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Abstract 
This essay have examined why Tunisia succeeded in democratizing when Libya did not. The 

two questions that this paper has set itself are the following: How can Tunisia's evolution 

from dictatorship to democracy after the Arab Spring be explained? How can the Libyan 

failure of democratization after the Arab Spring be explained? Based on four of Larry 

Diamonds nine factors in the book "The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free 

Societies Throughout the World", these two questions are answered. When answering these 

two questions, this paper applied a research design that is a comparative “Few Case Study”, 

more correct, a reversed "Most Similar Research Design" (MSRD). The analysis of the four 

factors showed that Libya is not democratized because the country did not receive any support 

after the international military intervention took place. It is known that “democracy by force” 

does not bring democracy overnight and the country would have needed help with evolving 

democracy. In Tunisia's case, the Arab spring was relatively peaceful, and the transition to 

democracy could happen in a calm way.  
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1. Inledning  
När den tunisiske gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi, den 17 december 2010, bränner sig 

offentligt för att protestera mot den rådande situationen innebär det startpunkten för den 

arabiska våren. Hans agerande leder till en folkresning i Tunisien som sedan skulle sprida sig 

över Nordafrika och Mellanöstern. Denna resning ledde till att den tunisiske diktatorn Zayn 

al-Abdin Ben Ali fick lämna ifrån sig makten och fly landet. I Libyens fall ledde resningen till 

inbördeskrig, en internationell, militär, intervention och att landets diktator Muammar al-

Khaddafi mördades av en mobb (Fazlhashemi, 2013:13-14). Sex år efter att den arabiska 

våren bröt ut klassas Tunisien som ”Free” medan Libyen klassas som ”Not Free” (Freedom 

House, Tunisia 2016; Freedom House: Libya 20161). Denna uppsats kommer att undersöka 

och jämföra dessa två länders väg till det politiska läge som de befinner sig i idag. Dessa två 

länder är intressanta att jämföra då de är två länder som är lika varandra. Länderna ligger 

geografiskt nära varandra, båda har en majoritet av befolkningen som är sunnimuslimer, båda 

länderna har en kolonial historia där Tunisien koloniserats av Frankrike och Libyen av Italien 

och där självständigheten utropades relativt nära varandra i tid. Vidare har båda länderna en 

historia av auktoritärt styre med periodvis socialistisk karaktär och givetvis var båda delar av 

arabiska våren fast med olika utfall. Tunisien lyckades utveckla en demokratisk konstitution 

medan Libyen inte gjorde det (Landguiden, 2016). De är alltså två länder som fick väldigt 

olika utgång men som delar gemensamma nämnare vilket gör det intressant att undersöka 

dem. Deras utfall och olika anledningarna till dem kommer att analyseras utifrån fyra utvalda 

externa och interna faktorer som Larry Diamond nämner i sin bok ”The Spirit of Democracy: 

The Struggle to Build Free Societies Throughout the World” för att se om dessa kan förklara 

utfallen. 

1.1 Disposition.	  
Följande uppsats kommer att börja med inledning, syfte och frågeställningar där 

forskningsproblemet och varför det är intressant kommer att behandlas. Frågeställningarna 

som författaren ämnar besvara samt syftet med uppsatsen kommer att presenteras. Efter det 

kommer metod och material beskrivas och här kommer uppsatsen tillvägagångssätt att 

introduceras. Dessa punkter kommer att betraktas som uppsatsens första del. 

 

Studiens andra kapitel kommer att bestå av tidigare forskning samt teori. Här kommer tidigare 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  Freedom House är en självständig, oberoende organisation som analyserar länders nivå av 
demokrati och demokratiska rättigheter (Freedom House, About Us 2016) & (Diamond, 1999:12)	  
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forskning om demokratisering samt begreppen diktatur och demokrati att behandlas. Här 

kommer även att Larry Diamonds teorier att förklaras.  

 

I kapitel tre och fyra kommer den empiriska bakgrunden för länderna samt analysen att 

presenteras.  

 

Slutligen kommer slutsatsen att läggas fram där frågeställningarna ska besvaras och uppsatsen 

ämnar nå ett resultat.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra varför Tunisien och inte Libyen 

demokratiserades i svallvågorna efter arabiska våren. Två länder med liknande förutsättningar 

och bakgrund resulterade i två helt olika utfall, Tunisien som 2014 fick en konstitution och 

Libyen som fortfarande befinner sig i ett tillstånd av inbördeskrig och parlamentarisk 

osäkerhet (Freedom House: Tunisia 2016; Freedom House: Libya 2016). Att jämföra dessa 

två länder kan ge ökad kunskap om demokratiseringsstudier i stort men även en ökad bild av 

demokratisering i Nordafrika, ett område som tillhör regionen MENA (Mellanöstern och 

Nordafrika) och innehåller få demokratiska stater. Antalet stater som betraktas som ”Free” av 

Freedom House uppgår bara till 5 % medan ”Partly Free” är 10 % och ”Not Free” uppgår till 

85 % i regionen. Att då jämföra, och undersöka, Tunisien och Libyen kan ge en bild av varför 

Tunisien demokratiserades men inte Libyen men kan även ge en grund för vidare forskning 

om MENA-området och regionens odemokratiska tillstånd (Freedom House, 2016: MENA). 

Detta resulterar i två frågeställningar 

 

- Hur kan Tunisiens utveckling från diktatur till demokrati efter arabiska våren förklaras?  

 

- Hur kan Libyens misslyckande demokratisering efter arabiska våren förklaras? 

1.3 Metod och material  
Denna uppsats kommer att använda sig av Larry Diamonds externa och interna faktorer om 

vad som triggar en demokratisering. Dessa är hämtade ur boken ”The Spirit of Democracy: 

The Struggle to Build Free Societies Throughout the World” och kommer att utgöra 

förklaringsfaktorer som förhoppningsvis ska förklara varför Tunisien demokratiserades 

medan Libyen inte gjorde det. Utvalda externa och interna faktorer kommer att gås igenom 

och sedan kommer de appliceras på de två länderna. De utvalda av Larry Diamonds interna 
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faktorer är; auktoritär splittring och civilsamhällets resning och de externa är; diffusion och 

demonstrationseffekter och demokrati genom våld (Diamond, 2012:88-134). Dessa kommer 

att motiveras i avsnittet ”avgränsning” och under teori kommer samtliga av Diamonds 

faktorer att beskrivas.  

 

Forskningsdesignen för denna uppsats kommer att vara en jämförande fåfallsstudie av typen 

”mest lika design” / ”Most Similiar Research Design” (vidare kallat ”MSRD”). Det är viktigt 

att välja fall strategiskt då fallen ska vara så lika varandra som möjligt på så många oberoende 

variabler som möjligt och mycket av informationshämtandet sker när man väljer 

jämförelsepunkter. Det som skiljer denna uppsats design från den vanliga ”MSRD” är att den 

kommer vara bakvänd. Detta innebär att man redan vet värdet på den beroende variabeln och 

är intresserad av värdet på den oberoende variabeln. I en ”vanlig” ”MSRD” vet man inte 

värdet på den beroende variabeln men i denna uppsats vet författaren det (Esaiasson et al. 

2012:101-103). Enligt Freedom House (2016, MENA) klassificeras idag Tunisien som ”Free” 

och Libyen klassificeras som ”Not Free”. Detta gör det intressant att undersöka de oberoende 

variablerna som kommer vara ovannämnda faktorer då båda länderna påbörjade en 

demokratiseringsprocess och författaren kommer att använda dessa för att försöka förklara 

ländernas utfall. Detta gör att den beroende variabeln kommer att vara 

demokratiseringsprocess. Det som motiverar den bakvända designen på ”MSRD” är att man 

ofta inte kan veta värdet på den oberoende variabeln förrän man gjort ett omfattande 

undersökning vilket är fallet med denna uppsats. Det är också viktigt att den beroende 

variabeln varierar så att relationen mellan Tunisien och Libyen belys på rätt sätt. Ett problem 

med ”MSRD” är att man vill ha homogena analysenheter men detta kan man aldrig uppnå till 

fullo. Det viktiga är då att man väljer fall där den oberoende variabeln varierar så mycket som 

möjligt, eller i denna bakvända designs fall, där den beroende variabeln skiftar så mycket som 

möjligt. Vad som är goda fall avgörs här helt och hållet av vilket val av teori man gör 

(Esaiasson et al. 2012:103-104). Vidare finns det problem med ”MSRD” då den får svårt att 

utesluta andra förklaringar, det kan vara att den oberoende variabeln som pekas ut som 

anledningen till att resultatet blev som det blev inte är den egentliga förklaringen eller att det 

finns fler (George & Bennet, 2005:165). För att stärka tilltron till resultatet i denna uppsats 

kommer författaren att använda sig av kongruensanalys (Esaiasson et al. 2012:107). En fördel 

med kongruensanalys är att man inte behöver leta efter den kausala mekanismen mellan de 

oberoende och den beroende variabeln, det behövs inte så mycket data. Den lämpar sig även 
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för teorier som är välkända. I denna uppsats fall används välkända teorier då Larry Diamond 

är en framstående demokratiseringsforskare (George & Bennet, 2005:182).  

 

Eftersom denna uppsats ämnar vara förklarande kommer tre olika studier upp som alternativ, 

teorikonsumerande, teoriprövande och teoriutvecklande (Esaiasson et al. 2012:37). När det 

kommer till ”MSRD” är det vanligast att använda sig av en teoriprövande studie (Esaiasson et 

al. 2012:101). Dock kommer denna uppsats inte att göra detta eftersom det i en teoriprövande 

studie är teorierna som är i centrum och fallet är sekundärt. Man vill i en teoriprövande studie 

testa teorierna och dess hållbarhet gentemot empiriskt material. Målet är att testa teorierna och 

se om de förstärkts eller försvagats och om de håller en högre förklaringsnivå än vad andra 

teorier håller. Denna uppsats kommer istället att tillämpa en teorikonsumerande studie då 

fallet är i centrum, och fallet sätts upp mot existerande teorier för att se om dessa kan förklara 

händelseförloppet och slutresultatet. Det ska dock tilläggas att skillnaden mellan 

teoriprövande och teorikonsumerande är ganska marginell. Teorikonsumerande ska i första 

hand förklara varför det som skedde gjorde det på det sätt som det gjorde samtidigt som 

teorierna sätts under prövning precis som de gör i teoriprövande. Skulle den teori som 

används i teorikonsumerande visa sig inte kunna förklara fallet har tilltron till teorin minskat 

en aning. Inte heller teoriutvecklande, där empiriska resultatet ska ge förslag på nya 

förklaringar som sedan ska prövas av andra framtida studier, är ett alternativ (Esaiasson et al. 

