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Abstract  
The target of this assignment is to answer the question why Egypt has not succeeded to 

become a democracy when Israel has. The method of this assignment has been a comparable 

study where Larry Diamond’s internal and external factors have been used to compare why 

Egypt has not become a democracy when Israel has. The result shows that Egypt is not 

democratic because of several reasons, such as a big and influential military, unfair civil 

society, national insecurity, non-democratic leaders, wars and an unsuccessful consolidation 

of the democratic influences, especially after the Arabic spring in the early 21st century. 

Israel, on the other hand, is a democracy due to its successful democratic institutions, a 

functional civil society and with democratic influences from the western world such as the EU 

and USA. Israel’s “ethnic” democracy is not perfect though and have hinders such as 

discrimination and a limited democratic leadership but compared to Egypt, the country has 

become a stable democracy, in a region that is mostly surrounded by undemocratic regimes.  
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1.Inledning  

Genom flera decennier under 1900-talet har man varit med om politiska förändringar och 

händelser som har skakat om den politiska arenan i världen. Auktoritära och instabilla 

förhållanden har ifrågasatts på grund av dåligt ledarskap i vissa länder. Genom detta har man 

skapat demokratiseringsprocesser som har varit en del av Samuel Huntingtons teori som heter 

Third wave. Demokratiska processer är processer där man vill ändra det politiska styret och 

samhället genom att försöka göra en stat mer demokratiskt. Denna våg av demokratisering är 

en av tre vågor som kom fram i modern tid, 1974 i Portugal när man störtade den portugisiske 

diktatorn Marcello Caetano. Detta sågs som startskottet till en demokratisering som sedan 

influerade ytterligare 30 stater mot en demokratisering under en 15 års-period där man gick 

från ett auktoritärt styre till en demokrati. Detta är något som världen har fått vara med om 

och varit en stor del av hur det politiska samhället skulle kunna se ut i olika delar av världen, 

och gav på ett akademiskt plan, en ökad teoretisk förståelse om hur en potentiell 

demokratisering kan ske (Huntington 1991: 3–5). Israel och Egypten är två stater som 

befinner sig i Mellanöstern och har varit en del av dessa politiska händelser. Dessa två länder 

har sedan Egypten blev en republik och Israel blev självständigt (1952 och 1948) haft en 

väldigt turbulent tid där man har varit inblandade i ett flertal konflikter, främst mot varandra. 

Två exempel på dessa är Suez-kriget 1956 där Israel, Storbritannien och Frankrike anföll 

Egypten och Yom Kippur kriget 1973 som var en konflikt för Egypten och Syrien mot Israel 

(Bernstein, 1988:193–194). Även ur ett nutida perspektiv, så sågs den arabiska våren(en 

revolt i flera mellanöst-länder mot orättvisa auktoritära ledare), som en potentiell demokratisk 

våg under 2010-talet, som var delvis framgångsrik, där man installerade nya demokratiska 

institutioner, men att vissa länder som Egypten, ramlade tillbaka till en auktoritär regim. 

Staterna är grannländer med varandra men har trots detta gått två helt olika vägar när det 

kommer till politisk utveckling och har skapat två olika samhällen. Israel ses idag som en fri 

demokrati trots ett flertal tidigare konflikter. Egypten ses i dagens samhälle inte som ett fritt 

land, främst på grund av en stark militär inblandning i landets politik och av ett långvarigt 

auktoritärt styre (Freedomhouse, 2016).  

Sedan republiken bildades 1952 har majoriteten av Egyptens politiska ledare fram till den 

arabiska våren och dagens samhälle, haft en koppling till militären (Martini, Taylor, 2011: 

129). Det militära ledarskapet har förblivit närvarande efter den arabiska våren och har 

fortsatt sedan dess. Mellanöstern är en region som har och är än idag, ett område som har varit 
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stormigt och våldsamt samt varit influerat av starka militärdiktaturer och auktoritära ledare. 

Arabvärlden anses som den minst demokratiska regionen i världen när det kommer till dess 

regimer, normer och aktioner (Diamond, 2008:151). Dock ses Israel som en av de få stater 

som är en erkänd demokrati i Mellanöstern sedan deras självständighet. Man anser att Israel 

är en ”etnisk demokrati”, ett politiskt system som ger politiska och civila rättigheter till 

individer av en särskild grupp som sedan förblir den dominanta gruppen i staten, i detta fall, 

det judiska folket. Israel ses idag som en fri och demokratisk stat men har under flera tillfällen 

blivit ifrågasatt, på grund av att den anses inte helt rättvis mot alla sina medborgare och att 

yttrandefriheten kan vara begränsad när det gäller åsikter om religion och politik. (Yonah, 

2000:129) (Freedomhouse: Israel, 2016). 

Egypten, som officiellt är en republik sedan 1952, har haft problem med att etablera 

demokratiska egenskaper. Faktorer som auktoritära ledare, begränsade friheter och rättigheter 

för medborgarna, utsatthet för kvinnor och begränsad yttrandefrihet kan vara några orsaker 

varför Egypten inte har kunnat etablera en demokrati (Freedomhouse: Egypt, 2016). 

Grannlandet Israel har däremot lyckats skapa en demokrati där folket får rösta, 

yttrandefriheten är relativt stabil och diskriminering av kvinnor är mindre. Det finns däremot 

ett flertal likheter mellan staterna i bland annat samarbeten med västvärlden och dess 

demokratiska ideal och en gemensam historisk inblandning med Storbritannien är några. 

Egypten har varit under kolonialt styre av Storbritannien förre dess självständighet, och Israel 

blev självständigt tack vare britternas förslag om skapandet av ett nationellt hem för judar i 

Palestina-mandatet som Nationernas Förbund (senare Förenta Nationerna) godkände. Den 

största likheten är dock att Israel och Egypten är grannländer, där man har haft en konfliktrik 

historia med varandra. Trots att man är grannländer, har man ändå inte influerats så mycket på 

den politiska aspekten. Dock leds länderna av ledare som båda har en militär bakgrund. 

Egypten har en president som är en stark militär ledare i Abd al-Fattah al-Sisi som ser mer ut 

som en militärdiktatur än en republik, och Israel styrs av ledaren Benjamin Netanyahu med en 

militär bakgrund, men har lyckats behålla demokratin i Israel sedan självständigheten. Det har 

funnits potential att kunna skapa en jämlik och stabil stat för Egypten men har i sin övergång 

mot demokrati inte lyckas skapa ett demokratiskt statsskick, medans Israel har lyckats göra 

detta (Freedomhouse: Egypt, 2016) (Freedomhouse: Israel, 2016) (Nationalencyklopedin, 

2016). 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Studiens vägledande syfte är att ta reda på varför Israel har lyckats att etablera en demokrati 

men inte Egypten.  Från Israels självständighet och Egyptens skapande av en republik ska 

man kunna med en jämförande fallstudie och utvalda förklaringsfaktorer, se varför Israel är 

en demokrati men inte Egypten.  

Studiens frågeställning är varför har Israel lyckats skapa en demokrati men inte Egypten? 

 

1.2 Disposition  

Uppsatsens disposition är uppdelad i 4 delar. Första delen inkluderar en kort inledning om 

uppsatsen ämne, följt av Syfte och Frågeställning, Metod, en kort motivering av val av ämne 

och teori, Material och Disposition. I del två kommer det att tas upp om tidigare forskning om 

demokratiserings-studier, studiens teori och beskrivning av den valda teorin i arbetet. Del tre 

är bestående av analys där man analyserar och bearbetar empirin och teorin. Del fyra 

beskriver arbetets slutsats och vad som man kom fram till.  

 

1.3 Metod 

Uppsatsens forskningsdesign kommer vara en förklarande studie. En förklarande studie går ut 

på att ställa frågor om varför händelser har skett. I denna uppsats går det ut på att se varför 

Egypten inte har etablerat en demokrati medan Israel har gjort det. En förklarande studie 

passar bättre eftersom det blir mer konkret och gör jämförelsen mellan staterna lättare att se. 

En beskrivande studie ska kunna besvara frågor om var, hur och vilka saker som är delaktiga i 

en studie. Detta skulle göra uppsatsen för bred med för många frågor som möjligen gör det för 

komplicerat och inte skulle komma fram till ett bra och konkret svar. Valet av förklarande 

studie kan göra att denna studie blir lättare förenklad och gör komplicerade fenomen lättare 

att förstå (Esaiasson et al, 2012: 36). 

 

Det kommer att göras en jämförande demokratiserings-studie mellan två stater, Egypten och 

Israel. En jämförande studie syftar på en jämförelse av ett få antal fall och undersöker likheter 

och olikheter mellan de valda fallen (Alexander, Bennett, 2005: 18).  
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Demokratiserings-studie betyder att man genom en analysering, tar reda på hur ett lands status 

till demokrati ser ut, och undersöka hur det politiska läget i landet är. Ordet demokratisering 

kommer att vidareutvecklas längre fram i tidigare forskning. Tillsammans kommer det bli en 

förklarande och jämförande demokratiseringsstudie i uppsatsen av Egypten och Israel. 

 

Forskningsdesignen ska ta med Most simular design, och med detta menas att forskaren väljer 

fall som är likadana i deras oberoende variabler förutom en som är annorlunda i en enskild 

självständig variabel. Detta är ett motiv till att kunna göra metodologiska begränsningar 

(Alexander, Bennett, 2005:50–51).  

 

Som oberoende variabler och gemensamma nämnare finns de följande likheter:  

-Båda staterna har någon typ av inblandning med Storbritannien.  

- De är grannländer. 

-Båda staterna har fått militärt och ekonomiskt stöd av USA.  

- De har krigat mot varandra som kan ha gjort att Egypten har en fortsatt stark militär än 

idag. 

-Båda staterna har haft det turbulent sedan Israel blev en självständig stat och Egypten en 

republik i form av konflikter, protester och internationella relationer. 

