historiskt använts genom att 

oppositionella har fängslats och att personer som anklagats för att hota den allmänna säkerheten har 

gripits och satts i arrest utan rättegång (Mauzy & Milne, 2002, sid. 129-130).  

     Vad man kan urskilja i det singaporianska ideologiska systemet är att man i generella drag ser sig 

som en form av demokrati även om man inte vill bekänna sig till det västerländska 

demokratibegreppet eftersom dessa står i strid med vad man kallar för asiatiska värderingar. På 

pappret är Singapore en parlamentarisk demokrati men det kan samtidigt konstateras att det 

existerar en hel del drakoniska lagar som på många sätt inskränker den personliga friheten för 

medborgarna.  
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3.2. Ledarskapet i Singapore – under Lees vakande öga: 

Så när vi nu har fått en översikt över hur den ideologiska situationen ser ut i Singapore idag, låt oss 

nu titta närmare på vilka attribut som finns i Singapore gällande regimdimensionen ledarskap. Det 

råder litet tvivel om att den mest markanta detaljen gällande ledarskapet för både People's Action 

Party och Singapore som land är att ha haft Lee Kuan Yew som sin ledare. Lee Kuan Yew var fjärde 

generationens singaporian av kinesiskt ursprung och föddes 1923 i medelklassfamilj. Lee var 

engelskutbildad jurist och grundade 1954 People's Action Party tillsammans med en grupp andra 

engelskutbildade medelklassmän. Lees väg mot makten var långt ifrån utstakad från början, 1959 

hängde det på endast en röst att Lee skulle fått se sig besegrad i en ledarstrid inom partiet (Mauzy & 

Milne, 2002, sid. 5-6).  

     People's Action Party var vid denna tid ett mycket splittrat parti med olika fraktioner som 

inkluderade såväl kommunistiska som anti-kommunistiska fraktioner. När den sistnämnda 

fraktionen bröt sig loss och upplöstes några år senare befäste dock Lee Kuan Yew sin roll som 

ledare över People's Action Party. Det var under Lees ledning som partiet först tog makten i 

Singapore 1959 och Lee utsågs således till Singapores premiärminister. Lee Kuan Yew kom att 

inneha premiärministerposten i Singapore under hela 31 år fram till 1990 då han avgick. Dock så 

ansågs denna avgång som mestadels av symbolisk karaktär eftersom Lee även efter avgången 

fortsatte att besitta ett stort inflytande över den singaporianska politiken. Han stannade kvar inom 

regeringen och tilldelades titeln ”Seniorminister” och därefter ”Ministermentor” innan han slutligen 

trädde tillbaka från regeringen 2011 med motiveringen att det var tid att släppa fram en yngre 

generation. Lee kvarstod dock som parlamentsledamot fram till sin bortgång 2015 (Mauzy & Milne, 

2002, sid. 6).  

     Även om Lee Kuan Yews ställning som Singapores landsfader är otvivelaktig så är det också 

värt att anmärka att det inte förekommer någon form av personkult varken kring Lee eller några 

andra högt uppsatta politiker i Singapore (Mauzy & Milne, 2002, sid. 6).  

     Rent formellt så skiljer sig Singapore inte nämnvärt ifrån många andra västerländska 

demokratier när det gäller maktdelningsprincipen eller hur lagstiftningsarbetet fungerar. Det är 

regeringen som föreslår nya lagar och det är parlamentet som genom ett majoritetsbeslut måste 

godkänna dessa för att de skall upptas i landets författningssamling. Men eftersom parlamentet 

fullständigt domineras av People's Action Party kan lagstiftningen till synes ses som ren formalia 

eftersom partiets absoluta majoritet alltid säkerställer att regeringen kommer att få igenom sina 

förslag till lagstiftning. Detta innebär att det är regeringen, snarare än parlamentet, som innehar den 

verkliga makten i Singapore, en process som påbörjades redan vid People's Action Partys 

maktövertagande efter valet 1959 (Mauzy & Milne, 2002, sid. 25).  