2012:40-42).  

 

Som nämnt i inledningen finns det en rad faktorer där länderna liknar varandra. De som 

nämnts tidigare är det faktum att de är grannländer, båda länderna har en majoritet av 

befolkningen som är sunnimuslimer, de båda har en kolonial historia där Tunisien 

koloniserats av Frankrike och Libyen av Italien och respektive lands självständighet utropades 

relativt nära i tid. Vidare har båda länderna en historia av periodvis auktoritärt styra med 

socialistisk karaktär och båda var en del av arabiska våren (Landguiden, 2016). Båda länderna 

var monarkier innan de blev enhetsstater och båda länderna har haft starka ledare. Som ovan 

nämnt har socialism och statlig inblandning präglat båda styrena och särskilt har det präglat 

Libyen och Khaddafis regim. Länderna ingick 1989 en union, Maghrebuninen, tillsammans 

med Mauretanien, Algeriet och Marocko. Vidare har även oppositionen haft lite makt och 

båda länderna har fått kritik för att de brutit mot mänskliga rättigheter (NE, 2016: Tunisien; 

NE, 2016: Libyen). Den arabiska våren bröt ut med bara 2 månaders tidsskillnad, i Tunisien 

december 2010 och i Libyen i februari 2011 (NE, 2016: Tunisien; NE, 2016: Libyen). Vidare 
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hade länderna det bäst ekonomiskt ställt i början av 2000-talet av Tunisien, Libyen, Marocko, 

Algeriet och Mauretanien (Perkins, 2014:234).  

 

Det material som kommer samlas in till denna jämförande studie kommer att vara empiriskt. 

Statsvetenskapliga artiklar, statsvetenskapliga böcker och internetbaserade källor som 

Freedom House kommer att utgöra grunden för materialinsamlingen. Målet i undersökandet 

av källmaterial kommer givetvis att vara att hitta oberoende källor så att sanningshalten i 

källorna är högt och risken för att källan skulle vara snedvriden är mindre. Flertalet källor 

kommer att tas in för att öka trovärdigheten i det som skrivs och författaren kommer att ta 

avståndet mellan författaren till källan och uppsatsförfattaren i beaktning samt författarens 

grad av oberoende. Detta är särskilt viktigt då både Tunisien och Libyen har varit diktaturer. 

Materialet kommer mestadels att vara sekundärkällor då det kommer vara material om 

demokratisering och om själva demokratiseringsprocessen som inhämtas och eftersom det kan 

vara problematiskt med sekundärkällor är det en fördel att arabiska våren ligger nära i tid för 

denna uppsats (Esaiasson et al. 282-289; Bergström & Boréus, 2012:43-44). Denna uppsats 

använder sig av många statsvetenskapliga tidskrifter som till exempel; Journal of Democracy, 

The Middle East Journal och The Journal of North African Studies. Detta görs för att få en 

hög grad av vetenskaplighet och för att det göra det källsäkert. Många olika källor på samma 

ämne används för att få möjligast, bredast källsäkerhet. Ett exempel på detta är när författaren 

har kompletterat Diamonds text om de fyra faktorerna med Huntington och Haerpfer et al. 

Landguiden används vilket kan ses som en tveksam källa men den har bara används till 

grundläggande fakta för att påvisa likheter mellan länderna, övrigt faktum om länderna har 

hämtats från historiska och statsvetenskapliga verk. Vidare används Freedom House, en 

organisation som har fått kritik för att favorisera regeringar som är allierade med USA men 

det är trots detta en pålitlig källa som är väl använd i vetenskapliga verk. Inom metoddelen 

använder sig författaren av tre olika böcker; Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 

individ och marknad och Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Detta 

har gjorts av samma anledning som kompletteringen av Diamonds faktorer, för att få en stabil 

grund att stå på inom metoden 

 

När valet av fall ska göras gäller det att göra detta strategiskt. Detta innebär att mycket av det 

analytiska arbetet görs vid valet av fall, det är alltså inte slumpmässigt valt som vid vissa 

statistiska undersökningar (Esaiasson et al. 2012:102).  
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1.4 Avgränsning 
Mycket av den avgränsningen om gjorts i följande uppsats har gjorts av tids- och 

utrymmesskäl. De två länderna har valts för att de passar väl in på ”Most Similiar Research 

Design” och två länder ger möjlighet för författaren att få ett djup i analysen som fler antal 

länder inte hade kunnat ge. Tidsperioden som är 2010-2016 är vald av skälet att studien ska 

förklara ländernas demokratisering och då den arabiska våren påbörjades 2010 är det en 

startpunkt som fungerar väl när en avgränsning sker tidsmässigt (Fazlhashemi, 2013:13-14).  

 

Diamond (2012, 88-153) har listat externa-, interna- och regionala faktorer vilket gör att en 

avgränsning måste göras på grund av tid- och utrymmesaspekterna. Avsnittet om de regionala 

faktorerna handlar om hur regionala organisationer har främjat demokratisering och eftersom 

det Arabförbundet, sammanslutningen av stater i MENA-området, har varit den svagaste 

regionala organisationen när man talar om demokratiska normer och agerande kommer de 

regionala faktorerna inte att analyseras då sambandet mellan demokratisering och de 

regionala faktorerna i MENA-området på förhand ter sig svagt (Diamond, 2012:151).  

 

När det kommer till de interna och externa faktorerna är dessa nio stycken till antalet 

(Diamond, 2012:88-134). Här kommer också en avgränsning att behöva göras för att kunna 

ge en djupare bild, en bild som inte kan ges om alla faktorer ska appliceras på två länder då 

det inte finns utrymme. Därför kommer de mest relevanta faktorerna att väljas ut.  

 

Av de externa faktorerna kommer demokrati genom våld att användas som en faktor då en 

internationell militär intervention sattes in i Libyen för att stödja demokratiseringen vilket inte 

gjordes i Tunisien (Bodszynski, 2015:745; Diamond, 2012:133-134). Den andra faktorn som 

kommer att användas är diffusion och demostrationseffekter då demonstrationerna i Tunisien 

spred sig runt om MENA-området och däribland till Libyen där människor också började 

protestera mot förtrycket som de utsatts för (Fazlhashemi, 2013: 13; Diamond, 2012:108-111; 

Huntington, 1991:100-101). 

 

Av de interna faktorerna kommer civilsamhällets resning att vara en av de faktorer som 

används då revolutionens startskott sker genom resningar inom det civila samhället 

(Fazlhashemi, 2013:13; Diamond, 2012:102-105). Den andra faktorn som kommer användas 

är auktoritär splittring då det i Tunisien kommer till punkten där militären har fått nog och 

detta tvingar president Zine al-Abdine Ben Ali att fly samt att det var avhoppande 
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regimmedlemmar som var med och bildade ett övergångsråd. I Libyen tar en del av militären 

demonstranternas sida (NE, 2016: Libyen; Gelvin, 2012:27; Diamond, 2012:90-94; Haerpfer 

et al., 2009:83).  

2. Tidigare forskning samt teoretisk utgångspunkt 
Denna del kommer att förklara begreppen diktatur, demokrati och beskriva tidigare forskning 

inom demokratiseringsstudier. Inom avsnittet om demokratiseringsstudier kommer begrepp 

som liberalisering, transition och konsolidering att gås igenom. De av uppsatsens författare 

valda av Larry Diamonds teorier, som ämnar förklara uppsatsens frågeställningar, kommer att 

beskrivas samt de resterande faktorerna.  

2.1 Tidigare forskning om demokratiseringsstudier 
Som ovan nämnt har demokratiseringsforskningen fokuserat på att identifiera de regimtyper 

som en demokratisering vill gå ifrån, diktatur, men även det som ses som slutresultatet, 

demokrati (Nilsson, 2005:67). Från det att landet inleder sin demokratiseringsprocess och 

börjar röra sig mot den demokratiska regimen sker en liberalisering och en transition. 

Förhoppningsvis slutar dessa två faser med en övergång till demokrati och slutligen att 

demokratin konsolideras. När demokratin konsolideras ses demokratiseringsprocessen som 

komplett (Nilsson, 2005:83).  

2.1.1 Liberalisering 
Innan en demokratisering sker föregås den ofta av en liberalisering. Med liberalisering menas 

att de politiska fri- och rättigheterna vidgas och oppositionen får mera utrymme. En 

liberalisering behöver dock inte nödvändigtvis innebära att en demokratisering startar. 

Liberalisering sker oftast för att den diktatoriska regimen ska kunna legitimera sitt eget styre 

och inte för att påbörja en demokratisering (Nilsson, 2005:62). I praktiken kan liberalisering 

innebära att politiska fångar släpps, att censuren minskar, att det öppnas upp för politisk 

debatt, att lokala val tillåts och att civila organisationer får mer utrymme att verka. Andra 

utvidgarna kan ske utan att det börjar hållas fria och rättvisa val (Nilsson, 2005:69). De bästa 

omständigheterna för en liberalisering är när den diktatoriska regimen lyckas, t.ex. ekonomisk 

utveckling för då hade den diktatoriska regimen kunnat ha full kontroll över transitionen men 

oftast sker liberalisering när regimen upplever någon form av legitimitetskris (O´Donnell & 

Schmitter, 2013:17).  
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2.1.2 Transition  
Tidigare forskning om transitioner, den under 80- och 90-talet, har dominerats av kritik 

gentemot elitperspektivet, att det är de styrande inom den diktatoriska regimen som har varit 

avgörande om transitionen inleds eller inte. Vidare har kritik framförts mot uppfattningen att 

alla länder skulle genomgå samma process och att särskilda förutsättningar för länderna som 

ekonomiska och sociala inte spelar någon roll. Att olika aktörer, individuella och kollektiva, 

kan påverka har det varit relativt lite forskning om (Nilsson, 2005:57).  

 

Man har i tidigare forskning om transition pratat om relationen mellan ”hard-liners” och 

”soft-liners” inom regimen. ”Hard-liners” är de konservativa inom regimen som inte vill ta 

steg mot demokratisering medan ”soft-liners” är mer liberala och kan tänka sig steg mot 

demokratisering. Dessa två aktörer spelar stor roll i en demokratiseringsprocess. Inom 

oppositionen är ”hard-liners” de som är beredda att ta till våld för att störa regimen och ”soft-

liners” de som vill ha en fredlig väg (O´Donnell & Schmitter, 2013:16-18; Nilsson, 2005:63) 

 

Man kan dela upp transitionen i två faser där den första innebär att den startar när det finns 

tecken på upplösning inom diktaturen och leder till valdemokrati, den mest basala 

demokratiska ordningen. Den andra transitionen innebär att valdemokratin konsolideras eller 

att den fördjupas till en demokratisk ordning av till exempel typen polyarki och konsolideras. 