-Båda Staternas nutida statschefer har militära bakgrunder. 

-Båda staterna har haft det turbulent med konflikter med minoriteter som kopter i Egypten 

och palestinier i Israel.  

Som beroende variabel kommer det att vara det faktum att Israel och Egypten har två olika 

statsskick. Israel har utvecklat en demokrati, medan Egypten har gått över till en 

odemokratisk regim som fortfarande finns i dag under den förra arméchefen och nuvarande 

presidenten Abd al Fattah al-Sisi (Freedomhouse: Egypt, 2016).  

   

Som motivering till att det blev en demokratiserings-studie i kandidatuppsatsen är att det 

anses som relevant till statsvetenskapen. Viktigt att nämna är att  en demokratiserings-studie 

är ofta jämförande, vilket gör det möjligt att använda redskap och kunskap för att få fram ett 

resultat som gör det intressant och kan leda till diskussioner som omfattar statsvetenskapliga 
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termer och ämnen. Även att en demokratiserings-studie kan studera skillnader och likheter 

som möjligen inte har upptäckts eller studerats om innan. Valet av länder ur ett metod-

perspektiv, var på grund av de hade olika beroende variabler och lika oberoende variabler, 

vilket gör att studien kunde utföras. Metodens utformande kommer att använda sig av Larry 

Diamonds Externa och Interna faktorer. Det finns nio faktorer men enbart fyra kommer att 

användas i uppsatsen. De fyra faktorerna är auktoritär delning, auktoritär utveckling, 

spridning och effekter av demokratisering och demokratisk assistans. Dessa är studiens teori-

urval som ska användas för att se tydligt varför Egypten har misslyckats med att kunna bygga 

en demokrati medan Israel har lyckats trots att dessa två stater har mycket gemensamt med 

varandra. Under arbetets gång har man jämfört de olika faktorerna där det ansågs att alla 9 

faktorer inte skulle göra arbetet bättre. För att arbetet skulle kunna ha en röd tråd och något 

slags sammanhang, valdes just dessa fyra faktorer. För att man skulle som läsare att förstå 

helheten hade det varit bra att ha alla nio faktorer. Detta hade dock försvårat arbetsprocessen 

men även att arbetets analys och slutsats hade varit tvungen att stramas åt, och gjort teoridelen 

för stor. Utan en bredare analysdel, som hade varit konsekvenserna av en för stor teoridel, 

hade uppsatsen inte kunna förmedla tillräckligt med information för att få en tillräckligt klar 

bild om själva uppsatsämnet. Även andra anledningar till varför just dessa fyra faktorer valdes 

var att de har underlättat arbetet, de ger mer konsekventa resultat och har starkare koppling till 

varandra.  

 

Valet av staterna Egypten och Israel, har ett flertal motiv. Först och främst har dessa två 

länder mycket gemensamt, bland annat inblandning i många väpnade konflikter mot varandra 

under en längre period och de likheter som har nämnts tidigare i inledningen. Ur ett nutida 

perspektiv, är det också intressant att se vad den arabiska våren har haft för influenser på båda 

länderna. Israel var och behövde inte vara en del av denna revolutionära våg, eftersom man 

redan hade en relativt stark demokrati.Detta var också en anledning till varför den arabiska 

våren inte blev så delaktig i uppsatsen. Egypten däremot, var i behov av en politisk förändring 

och den arabiska våren sågs som en väg mot demokrati men som misslyckades att fullgöras. 

Detta gör det intressant att se vad som gick fel för Egypten och se vad Israel hade för faktorer 

som inte Egypten har för att värna om en demokrati. Båda staterna har en komplex och 

intressant historia och en politisk bakgrund som gjorde att just dessa var väldigt intressanta 

och relevanta att forska om. Mellanöstern valdes för att regionen, är en mycket intressant och 

relevant region att forska om ur ett statsvetenskapligt perspektiv.  Regionen har ett flertal 
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auktoritära och demokrati-sökande stater, där konflikter är något som är vanligt och gör det 

mer intressant för forskandet. Det geografiska läget gör det spännande att kunna observera 

och analysera hur det politiska läget ser ut (Persson, 2016). Det funderades länge om man 

skulle välja att jämföra ett annat grannland till Israel, Jordanien (Freedomhouse: Jordan, 

2016). Dock uteslöts Jordanien som alternativ på grund av att de hade en för lika 

utgångspunkt på den beroende variabeln, och skulle leda till ett nästintill likadant resultat 

vilket gör att det inte blir ett spännande och dugligt forskningsämne. I arbetet kommer det att 

ske en avgränsning som gör att forskningen börjar från 1948 och framåt då Israel blev 

självständigt.  För att inte göra arbetet utdraget så börjar Egyptens utgångspunkt 1952 när de 

blev en republik, inte 1922 när de blev självständiga. Detta gör att förutsättningarna blir så 

jämställda som möjligt i uppsatsens forskning och diskussion. Kombinationen av Diamonds 

utvalda faktorer och de två valda staterna Israel och Egypten, gör studien väldigt intressant, ur 

ett statsvetenskapligt perspektiv där relevanta termer och forskares teorier inom ämnet, 

kommer hjälpa att forma uppsatsens struktur och få fram ett intressant resultat.  

 

1.4 Material  

För att få en större förståelse och bredd i uppsatsen så krävs det olika typer av material. 

Främst kommer det att använda sig av demokratiserings-forskaren Larry Diamonds 

förklaringsfaktorer från Spirit of Democracy (2008) som ska vara en förklaring till varför och 

hur en demokratisering sker, och för att användas som ett ramverk och teori i uppsatsen. 

Arbetet kommer enbart ta upp fyra av nio faktorer och genom att koncentrera sig på dessa 

fyra förklaringsfaktorer blir jämförelsen mellan Israel och Egypten lättare att förstå för 

läsaren. Övrig litteratur som kommer att användas är Saad Eddin Ibrahims bok Egypt, Islam 

and Democracy (1996). Han tar upp mycket om Egyptens politiska historia som är till stor 

hjälp för att följa Egyptens politiska utveckling.  Det kommer även att referera till Samuel 

Huntingtons Third Wave (1991) för att kunna ge en bra förklaring vad demokratisering och 

om tidigare demokratseringsvågor var och gjorde för påverkan. För att få fram mer detaljer 

om Israels politiska utveckling, refereras det till vetenskapliga artiklar där ett flertal författare 

har beskrivit Israels politiska historia. Detta är till för, precis som Egyptens politiska historia, 

att kunna följa händelseförloppet och beskriva sammanhanget i de två länderna. I uppsatsen 

kommer det även att användas sig av litteratur från andra kända statsvetare, bland annat 

Robert Dahl. Detta är till för att inte bara fokusera på en enstaka forskare utan flera, för att ge 

en så bred och intressant bild som möjligt. För att kunna få en förståelse om den 
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metodologiska delen av uppsatsen kommer man framför allt att referera till två böcker: 

Metodpraktikan skriven av Peter Esaiasson med flera, (2012) och boken Case Studies and 

Theory Development in the Social Sciences av Alexander L. George & Andrew Bennett 

(2005). Arbetet kommer att stödjas av dessa referenser för att ge en grund med kunskap för att 

förstå hur metoden är uppbyggd och har använts. Användning av tillförlitliga internetsidor 

som Nationalencyklopedin och Freedomhouse har skett för att kunna få grundläggande fakta 

och kunskap om begrepp och institutioner. Även internetartiklar från bland annat BBC för att 

kunna följa tidigare rapportering om händelser som inkluderar Egypten och Israel har använts. 

Slutligen, de vetenskapliga artiklarna är till för att kunna höja legitimiteten av arbetets 

material och få ett större djup om händelser som är relevanta till uppsatsens ämne. På ett 

källkritiskt stadie har man försökt att hålla sig till källor som har någon typ av koppling och 

relevans till studiens ämne. Att hålla sig till källor där det finns en tillräcklig tillit har det varit 

mycket viktigt att vara extra observant på tillförlitigheten när det kom till internetkällor. 

Några viktiga punkter att kontrollera  har varit när det antingen varit ett för långt tidsspann 

från tidigare händelser till nutid. Det har också varit viktigt att kontrollera vem som har skrivit 

artikeln.  

 

2.Tidigare Forskning  

I denna del kommer det att diskuteras om viktiga termer inom politik och demokratistudier. 

Det kommer även beskriva ett teoretisk ramverk som kommer att användas i uppsatsen. 

Tidigare forskning kommer att nämna olika forskares idéer om politik och demokrati, 

speciellt om Larry Diamonds interna och externa förklaringsfaktorer. 

 

2.1 Demokrati  

Demokrati syftar på betydelsen av folkmakt eller folkstyre. Det som är svårt är att demokrati 

kan beskrivas på olika sätt. Larry Diamond är statsvetare och har forskat om demokrati och 

demokratisering. Han har i sin bok Developing Democracy: Towards Consolidation (1999), 

tagit upp Aristoteles tankar om demokrati där det mest optimala är om en regering är 

konstitutionell. Där ska friheten vara kontrollerad av ”rule of law”, (Rättsstaten) och 

suveränitet som tillsammans med statliga institutioner ska kunna skapa ordning och stabilitet. 

Demokrati ses som det bästa statsskicket för att ett effektivt, ansvarsfullt, fredfullt och stabil 
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styre ska kunna växa fram. Främst tack vare att det är folket som styr där det sker rättvisa och 

fria val (Diamond, 1999:2–3).  

 

Demokrati är ett tillstånd som karaktäriserar ett samhälle. Demokratisering är processen som 

för fram demokrati som det politiska målet (Karvonen, 1997:11). Ett flertal statsvetare har 

forskat om hur demokratin har utvecklat under olika tidsåldrar och skrivit om utvecklingen 

om demokrati. Robert Dahls definition av demokrati har en utgångspunkt i antikens Grekland 

där de vuxna invånarna ses som medborgare där de utgör demos, som anses som själva staten. 