     Även om Lee Kuan Yew avgick som premiärminister 1990 är det intressant att konstatera att 
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premiärministerposten och tillika partiledarposten för People's Action Party sedan 2004 innehas av 

Lees äldste son Lee Hsien Loong. Lee Hsien Loong var tidigare bridaggeneral i Singapores armé 

och var tidigare också vice premiärminister under Lee Kuan Yews efterträdare Goh Chok Tong. 

Skulle detta faktum kunna tyda på en form av dynastiskt ledarskap?  

     Faktum är att det politiska ledarskapet i Singapore vid upprepade tillfällen blivit anklagade för 

nepotism och auktoritära tendenser vilket inte sällan bemötts med starka reaktioner från flera högt 

uppsatta politiker i Singapore. I artikel 2006 hade nyhetsbyrån Bloomberg skrivit ett kritiskt inlägg 

om att premiärminister Lee Hsien Loongs hustru hade utnämnts till en chefspost inom ett statligt 

bolag vilket ledde till att nyhetsbyrån stämdes för ärekränkning av Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong 

och dåvarande premiärminister Goh Chok Tong som menade att påståendena var falska. 

Nyhetsbyrån drog tillbaka artikeln och utfärdade därtill en ursäkt till dem inblandade personerna. 

Därtill betalades ett större skadestånd ut. En liknande händelse utspelade sig kring tidningen 

International Herald Tribune som två gånger stämts för ärekränkning. Det första fallet gällde en rad 

artiklar om bland andra Lee Kuan Yew och Goh Chok Tong som ledde till stämningar och 

skadestånd. Samma tidning publicerade några månader efter det ovan nämnda fallet, en artikel som 

handlade om hur vissa asiatiska länder använder sina rättssystem till att tysta oppositionella röster. 

Även om inte Singapore nämndes i artikel så kom en domstol fram till så ändå var fallet (Soon 

Juan, 2007, sid. 81-85).  

     En annan anmärkningsvärd och sällsynt incident inträffade i april 2016, lite drygt ett år efter det 

att Lee Kuan Yew avlidit. Premiärminister Lee Hsien Loong anklagades av sin syster för att 

använda sig av årsdagen av faderns bortgång till att skapa en form av politisk dynasti i Singapore. 

Premiärminister Lee avfärdade genast anklagelserna och menade att meritokratin var ryggraden i 

det singaporianska samhällssystemet och att uppbyggnaden av en politisk dynasti aldrig skulle 

accepteras av People's Action Party (Strait Times, 2016).  

     Vad kan man då urskilja ur dessa ovan nämnda faktorer gällande ledarskapet? Man kan utan 

tvekan konstatera att ledarskapet i Singapore i praktiken torde kretsa kring den innersta kretsen av 

det styrande People's Action Party. Det stämmer förvisso att parlamentet i teorin har en stor makt 

men eftersom detta domineras av det styrande partiet torde parlamentet inte heller invända gentemot 

regeringen. Singapore präglas med andra ord av en stark centraliserad makt baserad på ett stabilt 

och statsbärande parti som har sin utgångspunkt i den singaporianska regeringen. Premiärministern 

hans kabinett innehar en stark maktställning och har sin utgångspunkt i Lee Kuan Yews politiska 

arv. Frågan är bara hur man ska tolka den styrande maktens oftast kraftfulla reaktioner mot 

beskyllningar som dem uppenbarligen ser som rent förtal? Kan detta tyda på att finns en 

sanningshalt i påståendena om dynastiska tendenser eller är det som många ser som dynastiskt 

egentligen ett uttryck för den i Singapore så omtalade meritokratin?       
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3.4. Politiska partier – People's Action Party och vad mer? 

Det krävs inte en noggrann genomgång av denna studie för att kunna konstatera att Singapores 

partisystem nästintill fullständigt domineras av People's Action Party. Men vad döljer sig 

egentligen bakom portarna på partiets flotta högkvarter i centrala Singapore? Partiet är med 

politiska mått otroligt framgångsrikt och har oavbrutet suttit vid makten i Singapore sedan dem 

allmänna valen 1959 då man för första gången tog hem segern. Detta faktum gör också Singapore 

till ett av de länder i världen där samma parti suttit längst vid makten (Mauzy & Milne, 2002, sid. 