En transition kan även innebära en övergång från en demokratisk regim till en diktatur eller 

övergången från en sorts diktatur till en annan (Nilsson, 2005:67).  

2.1.3 Stabilisering och konsolidering av demokratin 
Själva målet med demokratiseringsprocessen är att demokratin ska konsolideras. Hur denna 

konsolidering ska se ut har varierat mellan forskare, det finns dock gemensamma åsikter. 

Staten ska inte vara en diktatur, det ska inte finnas inslag av våld i samhället och det ska vara 

någon form av fungerande demokrati. Vidare har det förts fram skillnad mellan stabil och 

konsoliderad demokrati där stabila demokratin är ytlig och den konsoliderade demokratin går 

på djupet i sina drag. Nilsson (2005:83) nämner i sin avhandling Huntingtons två-valstest som 

innebär att demokratin kan betraktas som stabil när segraren besegras i ett val och vinnarna i 

det valet sedan besegras i ett val efter det. Ett annat test som finns är det så kallade 

generationstestet som innebär att demokratins procedurer och institutioner ska fungera under 

en vuxen generation. Inget av dessa test är dock säkra sätt att mäta demokratins stabilitet. Det 

finns konsolideringsperspektiv som kan förklara när en konsolidering av demokratin har skett. 
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Det första av dessa tre kallas ”beteendeperspektivet” och innebär att alla de viktiga aktörerna i 

samhället ska bete sig demokratiskt och att det inte direkt finns några anti-demokratiska hot 

mot demokratins varande. Demokratin ska alltså vara ”the only game in town”. Nästa 

perspektiv kallas för ”attitydsperspektivet” och innebär att det viktiga är aktörer och särskilt 

medborgare, utanför den politiska arenans syn på demokrati. Nilsson (2005:87) skriver även 

att något som är viktigt här är att aktörerna har ett allmänt beteende, preferenser och 

perceptioner för demokratiskt utveckla politiken. Det sista perspektivet kallas för det 

”strukturella perspektivet” och här handlar det framförallt om hur den politiska 

institutionaliseringen eller socio-ekonomiska faktorer påverkar konsolideringen av 

demokratin. Om de politiska institutionerna förstärks konsolideras också demokratin (Nilsson, 

2005:83-91). Vidare finns det tre problem som kan uppkomma när en demokrati ska utvecklas 

och konsolideras. 1) ”Transitionsproblem” som innebär problem med att införa det nya 

valsystemet, problem med att införa den nya konstitutionen, byta ut de i den gamla regimen 

mot pro-demokratiska personer och byta ut de lagar som inte lämpar sig i en demokrati. 2) 

”Kontextuella problem” som innebär individuella problem för varje land. Dessa problem löste 

inte den diktatoriska regimen och det kommer troligtvis inte demokratin heller göra och 

risken för att medborgarna vill ha en tillbakagång till diktatur finns. Exempel på problem kan 

vara regionala motsättningar, extern skuld och låg ekonomisk utveckling. 3) ”Systematiska 

problem” vilket innebär de problem som ett demokratiskt system kan hamna i som svårighet 

att nå beslut, dödläge och att priviligierade aktörers ekonomiska intressen styr (Huntington, 

1991:209-210). Om en stat har ett svagt civilt samhälle är chansen att konsolidera demokratin 

liten medan ett starkt civilt samhälle ökar chanserna markant (Haerpfer et al., 2009:160-161). 

En hög utbildningsgrad, ekonomisk utveckling och hög legitimitet inom det politiska systemet 

ökar också chanserna för att demokratin ska konsolideras (Lipset, 1981:29, 65).  

2.1.4 Främjande faktorer inom demokratisering 
Givetvis finns det faktorer som främjar en demokratisering. I boken ”The Third Wave: 

Democratization In The Late Twentieth Century” har Samuel P. Huntington listat några av 

dessa.  

 

Transformations 

Med denna menas att de som har makten i den auktoritära regimen är de som tar ledarrollen i 

demokratiseringen och blir då en aktör som främjar demokratiseringen. Ledarna är alltså de 

som förändrar det auktoritära systemet till ett demokratiskt. Denna variant av transition kräver 
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att regimen är starkare än oppositionen. Transformation går igenom fem faser; 1) Reformister 

uppstår inom regimen. 2) Räcker inte bara med att det finns reformister, de måste även vara i 

majoritet. 3) När reformisterna får makten behåller dem inte den länge utan mer demokratiska 

ledare tar ofta plats efter transitionen. 4) När reformisterna får makten kan demokratiseringen 

påbörjas men under denna tid utmanas de ständigt av de konservativa inom regimen, de som 

vill behålla den auktoritära regimen. Även kallade ”standpatterns”. 5) Samarbete med 

oppositionen behövs när väl demokratiseringen påbörjats, detta involverar förhandlingar med 

oppositionen, de stora sociala grupperna, de politiska partierna och olika institutioner. För att 

en transformation ska vara lyckosam krävs det att samarbete med oppositionen och deras 

deltagande är viktigt (Huntington, 1991:124-140; Nilsson, 2005:62).  

 

Replacements 

Inom replacements finns det inte de reformister inom regimen som finns inom 

transformations utan här är det ”standpatterns” som är de dominerande. Här sker 

demokratiseringen istället med fokus på att oppositionen vinner kraft och makt och blir den 

drivande aktören. När oppositionen sedan fått makten börjar arbetet med vem som ska styra. 

Replacements går igenom tre faser; 1) Kampen för att få makten. 2) Maktövertagandet. 3) 

Kampen efter maktövertagandet. En auktoritär regim kan bara överleva så länge oppositionen 

är svagare, när den blir starkare förlorar den auktoritära regimen makten (Huntington, 

1991:142-143; Nilsson, 2005:62).  

 

Transplacement  

När det kommer till transplacement sker transitionsprocessen genom ett gemensamt agerande 

mellan dels oppositionen men även regimen. Inom regimen är fördelningen mellan 

reformister och ”standpatterns” jämn och då är regimen villig att förhandla om en 

demokratisering men samtidigt är inte regimen villig att ta första steget i förhandlingarna. 

Förhandlingar måste tvingas fram av oppositionen men till skillnad från regimen i 

replacements är regimen villig att förhandla när förhandlingsstadiet väl nås. Inom 

oppositionen är fördelningen mellan de radikala anti-demokraterna och de moderata pro-

demokraterna jämn, ingen av de två har ett övertag som räcker för att omkullkasta regimen. 

Transplacement sker i fyra steg; 1) Först börjar en begynnande liberalisering och regimen 

börjar förlora makt. 2) Oppositionen märker detta och förstärker sina ansträngningar i arbetet 

mot den auktoritära regimen. 3) Regimen besvarar den ökade oppositionella aktiviteten 



Olof	  Möller	   	   2017-‐01-‐09	  
Institutionen	  för	  statsvetenskap	  	   	   Linnéuniversitetet	  

14	  
	  

genom ett utökat förtryck mot oppositionen. 4) Regim och opposition hamnar i dödläge och 

möjligheterna till förhandling undersöks (Huntington, 1991:151-153; Nilsson, 2005:62-63).  

 

De av Larry Diamonds faktorer som inte ska användas 

Förutom de valda faktorerna har ytterligare fem faktorer, två interna och tre externa, som ska 

förklara demokratisering listats. För att ge en överblick kommer dessa beskrivas nedan.  

 

Auktoritär utveckling  

Auktoritär utveckling innebär att det auktoritära styret lyckas att leda landet framåt. 

Ekonomisk utveckling och utveckling över lag gör övergången till demokrati mer trolig men 

är även positiv för att låta den utvecklas även efter etablerandet. Dock ska det sägas att 

sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering har försvagats då ett antal 

mindre ekonomiskt utvecklande länder har utvecklat demokrati. Men sambandet finns 

fortfarande kvar då majoriteten av de länder som är mest välutvecklade är demokratier 

(Diamond, 2012:94-97; Haerpfer et al., 2009:133-134).  

 

Fria värderingar  

Med en högre grad av ekonomisk utveckling blir medelklassen större och utbildnings- och 

informationsnivån bland medborgarna ökar. Ojämlikheten mellan olika klasser minskar vilket 

minskar de sociala och politiska skillnaderna. Tillgången till teknik ökar för en allt större del 

av befolkningen och detta hjälper informationsspridningen då regimen får det svårt att 

kontrollera media. I och med allt detta börjar människor i allt större utsträckning att gå med i 

organisationer och föreningar som utmanar regimen (Diamond, 2012:98-102; Haerpfer et al., 

2009: 80-81, 84). Högre utbildningsgrad ökar också möjligheten för demokratin att fortsätta 

existera när den väl etablerats (Lipset, 1981:29).  

 

Härnäst följer de externa faktorerna.  

 

Fredligt tryck  

Redan etablerade demokratier har sedan 1970-talet använt sig av fredliga former av tryck 

gentemot auktoritära stater för att framkalla och uppmuntra demokratisering. Det är 

nödvändigt att den stat som utför det fredliga trycket har någon form av övertag gentemot den 

stat som utsätts för trycket. Med övertag menas handel mellan länderna, säkerhetsavtal och 

sociala kopplingar som turism, immigration och internationella NGO:s. Andra starka 
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auktoritära stater kan motverka det fredliga trycket från demokratiska stater genom att ge 

staten stöd. Fredligt tryck innebär i praktiken diplomati, bistånd och sanktioner. Dessa tre 

överlappar ofta varandra (Diamond, 2012:111-116; Haerpfer et al., 2009:82,96).  

 

Begränsningarna för sanktioner och bistånd 

Sanktioner kan fungera om landet som utsätts för dessa har starka kopplingar till västvärldens 

demokratier men är landet isolerat fungerar det väldigt sällan. Sanktioner misslyckas ofta med 

att generera demokratisering och detta beror på logiken i övertag och koppling. Detta beror på 

att en isolering av en regim resulterar i att kopplingen försvinner och därmed försvinner också 

övertaget (Diamond, 2012:116-117; Haerpfer et al., 2009:82).  