Demos, ansågs enligt de gamla grekerna som det ultimata statsskicket, där alla beslut som tas 

inom demos ska vara bindande och genom detta, skapa en hög validitet (Dahl, 1989: 108).  

En demokrati ska kunna hålla fria och rättvisa val och att den valda regeringen ska stå till 

svars för folket som har valt dem och skydda dem. Demokrati har dock ett flertal 

förutsättningar för att den ska ses tillräcklig. Alla röstmyndiga ska kunna rösta, yttrandefrihet, 

pressfrihet och att alla vuxna ska kunna ha möjlighet att söka sig till en politisk post (Haerpfer 

et al,2009:31). En annan definiering av demokrati är att viktiga politiska och allmänna beslut 

om lagar och policys hänger på den allmänna åsikten som är framtagen av medborgarna i 

samhället, som ska ha lika jämställda rättigheter. Policys som regeringen bildar i en stat 

hänger på den allmänna åsikten som medborgarna ska försöka framföra till den verkställande 

makten (Weale,2007: 18).  

 

Liberal demokrati beskrivs som ett politiskt system som tillåter politiska friheter och 

demokratiskt styrande. Politiska friheter existerar så länge folket i en stat kan ha möjligheten 

att uttrycka olika typer av politiska åsikter i vilken typ av media som helst och även att kunna 

delta och bilda en politisk grupp eller organisation utan större motstånd (Bollen, 1993:1208–

1209). Liberal demokrati ses även som den typen av demokrati som är dominerande på den 

globala och internationella arenan, som är en hybrid av liberalism och demokrati. En liberal 

demokrati har även uppfattat som en grundförutsättning till demokrati än att vara en del av 

demokrati. Inom den liberala demokratin anses representation som en stark stomme. 

Representation ska se till vad som representeras, där folkets vilja ska stå i fokus och inte vem 

som styr folket, där politikerna ska framföra vidare folkets åsikt (Baaz, Lilja, 2014:08). En 

politisk liberalisering menas med att större och mindre förändringar sker för politiska fri och 

rättigheter. Att politiska fångar släpps, lokala val tillåts, politiska debatter blir mer fria eller 
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att en censur mot media tas bort. Genom en liberalisering så lättar man på trycket för att ge 

oppositionen större möjligheter att kunna agera för politiska förändringar än hur det var innan 

(Nilsson, 2005: 69).  Begreppet auktoritära regimer syftar på och kan känneteckna de 

orättvisor och ofrihet som man kunde se i östeuropeiska stater i dåvarande Östeuropa under 

1980–1990-talet. Detta är något som kan ses som en konsekvens av en misslyckad transition 

och konsolidering av en demokrati enligt Silander. Om inte en stat är demokratisk och rättvis, 

så finns risken att staten är en auktoritär och orättvis sådan, som kan bli kallad en diktatur. En 

diktatur brukar ses som ett enmans-styre, där en enskild individ leder landet. Oftast sätts 

diktatorns egna behov och begär mest i fokus än medborgarnas vilja, som kan sedan leda till 

negativa konsekvenser som revolt.  Man ansåg begreppet totalitära regimer var ett för brett 

begrepp, och enligt statsvetaren Juan Linz, att trots att kommunistiska och nazistiska regimer 

hade likheter mellan varandra, fanns det andra stater som inte liknade dessa typer av totalitära 

regimer. Höger/vänster antidemokratiska värderingar, ett starkt individuellt ledarskap, ett 

dominerande parti som åsidosätter politisk öppenhet och konkurrens och ett begränsat men ett 

existerande civilt samhälle är fyra egenskaper som en auktoritär regim har (Silander,2012:32–

35).  

 

Man anser att även om en demokrati kan etableras i en stat så är det viktigt att bibehålla den. 

En demokrati som efter några år går in i en kris är ingen stabil demokrati. Vad som händer när 

en demokratisering sker är att en form av maktutövning ersätts av en annan, ett icke-

demokratiskt styre överförs till ett mer demokratiskt.  I denna uppsats så kommer det att ha en 

förklarande karaktär vilket innebär varför ett land har demokratiserats eller inte 

demokratiserats. I en politisk process som demokratisering är, så hänger det mycket på vilka 

omständigheter som kan antingen främja eller försvåra en demokratisering. Detta ger en 

enklare och klarare syn varför vissa länder har lyckats med sin demokratiseringsprocess och 

andra inte (Denk, Silander, 2007: 10–12). Republik som tas upp mycket i samband med 

Egypten, menas med att en stat har en vald statsledning eller statschef där han/hon kallas för 

president (Nationalencyclopedin,2016).  

 

2.2 Politisk demokrati 

För att kunna få ökad förståelse om demokrati, kan det vara bra att veta om vad politisk 

demokrati innebär. Politisk demokrati ser sig själv som en styrelseform för staten, en politisk 
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beslutsdemokrati som skall ta hand om samhällets gemensamma angelägenheter och rättvist 

kunna ge möjligheter till folket (Hansson,2016). Annan tolkning av politisk demokrati är att 

de demokratiska procedurerna anses kunna bidra till att de demokratiska innehållskraven, 

uttryckta i folkets, lagens och politikernas vilja, kan få fram ett positivt demokratiskt resultat 

(Lundquist,2017).  

 

2.3 Demokratisering  

Demokratisering är en politisk process som kan ses på både lika och olika sätt. Själva 

begreppet Demokratisering menas med när ett land går från ett auktoritärt styre som till 

exempel en militärdiktatur, till en demokrati. Dock kan inte en demokratisering anses som 

helt klart, eftersom uppfattningen av en demokrati finns på så många olika sätt och ej ses som 

enhetlig (Sannerstedt, 2016). En demokratisering sker på grund av att flera steg uppfylls i en 

process. En typ av process, eller även kallat faser, kan man dela in i fyra delar: enhet, 

liberalisering, transition och konsolidering.  

 

Enhetsfasen, menas med att det måste finnas ett samhälle, en enhet, som har möjligheten att 

demokratiseras (Denk, Silander, 2007: 26–33).  

 

Den andra fasen, liberalisering brukar kallas för upplösnings-fasen. Detta är när de icke-

demokratiska styrelseformerna förlorar hela sin förmåga att kunna styra samhället. 

Anledningen till varför en liberalisering sker kan vara att den styrande eliten vill ändra det 

politiska statsskicket eller att den icke-demokratiska ledningen kan ha tappat i effektivitet 

eller har gjort slut på sina resurser för att effektivisera sitt styre (Denk, Silander, 2007: 26–

33). 

 

Transition är den tredje fasen som kallas för övergångsfasen. Definitionen av en transition 

fokuserar på en process där slutpunkten är när de första demokratiska valen verkställs i en 

stat, för att sedan leda mot en konsolidering, en fastställning av demokrati. Dock i auktoritära 

stater, hänger det mycket på hur man agerar mot ett lands transition, om man låter den ske 

eller ej (Nilsson, 2005: 57). En annan syn på transitionsteorier som är lånat från engelskans 

”transition”, är att detta är en process där man drar sig ifrån auktoritära styrelseformer och 
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mot en mer demokratisk sådan. Även att dessa teorier kan motivera varför vissa stater har 

lyckats med en transition, där vissa andra stater har misslyckats. Detta kan bero på främst hur 

stabil övergångsprocessen är mot en demokratisk regim, vilket gör att sannolikheten för en 

stat att införa ett demokratiskt statsskick kan bli annorlunda för olika stater (Karvonen, 1997: 

75). Denna fasen gör att de processer som ska etablera ett demokratiskt styrelseskick sätts 

igång, och att etableringen av demokratiska institutioner byggs. Dock är det inte självklart att 

denna fas framkallar demokrati. Efter en upplösningsfas kan det mycket möjligt ske en 

tillbakagång till ett tidigare eller ett annat icke-demokratiskt styre (Denk, Silander, 2007: 26–

33). 

 

Den fjärde fasen och sista fasen, konsolidering är det man vill försöka åstadkomma, ett 

fastställande av en demokrati. Detta ses som demokratiseringsprocessens slutgiltiga mål. 

Skillnaderna är väldigt små mellan en stabil demokrati och en konsoliderad demokrati och 

finns inga nämnvärda distinktioner. Dock anser statsvetaren Anna Bolin att en stabil 

demokrati fokuserar på demokratins funktioner och varaktighet, där en konsoliderad 

demokrati fokuserar på demokratins djup, att se hur stabilt eller instabilt ett statsskick är 

(Nilsson,2005:83). En konsolidering av landets statsskick bör ske för att kunna gå en stats 

demokratiska funktioner att kunna fungera naturligt. Den måste skyddas och tas hand om för 

att landets demokratiska framväxt ska fortsätta (Karvonen, 1997:25). Det finns flera typer av 

syner på vad som är en konsoliderad demokrati. Larry Diamond tar upp ett tydligt sätt där 

eliten, organisationerna och medborgarna i ett land har attityder, och beteenden som inte kan 

utmana de demokratiska institutionerna och dessa inte underminerar de demokratiska 

institutionerna genom att ge stöd mot anti-demokratiska aktörer (Denk, Silander, 2007: 26–

33). Om man lyckas fullfölja dessa faser så finns det en stor chans att man får fram en 

framgångsrik demokratisering. 

 

Demokratisering kan även ses på andra sätt, som till exempel i dessa tre följande 

uppdelningar. Det första är att demokratisering kan ses som en introduktion till demokrati i en 

icke-demokratisk regim. Det andra är att demokratisering kan göra att en demokratisk stat kan 

få en djupare förståelse om demokrati. Det tredje är att demokratisering tar upp frågan om 

demokratins överlevnad. Demokratins överlevnad och fördjupning är väldigt tydliga aspekter 

till demokratisering. Dock är en demokratiserings stabilitet väldigt beroende på hur responsen 

och viljan mot en demokrati är i en stat, om det är en fientlig eller positiv inställning 



  

 

15 

(Haerpfer et al,2009: 74–75). Enligt Edvard Mansfield och Jack Snyder så har 

demokratiseringsprocessen vissa förutsättningar. Man anser att man måste ha etablerat ett 

fridfullt samexisterande mellan olika etniska grupper som är inblandade i demokratiseringen. 