38-40).  

     Som tidigare nämnt så råder det stor oklarhet kring vilken sorts ideologisk hemvist som partiet 

egentligen befinner sig inom. Även om partiet på senare år intagit en mer konservativ och 

pragmatisk inställning så anser vissa statsvetare att partiet närmast kan beskrivas som en form av 

elitistiskt parti där det spelar stor roll vilken utbildningsnivå och livserfarenhet som medlemmarna 

förväntas besitta. Partiet bedriver en hård linje gentemot korruption, vilket partiets grundare Lee 

Kuan Yew menade var ett tredje världens gift som behövde utrotas. Det är också härifrån partiets 

helvita uniformer härstammar ifrån som ett tecken på ett okorrumperat och rent samvete. Detta är 

såklart anmärkningsvärt med tanke på att de flesta stater som brukar definieras som auktoritära 

också besitter en omfattande korruption (Mauzy & Milne, 2002, sid. 38).  

     Men om nu Singapore har ett sådant dominant och statsbärande parti, borde man då också se 

Singapore som en enpartistat? Svaret på den frågan är inte entydigt men formellt sett så är ändå 

svaret nej. Detta kommer sig av att det finns ett antal aktiva oppositionspartier som mer eller mindre 

öppet verkar i Singapore. Omkring 20 olika politiska partier är registrerade hos landets 

valmyndighet och är också berättigade att ställa upp i dem allmänna valen. I praktiken är det dock 

endast en handfull av dessa partier som verkligen ställer upp i val i konkurrens mot det 

dominerande People's Action Party (Mauzy & Milne, 2002, sid. 38).  

     Dem största problemen för Singapores politiska opposition är främst det faktum att det inte finns 

någon enhetligt sådan. Istället har oppositionen traditionellt präglats av inre stridigheter och 

splittring samt kraftig underfinansiering. Den politiska oppositionen kritiserar ofta 

kringskärningarna i dem demokratiska fri- och rättigheterna i Singapore men saknar oftast förslag 

på vad dessa egentligen vill uträtta som inte People's Action Party har gjort eller gör. Detta har fått 

oppositionen att av många uppfattas som politiskt otydliga (Mauzy & Milne, 2002, sid. 146-147).  

     Men vad finns det då för andra tecken på att People's Action Party är ett sådant framgångsrikt 

parti? Det man främst kan titta på i detta avseende är dem allmänna valen i Singapore och då i 

synnerhet dem val som hölls mellan åren 1968 och 1980. I alla valen under detta tidsspann erövrade 

People's Action Party inte mindre än samtliga mandat i Singapores parlament. Det skulle dröja ända 

till 1981 då en representant för ett oppositionsparti återigen tog plats i parlamentet. Partiledaren för 
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det socialdemokratiska Worker's Party, J. B. Jeyaretnam, ställde upp som kandidat i ett fyllnadsval 

och vann med en betryggande marginal gentemot People's Action Partys kandidat. J. B. Jeyaretnam 

vann återigen i sin valkrets i det ordinarie valet som hölls 1983 men tvingades under 1986 att 

avsäga sig sin parlamentsplats på grund av en rättsprocess som intitierades av regeringen som 

resulterade i att Jeyaretnam försattes i personlig konkurs, något som gör det olagligt att fortsätta 

sitta kvar i parlamentet (Mauzy & Milne, 2002, sid. 148-149).  