 

Demokratiassistans  

Denna externa faktor innebär assistans för att stärka demokratiska institutioner, reformera 

styret, stärka civilsamhället, bygga demokratisk kultur, övervaka demokratiska val och stödja 

demokratiska krafter inom auktoritära stater samt de som lever i exil och kämpar för 

demokrati. Ofta har nationella val varit en viktig del i utmanandet av auktoritära regimer men 

även en viktig del i övergången till demokrati. Man har gett stöd till bland annat politiska 

partier så att dessa ska kunna utvecklas, stöd till valda parlament och stöd till försvar av 

mänskliga rättigheter. Vidare har stöd getts till civilsamhällets organisationer och stöd har 

även getts till oberoende media för att skapa pluralism i landets informationskanaler. Det 

verkar dock som att demokratiassistans har sin största verkan i stater där det redan finns 

relativt goda möjligheter till demokratisering (Diamond, 2012:120-133; Haerpfer et al., 

2009:96) 

2.2 Diktatur 
Tidigare forskning om demokratisering har identifierat olika typer av diktatoriska regimer. 

Det är den diktatoriska regimen som ett land som inleder sin demokratiseringsprocess ska gå 

ifrån för att röra sig mot en demokrati (Nilsson, 2005:67). Inom detta avsnitt kommer de 

diktatoriska regimtyperna totalitär och auktoritär att gås igenom. Viktigt att poängtera är att 

det finns underkategorier inom både totalitär- och auktoritära regimer men denna uppsats 

kommer att beskriva dessa två övergripande (Linz, 2000:161).  

 

Den totalitära regimen kan definieras av tre särskiljande drag med underkategorier på hos 

nummer tre; 1) En totalitär ideologi 2) Ett parti som följer denna ideologi och styrs av en 
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ensam diktator 3) En fullt utvecklad säkerhetspolis och full kontroll över tre delar; a) 

Masskommunikationen b) Vapen c) Alla organisationer och då även inkluderat de 

ekonomiska och den centralstyrda ekonomin. I en stabil totalitär stat är de politiska 

organisationerna och mobilisering av befolkningen inom dessa samt polisen och byråkratin 

centrala. Andra, redan existerande organisationer som kyrkan eller handelsorganisationer har 

en sekundär roll. Det är viktigt att poängtera att om ovannämnda kriterier inte uppfylls är det 

inte en totalitär stat (Linz, 2000:65-68). Inom totalitära regimer används förtryck och våld för 

att upprätthålla maktordningen i samhället, detta varvas med belöningar och ett karismatiskt 

ledarskap som i vissa fall gör terror meningslöst (Silander, 2012:29-30). 

 

När det gäller den tidigare forskningen om den auktoritära regimtypen hamnar beskrivningen 

mellan en demokratisk stat och en totalitär regim. En auktoritär stat har en begränsad politisk 

pluralism, där ett parti ofta har makten och använder statliga medel för att förtrycka 

opposition. Vidare saknar det styrande partiet en ideologi, direkt politisk mobilisering men det 

är en ledare eller en mindre grupp personer som innehaver makten. Det ska sägas att 

auktoritära regimer involverar sig i samhället till viss del men inte alls på samma djup som 

totalitära stater och ett av de viktigaste dragen är den begränsade politiska pluralismen (Linz, 

2000:159-161). Den auktoritära staten innehåller flertalet maktcentra, dessa kan dock inte 

påverka den diktatoriska makten men kan påverka det ekonomiska och till viss del det 

politiska samhällslivet och dess utveckling (Silander, 2012:33). 

2.3 Demokrati 
Demokrati ses som det politiska slutresultatet för en demokratiseringsprocess (Nilsson, 

2005:67). Likt den tidigare forskningen om diktatoriska regimer har även olika demokratiska 

regimtyper identifierats.  

 

Den elektorala demokratin ska, enligt forskningen, minst ha fria och rättvisa val som 

resulterar i val av representanter på olika politiska nivåer i landet och dessa ska systematiskt 

återkomma. Vidare måste det finnas rättvisa vallagar, fria och rättvisa förutsättningar för att 

föra politiska kampanjer, organisera politiska möten och informera om de politiska alternativ 

som existerar. Förutom detta ska det finnas ett civilt samhälle med friheter som t.ex. rätten att 

bilda och delta i organisationer (Silander, 2012:23-24). Nilsson (2005:33) skriver i sin 

avhandling att ”valdemokratins främsta syfte är att en majoritet i fria och rättvisa val väljer en 

regering som kan förhindra att tyranni uppstår”. Detta innebär att folket ska utse den 
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verkställande och lagstiftande makten i fria och rättvisa val. Vidare ska resultatet respekteras 

och medborgare ska själva kunna ställa upp i val (Nilsson, 2005:33). Det finns en 

minimalistisk definition av elektoraldemokrati där fokus inte ligger så mycket på de civila 

rättigheterna som yttrande-, press, organisations- och församlingsfrihet utan att de styrande 

ska vara tillsatta genom konkurrerande val (Diamond, 1999:8-9).  

 

En av Robert Dahls mer kända prestationer är hans så kallade polyarki. Denna innebär att 

medborgarskap innefattar en relativt stor del av befolkningen och att man får motsätta sig 

samt rösta ut de som sitter i regeringen. Dessa två innebär att polyarki skiljer sig gentemot 

auktoritära stater. Robert Dahl definierar polyarki som sju stycken institutioner och dessa är; 

1) Valda företrädare som innebär att kontrollen över regeringsbesluten innehavs av de valda 

företrädarna. 2) Fria och rättvisa val innebär att de valda företrädarna väljs i fria och rättvisa 

val där tvång inte är acceptabelt. 3) Allmän och lika rösträtt vilket innebär att nästintill alla 

vuxna har rätt att rösta i valen. 4) Rätt att ställa upp i val vilket innebär att nästintill alla 

vuxna har rätt att ställa upp som kandidater i val med undantaget att åldersgränsen kan vara 

högre här än för rösträtten. 5) Yttrandefrihet som innebär att medborgare har rätt att uttrycka 

sig rörande t.ex. politiska företeelser, kritik mot valda företrädare, regeringen och den rådande 

ideologin utan att frukta att repressalier och hot om våld. 6) Alternativa informationskällor 

som innebär att medborgare har rätt att söka alternativ information och denna alternativa 

information ska finnas till hands för medborgarna. 7) Fri organisationsrätt som innebär att 

medborgarna har rätt att starta och delta i fria organisationer, politiska partier och 

intressegrupper. Dessa sju institutioner kan ses som kriterium som länder måste uppfylla 

(Dahl 1989:220-222). Vidare involverar polyarkin även att minoriteter ska skyddas och ges 

samma möjlighet som majoriteter att påverka och delta i valen. Partierna inom polyarkins 

system ska tilltala alla grupper inom samhället på något sätt. Sedan i vilken utsträckning detta 

görs är inte definierat men alla partier måste på något sätt tilltala alla grupper inom samhället 

(Katz, 1997:59-60). 

 

Den liberala demokratin, som är den sista som kommer att gås igenom i detta avsnitt, kan likt 

polyarkin delas upp i ett antal huvuddelar, oberoende av numrering, och dessa är; 1) Den 

statliga makten ligger hos de valda företrädarna och i konstitutionen. Framförallt ska militären 

inte ha någon politisk makt utan vara underordnade de valda företrädarna. 2) Den 

verkställande makten är kontrollerad av konstitutionen och av andra regiminstitutioner då 

makten ska vara fördelad horisontellt. 3) Inget parti som uppfyller de konstitutionella kraven 
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ska nekas att bilda regering och detta gör att valutgången är osäker med alteration i 

regeringsbildandet. Valregler kommer att hindra små partier att få reell makt. 4) Kulturella, 

etniska, religiösa och andra minoriteter samt oprivilegierade majoriteter ska inte nekas rätt att 

uttrycka sina intressen politiskt, tala sitt språk eller utöva sin kultur. 5) Förutom partier och 

val har medborgarna flertalet fria organisationer att ingå i samt friheten att starta 

organisationer. 6) Det finns alternativa källor, inklusive oberoende media, som medborgarna 

kan ta del av. 7) Medborgarna har tros-, åsikts-, diskussions-, yttrande-, publikations-, 

församlings-, demonstrations- och petitionsfrihet. 8) Medborgarna är politiskt likställda under 

lagen. 9) Friheter för individer och grupper är skyddade och säkerhetsställda av ett oberoende 

juridiskt system. 10) ”Rule of law” skyddar medborgarna från att utsättas för terror eller tortyr 

från staten men även från krafter som motsätter sig staten. Dessa tio förutsättningar 

kompletteras av en elfte punkt som säger att konstitutionen måste vara överordnad och 

genomsyra hela staten och samhället (Diamond, 1999:11-12).  

2.4 Teoretisk utgångspunkt: De valda av Larry Diamonds interna och externa 
faktorer 
Detta avsnitt kommer att beskriva de valda av Larry Diamonds interna och externa faktorer 

som nämns i boken ”The Spirit of Democracy- The Struggle to Build Free Societies 

Throughout the World”.  

 

De första faktorerna som kommer behandlas är interna och kallas auktoritär splittring och 

civilsamhällets resning.  

 

Auktoritär splittring  

Detta kan beskrivas som frakturer i den auktoritära regimen. Dessa frakturer, eller splittringar, 

kommer inom ledarskapet för regimen eller inom de högt uppsatta som stödjer regimen. Det 

ska dock nämnas att det civila samhället oftast har en avgörande roll men ett fåtal av eliten, 

regimen och dess opposition, kan avgöra hur snabbt den demokratiska transitionen går. I varje 

demokratisk transition förlorar regimen sin vilja, sammanhållning eller grund före den 

förlorar sin makt. När en auktoritär regim misslyckas att prestera och förlorar sin legitimitet är 

det snarare det än splittringen som leder fram till förändring. Regimer faller inte så fort de 

misslyckas att göra befolkningen nöjd. Om diktatorn eller regimen kan få stöd av militären, 

fackföreningsledare, toppbyråkrater eller ledande affärsmän eller om de kontrollerar ett 
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område som innehåller olja eller andra rikedomar gör det att de kan behålla makten längre 

(Diamond, 2012:90-94; Haerpfer et al., 2009:83).  

 

Civilsamhällets resning  

Civilsamhället är en viktig grundsten för demokratisering och dess resning mot den 

auktoritära regimen kan komma av ett flertal anledningar. Den kan komma av att 

värderingarna rör sig mot det demokratiska hållet eller kan den triggas av politiskt förtyck, att 

befolkningen får nog och gör motstånd mot regimen. Den kan även komma av att de högre 

samhällsklasserna agerar gentemot regimen och inser att den har misslyckats med att tillvarata 

deras långvariga intressen. Vidare är en viktig del när formella och informella organisationer 

bildas, dessa kan ändra maktbalansen inom landet till civilsamhällets fördel och regimen går 

från att vara kontrollerande till att behöva försvara sig självt. Exempel på följder av bildandet 

av organisationer är att studenter börjar demonstrera eller industriarbetarna börjar strejka. 