Även att man måste ha byggt upp institutioner som är till för representation för intresse och 

konfliktupplösning. Om dessa förutsättningar sätts igång efter en demokrati har byggts, då är 

det hög risk för inneboende konflikter. Dock om dessa förutsättningar sätts i rullning enligt 

Snyder och Mansfield, ses detta som en bra politisk process för att skapa en stabil demokrati 

(Haerpfer et al,2009: 98). Nedan kommer det ett flertal begrepp som används inom 

demokratistudier och är till stor hjälp för att ge en ökad förståelse om ämnet. 

Demokratiserings-studier är studier om hur länder skapar en demokrati och skapar rättigheter 

åt folket som ska ha makten att kunna påverka landets politik.  

 

2.4 Demokratisering i Mellanöstern  

I dagens samhälle när det kommer till demokratisering i Mellanöstern, så har man sett 

tendenser att det kunde ha blivit en ” fourth wave of democratisation” under den arabiska 

våren i början av 2010-talet som nämndes i inledningen. I Mellanöstern började man hoppas 

på en ny våg av demokrati för att folk började ifrågasätta det auktoritära styret i regionen. 

Detta ledde till fallet av tre starka auktoritära stater Tunisien, Egypten och Libyen som gav 

förhoppningar om en demokratisering. Även i länder som Yemen, Syrien och Bahrain började 

gå mot en demokratisering. Man insåg några månader senare efter den arabiska vårens slut, att 

demokrati skulle vara svårt att etablera i regionen, där flera länder föll tillbaka till auktoritärt 

styre, bland annat Egypten som inte lyckades med en transitions-fas, som gjorde att man inte 

nådde en konsolideringsfas. Man insåg då att den fjärde vågen av demokratisering inte 

lyckades och Mellanöstern är än idag fortsatt en region med många länder under auktoritärt 

styre (Diamond, 2011: 299–307). Detta kan ses som en ”reverse wave of democratization”, 

en tillbakagång av demokratin. Precis som två tidigare reverse waves, tillbakadragande av 

demokratier som har skett, var de bland annat svagheten av de demokratiska värderingarna, 

ekonomiska kriser, sociala och politiska polariseringen och ”snowballing-effect” 

(snöbollseffekten, att länder följer samma mönster som andra stater gör) att folk klagade på en 

bristande demokrati (Huntington,1991: 290–291). 
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2.5 Teori 

Denna uppsatsen kommer att ta hjälp av Larry Diamonds fyra av nio förklaringsfaktorer för 

att  kunna beskriva, förklara och jämföra Egyptens och Israels statsskick från 1948 och 1952 

till dagens samhälle. Även att se om de går att ta reda på viktiga faktorer som har gjort att de 

två staterna är på två olika politiska plan.  

 

2.6 Larry Diamonds Interna och Externa förklaringsfaktorer  

Valet av teori blev Larry Diamonds förklaringsfaktorer. Han har i sin bok ”The Spirit of 

Democracy” tagit fram 9 förklaringsfaktorer, 4 interna och 5 externa. I denna studie har det 

som sagts valts fyra av nio, två interna och två externa, för att kunna ge en bättre fördjupning 

om färre faktorer. Genom användningen av faktorerna ska de ses som ett ramverk och 

tydliggöra varför Egypten inte lyckas skapa en demokrati och visa tydligt varför Israel har 

lyckats med en etablering av demokrati. Anledningen till att de blev dessa förklaringsfaktorer 

var för att de kunde lätt tillämpas på studien och kunde ge en tydlighet för både författare och 

läsare att se om ett land har en starkare tendens mot demokratisering än mot andra stater. 

Dessa fyra faktorerna gör det även lättare att enkelt skriva och visa från både Egypten och 

Israels perspektiv vilka faktorer som har varit betydelsefulla och framträdande i dess politiska 

process.  

 

2.6.1 Externa faktorer 

Spridning och effekter av demonstrering 

Genom en spridning och effekter av demonstrering, kan länder bli influerade av varandras 

styrelsesätt och ta åt sig idéer. Genom att kommunicera med varandra kan ett land som är i en 

transition mot en demokrati, kunna fullfölja demokratiseringen med hjälp av kollegor från andra 

stater. Ett exempel är när ett möte i Sanna, huvudstaden i Yemen, upprätthålles av The National 

Democratic Institute (NDI) för att bjuda in länder som befann sig i ett demokratiskt tomrum. 

Länder som Bolivia, Ghana, Namibia, El Salvador och Mongoliet blev inbjudna. Mötet gick ut 

på att länderna skulle hjälpa varandra, hitta inspiration och diskutera för och nackdelar för att 

kunna skapa ett stabilt politiskt samhälle i sitt hemland. Konsekvenserna av detta möte blev att 

Malis president bildade OAU, Organisation of African Unity som är en organisation som går 

emot odemokratiska länder och ledare som inte ska ge något erkännande till en odemokratisk 
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stat. Tack vare detta engagemang kunde metoder och teorier utbytas mellan länderna och utbyta 

kunskap med varandra för att kunna hantera bland annat, protester och mobilisering av 

demonstranter (Diamond, 2008: 106–110).  

 

Demokratisk assistans  

Demokratisk assistans innebär att länder eller institutioner går in i landet och försöker 

influera, hjälpa eller stärka demokratiska institutioner, civila samhällen, demokratiska kulturer 

och demokratiska val. Sedan den tredje vågen av demokratisering kom under mitten av 1970-

talet, så har man sett tendenser av en ökning av demokratisk assistans. Ett exempel är NED, 

National Endowment for Democracy som var en icke statlig organisation som ansågs 

nödvändig för att främja demokrati i världen. Dess huvudsakliga uppgift var att ge bidrag, 

främst ekonomiska för att kunna stödja demokrati-organisationer i länder som Polen, 

Nicaragua och Chile. Genom olika bidrag ville man att det civila samhället skulle själva 

trycka på mot de auktoritära ledarna för ett rättvisare samhälle.  Ibland var det inte bara 

pengar som kom som bidrag till demokratin. NED främjade tryckfriheten genom att ge 

tidningspressar till lokala och självständiga tidningar i Nicaragua och skapade tankekedjor 

och litteratur och tidskrifter för att kunna utbilda den chilenska befolkningen om det orättvisa 

styre som General Pinochet ledde. I många fall har det lyckats, som i Chile och Sydafrika på 

1980-talet där folket ställde sig mot det styrande etablissemanget och demonstrerade och 

visade sin misstro mot de odemokratiska ledarna. Demokratisk assistans har även varit till 

hjälp att kunna legitimera valresultaten i demokratiska val i länder som Bulgarien, Sydkorea 

och Ghana (Diamond, 2008: 120–124).  

 

Demokratisk assistans ses som en subkategori till utländsk hjälp som anses som en utländsk 

policy som är till för ett flertal syften. Denna typ av assistans är till för att hjälpa funktionerna 

i de demokratiska institutionerna, processerna och deltagande går framåt. När det kommer till 

amerikansk demokratisk assistans enligt USAID, så vill man helst främja ”rule of law”, 

mänskliga rättigheter, politiska processer, civila samhället och skapandet av en ansvarig 

regering (Scott, Carter,2015: 302–303). Genom användningen av dessa förklaringsfaktorer 

ska det analyseras och bearbetas och se vilka kriterier som Israel och Egypten har lyckats och 

inte lyckats med. För att kunna förstå den uppkommande analysen, har läsaren genom teori-

kapitlet, fått med sig de redskap och den teoretisk bakgrund som kan behövas för att förstå 
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ämnets relevans till statsvetenskapen, forskningens utvalda förklaringsfaktorer och tidigare 

forskning inom ämnet.  

 

2.6.2 Interna faktorer 

Auktoritär delning 

Auktoritära regimer tappar sin legitimitet när de inte fullgör sina uppdrag och mål och sedan 

blir överflödiga, eller misslyckas med sina mål och kan inte leverera sina löften. Ett flertal 

auktoritära länder som Grekland och Uruguay, har misslyckats genom åren att behålla sitt 

auktoritära styre på grund av dåliga politiska och ekonomiska beslut. Många auktoritära 

stater, främst i Östeuropa, kunde behålla sin auktoritet i flera decennier, men främst för att 

man kunde köpa sin legitimitet med stöd av bland annat militären. En annan utväg för 

auktoritära ledare att behålla makten kan vara att få tag i naturresurser som stöd. Om folket 

säger emot och inte vill betala sin skatt som ett motstånd mot auktoriteten, måste ledarna hitta 

resurser som olja, koppar eller diamanter för att kunna behålla makten. Även att korruption 

kan fungera som ett övertygande sätt att få byråkrater och politiker att visa stöd för den 

auktoritära ledningen. Den sista utvägen är att få stöd utomlands genom pengar eller politiskt 

kontakter från organisationer eller stater. Om detta inte finns i landet och det inte finns några 

andra alternativ, så har den auktoritära staten misslyckats (Diamond, 2008: 90–94).  

 

Auktoritär utveckling 

Auktoritära stater har en tendens att lyckas bygga starka och stabila ekonomier. Länder som 

Chile och Spanien blomstrade ekonomiskt under diktatoriskt styre. Genom denna utveckling 

kunde man bygga en bättre utbildning, större tillgänglighet till information och medvetenhet 

om världen i dessa två stater. Detta ger bra förutsättningar för att en demokrati ska kunna 

etableras i ett land. Genom en ökad ekonomisk utveckling i en auktoritär stat bildas det två 

möjligheter: En ökning av utvecklingen i landet gör att transitionen till en demokrati är mer 

möjlig, och att ökad utveckling upprätthåller demokrati när den väl börjar utvecklas. Den 

ekonomiska utarbetningen som den auktoritära ledningen skapar gör att det skapas 

möjligheter och influerar medborgarna att kunna bygga en framtida demokrati genom en 

liberalisering av politiken som Taiwan är ett exempel på.  Ett antal statsvetare har även sett att 

relationen mellan demokrati och utveckling utanför den västerländska och liberala traditionen, 
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är starkare. När en auktoritär stat utanför västvärlden, börjar dra sig mot en demokratisering 

blir effekten större och effektivare (Diamond,2008: 94–97).  