     Men även om People's Action Party av allt att döma att det mest dominata partiet i Singapore så 

finns det uppenbarligen en möjlighet för oppositionella politiker att ändå bli invalda. Det finns inget 

förbud mot oppositionspartier eller mot att driva opposition gentemot regeringen. Detta är dock 

svårare än vad som kan anas. Det finns ett stort antal vallagar i Singapore som till synes existerar 

för att begränsa oppositionellas möjligheter att få genomslag. Valsystemet i landet är baserat på 

majoritetsval med egensinniga skapelser som gruppvalskretsar istället för enmansvalskretar. I dessa 

gruppvalskretsar måste ett visst antal politiker ställa upp i vilken alla Singapores folkgrupper måste 

vara representerade vilket oftast missgynnar oppositionen. Valen i Singapores präglas också av 

mycket korta kampanjperioder som oftast inte är mer än ett par veckor långa vilket gör det svårt att 

mobilisera. Ett av de mest talande exemplen på partiskhet i valen torde vara det faktum att landets 

valmyndighet står under direkt kontroll av premiärminister Lee Hsien Loongs kansli, vilket kan 

väcka frågor om huruvida myndigheten kan anses vara neutral. Rättsprocesser gentemot 

oppositionspolitiker initierade av företrädare för People's Action Party har också varit 

förekommande inför val och Singapores medier har också anklagats för att favorisera det styrande 

partiet och ge litet utrymme för oppositionella (BTI-Singapore, 2014). 

     Men trots att valsystemet begränsar oppositionspartiers möjlighet att få genomslag i 

parlamentsvalen så betyder inte detta att det är helt omöjligt. I dem allmänna valet 2011 vann 

visserligen People’s Action Party stort med över 60 procent av röster och en stor majoritet i 

parlamentet men samtidigt förlorade samma parti för första gången en av gruppvalskretsarna till 

Worker’s Party där bland annat utrikesminister George Yeo ingick. Partiet behöll representationen i 

denna gruppvalkrets också efter det allmänna valet som hölls 2015, om än med en mindre marginal 

(Business Times, 2011|Singapore Elections Department).  

     I ett fyllnadsval som hölls 2013 vann återigen en kandidat från Worker’s Party över en kandidat 

från People’s Action Party med en betryggande marginal. Resultatet sågs som en överraskning och 

reste frågor om regeringspartiets popularitet (Wall Street Journal, 2013).   

     Rättsprocesser är en detalj som ofta förekommer när det gäller företrädare för oppositionspartier. 

Många av Singapores mest framträdade oppostionella har blivit stämda i konkurs av företrädare för 

People's Action Party vilket förhindrat dessa från att ställa upp i dem allmänna valen. Ledaren för 

Singapore Democratic Party, Chee Soon Juan, blev exempelvis försatt i personlig konkurs efter att 
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ha förlorat ett förtalsmål gentemot regeringen. Även Tang Lian Hoong, en annan 

oppositionspolitiker stämdes av flera representanter för People's Action party efter valet 1997 för 

antireligiösa uttalanden, vilket är straffbart enligt singaporiansk rätt, vilket i slutändan ledde till att 

denne gick i exil i Australien (Diamond, 2008, sid. 209-210).  

     Vad kan då konstateras kring dem politiska partierna i Singapore? Landet har ett dominant parti 

som styr landet med fast hand och försöker med olika medel förhindra framväxten av en stark 

opposition i landet. Partisystemet kan därför inte anses vara helt fritt och dynamiskt men samtidigt 

är det viktigt att påpeka att oppositionspartier kan få genomslag i valen och dessutom försvara dessa 

mandat i efterföljande val. Dessa oppositionspolitiker får debattera mot regeringen i parlamentet 

precis som i en demokrati. Partisystemet i Singapore kan därför anses vara hårt kontrollerat i 

kombination med fria men inte rättvisa val och tillämpande av olika former av lagar för att 

förhindra att oppositionen får ett ordentligt genomslag i singaporiansk politik.  

 

3.4. Civila samhället – mångfacetterat men hårt kontrollerat 

Men om nu det politiska systemet i Singapore är så hårt kontrollerat, hur fungerar då det civila 

samhället i landet? Är detta lika kontrollerat eller är det så att det kan verka på ett fria sätt? 

Singapore är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och med bakgrund i detta finns ett brett 

spektrum av organisationer och trossamfund. Svaret på frågan om det finns ett fritt civilsamhälle är 

komplex men torde ändå resultera i ett nej.  