Informationskällor som ger annan information än regimens officiella uppkommer vilket bidrar 

till demokratisering. I många delar av världen är det fria organisationsbildande symbolen för 

demokratins ursprung. Om det civila samhället ska resa sig mot regimen krävs det att det 

bildar en enad front, att olika klasser och olika politiska åsikter enas bakom viljan att 

demokratiseras (Diamond, 2012:102-105). Det ska dock sägas att om den diktatoriska 

regimen har kontroll över armén och säkerhetspolisen kan den överleva ett tag trots att 

civilsamhället mobiliserar sig (Haerpfer et al., 2009:132). Stater med ett svagt civilt samhälle 

får svårt att inleda en demokratisering (Haerpfer et al., 2009:160-161). Vidare är det oftast 

mänskliga rättighetsorganisationer, släktingar till offren för regimens terror samt religiösa 

samfund som först visar sitt missnöje mot regimen (O´Donnell & Schmitter, 2013:59).  

 

Härnäst kommer det externa faktorerna att beskrivas. Dessa är diffusion och 

demonstrationseffekter och demokrati genom våld.  

 

Diffusion och demonstrationseffekter  

Med demonstrationseffekter menas att länder som är lika varandra kulturellt eller som ligger i 

samma region tenderar att kunna lära varandra hur demokratisering sker. Om land ”X” i en 

region demokratiseras kan land ”Y” se att en demokratisering skedde, hur den skedde och 

vilka misstag som bör undvikas. Det ska dock sägas att demonstrationseffekter inte enbart är 

möjliga för länder som delar kultur eller religion. Det finns exempel på hur det spridits över 

regioner och mellan länder som inte delar någon form av historia. Diffusionseffekter innebär 
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att via medborgare som kommit tillbaka efter utlandsstudier, ekonomiskt utbyte eller genom 

internationell kommunikation har demokratiska och anti-auktoritära åsikter läckt in i länder 

och uppmuntrat demokratisering (Diamond, 2012:108-111). Ovanstående fenomen kan även 

kallas för ”snöbollseffekt”. En lyckad demokratisering i ett land uppmuntrar demokratisering i 

ett annat. Snöbollseffekten visar för ledarna och de olika grupperna i en stat möjligheten att 

avsluta den auktoritära regimens makt. Demokratiseringsförespråkarna i det andra landet lär 

sig av det första landet och inser att det är möjligt, lär sig av misstagen och minskar då risken 

att göra dem (Huntington, 1991:100-101).  

 

Demokrati genom våld 

När alla andra tillvägagångssätt för demokratisering har misslyckats är den sista utvägen att 

internationella aktörer använder hot eller våld för att påbörja eller behålla en demokrati. Detta 

sätt att generera en demokratisering har sällan varit lyckosamt. Även om våld eller hot kan ge 

en snabb lösning kan det inte göra att staten styrs demokratiskt över en natt. Det kan inte 

heller bygga frambringa tolerans (Diamond, 2012:133-134; Haerpfer et al., 2009:82,96). 

3. Bakgrund 

3.1 Tunisien innan arabiska våren  
President Ben Ali tog makten i Tunisien 1987 och styrde tillsammans med sitt parti, 

”Rassemblement Constitutionel Démocratique” (RCD), landet auktoritärt fram till 2011 

(Gelvin, 2012:39; Perkins, 2014:189). Någon fri debatt existerade inte, media var hårt hållen, 

regimkritiker och människorättsaktivister riskerade fängelse samt flera internetsidor var 

blockerade. Oppositionspartiet ”al-Nahda” förbjöds 1991 och ledarna för partiet kastades 

antingen i fängelse eller tvingades lämna landet. Från det att Ben Ali fick makten segrade han 

stort i varje presidentval och 2002 ändrades valreglerna i författningen så att presidenten 

kunde väljas om obegränsat antal gånger (NE, 2016: Tunisien; Gelvin, 2012:37). Ben Ali och 

RCD kunde behålla makten länge då det ekonomiska läget i landet var förhållandevis bra och 

detta genererade ett relativt starkt stöd (NE, 2016: Tunisien). Varken valet 2004 eller 2009 

visade på någon form av förändring i det politiska landskapet, snarare fortsatte samma trend 

som tidigare med överlägsna vinster för Ben Ali. Det fanns även få organisationer inom det 

civila samhället som kunde fungera effektivt utanför det auktoritära styrets kontroll. Den 

nepotism som förekom i landet resulterade 2008 i demonstrationer som regimen slå ned. Mer 

än 200 demonstranter ställdes inför rätta. Dessa demonstrationer visade för andra i landet att 
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det gick att göra uppror mot regimen och kan ses som en förlaga till landets arabiska vår 

(Perkins, 2014: 214-222).  

3.2 Libyen innan arabiska våren 
Stora oljefynd gjordes i Libyen 1959 och statens inkomster ökade succesivt. Muammar al-

Khadaffi genomförde med ett antal andra en statskupp 1969 (NE, 2016: Libyen; Gelvin, 

2012:70). Efter kuppen nationaliserades utländska banker och företag och man förbjöd andra 

partier än det styrande ”Revolutionära ledningsrådet” (RCC). I enlighet med Khaddafis 

”gröna böcker” som var diktatorns nedskrivna filosofi infördes ett system av folkkommittéer 

med ett högsta beslutande organ som var en folkkongress, detta skulle vara ett direkt-

demokratiskt system. Detta system blev dock aldrig demokratiskt utan i praktiken samlade 

Khadaffi makten hos sig och sin familj (NE, 2016: Libyen; Gelvin, 2012:71; Boduszyñski & 

Pickard, 2013:87). Den libyska regimen ansåg att media och opposition inte behövdes då 

medborgarna kunde uttrycka sig vid tillfällena för den direkta demokratin (Gelvin, 2012:71; 

Vanderwalle, 2006:144-145). Regimen har sedan maktövertagandet 1969 sett till att militären 

förblir utanför den politiska arenan och därmed besparat sig ett politiskt hot samtidigt som 

man knutit en privat armé till sig som man utrustat (Vanderwalle, 2006:147). Libyen är i 

mångt och mycket ett land som är klanbaserat och att känna tillhörighet till klanen snarare än 

till samhället i stort har genomsyrat landets historia. Klansamhället har i hög grad ersatt 

institutioner och klanledare bands till regimen för att lättare motverka opposition 

(Vanderwalle, 2006:202; Gelvin, 2012:77-78). 

3.3 Tunisiens under och efter arabiska våren  
När den 26-årige gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi, den 17 december 2010, sätter eld på 

sig själv i den tunisiska staden Sidi Bouzid blir det den utlösande händelsen för arabiska 

våren. Bouazizi hade fått nog av myndigheternas förtryck och hans agerande kom att 

symbolisera miljontals andra tunisiers frustration över en regim som försvårade livet för dem. 

Arbetslösheten var hög och de jobb som fanns gick till de som hade högt uppsatta föräldrar. 

Behovet av förändring var stort (Fazlhashemi, 2013:78; Gelvin, 2012:42; Perkins, 2014:222-

223).  

 

Redan under 2000-talets början hade viktiga steg mot den folkliga resningen tagits då man 

börjat skönja trender inom oppositionen mellan sekulära och muslimska grupper och i det 

tunisiska samhället i stort kunde man skönja en avpolarisering mellan grupper (Angrist, 2013: 

561). Den folkliga resningen spred sig i landet och nådde den 12 januari 2011, Tunis. 
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Demonstrationerna fortsatte utan att någon eller några formellt ledde demonstranterna. 

Anledningen till att upproret kunde fortsätta var på grund av att många unga använde sig av 

sociala medier för att organisera upproren och hålla kontakten med varandra när regimen 

valde att agera mot demonstranterna. Användandet av sociala medier i Tunisien inspirerade 

anti-regimgrupper i Libyen, Egypten och Jemen och var en stor anledning till att den folkliga 

resningen spred sig då de försökte kopiera tunisiernas metod i sina uppror. Regimen försökte 

hindra upproret genom att skicka ut militären i Tunis och andra stadscentrum, införa 

utegångsförbud och förbud mot att samlas mer än tre personer samtidigt men man lyckades 

inte. Erfarenhet av regimens censur gjorde att man kunde kringgå internet-censuren och 

kunde rapportera omvärlden om vad som hände genom sociala medier. Även internationell 

media, med Al-Jazeera i spetsen, rapporterade om händelserna i Tunisien och behöll vad som 

hände på kartan. När demonstranterna började kräva presidentens avgång försökte han blidka 

dem med löften om bland annat nya jobb, om att han inte skulle ställa upp i valet 2014 och att 

den statliga censuren skulle minska men man ansåg inte det räcka. När löftena inte lugnade 

demonstranterna beordrade Ben Ali militären att slå ner upproret en gång för alla men 

arméchefen Rashid Ben Ammar vägrade ge ordern att beskjuta demonstranterna. 

Militärchefen sade även att ingen nivå av säkerhet kunde skydda presidenten om han valde att 

gå emot folkets vilja. Ben Ali valde, den 14 januari, att fly till Saudiarabien med sin familj 

och därifrån sade han att när nu hans familj var i säkerhet ämnade han återvända till Tunisien 

och slå ned upproret (Gelvin, 2012:43-44; Perkins, 2014:223-228). Dock gick inte denna plan 

i lås. Kort efter Ben Alis flykt rådde ett tillstånd av oro då det var oklart vad som nu skulle 

ske och vissa våldsamheter skedde i Tunisien. Det fanns också en rädsla för att 

säkerhetspolisen, nu när dess ledare hade börjat försvinna skulle försöka ta till våld i ett 

försök att få tillbaka regimen. Dock skedde aldrig detta utan en stor del av polisen slöt upp 

med demonstranterna utav anledningen att de inte länge var beroende av regimen för att få sin 

inkomst. Premiärministern för regimen, Muhammed Ghannushi, antog presidentposten på 

egen vilja efter Ben Alis flykt och lovade att hålla val inom 6 månader. För att närma sig 

demonstranterna valde Ghannushi att ge ett antal platser i övergångsregeringen till politiska 

personer som deltagit i upproren. Vidare utsågs presidenten för den lagstiftande kammaren, 

Fouad Mezbaa, till ansvarig för det konstitutionella rådet som skulle styra fram till valet. 