 

De utvalda externa faktorerna för uppsatsen är Spridning och effekter av demokratisering och 

Demokratisk assistans. Demokratisk assistans passade bra in för att utomstående länder som 

bland annat USA har gått in med pengar och bidrag till Israel-regionen för en ökad 

demokratisering till främst Palestina, men som har landat i Israels händer istället och har setts 

som bidrag till demokratin (Farsakh, 2016: 8).  

 

Att etablera demokratisk assistans tillsammans med Egypten fungerade bra. USA har även här 

varit aktiva i Egypten genom internationella relationer och demokratifrämjande aktioner i 

landet för att kunna trycka på demokratiska värderingar. EU hade under och efter den 

arabiska våren givit assistans till demonstranterna för att kunna fullfölja transitionen mot 

demokrati men räckte inte hela vägen mot en fullgod transition (Paragi,2015: 60–61). 

Skillnaden med Israels och Egyptens svar mot en demokratisering är att Israel har varit positiv 

till en ökad demokratisering där Egypten har istället varit ett av de arabländer som har givit 

negativ respons. Även att relationen mellan Egypten och USA är inte lika bra som med Israel, 

vilket gör att det blir problematisk med framtida sammarbeten (Flanagan, 2014: 434). 

Spridning och effekter av demokratisering valdes ut för att det inspirerades från Samuel 

Huntington. Israel blev självständigt och Egypten blev till en republik under samma period. 

Denna period kallas för ”The second short period of democratization” (1943–1962) som var 

en period där ett flertal stater blev självständiga demokratier, som Israel specifikt grundade 

sin demokrati som de fortfarande har idag, medans Egypten har inte lyckats skapa en stabil 

demokrati (Huntington,1991: 16–19). 

 

 

De utvalda interna faktorerna är Auktoritär delning och Auktoritär utveckling. 

Egypten har i sin politik inte lyckats att fullfölja ett välfungerande president-styre på grund av 

den starka militären i landet. Auktoritär delning går ut på att om det ledande styret inte 

fullföljer sina uppdrag så faller det där den egyptiska militären har varit en stark komponent 

som har lyckats behålla auktoriteten. Israel ses som en demokrati men många anser denna 
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demokrati som en etnisk demokrati, där man anser Israel som både en religiös judisk stat, och 

en demokrati. Dock har man stundtals ifrågasätta landets demokratiska legitimitet (Dowty, 

1999: 1–2). 

 

När de kommer till den auktoritära utvecklingen så läggs det tyngd på att auktoritära stater har 

en stark ekonomi som ansågs intressant och en intressant del i studien. Eftersom Egypten har 

en av Mellanösterns starkare ekonomier på grund av det auktoritära styret. Israel har en nästan 

lika stark ekonomi som Egypten trots att de har skapat ett annat statsskick (Worldbank,2016). 

 

3.Demokratisering: Israel och Egypten 

1948 självständighetsförklarades Israel från Storbritannien. Efter andra världskrigets slut så 

började israeler att protestera mot britterna för att kunna skapa sig en självständig stat. 

Trycket blev så stort att britterna inte kunde lösa frågan själva, och gav Förenta Nationerna 

(FN) uppgiften att ta hand om Israels självständighetskamp. Förslaget blev att bilda en judisk 

och en arabisk stat, Israel och Palestina, som skulle fungera som en ekonomisk union, där 

Israels första premiärminister blev David Ben-Gurion. Resultatet blev det palestinska 

inbördeskriget dagen efter (Persson, 2002). Efter att det korta kriget dog ut, blev det en 

fortsatt turbulent relation mellan palestinier och israeler. Mellan 1956–1973 så bröt  

Suezkrisen, Sexdagarskriget och Yom Kippur-kriget ut, där Israel var inblandat i konflikterna. 

1977 kom en vändpunkt för relationen mellan Egypten och Israel där den dåvarande egyptiska 

presidenten Anwar Sadat besökte Israel. Besöket resulterade i att israeliska nybyggare och 

militära styrkor drog sig tillbaka från egyptiska Sinaihalvön, och Egypten erkände Israel som 

en självständig stat. Detta avtal kallades för ”Camp David Accord”. Dock slutade inte 

stridigheterna för Israels del när man invaderade Libanon 1982 eftersom Palestine Liberation 

Organsation PLO, en motståndsrörelse mot Israel för att kunna göra Palestina självständigt, 

fanns i Libanon och utgjorde ett hot mot Israels säkerhet (BBC,2016).  

 

Mellan 1982 till 2002 är det fortfarande händelserikt för Israel med attacker mot palestinier 

och etablering av en kraftfull kärnvapen-arsenal. 1987 kom ” First Intifada” som var en 

arabisk revolt mot Israelerna med ett flertal protester. Detta var dock inte hållbart och 1993 

skrev Israels dåvarande premiärminister Yitzhak Rabin och PLO-ledaren Yasser Arafat på 
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Oslo-avtalet i Washington DC, USA, som innebar att Israel skulle dra tillbaka sina styrkor, 

och Palestina skulle få till en styrande ledning. Avtalet höll inte länge och extremister från 

Israel och Palestina ansåg detta bara som ett falskt politiskt avtal. Konsekvenserna blev att 

flera extremistgrupper, bland annat den extrem-Islamistiska gruppen Hamas började attackera 

Israel med självmordsbombare, där Israel svarade med att åter ta tillbaka Västbanken. 

”Second Intifada” den andra revolten, var ett faktum år 2000 trots fredsdiskussioner. 2002 tog 

den israeliska armén initiativ genom att bygga en mur som skulle vara till för att skydda 

israelerna från attacker från palestinier. Palestinierna ansåg detta bara som en ursäkt för att 

kunna knyta åt sig ännu mer land från Palestina, men det gick igenom och muren är idag 

fortfarande kvar, trots kritik från International Court of Justice (ICJ) (BBC,2008).  

 

Israel klarade sig lindrigt undan både under och efter den arabiska våren. Dock är det 

fortfarande en väldigt osäker relation med Palestina och dess ledare (BBC, 2016).  

Israel styrs sedan 2009 av det konservativa Likud-partiet som leds av Premiärministern 

Benjamin Netanyahu. (Freedomhouse: Israel, 2016). Israeliska media har rätten att kritisera 

regeringens antaganden och beslut. Dock har de senaste åren lett till att både press och 

television getts ekonomiska begränsningar, vilket är en slags censur som inte hör hemma i en 

fullt demokratisk stat. Nyhetsrapportering anses som relativt öppen i landet men när det 

kommer till landets säkerhet i media så har militären lagt en censur om ämnet. Israel har 

medvetet satt gränser för palestinska journalister att komma in i Israel på grund av 

säkerhetsskäl. Trots att Israel anses som en judisk stat, så finns det en etablerad 

religionsfrihet, men det finns en utbredd diskriminering mot icke-judiska religioner eftersom 

de ses som minoriteter. Flera religiösa platser som är muslimska eller kristna har blivit 

vandaliserade ett flertal gånger och man har börjat ifrågasätta jämställdheten i israel 

(Freedomhouse, 2016). Författaren Yossi Yonah anser att de demokratiska principerna i 

landet är hotade på grund av den starka ojämlikheten mellan olika folkgrupper (Yonah,2000: 

129–130).  

 

Efter revolter och protester så lyckades Egypten att bryta sig ut ur Storbritanniens 

kolonialstyrestyre och blev självständiga 1922. 1952 genomfördes en militärkupp för att slå 

ner den brittiskt-influerade monarkin och istället ersätta den med en republik. Kuppen 

lyckades och kung Farouk utvisades ut ur landet och landet styrdes nu av ett militärråd där 
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general Muhammed Naguib utsågs till landets första president. Därefter tvingades Naguib 

avgå där landets andra president Gamal Abdel-Nasser, tog över makten 1956 (Allansson, 

2014). Under 14 års (1956–1970) tid som den styrande statschefen ville Nasser att egyptierna 

skulle få till bättre och drägligare livsvillkor. Han upphävde orättvisa jordreformer, 

verkställde dammbyggen (Assuandammen) och nationaliserade Suezkanalen. Trots att han 

fick Egypten delaktig i sexdagarskriget så ansågs Nasser som ett av landets och arabvärldens 

mest framgångsrika ledare (Nationalencyklopedin, 2016).  

 

Efter hans död 1970 så fick hans vise-president, Anwar Sadat som var med under 

revolutionen 1952 tillsammans med Nasser, ta över makten.  Han ansågs som den naturliga 

övergången som ledare och ansågs duglig. Under de 11 år som Sadat satt vid makten blev det 

en blandning av hopp och förtvivlan (Ibrahim, 2001: 202). Tidigt under sin period som 

president, agerade Sadat aggressivt mot gamla Nasseranhängare som var med i Egyptens enda 

politiska parti Arab Socialist Union (ASU). Dessa ansågs som ett potentiellt hot och som en 

motståndare till makten. I maj 1971 arresterades majoriteten av anhängarna där de fick ställas 

inför domstol där Sadat påstod att de utgjorde ett hot mot han själv och att de planerade att 

störta honom. Egypten och Sovjetunionen hade under 60-talet varit allierade och hade väldigt 

starka band mellan varandra. Detta ville Sadat ändra på där han ansåg landet som en fara 

eftersom många gamla Nasseranhängare var pro-Sovjet.  

 

Ett nytt krig mot Israel brast ut i Yom Kippur-kriget 1973, som Egypten gick vinnandes ur. 