     År 1967 antogs en lag av parlamentet, kallat Samhällslagen, som innebär att alla organisationer 

med ett medlemsantal på över 10 personer måste registrera sig hos staten. Dem flesta organisationer 

har dock tillåtits registrera sig. Det har dock genom åren gjorts ett antal tillägg till samhällslagen 

som gjort det betydligt svårare för organisationer och samfund att verka i Singapore. 1988 gjordes 

ett antal tillägg som stadgade att alla organisationer som gjorde någon form av politiska uttalanden 

som inte hade med dess verksamhet att göra, omedelbart skulle upplösas och avregistreras. 

     Också Singapores religiösa samfund är föremål för en strikt statlig kontroll. Sedan 1990 finns en 

lag som stadgar att alla religiösa samfund är förbjudna att göra uttalanden som på något sätt vanärar 

andra religiösa samfund eller på något sätt uttala sig politiskt. Ett av de religiösa samfund som varit 

föremål för statliga ingrepp är Jehovas vittnen som avregistrerades av staten under 1970-talet med 

motiveringen att samfundet hyste ett förakt gentemot statliga institutioner genom att deras 

medlemmar avböjde att svära trohet till landet och vägran att göra militärtjänstgöring, något som är 

obligatoriskt för alla män i Singapore. Det har också förkommit rättsprocesser och fängelsestraff 

bland medlemmar av Jehovas vittnen på grund av deras vägran att göra militärtjänsten (Mauzy & 

Milne, 2002, sid. 132-133).  

     Även dem fackliga organisationerna i landet är ställd under statlig kontroll. Faktum är att det i 
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Singapore endast finns en central facklig organisation, National Trade Union Congress som har nära 

band till det styrande partiet People's Action Party. Rätten att strejka i Singapore är därtill kraftigt 

inskränkt sedan 1968.  

     Rätten att fritt yttra sina åsikter är även den kringskuren av olika lagar som gör det straffbart att 

yttra sig politiskt på offentlig plats utan tillstånd, och för ett sådant tillstånd krävs ett godkännande 

från regeringen enligt lagen om offentliga möten. Detta har lett till att både medborgare och 

politiker har fängslats som ett resultat av att de brutit mot denna lag (Soon Juan, 2007, sid. 8-10).  

     Det som står skrivet ovan är bara några av dem exempel som finns gällande hur det civila 

samhället fungerar och tillåts verka i Singapore. Det civila samhället är på inget sätt förbjudet men 

återigen finns det betydande begränsningar i förenings- och mötesfriheten till följd av ett stort antal 

lagar som förhindrar framväxten och verkan av civila organisationer.     

 

4. Slutsats – vilken regimtyp är Singapore? 

Som tidigare nämnt i studien anser sig uppenbarligen inte den styrande makten i Singapore att 

landet är en demokrati i västerländsk mening. Man menar istället att asiatiska länder är mer 

komplicerade och besitter andra värderingar än vad många västliga demokratier gör. Det skall 

tilläggas att den framlidne före detta premiärministern Lee Kuan Yew och den nuvarande 

premiärministern Lee Hsien Loong har yttrat sig emot det västliga demokratibegreppet och den 

förstnämnde har särskilt betonat vikten av ”asiatiska värderingar”. Men frågan är egentligen var 

detta begrepp egentligen står för och om det överhuvudtaget är ett allomfattande asiatiskt uttryck.  

     Sydkoreas före detta president Kim Dae Jung menar, med stöd av Taiwans förre president Lee 

Teng-hui, att hela tanken om ”asiatiska värderingar” snarare fungerar som en form av täckmantel 

för makthavare som vill hålla sig kvar vid makten och kväsa universella rättigheter som demokrati, 

yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Som stöd för detta kan man mycket väl titta på 

framgångsrika asiatiska demokratier såsom Japan, Sydkorea och Taiwan. Vad är det exempelvis 

som säger att Taiwan, som liksom Singapore har en kinesisk majoritetsbefolkning, är så olikt 

Singapore? Och varför skulle då inte Singapore också ta efter Taiwans demokratiseringsexempel? 