Dock valde han även att tillsätta medlemmar från gamla partiet RCD och nya uppror, riktade 

mot Ghannushi, startade. Demonstranterna krävde att den nya regeringen representerade den 

nya politiska verkligheten i landet. Detta fick arméchefen att återigen ställa sig bakom 

demonstranterna och Ghannushi avgick den 27 februari (Gelvin, 2012:63; Perkins, 2014: 
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229). Då valde Mezbaa att ersätta honom med Beji Caid al-Sebsi som var en åldrande 

politiker vilket sades vara till hans fördel då han inte skulle ha vida politiska ambitioner som 

drog åt det diktatoriska hållet. Al-Sebsi valde att direkt upplösa RCD men valde samtidigt att 

låta många av de gamla regimmedlemmarna bli utan straff (Gelvin, 2012:63; Perkins, 

2014:229-232). Totalt var det 112 partier som blev godkända att ställa upp i det första fria 

valet och tunisierna kunde välja mellan nästintill 11 000 kandidater till de 199 platserna i den 

konstituerande församlingen (Perkins, 2014:242). Det parti som hade den starkaste grunden 

att stå på var al-Nahda som varit ett oppositionsparti redan på Ben Ali´s tid (Perkins, 

2014:245). I valet, som ägde rum 2011, blev al-Nahda största parti med 41,4 % av rösterna 

vilket resulterade i 89 platser, inget av de övriga partierna fick mer än 15 %. Valet ansågs av 

de internationella valobservatörerna, däribland EU, som fritt, rättvist och ansågs spegla den 

tunisiska befolkningen. Al-Nahda ställde som krav i koalitionsförhandlingarna till 

övergångsregeringen att partiet fick igenom sin premiärministerkandidat Hammadi Jebali och 

så blev det. Al-Nahda lämnade presidentposten till förmån för något av sina samarbetspartier 

att fylla. Moncef Marzouki, ledare för CPR som efter valet var landets näst största parti, 

valdes till president. Ledare för den konstituerande församlingen fylldes av det tredje största 

partiets, Ettakatols, ledare Mustafa Ben Jaffar. Övergångsregeringens uppgift var att arbeta 

fram en ny grundläggande konstitution och leda landet genom de kommande politiska och 

ekonomiska svårigheterna (Perkins, 2014:248-253; Jamal & Kensicki, 2016: 212-213). 

Övergångsregeringen jobbade fram en konstitution och parlamentsval planerades till oktober 

samt presidentval till december 2014 (Jamal & Kensicki, 2016:213-215; Nachi, 2016:1). Den 

nya konstitutionen godkändes 2014 och al-Nahda valde, trots sin makt och inflytande, att ge 

makten att planera presidentvalet till en förmyndarregering, detta för att uppnå opartiskhet. I 

den nya konstitutionen tillskrevs militären ingen speciell roll vilket ger en bild av det neutrala 

sätt tunisiska militären agerat under arabiska våren (Jamal & Kensicki, 2016:213-215). Att 

civila organisationer var starka och hade agerat mot övergångsregeringen ifall denna försökt 

att styra landet bort från demokratin och att man valde att göra en ny konstitution har 

förenklat demokratiseringen (Jamal & Kensicki, 2016:216). Vidare har Jamal och Kensicki 

(2016:220) skrivit att man förbjöd RCD att delta i det första valet men tillät partiet att delta i 

valen efter det. Sedan konstitutionens införande och valet 2014 har det under 2015 och 2016 

varit vissa oroligheter, protester mot arbetslösheten och underutvecklingen har skett men inga 

allvarliga hot mot demokratin har uppdagats (Jamal & Kensicki, 2016:214).  
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3.4 Libyen under och efter den arabiska våren  
Den arabiska våren spred sig från Tunisien runt om i MENA-området och nådde Libyen. Likt 

Tunisien började demonstranterna att ropa efter demokrati och den avgörande faktorn var 

gripandet av advokaten Fathi Terbil som hade representerat de fångar som avrättats i Abu 

Salim-fängelset 1996 (Gelvin, 2012:81). När demonstrationerna sprider sig leder det till 

inbördeskrig och att Muammar Khadaffi slås ihjäl av en våldsam mobb.  

 

Den folkliga resningen började i Libyens näst största stad, Benghazi, som ligger i östra 

delarna av landet. I Benghazi var upproret delvis våldsamt vilket många av upproren var i 

östra Libyen. Sedan sprider sig upproret i landet och flera lokala uppror sker (Kuperman, 

2013:116; Pack & Cook, 2015:181,186). Den 17 februari, 2011, var antalet demonstranter 

uppe i 6000 och upproret hade spritt sig till mindre städer kring Benghazi. Att resningen 

började i östra Libyen var ingen slump då regimens makt var mindre koncentrerad där samt 

att regimen hade prioriterat den västra delen. Inom några dagar hade demonstrationerna spritt 

sig till huvudstaden Tripoli, regeringsbyggnader sattes i brand och demonstranterna slogs med 

säkerhetsstyrkor. Regimen mötte demonstrationerna med våld och eftersom Khadaffis privata 

armé hade utvecklats på bekostnad av den reguljära armén, och den förblev Khadaffi trogen, 

kunde regimen fortsätta våldet mot demonstranterna (Gelvin, 2012:81-82; Boduszyñski & 

Pickard, 2013:87).  Bara en och en halv vecka efter det att protesterna mot Khadaffi-regimen 

hade utbrutit hade FN:s säkerhetsråd röstat igenom sanktioner gentemot Khadaffi, detta 

följdes av att Arabförbundet i början av mars utropade att luftrummet ovanför Libyen skulle 

vara en ”no fly-zone” som innebär att flygtrafik är förbjudet. Vidare röstade säkerhetsrådet i 

mitten av mars igenom resolution 1973 som innebar att man med alla medel tillåtna skulle 

skydda Libyens befolkning (Boduszyński, 2015:736; Kuperman, 2013:105). När 

interventionen påbörjades var rebellerna tillbakatryckta och höll bara Benghazi. Troligtvis 

hade regimstyrkorna övertagit staden om inte interventionen hänt (Kuperman, 2013:117-118). 

Khadaffi kunde bjuda motstånd i nästan sju månader mot den internationella interventionen. 

Rebellerna övertog Tripoli den 11 augusti 2011 och två månader senare hittas Khadaffi, 

torteras och mördas av en mobb, och den 23 oktober 2011 faller regimens sista fäste (Gelvin, 

2012:81-82; Kuperman, 2013:121-122). En anledning till att Libyens arabiska vår blev 

våldsam var för att den reguljära militären var delad mellan det demonstranterna och regimen 

(Gelvin, 2012:84). Boduszyński skriver (2015:749-750) att det internationella samfundet efter 

interventionen inte gjorde nog för att hjälpa Libyen att fortsätta den demokratiska 

utvecklingen. Han skriver (2015:750) också att den libyska staten är svag, att den saknar 
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demokratiskt kunnande och med tanke på Islamiska statens utbredning, kriget i Jemen och de 

stora migrationsströmmarna ligger inte de internationella aktörernas fokus på Libyens 

demokratisering. Efter interventionen hölls ett demokratiskt val i juli 2012 och en sekulär 

koalitionsregering valdes tillsammans med en premiärminister. Premiärministern satt dock 

bara på sin post i en månad innan han avsattes till följd av en misstroendeförklaring. De 

mänskliga rättigheterna i landet följs inte och säkerheten och demokratiseringen är svag. Den 

nyvalda regeringen misslyckades med att samla och få kontroll över de olika rebellstyrkor 

som uppkom under upproret och stridigheter mellan rebellstyrkorna har följt (Kuperman, 

2013:125-126; Boduszyñski & Pickard, 2013:88; Pack & Cook, 2015:171). Boduszyñski och 

Pickard skriver (2013:86) att Khadaffis val att under 42 år utveckla en ”Jamahiriyya” och då 

centrera makten hos sig själv och samtidigt inte utveckla politiska institutioner har gjort att 

Libyen har svårare för att utvecklas demokratiskt. Innan diktatorn fick makten 1969 fanns inte 

heller några demokratiska erfarenheter (Boduszyñski & Pickard, 2013:86; Pack & Cook, 

2015:173). Valet i juli 2012 innebar att man gick från att Libyen var styrt av 

övergångsregeringen National Transitional Council (NTC) till den demokratisk valda General 

National Congress (GNC) (Pack & Cook, 2015:171). NTC valde att församlingen skulle bestå 

av 200 personer där 80 valdes utifrån parti-listor och 120 valdes som individuella kandidater. 

Största parti blev The National Forces Alliance (NFA) som erhöll 39 av de 80 listbaserade 

platserna (Pack & Cook, 2015:183,192). I valet röstade många baserat på lojalitet gentemot 

det lokala och regionala planet och inte vad som var det bästa för landet (Pack & Cook, 

2015:175). Flera lokala demonstrantgrupper gick ihop och bildade NTC och när Khadaffi 

avrättats försökte NTC att få makten nationellt. Dock fanns det flera, andra, olika lokala 

grupper som man var tvungen att ta hänsyn till (Pack & Cook, 2015:181-182). NTC valde 

också för att höja sin legitimitet att bilda Temporary Constitutional Declaration (TCD) som 

fick i uppgift att ta fram en konstitution medan NTC skulle organisera det kommande valet. 

Tanken var att GNC sedan skulle ratificera den nya konstitutionen och övervaka ännu ett val 

där den slutgiltiga styrande församlingen skulle väljas (Pack & Cook, 2015:182). GNCs 

problem efter att de blivit valda har varit att de inte kunnat säkerhetsställa ordningen i landet, 

inte utvecklat institutioner och utmanas hela tiden av lokala milisgrupper (Pack & Cook, 

2015:194; Randall, 2015:201, 210). Efter Khadaffis död och valen 2012 är civilsamhället och 

media, efter 42 års förtryck, underutvecklat och det finns regionala motsättningar då Khadaffi 

valde att prioritera de västra delarna istället för de östra. Detta är motsättningar som finns kvar 

idag tillsammans med motsättningar mellan klaner då Khadaffi använde klanerna mot 

varandra som ett maktmedel för att förhindra en samlad opposition (Boduszyñski & Pickard, 
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2013:95; Randall, 2015:210). Den libyska staten måste utvecklas för att kunna hantera dessa 

motsättningar (Randall, 2015:201). Pack och Cook skriver (2015:197) att ett förslag till 

konstitution har tagits fram men kräver en nationellt vald församling som implementerar 

denna. Detta har försvårats ytterligare av att Libyen i augusti 2014 delades upp i två 

regeringar, en västlig som hade sitt säte i Tripoli, och en östlig som har sitt säte i Tobruk. Den 

som har sitt säte i Tripoli är delar av GNC, uppbackat av olika milisgrupper medan den östra 

styrs av House of Representatives, en regering som valdes 2014, oberoende av GNC, samt 

olika milisgrupper (Pack & Cook, 2015:185; Randall, 2015:210-211). Detta har gjort att det 

inte existerar någon monopoliserad makt i Libyen och de två sidorna kan inte komma överens 

om en konstitution (Pack & Cook, 2015:197; Randall, 2015:211).  