Detta gjorde att relationen mellan de två staterna  blev allt mer spänd, men gjorde att Egypten 

sågs som ett mäktigare land (Ibrahim, 2002: 203). Under slutet av sin regeringstid, var Sadat 

inte lika omtyckt längre på grund av diktatoriska influenser i sin politik, som till slut ledde till 

att han blev mördad 1981 (Ibrahim,2002: 212). Efter mordet på Sadat fick hans vice-president 

Hosni Mubarak ta över. Under sina nästan 30 år vid makten (1981–2011) så fick han möta 

mycket kritik från oppositionspartier och har varit mål för ett flertal mordförsök. Trots ett 

kontroversiellt styre så hade han en stabil och öppen relation med västvärlden. Hans 

regeringstid slutade när den arabiska våren slutade. Efter han hade avgått fick han ställas inför 

rätta där han hade blivit anklagad för att ha dödat ett flertal anti-regerings demonstranter 

under den arabiska våren. Efter tre decennier av styrande fick han domen livstids fängelse 

2012 (BBC,2015).   
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Egyptens militär hade fått nog under Mubaraks styre eftersom de började tappa sin starka 

position i samhället. Militären gick då över till folkets sida och var med i protesterna. Det blev 

sedan naturligt att militären skulle ta över efter Mubarak avgick. ”The Supreme Council of the 

Armed Forces” (SCAF), ville nu försöka överföra det tidigare auktoritära styret till en 

transition till ett demokratiskt system som skulle låta folket få bestämma istället. Militären 

ville bara ses som en tillfällig lösning och att folket skulle välja nästa ledare själva (Martini, 

Taylor,2011:127–129). Mohamed Morsi tog över som landets första röstvalda ledare efter 

Mubarak. När han fick makten så gav han sig själv obegränsat med makt och Mubaraks gamla 

regering försvann. Detta slutade med att Egyptens militär gick in och tog över efter Morsi och 

kastade ut honom och hans parti Brotherhood Freedom and Justice Party (FJP) juli 2013.  

 

Partiet hade kopplingar till det muslimska brödraskapet som bildades som en folklig 

väckelserörelse 1928 och har befunnit sig främst i Egypten. Rörelsen är än idag väldigt aktiv 

(Hansson, Halldén, Kronholm,2016). Året efter blev den militära ledaren Abdel Fatah al-Sissi 

vald till president som ledde till stora konsekvenser.  När Al-Sissi fick makten så stängde han 

den dåvarande konstitutionen och upplöste överhuset i det egyptiska parlamentet 

(Freedomhouse: Egypt, 2016). När det sedan kom fram en ny konstitution i januari 2014, 

fanns det hopp om ökade rättigheter för kvinnor, ökad yttrandefrihet och andra civila 

rättigheter som framtida mål. Dock har inte konstitutionen satts i verket och har gjort att den 

militära myndigheten iställlet har fått ökad makt och utrymme i det egyptiska samhället 

(Freedomhouse: Egypt, 2016). Efter Al-Sissis tillträde har det skapats en stridszon i Egypten 

där folkets frihet och säkerhet har satts i en riskzon och har lett till en instabilitet som inte har 

funnits sedan Egypten blev en självständig republik 1952 (Washington Post, 2016). Amnesty 

gick ut i sin årliga rapport 2016 att situationen i Egypten inte har förbättrats. Det auktoritära 

ledarskapet med Al-Sissi i spetsen har bland annat begränsat yttrandefriheten och fängslat 

regeringskritiker, oppositionsledare och aktivister. Egyptiska säkerhetsstyrkor utövar våld mot 

minoriteter och att det finns en stark diskriminering mot kvinnor och religiösa minoriteter 

(Amnesty, 2016).  
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3.1 Auktoritär delning 

Anwar Sadat hade under slutet av sin regeringstid, börjat ta allt mer makt från folket och 

började agera mer som en diktator än en president. Hans politik gjorde att han blev allt mindre 

populär och flera ville få bort honom från makten. Till slut ledde det till att han blev mördad 

1981 efter en längre tid av orättvist styre (Ibrahim,2002: 212). Efter en tid av icke uppfyllda 

löften av Sadat och orättvist styre så tappade han sin legitimitet i sina beslut och aktioner. 

Detta gjorde att man vågade ställa sig emot Sadat som till slut troligen ledde till att han 

mördades. Egypten har haft problem med ledare som inte har värnat om demokratiska 

värderingar. Anwar Sadat, Hosni Mubarak och Mohammed Morsi har alla blivit ifrågasatta 

och avvisade från makten på grund av sitt icke-legitima ledarskap. Sadat blev mördad, 

Mubarak blev åtalad och fängslad som ett resultat av den arabiska våren och Morsi blev avsatt 

i en militärkupp (BBC,2016).  Enligt Amnestys årliga rapport så har även dagens Egypten 

under Al-Sissis styre, blivit ifrågasatt på grund av säkerheten och friheten för bland annat 

journalister, politiker, frivillighetsrörelser, homosexuella, religiösa minoriteter och kvinnor är 

hotad. Al-Sissi har gjort att landets legitimitet som republik är allt mindre och att man ser 

tendenser till att den auktoritära delningen existerar i Egypten. Om Al-Sissi fortsätter med det 

osäkra och frihetsberövande ledarskapet, kan folket gå emot han och försöka få bort han från 

makten om möjligheten finns. Egypten har dock en stark militär som har funnits som ett stöd 

för ledarna i Egypten och försvårat kampen om att få bort honom från makten. En politisk 

ledare med starkt militärt stöd, gör det svårt för medborgarna i landet att få igenom sin önskan 

och sin vilja igenom, och få det ideala samhälle man strävar efter, att fungera (Diamond, 

2008: 90–94) (Amnesty, 2016). 

 

Sedan Israel blev självständigt 1948 har man inte stött på några större motgångar i dess 

demokrati. Landet har influerats av västerländsk demokrati och har lyckats hålla en stark 

rättslig autonomi för regeringen, dess parlament och lagstiftande församling, Knesset (Kedar, 

2010: 26–27). Detta har gjort att den israeliska demokratin har kunnat behållas stabil trots ett 

flertal konflikter och krig med närliggande odemokratiska stater. Många har dock ifrågasatt 

om Israel verkligen är en demokrati, utan mer en etnisk demokrati eftersom Israel ses som en 

judisk stat. Även dess agerande mot palestinier med diskrimineringar, väpnade konflikter och 

demonstrationer har ifrågasatt värnandet av demokratiska värderingar. Bidrag från både EU 

och USA har inte lyckats som man hade tänkts sig i Palestina efter man skrev på Oslo-avtalet 

med Israel. Palestina är idag fortfarande väldigt beroende av Israels ekonomi för att kunna 
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behålla den nuvarande levnadsstandarden och gör att Israel har ett starkt maktutövande mot 

palestinierna (Farsakh, 2016:03). Israel ses som sagt som en demokrati men om man 

ifrågasätter eller går emot de judiska värderingarna anses detta högst odemokratiskt, vilket 

gör att palestinierna kan sättas i en osäker situation eftersom de värnar om de islamiska 

värderingarna, som kan ses som ett hot mot Israel. Detta gör att yttrandefriheten kan ses som 

hotad i Israel eftersom man inte får säga vad man vill utan att det sker stora konsekvenser för 

de. Det har även skett flertal korruptionsfall i Israel som har hänt på hög politisk nivå. Dock 

granskas detta ofta och Israel tolererar inte korruption vilket gör att man har skapat starka 

lagar mot sådana händelser (Freedomhouse: Israel, 2016). Israels demokrati ses som sagt inte 

som helt självklar. När den första och andra Intifadan skedde (1987 & 2000) var de på grund 

av de ojämnställda villkoren mot palestinierna. Palestinier får ständigt kritik och 

diskrimineras ofta av israelerna. Israel har vid flertal tillfällen tagit mark som är palestinsk 

och byggt illegala bosättningar, satt militära gränser och begränsat palestiniernas rörelsefrihet. 

Detta gör att Israels styrelseskick och demokrati kan ifrågasättas ännu mer (BBC, 2016) 

(Amnesty: Israel, 2016).  

 

3.2 Auktoritär utveckling  

Som tidigare nämnts så anses auktoritära stater ha en tendens att skapa starka ekonomier. Från 

1965 har Egyptens ekonomi gått stadigt uppåt, vilket var början på slutet av Nassers styre. 

Under Sadats styre var ekonomin stadig och i början av Mubaraks ledarskap likaså. 2004 

började det dock haverera. Den ekonomiska bubblan började spricka och man behövde 

komma på något nytt för att få den egyptiska ekonomin att blomstra. Man införde en 

välfungerande utländsk valutamarknad och tog bort restriktioner mot utländsk valuta. Genom 

liberalisering av ekonomiska reformer har Egyptens ekonomi blomstrat och gått uppåt, och 

gjort de till en av Mellanösterns rikare stater (Enders, 2008). Egypten har idag under president 

Al-Sissis styre en GDP (Gross Domestic Product som mäter värdet av alla slutgiltiga 

produkter och service producerade under en specifik period) på 330,779 miljarder dollar 2015 

vilket är en hög siffra. Landets GDP har varit blomstrande under en längre period. Man hade 

dock en avvikelse 2011 med den årliga procent-tillväxten av GDP som var rekordlåg jämfört 

med andra år, där den arabiska våren var den stora orsaken. Procentenheten av årlig GDP har 

sen dess vuxit (Worldbank, Egypt, 2016). Det som är väldigt intressant dock är att trots med 

en av Mellanösterns mer blomstrande ekonomier, har inte Egypten lyckats gå mot en 

demokrati. En stark ekonomisk utveckling i ett odemokratiskt land är en stark pådrivare för en 
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transition mot demokrati, men så har inte varit fallet  (Diamond, 2008:94). Den ekonomiska 

utvecklingen under den arabiska våren var mycket stark vilket kunde hjälpa till med en 

transition mot en potentiell demokratisering. Eftersom så många andra kategorier i Egypten ej 

anses legitima eller tillräckligt jämställt som till exempel det civila samhället, krävs det mer 

än en stark ekonomi för en övergång mot demokrati (Freedomhouse: Egypt, 2016) 

(Worldbank, Egypt, 2016). 