Tanken med att det skulle finnas några specifikt asiatiska värderingar som står i konflikt med tanken 

om demokrati är därmed ingen allmänt accepterad förklaring i Asien (Foreign Affairs, 1994).  

     Men om vi då skall gå vidare till demokratiska attribut som Singapore besitter så skulle jag inte 

påstå att landet är särskilt demokratiskt. Det finns mycket riktigt demokratiska drag i form av fria 

val utan manipulering, ett parlament och exekutiv makt. Men samtidigt saknas många av 

demokratiska fri- och rättigheter som många tar för givna i andra demokratier. Detta gör att 

Singapore snarare skulle ligga närmare Joseph Schumpters definition av en elitbaserad 
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valdemokrati, men att detta också inte är helt sant till följd av att valen inte är helt fria. Därtill finns 

omfattande inskränkningar i yttrandefrihet, mötesfrihet och pressfrihet samt ett strikt kontrollerat 

civilsamhälle.  

     Jag anser att det går att urskilja vissa drag av dynasti inom det singaporianska styrelseskicket 

men inte på något omfattande sätt. Den nuvarande premiärministern Lee Hsien Loong är son till 

landets landsfader Lee Kuan Yew och ledarskapet har även blivit beskylld från diverse olika håll för 

bland annat nepotism även om dessa själva kraftigt har bestridit sådana påståenden. Makten i landet 

är kraftigt centrerad kring regeringen och premiärministern vilket skulle kunna platsa in under 

kategorin i en dynastisk regim men om man applicerar alla dem dynastiska kännetecknen så är det 

samtidigt uppenbart att Singapore ändå inte platsar in under denna kategori. Här är det främst dem 

dynastiska fenomenen med avsaknaden av en ideologi samt att ledarskapet bygger motiverar sin 

makt på urminnes hävd som står i strid med hur det faktiskt ser ut i Singapore. Singapore kan därför 

inte anses vara en dynastisk regim mer än att vissa drag av det kan urskiljas men inget som får mig 

att vilja definiera landet som detta.   

     Skulle Singapore istället kunna klassificeras som en totalitär stat? Jag anser att man skall vara 

återhållsam när man använder den totalitära regimtypen och applicerar den på länder. Och varför 

anser jag detta? Anledningen är att den totalitära regimtypen är den mest vittgående definitionen av 

en diktatur. Det är t.ex. få som skulle invända emot påståendet att Nordkorea är en totalitär diktatur. 

Och om Singapore skulle vara en totalitär stat innebär detta också att landet skulle ligga på en nivå 

som motsvarade hur den nordkoreanska staten fungerar. Är detta ett rimligt påstående? Självfallet 

inte. Om nu Singapore skulle vara en totalitär stat innebär detta också att People’s Action Party och 

deras idéer av allt att döma också skulle vara det enda tillåtna partiet och detta är inte fallet. Det 

skulle också finnas en officiell ideologi samt ett icke existerande civilsamhället, inget av dessa 

påståenden passar särskilt bra in att applicera på Singapore. Nog för att mycket i det singaporianska 

samhället är hårt kontrollerat men att gå hela vägen och kalla staten för en totalitär sådan är enligt 

mig att dra definitionen för långt åt dem mest förtryckande diktaturernas håll. 

     Men om nu den totalitära regimtypen kan ses som för extrem att sammanlikna med Singapore, 

skulle då istället den mindre vittgående auktoritära regimtypen istället vara den regimtyp som skulle 

kunna passa in på Singapore. Jag vill säga att detta påstående till stora delar besitter ett mått av 

sanning. Det finns ett stort antal drakoniska lagar som syftar till att förhindra uppkomsten och 

yttrandet av oppositionella åsikter även om detta kanske inte uttryckligen är fallet i lagarna. Istället 

använder man sig t.ex. av konkurslagstiftning varefter man blir okvalificerad att ställa upp i val. Det 

styrande People’s Action Party och dess förgreningar har stor makt sig i samhället och har starka 

kopplingar till såväl näringsliv, fackföreningar, militär och även till staten som sådan på grund av 

sitt långa maktinnehav. När det gäller ideologin så är detta område som till synes skulle kunna 



32 

 

platsa in på Singapore. Man har i landet betonat vikten av gemensam singaporiansk identitet för att 

överbygga landets etniska- och kulturella skillnader samtidigt som en uttrycklig ideologi på den i 

västvärlden vanligt förekommande höger-vänster-skalan saknas.  