4. Analys  
Faktorerna applicerade på Tunisien och Libyen  

Den arabiska våren tog sin början i Tunisien och det skulle visa sig att Tunisien var det enda 

landet som lyckades utveckla en demokrati. I denna analys ska det undersökas om de fyra 

utvalda, interna och externa, faktorerna kan förklara varför Tunisien demokratiserades medan 

Libyen inte gjorde det.  

4.1 Auktoritär splittring: Tunisien  
Den auktoritära splittringen kan belysas i Tunisien genom att militären, och dess chef Rashid 

Ben Ammar vägrade att fullfölja regimens order om att slå ned upproret med våld. Det ska 

sägas att de inte valde att agera mot regimen heller utan de ställde sig utanför konflikten och 

förhöll sig neutrala. Detta gjorde att protesterna och demonstrationerna kunde fortgå utan 

våldsrepressalier från militären och regimen förlorade en påverkansmetod. När presidenten 

hade flytt landet var många oroliga att säkerhetspolisen som existerat under Ben Ali-regimens 

dagar skulle göra ett försök att få tillbaka den gamla regimen. Detta hände dock aldrig och 

även detta kan påvisa en auktoritär splittring och när säkerhetspolisen valde att sluta sig till 

demonstranterna försvann ännu ett hot mot den pågående revolutionen. Både militären och 

säkerhetspolisen valde att inte bruka våld mot demonstranterna och detta innebar att det var 

en relativt icke-våldsam revolution. Den gamla regimen hade inte kontroll över några större 

rikedomar, som olja, vilket innebar att möjligheten som extrem rikedom innebär för en regim 

att bibehålla makten försvann. Muhammed Ghannushi, som var premiärminister inom Ben 

Ali-regimen, valde att på egen vilja, anta presidentposten efter Ben Alis flykt och lovade att 

hålla val inom 6 månader. Detta är ytterligare ett bevis på en auktoritär splittring, det fanns 

demokratiska tendenser inom den diktatoriska regimen och även om motivet bakom 
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Ghannushis vilja till demokratisering är oklart fanns den där. Det ska dock sägas att 

Ghannushi, som försökte närma sig demonstranterna genom att ge betydelsefulla personer 

inom revolutionen platser i övergångsregeringen också tillsatte personer ifrån det gamla 

partiet RCD. Detta resulterade i nya protester då folket ansåg att övergångsregeringen skulle 

representera revolutionen. I samband med demonstrationerna mot Ghannushi valde militären 

återigen att visa sin neutralitet gentemot folket vilket gjorde att Ghannushi tvingades av avgå. 

Beji Caid al-Sebsi, som var en åldrande politiker, valdes som ersättare till Ghannushi. Detta 

möttes av viss kritik men valet motiverades med att då han var till åren skulle hans ambitioner 

att försöka få till en diktatur igen vara små. Han visade lojalitet för demokratiseringen genom 

att upplösa RCD. Al-Sebsi som tidigare varit Ben Ali trogen påvisar också fenomenet 

auktoritär splittring genom sitt agerande. Han valde den demokratiska vägen och inte den 

diktatoriska.  

4.2 Civilsamhällets resning: Tunisien  
Civilsamhället är en viktig grundsten för demokratisering och i Tunisien var det en avgörande 

faktor för landets utveckling till demokrati. I Tunisien triggades resningen från civilsamhällets 

sida av det politiska förtrycket. Symbolen för detta förtryck, och den avgörande faktorn till att 

demonstrationerna började, var när Mohammed Bouazizi satte eld på sig själv i protest mot 

myndigheternas förtyck. Han kom att symbolisera tunisiernas hopplöshet och resningen 

påbörjades. Tack vare sociala medier kunde alternativa informationskällor spridas och det 

faktum att oppositionen under 2000-talet hade börjat att ena sig och närma sig varandra 

gentemot Ben Ali gjorde att demonstranterna var enade i sin vilja att få bort presidenten. Det 

fanns inga större splittringar inom det civila samhället utan det var en enad front som 

mobiliserade sig gentemot Ben Alis diktatoriska regim. Civila organisationer var delaktiga i 

efterspelet till arabiska våren när övergångsregeringen skulle föra landet till demokrati då de 

hade möjligheten att hålla övergångsregeringen i schack om det skulle behövas. Man hade 

även en erfarenhet av regimens censur och detta gjorde att man kunde sprida information till 

andra demonstranter samt till internationella medier som visade omvärlden vad som skedde i 

Tunisien. Diktatoriska regimer kan överleva längre om de får stöd av militär och 

säkerhetspolis men de båda valde att ställa sig neutrala gentemot demonstranterna och 

regimen. Opposition existerade under Ben Ali genom partiet al-Nahda vilket gjorde att det 

fanns grogrund för demokrati att utvecklas och oppositionsgrupperna i stort hade 

avpolariserats under tidigt 2000-tal. En positivism gentemot demokrati inom civilsamhället 

syns i det första valet som hölls efter arabiska våren då tunisierna i valet kunde välja mellan 
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11 000 kandidater och 112 partier. I mångt och mycket var detta de ungas revolution då det 

var de som genom sociala medier lyckades upprätthålla och sprida den. Tunisien hade alltså 

ett civilt samhälle som enade sig bakom åsikten att Ben Ali skulle avsättas och demokrati 

skulle införas. Tunisiens starka civilsamhälle var en fördel inom demokratiseringen då stater 

med ett svagt civilsamhälle får det svårt att inleda en demokratiseringsprocess.  

4.3 Diffusion och demonstrationseffekter: Tunisien  
Även om Tunisien som land själva inte påbörjade sin demokratisering till följd av 

demonstrationseffekter spelade landet en stor roll som katalysator. Det var händelserna i 

Tunisien som utlöste demokratiseringsprocesserna i Libyen, Egypten, Jemen och andra länder 

i MENA-området. Demokratirörelser och medborgare i de andra länderna såg hur Tunisien 

lyckades att göra revolution mot sin diktator och detta spred sig. Även sättet som upproret till 

stor del påbörjades på grund av, sociala medier, kopierade man och använde sig av. Tunisiens 

tillvägagångssätt och dess lyckade arabiska vår inspirerade andra länders anti-regimgrupper 

och var ett typexempel på hur demonstrationseffekter går till. Även diffusionseffekter spred 

sig från Tunisien som en del av demonstrationseffekten. Genom den internationella 

kommunikationen kablades upproret i Tunisien ut och via, som ovan nämnt, sociala medier 

spreds information från Tunisien till de andra länderna. Diffusionseffekten sammanstrålade 

med, och var en del av, demonstrationseffekten.  

4.4 Demokrati genom våld: Tunisien  
Denna faktor gjorde sig aldrig gällande på det sätt för Tunisiens demokratisering som den 

gjorde i Libyen. Detta beror på stor del till att säkerhetsläget för befolkningen i Libyen, som 

FN bedömde var anledningen till att man genomförde interventionen, aldrig var en situation 

som uppstod i Tunisien. Ben Ali gav upp fortare än Muammar Khaddafi och konflikten 

mellan de tunisiska demonstranterna och regimen eskalerade inte på det våldsamma sätt som 

det gjorde i Libyen. En internationell intervention var det inte tal om i Tunisien av den 

anledningen att det inte behövdes.  

4.5 Auktoritär splittring: Libyen  
Den auktoritära splittring som vi såg i Tunisiens fall där militären och säkerhetspolisen valde 

att hålla sig helt neutrala och varken försvara eller attackera regimen eller demonstranterna 

skedde inte i Libyen. Militären i Libyen delades mellan demonstranterna och regimen och 

valde inte som enhet sida. Detta gjorde att båda sidorna hade militär kraft och det är en 

anledning till att den arabiska våren i Libyen blev våldsam. Dock ska det sägas att det skedde 
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en auktoritär splittring i Libyen då militären delade på sig, den sida som valde rebellerna 

påvisar att det fanns en splittring. Muammar Khaddafi hade styrt Libyen med järnhand med 

hjälp av sina släktingar och detta gjorde att det absoluta toppskiktet av styrande i Libyen var 

lojala mot Khaddafi då de knöts samman av familjeband. Detta klanbaserade sätt genomsyrar 

Libyen i stort där klanen man tillhör genererar större lojalitet än känslan gentemot samhället 

och nationen. Det ska också sägas att Libyen är ett oljerikt land och olja rankas som en av 

anledningarna till att regimen kan behålla makten längre.  

4.6 Civilsamhällets resning: Libyen  
Den avgörande händelsen för Libyens arabiska vår sker när Fathi Terbil, advokaten som 

företrätt de avrättade fångarna i Abu Salim-fängelset, grips. Upproret börjar i Benghazi och 

sprider sig sedan över Libyen. Då den östra delen av Libyen hade det sämre ställt än den 

västra är det ingen slump att upproret började där, det politiska förtrycket nådde till slut sin 

maxgräns. Likt Tunisien, spred sig upproret med hjälp av sociala medier. Upproren runt om i 

Libyen hade en våldsam karaktär, i Tripoli drabbade regim-styrkor och demonstranter 

samman. Den reguljära armén var delad mellan demonstranterna och regimen men Khaddafi 

hade sin privata armé som hade utvecklats på bekostnad av den reguljära. Detta gjorde att 

civilsamhällets resning möttes av hårt våld och detta utvecklades inom kort till inbördeskrig. 

Resningen i Libyen fick en blodig avslutning då man, när man finner Khaddafi, misshandlar 

honom och till slut dödar honom. Att Khaddafi kunde hålla kontroll över sin privata armé 

gjorde att resningen försvårades, precis om Diamond skriver gör kontrollen av militär och 

säkerhetspolis att regimen kan behålla makten längre. Det civila samhället reste sig i Libyen 

mot den diktatoriska regimen ledd av Muammar Khaddafi och lyckades att få bort regimen 

och diktatorn från sin maktposition.  

4.7 Diffusion och demonstrationseffekter: Libyen  
Libyen och Tunisien ligger båda i samma region och liknar varandra kulturellt, något som 

beskrivs som relevant när man talar om demonstrationseffekter även om snöbollseffekten har 

spritt sig mellan länder som inte liknar varandra kulturellt. Tunisien banade väg för 

demokratiseringen i MENA-området med sin lyckade resning och Libyen tog efter Tunisien. 

Via sociala medier spred sig upproret till Libyen och den internationella kommunikationen 

spred hopp om en demokratisering och kunskapen om hur resningen skulle påbörjas. Anti-

regimgrupperna i Libyen tog lärdom av motsvarande grupper i Tunisien och påbörjade sin 

resning mot Khaddafi. Länderna har många gemensamma nämnare som till exempel; 

majoritet av sunnimuslimsk befolkning, kolonial historia med självständighet utropad nära i 
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tid, auktoritärt styre av periodvis socialistisk karaktär och varsin stark ledare. Detta gör att 

snöbollseffekten hade större chans att ske och demonstrationsviljan spred sig enklare mellan 

länderna.  