 

Israel som är en demokrati har lyckats skapa en stark ekonomi, i en annars problematisk 

region. Mellan 2014–2015 sänktes dock landets GDP från 305,675 miljarder dollar till 

296,075 miljarder dollar. Sedan mätningen började från 1960-talet har inte landet haft några 

långsiktiga ekonomiska kriser enligt GDP-mättningen från World Bank. Landets GNI (Gross 

National Income) har sedan 1962 till 2015 varit väldigt positiv och fortsätter i samma positiva 

framfart (Worldbank, 2016).  Enligt IMF så är Israels ekonomi bra och stabil. En fördel för 

dem är att landets ekonomi inte stördes av den arabiska våren något nämnvärt, vilket däremot 

Egyptens ekonomi fick (IMF,2015). Varför Israel har en sådan stabil ekonomi är att man 

skapade flera handelsavtal tidigt efter sin demokratiska självständighet, med främst 

Västvärlden och USA. Även att Storbritannien och nutida FN var inblandade i skapandet av 

den judiska staten, skapade band mellan dem som kunde resultera i samarbeten inom handel 

(Saltzman, 2017:50–52). Israel har haft nästan lika stark ekonomi som Egypten men har varit 

lite mer stabil under en längre period. Konsolideringen av demokratin Israel skedde effektivt 

och snabbt vilket gjorde att ekonomin hade alla möjligheter att kunna fortsätta växa, och med 

stöd från västerländska stater och institutioner, har Israel haft alla möjligheter att kunna växa. 

Trots att man har haft ett flertal konflikter och krig som är väldigt dyrt att föra, så har 

ekonomin varit stabil. Det som återstår att se i nutid, är att ekonomin har haft en negativ trend 

sedan valet 2015 i Israel där Netanyahu kom vinnandes ur. Framtiden får bevisa om detta är 

bara tillfälligt eller om det är början på en långvarig ekonomisk trend (Worldbank, Israel, 

2016) (Persson, 2002). 

 

3.3 Spridning och effekter av demokratisering   

Man trodde att efter den arabiska våren så fanns det hopp om ett mer demokratiskt och stabilt 

Egypten. Möjligheten till en fjärde våg av demokratisering fanns efter att Mubarak hade tagits 

bort från den politiska eliten. Den arabiska våren var till för att kunna sprida demokrati och 
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kunna gynna institutioner som var för demokrati (Diamond, 2011: 299–307). Snyder och 

Mansfield nämnde tidigare om att en demokratisering ska kunna ske så bör det finnas en fri 

och rättvis syn mot olika etniska eller minoritetsgrupper i landet. Kopter som är en kristen 

minoritet i Egypten har utsatts för ständiga överfall och ses som inte om en del av samhället. 

Den egyptiska militären och kyrkan har en sträng relation mellan varandra där flera kopter har 

dött i demonstrationer mot militären. Även att det måste finnas ett allmänt intresse för staten 

att kunna lösa denna konflikt, vilket det inte gör i dagsläget (Tadur, Zuhur,2015:119–120) 

(Haerpfer et al,2009: 98). I Egypten har man ej lyckats med detta, där transitionen från en 

diktatur till republik som Egypten officiellt är, gick inte som man hade tänkt sig vilket har 

gjort att situationen för minoriterer i Egypten är relativt oförändrad. Man fastnade återigen i 

diktatoriskt ledarskap genom Mohammed Morsi, som blev demokratiskt vald, men gav ändå 

all makt till sig själv i efterhand.  

 

Demokratiseringsprocessen av Israel skedde utan större problem och motstånd. 

Liberaliseringen från Storbritannien sköttes tack vare nuvarande FN, och transitionen och 

konsolideringen av staten var löst snabbt, tack vare det stora intresset och pådrivandet att 

skapa en självständig judisk stat. Det blev dock stora konsekvenser eftersom Israel fick delar 

av land som palestinier bodde på, vilket har gjort att relationen mellan dessa folk är ansträngd 

än idag. En möjlig anledning varför Israel har byggt en stabil demokrati, kan bero på att man 

relativt tidigt i landets ålder, skapade kontakter med Väst, bland annat USA. Både USA och 

Israel hade många gemensamma intressen under 1950–60-talet när det kom till internationell 

och nationell säkerhet. Man hade även samma typ av fiender och interagerade med samma 

partnerländer. Sedan dess har Israel och USA behållit sin relation stabil och detta kan även ha 

influenser av att Israel har tagit till den västerländska politiken och demokratin. Dock har 

relationen under Barack Obamas styre som USA:s president gjort att partnerskapet med 

Benjamin Netanyahu är inte lika speciellt längre, eftersom man tycker olika hur man ska 

agera i Mellanöstern (Saltzman,2017:50–52). På grund av relationen mellan länderna så kan 

man dra paralleller till ” Soft Power” som statsvetaren Joseph Nye kommit fram till. Detta 

menas med att man influeras av andra stater att kunna samarbeta med varandra, där man 

genom gemensamma mål inom kultur, politiska värderingar eller internationella policys ska 

kunna samarbeta. Soft Power ska fungera er som instrument för policys och ge inspiration, 

istället för sin motsats ” Hard Power” där man går in i ett land med ekonomisk, diplomatiska 

eller militära ageranden (Smith, 2014: 104). 
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De israeliska valen anses som fria och rättvisa. Israel är grundat i ett flerpartisystem där flera 

partier får ställa upp för val men om ett parti skulle gå emot Israels judiska karaktär, så ses 

partiet som fientligt mot demokratin eller ses som rasistiskt. Många Palestinska medborgare 

lever under samma jämställdhetslagar som israelerna, dock finns det en grov diskriminering 

mot palestinier både informellt och lagligt. Ett exempel av diskriminering i Israel är från 1948 

”Law of Return”, där varje judisk immigrant är garanterad israeliskt medlemskap medans 

andra immigranter måste ansöka om detta, bland annat palestinier (Freedomhouse: Israel, 

2016).  

 

3.4 Demokratisk assistans 

USA har genom sin demokratiska assistans varit väldigt aktiv i Mellanöstern där man har haft 

som mål att försöka främja mänskliga rättigheter och demokrati. Det har dock snarare handlat 

om säkerhet och tillgänglighet till olja, där aktioner i Afghanistan och Irak har ansetts som ett 

bakslag till demokratisk assistans (Haerpfer et al,2009: 98) Den demokratiska assistansen i 

Egypten från USA:s sida har inte varit speciellt effektiv. 2013 ville man dra tillbaka den 

militära och ekonomiska assistansen på 1.3 biljoner dollar eftersom man inte ansåg militär 

hjälp som främjande för demokratin. Dock kunde egyptierna hota med att man skulle köpa sin 

arsenal från Ryssland istället, som gjorde att USA gav med sig. Denna stora summa utbetalas 

som militär hjälp till Egypten varje år sedan 1986. Detta är det näst största hjälp-paketet efter 

det som Israel får från USA. Egypten och Israel har en komplicerad relation som är fredlig 

men anses som en ”Cold Peace” där Egypten fortsätter med militära expeditioner nära 

gränsen mot Israel för att träna militären för en eventuell invasion. USA:s demokratiska 

assistans är begränsad och har inte kunnat ge något för att främja demokratin. Snarare 

tvärtom. USA har gjort militära avtal med Egypten för att bland annat kunna ha sin flotta vid 

Suezkanalen som är en viktig utpost för militära operationer (Yehuda,2014: 01–03).  

 

EU har försökt att hjälpa till med demokratisk assistans, men har misslyckats, på grund av sin 

normativa makt, som har inte slagit igenom i Mellanöstern-regionen (Lazarou, Gianniou & 

Tsourapas, 2013:171–173). ”Normative Power”, normativ makt menas med att vissa typer av 

influenser eller styrelseskick kan anses som normalt, att det ses som det typiska eller 

förutbestämda sättet att besluta eller agera i vissa situationer. Till exempel EU kan ha ett sätt 
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eller en norm att använda som ett ramverk för att lösa problem. Dock kan dessa normer eller 

beslut kanske inte hjälpa andra regioner i världen som till exempel Mellanöstern. Detta har 

gjort att assistansen från EU efter att den arabiska våren var över, inte har lyckats som man 

hade önskat (Manners,2015: 299–302) (Lazarou, Gianniou & Tsourapas,2013:172–173).  