     När det gäller ledarskapet inom den auktoritära regimtypen så skulle jag säga att detta till viss 

del passar in på Singapore men inte fullt ut. Den detalj som jag tycker är värd att uppmärksamma är 

att landets styre baseras på eliter och framträdande ledare. Just elitismen är en detalj som i det 

närmaste kan anses vara officiell politik i Singapore i form av meritokratin. Att också den framlidne 

Lee Kuan Yew är så förknippad med Singapores utveckling och styre gör också detta att ledarskapet 

kan platsa in under den auktoritära regimtypen. Men detta skulle samtidigt också förutsätta ett 

diktatoriskt ledarskap och kan man verkligen beskriva Singapores statsledning som rent diktatorisk? 

Det är få som idag skulle invända mot beskrivningen att Vitryssland är en auktoritär stat (Silander, 

2012, sid. 83). Detta skulle också innebära att Singapore skulle vara på samma nivå som exempelvis 

Vitryssland eller Ekvatorialguinea. Och att dra Singapore så pass långt i den definitionen anser jag 

också är att gå för långt.  

     Det är intressant att anmärka att Singapore också till viss del passar in under kategorin politiska 

partier i den auktoritära regimtypen men samtidigt inte fullt ut. Landet domineras av ett starkt parti 

som vill locka alla sorters människor att ansluta sig men samtidigt kan man inte beskriva dem 

konkurrerande partierna som marionettdockor till makten vilket är fallet i en auktoritär regim.  

     Men om nu Singapore har vissa auktoritära drag men ändå inte kan anses platsa in fullt ut inom 

denna regimtyp hur ser det då ut om man applicerar den nyaste av dessa regimtyper, dvs. den 

hybrida regimtypen? Jag skulle vilja säga att den hybrida regimtypen är den som allra bäst passar in 

för att beskriva den singaporianska regimtypen.  

Om vi börjar med att titta på ideologin så passar den hybrida beskrivningen nästan perfekt in på 

Singapore, dvs. att landet på pappret är en parlamentarisk demokrati med konkurrerande 

värderingar fast med en elitistisk huvudman, i detta fall det styrande partiet. Om vi tittar vidare på 

ledarskapet så kan detta beskrivas som starkt och mäktigt som formellt kommer till makten genom 

val som visserligen är fria från fusk men inte kan anses vara helt rättvisa eftersom det är ytterst svårt 

för oppositionspartier att få genomslag. När det gäller dem politiska partierna skulle jag säga att 

beskrivningen här är lite mer vag med tanke på att People’s Action Party har en sådan dominant 

ställning i samhället. Återigen finns det i praktiken ett konkurrerande partisystem men detta är 

samtidigt begränsat med olika former av lagar. Till sist har vi civilsamhället som jag anser i stort 

passar in under den hybrida kategorin med grund i att Singapore har ett brett spektrum av 

organisationer och samfund som kan verka i landet men att dessa samtidigt är reglerade och heller 

inte få göra politiska uttalanden.  

     Hela denna studie har kretsat kring syftet att avgöra vilken regimtyp som Singapore skulle kunna 
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klassificeras som och med stöd i fakta som jag redogjort för i denna studie anser jag att Singapore 

till största del är en hybrid regim. Men jag vill dock inte entydigt peka ut landet som enbart denna 

regimtyp eftersom jag samtidigt anser att det finns mycket i landets styrelseskick som visar tecken 

på en auktoritär regim. Jag vill dock inte peka ut landet som enkom auktoritärt eftersom jag tycker 

inte att landet uppfyller dessa kriterier så därför landar min slutdefinition i en hybrid regim med 

auktoritära tendenser.  
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