4.8 Demokrati genom våld: Libyen  
Demokrati genom våld räknas som den sista utvägen, när alla andra metoder har tagit slut. 

Det ska sägas att detta sätt att demokratisera har utsatts för kritik då det sällan varit lyckosamt 

och att demokratisk tolerans uppstår inte bara för att man lyckas att få bort den diktatoriska 

regimen. Rebellerna i Libyen mötte kort efter att resningen startats, hårt motstånd av den 

libyska regimen och man blev snabbt tillbakatryckta av regimstyrkorna. Detta gjorde att det 

internationella samfundet agerade, för att skydda den libyska befolkningen och få bort 

Khaddafi från sin maktposition. Det tog bara en och en halv vecka för FN:s säkerhetsråd att 

rösta igenom sanktioner mot regimen och Arabförbundet införde efter det en ”no fly-zone” 

över Libyen för att förhindra luftangrepp mot rebellerna och hjälpa dem i 

demokratiseringskampen. Detta följdes upp av resolution 1973 som innebar militärt stöd till 

rebellerna där bland annat NATO satte in flygplan som skulle ge luftunderstöd. Den 

internationella interventionen lyckades ur synpunkten att Khaddafi, om än på ett brutalt sätt, 

försvann från makten och ett demokratiskt val hölls i Libyen i juli 2012. Det politiska läget är 

dock långt ifrån stabilt och det kan bero på att det internationella samfundet inte har agerat för 

att hjälpa Libyen i sin demokratisering. Ett flertal konflikter och andra problemområden har 

stulit fokus från landets problem och landet har hamnat i skymundan.  

4.9 Jämförelse av Tunisien och Libyen  
Libyen och Tunisien var båda två länder som påbörjade en demokratisering under arabiska 

våren. Dock var det bara Tunisien som fullföljde denna demokratisering och blev en 

demokrati. Libyen har hamnat i ett politiskt dödläge med två stycken olika regeringar i landet. 

Detta avsnitt kommer att jämföra de två länderna utifrån de faktorer som i denna uppsats valts 

ut som förklaringsmetoder.  

4.9.1 Auktoritär splittring: Jämförelse Tunisien och Libyen  
Både Tunisien och Libyen hade under ländernas begynnande demokratiseringsprocesser 

auktoritära splittringar inom maktcentrat i länderna. I Tunisien valde militären att inte anfalla 

varken demonstranterna eller regimen och detta innebar att regimen förlorade förmågan att 

använda våld mot demonstranterna som ett sätt att skapa ordning. Det fanns även personer 

från den gamla regimen som deltog i skapandet av den nya, demokratiska regimen även om 
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en person som Ghannushi fick avgå kort efter det att han antagit presidentposten. Han 

påvisade tendenser till en demokratisk utveckling även om anledningen till att han fick avgå 

var att han tillsatte gamla partimedlemmar. Vid upproret mot Ghannushi valde militären att 

stå neutrala gentemot demonstranterna och begära Ghannushis avgång, att han skulle lyda 

folkets vilja. Återigen handlade militären för demokratiseringens bästa. Likt militären valde 

även säkerhetspolisen att inte använda våld mot demonstranterna när väl Ben Ali försvunnit, 

trots att det fanns en oro att de skulle göra det. I Libyen fanns även där en auktoritär splittring 

då militären delades upp mellan rebellerna och regimen. Dock fanns det inte de tendenser 

inom regimen som fanns i Tunisien då lojaliteten gentemot Khaddafi var stor inom regimen 

eftersom den var klanbaserad och knöts samman av familjeband. Denna första av Diamonds 

faktorer uppfyller båda länderna då de båda uppvisade auktoritära splittringar under arabiska 

våren.  

4.9.2 Civilsamhällets resning: Jämförelse Tunisien och Libyen  
Symbolen i mångt och mycket för civilsamhällets resning under arabiska våren och i Tunisien 

är när gatuförsäljaren Bouazizi bränner sig själv i protest. För Libyen blir symbolen när 

advokaten Terbil grips och upproren startar. I Tunisien och Libyen började det demonstreras 

för att man hade fått nog av förtrycket. I båda länderna är sociala medier en avgörande faktor 

för spridningen och utvecklandet av resningen och i både fallen spred sig demonstrationerna 

över hela landet. Det som skiljde länderna åt var att demonstranterna i Libyen möttes av en 

högre grad av våld från regimen än vad tunisierna gjorde. Detta har givetvis att göra med att 

militären i Tunisien ställde sig helt utanför konflikten medan militären i Libyen delades upp 

mellan demonstranterna och regimen samt att Khaddafi hade sin privata armé. Även den 

andra av Diamonds faktorer uppfyllde länderna. I båda länderna reste sig civilsamhället mot 

regimen och tog kampen för få demokrati och båda länderna lyckades att få bort respektive 

diktator från sin maktposition.  

4.9.3 Diffusion och demonstrationseffekter: Jämförelse Tunisien och Libyen  
Tunisien var katalysator för den arabiska våren och var själva starten på 

demonstrationseffekten, eller snöbollseffekten. Genom sitt uppror och sin lyckade revolution 

visade man för andra länder runt om i MENA-området hur en demokratisering kunde gå till. 

Libyen är bara ett av flertalet länder som blev en del av den demokratiseringsvåg som följde. 

En stor del i detta var den internationella kommunikationen där sociala medier fungerade som 

ett sätt att sprida den arabiska våren, inte bara inom länderna utan även mellan dem. 

Samtidigt, med hjälp av sociala medier, kablades resningen i de olika länderna ut till 
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omvärlden. Det finns en rad olika förhållanden Tunisien och Libyen delar och som hjälpte till 

att möjliggöra snöbollseffekten. Även denna faktor involverade båda länderna under den 

arabiska våren, Tunisien som katalysator av snöbollseffekten och Libyen som ett av de länder 

där effekten mynnade ut i startad demokratisering.  

4.9.4 Demokrati genom våld: Jämförelse av Tunisien och Libyen  
Den sista faktorn som denna uppsats ämnar undersöka gällande de båda länderna är den där 

de två länderna skiljer sig åt. Demokrati genom våld innebär att internationell aktör går in i 

landet med militär kraft eller hotar med militär kraft för att påbörja eller bibehålla en 

demokrati. Denna metod är riskabel och ses som en sista utväg. Vidare ska det sägas att detta 

inte gör att en stat plötsligt blir demokratisk eller att det skapar en demokratisk tolerans. I 

Tunisien där demonstranterna var relativt förskonade från våld från regimens sida och där 

president Ben Ali snabbt gav upp makten och flydde utomlands var en internationell 

intervention aldrig aktuell. I Libyen däremot, där resningen resulterade i ett inbördeskrig, 

ansåg det internationella samfundet att en intervention var nödvändig. Vid starten av 

interventionen var rebellerna tillbakatryckta till Benghazi och hade troligtvis förlorat sin sista 

utpost om de inte fått militär hjälp utifrån. Det tog dock sju månader innan man lyckades med 

sitt mål, att få bort Muammar Khaddafi från makten och Libyen kunde skönja friheten. Efter 

det att Khaddafi försvunnit från makten hölls ett demokratiskt val 2012 men efter det har inte 

mycket hänt. Libyen har inte utvecklats demokratiskt. Som ovan nämnt skiljer sig de båda 

länderna sig åt på denna, fjärde och sista faktor, då det var en militär intervention i Libyen 

men inte i Tunisien.  

5. Slutsats  
I denna del kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras och den berömda säcken kommer 

att knytas ihop. Detta är det två frågeställningar som uppsatsen ställde sig i början.  

 

- Hur kan Tunisiens utveckling från diktatur till demokrati efter arabiska våren förklaras?  

 

- Hur kan Libyens misslyckande demokratisering efter arabiska våren förklaras? 

 

Det som denna uppsats kommit fram till är att Tunisien lyckades att utveckla en demokrati 

efter den arabiska våren på grund av att de hade en transition som var relativt fredlig och det 

inte krävdes en internationell intervention. Av de fyra faktorer som denna uppsats undersökt 

har tre av dem involverat Tunisien medan alla fyra har involverat Libyen. Det som fällde 
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avgörandet, det som gjorde skillnaden för dessa två länder var den fjärde faktorn; demokrati 

genom våld. Det gjordes ingen internationell intervention i Tunisien medan det gjordes en i 

Libyen. Den internationella interventionen gjordes vid en tidpunkt då rebellerna i Libyen var 

tillbakatryckta och var kanske nödvändig. Problemen med den internationella interventionen 

kommer först efter det att den avslutats då Libyen lämnades ensamt. Som tidigare nämnt 

föder inte en internationell intervention demokratisk kultur eller skapar demokrati över en natt 

och det gjorde den inte i Libyen heller. Libyen var redan innan arabiska våren ett splittrat 

land, baserat på klansamhällen och splittrat mellan den östra och västliga sidan. Khaddafi 

hade styrt landet med järnhand och ställt väst mot öst för att stärka sin egen position som 

diktator. Detta har visat sig än mer i dagens läge när det nu existerar två stycken olika 

regeringar i landet vilket innebär att det inte finns ett maktcentrum eller en stat som har 

maktmonopol. Det är på grund av detta som Libyen idag inte är en demokrati, landet har 

ingen enad, demokratiskt vald församling. Det stora steg som Tunisien tog mot att utveckla en 

fullfjädrad demokrati, konstitutionen 2014, är långt borta för Libyen.  

 

I dagens Tunisien har man, som ovan nämnt, kommit långt då man röstade igenom 

konstitutionen 2014 och höll ännu ett lyckat val samma år. Tunisien är i dagens läge en 

demokrati, på väldigt väg mot konsolidering. Detta bevisas av att man har upplevt 

demonstrationer mot arbetslösheten och underutvecklingen men demokratin har inte varit 

hotat. Demokratin står i nuläget stadigt som ”the only game in town”.  

 

Den stora skillnaden mellan länderna är det faktum att den internationella interventionen i 

Libyen lämnade landet utan demokratisk tolerans och kunnande. Det internationella 

samfundet genomförde interventionen, vilket var en del av jobbet men man hade behövt göra 

mer än det. Man hade behövt stötta Libyen efter det att Khaddafi dog och det nya Libyen 

bildades. Den demokratiska tendensen fanns där, med det demokratiskt genomförda valet 

2012. Hade man hjälpt landet mer hade kanske det resulterat i att Libyen idag hade varit 

demokratiskt. Istället ser man nu en arabisk vår som resulterade i att Tunisien var det enda 

landet i MENA-området som lyckades att utveckla en demokrati.  
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