 

När det kommer till Israel och demokratisk assistans så har bland annat Israel och USA ett 

speciellt band när det kommer till internationella relationer. USA har både kunnat främja och 

inte främja demokratin i Israel. Israel är den stat som får ta emot störst utländska ekonomiska 

bidrag, som främst ska gå in för att omsätta landets militär. Militären är till för att beskydda 

Israel för utomstående hot, vilket gör att andra instruktioner i landet inte får lika mycket 

ekonomiskt stöd (Saltzman,2017:51) (Yehuda,2014:03) Genom denna relation med USA och 

väst har man blivit influerad av ”soft Power”. Med ett fortsatt och stabilt samarbete med olika 

länder kan man ta del av varandras värderingar och institutioner, vilket har främjat Israel 

demokrati, där den fortfarande anses effektiv och fullständig med ett fungerande 

flerpartisystem och parlament. USA och Israel har haft gemensamma mål om bland annat 

internationell säkerhet där man har delat tankar, utbytt information och inspirera varandra för 

fortsatt samarbete mot gemensamma mål (Smith,2014:104). Det är en potentiell förklaring till 

varför USA har skapat en starkare relation med Israel och inte med EU eller inte med några 

andra EU-stater. Det bor även väldigt många personer med judisk bakgrund i USA som gör 

att många har ett intresse i Israels välmående.  Under den dåvarande amerikanska 

presidentens Barack Obamas styre, har relationen blivit svårare. Assistansen från USA har ej 

ansetts som lika självklar varken när det kommer till finansiella bidrag till militären eller med 

demokratiska influenser. Obama vill gärna att Israel ger Palestina ett större spelrum med 

tillökad frihet och rättigheter, medans Netanyahu ser Palestinas självständighet som en 

omöjlighet. Under den arabiska våren backade Obama-administrationen från samarbeten med 

Egypten och Mubarak, eftersom man inte ville främja odemokratiska initiativ. Detta gjorde att 

Israel blev lidande med allt mindre kontakt med USA, som värnade om att USA skulle 

fortsätta att bistå med hjälp. Obama ville att Mubarak skulle bort från den egyptiska styret, 

men fortfarande inte tvinga fram en demokratisering genom ” hard Power”, men såg ändå att 

det var nödvändigt att försöka få bort Mubarak för fortsatta kontakter mellan USA och 

Egypten. Mycket av USA:s bidrag och ”soft Power” hänger på hur Israel agerar inom 

internationella relationer i en annars väldigt konflikt-rik region. Om Israel behåller sin 
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demokrati och fortsätter att värna om den både nationellt och internationellt, kommer USA 

finnas vid Israels sida med ekonomisk och demokratisk assistans (Saltzman, 2017: 54–56).  

Slutligen för del tre, kommer här nedan en resultatdel och sammanfattning med en jämförande 

tabell för att ge läsaren en tillbakablick av de interna och externa faktorer som har använts i 

denna uppsats.  

 

3.5 Sammanfattande analystabell 1 

 

Jämförande tabell 

med de utvalda 

externa och 

interna faktorerna.  

Israel Egypten 

Auktoritär 

utveckling 

Har kunnat ha en demokrati 

som har funnits sedan 

självständigheten och har 

varit ohotad. Ses dock som 

en etnisk demokrati, med 

minskade rättigheter för 

folk som ifrågasätter det 

judiska levnadsättet, där 

palestinier inom landet har 

varit förtryckta. 

Har haft en negativ 

utveckling med 

militärledare sedan 

självständigheten. Trots 

försök att utveckla till en 

demokrati har man fallit 

tillbaka till ett orättvist 

ledarskap med få 

demokratiska rättigheter. 

Har inte blivit nämnvärt 

bättre efter den arabiska 

våren. 

Auktoritär delning 

 

Har haft en stabil ekonomi 

sedan självständigheten. 

Ingen större turbulens med 

ekonomin, trots många krig 

och konflikter.  Sedan 

Starkare ekonomi än Israel 

och även större. Trots 

odemokratiska handlingar 

och många konflikter, har 

ekonomin varit väldigt 
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konsolideringen av både 

landet och demokratin 1948 

har ekonomin haft bra 

förutsättningar att kunna 

fortsätta byggas stark. 

Ekonomin har ej gjort en 

transition mot auktoritärt 

ledarskap möjlig. 

stark. Har ej hjälpt för att 

kunna närma sig en 

demokrati eftersom resten 

av Egyptens statsskick är 

för odemokratiskt för att det 

ska kunna göra någon 

nämnvärd skillnad. 

Spridning och 

effekter av 

demokratisering  

Israel har varit starkt 

influerad av ”soft power” 

från USA och väst. Detta 

har varit en stark 

bidragande faktor till att 

Israel är fortfarande en 

demokrati i en region som 

annars är väldigt 

odemokratisk. Har även 

hjälpt med handelsavtal från 

väst och fortsatt bibehållit 

en relativt positiv relation 

idag med västvärlden. 

Egypten har inte influerats 

lika mycket. Man har inte 

gett lika mycket stöd och 

förutsättningar till 

demokratisering. Den 

arabiska våren skulle ses 

som en möjlig transition till 

demokrati, men 

misslyckades eftersom 

militären har en sådan stark 

makt i landet, och har satt 

demokratiska initiativ och 

institutioner i landet ur spel. 

Demokratisk 

assistans 

Fortsatt stor hjälp från väst. 

Dock har man ifrågasatt 

denna assistans eftersom 

många bidrag är till för att 

stärka Israels militär. Nr. 1 

på USA:s lista med att få 

bidrag med ekonomiskt stöd 

som sedan går till militären, 

men landets ses fortfarande 

som en demokrati. 

Nr 2 på USA:s lista att få 

ekonomiskt stöd som också 

främst går till militären. 

Demokratiska institutioner 

både internationella och 

nationella, har begränsat 

spelrum av landets politiska 

ledare och president Al-

Sissi. USA har hotat med 

att minska bidragen om inte 

den politiska situationen 

förbättras i landet, men 
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detta har ännu inte skett och 

man har bett om hjälp från 

Ryssland för att förstärka 

militären ännu mer. Det 

civila samhället och 

rättigheter för många 

minoriteter, bland annat 

kopter, är väldigt utsatt. 

Yttrandefriheten likaså där 

man bör förbli trogen 

militären och ledarna annars 

finns risk att hamna i 

fängelse. 

 

 

 

4.Slutsats  

Genom denna jämförande demokratiseringsstudie, har det forskats om varför Egypten inte 

anses som en demokrati medan Israel ses som en demokrati trots ett flertal likheter mellan 

dessa två stater. Det slutgiltiga resultatet och slutsatsen av denna uppsats, med hjälp av 

tidigare forskning inom området och främst Larry Diamonds externa och interna 

förklaringsfaktorer har man kommit fram till att Israel är mycket mer demokratiskt och har 

lyckats med sin demokratisering bättre än Egypten. 

Israel har haft bättre institutioner som har byggt en starkare grund för att kunna få en möjlig 

demokrati att fortsätta vara stabil. Israel har också haft en större framgång i sin 

demokratisering, där man har sedan sin självständighet inte berövats sin demokratiska frihet 

från diktatorer eller militärkupper, och politiska institutioer som Knesset anses fortfrande som 

legitima i sina beslut. Israel har en större liberalisering inom det civila samhället där större 

och fler friheter och möjligheter finns än i Egypten. Spridning av demokrati har gått en positiv 

väg för Israel väldigt tidigt sen deras självständighet, tack vare dess västerländska värderingar 

och influenser. Å andra sidan, har man sett under forskningen i uppsatsen att Israels 
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demokrati är inte så självklar som man kan tro. Genom militära bidrag från bland annat USA, 

diskrimineringar mot folkgrupper som palestinier och inte en helt fullfjädrad yttrandefrihet 

mot det politiska samhället eller religioner, gör Israels demokrati ifrågasatt. Den är 

fortfarande stabilare än Egypten men den har fortsatta problem i samhället där Netanyahu har 

mycket makt som kan sätta demokratin i farozonen. Detta gör att demokratins överlevnad är 

stundtals hotad, men så länge civilsamhället är stabilt och de demokratiska institutionerna 

likaså, så är demokratin fortfarande närvarande i Israel. 

 

Båda länderna har satsat mycket pengar på militären, men Egypten har genom detta inte 

värnat om de demokratiska värderingar som bör finnas i ett samhälle för att framgångsrikt gå 

mot en transition och en demokrati, vilket gör att frånvaron av en etablerad demokrati är 

befogad. Egypten som även har en lite starkare ekonomi än Israel, bevisar att allt inte kan 

lösas med pengar. Även att saknandet av rule of law i samhället syns tydligt där rättssystemet 

är bristande i Egypten. En fullvärdig demokratisering har inte lyckats och man har istället 

fastnat och fallit tillbaka till ett auktoritärt styre där arabiska våren var ett tydligt exempel. Det 

krävs investeringar och stabila relationer både nationellt och internationellt med stater som 

främjar demokrati för att själva kunna etablera en sådan. Även om Israels demokrati kan 

stundtals ifrågasättas, så är den bättre än Egyptens. Egypten när de blev en republik, var i en 

situation som var inte lika hållbar för att tidigt kunna bygga demokratiska värderingar. Det 

omvandlades tidigt till konflikter och oreda i samhället för Egyptens styrande, som präglats 

starkt av militära interaktioner, även i dagens Egypten. Egyptens politiska historia har varit en 

bidragande orsak till att den icke-demokratiska trend har fortsatt än i dagens samhälle, där Al-

Sisi har icke gjort det lättare för en liberalisering av det civila samhället att kunna blomstra 

mer, utan satt ännu mer begränsningar. Denna jämförande studie hade även varit intressant 

som framtida forskning där man kan gå in mer på djupet hur Israels demokrati har byggts på 

och sätta den i andra jämförelser med andra tidsaspekter eller med andra stater. Även hur 

framtiden ser ut för dessa två stater och se om Mellanöstern-regionen hade varit fortsatt lika 

odemokratisk eller om det finns potential för en ny våg av demokratiserade stater.  

 

Som det ser ut nu, verkar Israel fortfarande ha en bra relation med USA och Väst, dock kan 

det bli intressant att se hur USA:s president Donald Trump och Benjamin Netanyahu 

internationella relationer kommer att utvecklas. För Egyptens del verkar det som att president 

Al-Sisi inte kommer ge ifrån sig makten på ett tag och att det fortfarande kommer finnas ett 
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stort motstånd mot styrelseskicket från folket och samhället om inte kraftiga åtgärder görs 

inom en snar framtid. Slutligen, genom forskningen av denna jämförande studie mellan Israel 

och Egypten, har teorin med Larry Diamonds interna och externa förklaringsfaktorer samt 

annan relevant demokratiseringsforskning, hjälpt till att besvara uppsatsens syfte. Detta har 

gett en ökad förståelse om hur den demokratiska situationen är i båda länderna. Det har 

etablerats en klarare syn varför Egypten inte kan anses som en demokrati idag, medans Israels 

demokrati är fortfarande stabil men har blivit stundtals ifrågasatt.  
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