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Abstract 

This essay seeks to explore to what extent Palestine can be described as a democracy. It uses 

political theorist Robert A. Dahl’s model of Polyarchy, as laid out in his book Polyarchy: 

Participation and Opposition, as theoretical framework, giving an account of Dahl’s eight 

requirements for democracy, as well as his theoretical scale divided into the two dimensions 

liberalization and participation which allows one to determine how far a country has come in 

the process of democratization. A case study of Palestine is then conducted by comparing the 

polyarchic model with empirical findings, the central source being Freedom House. The 

conclusion is reached that Palestine is lacking in a number of key requirements for democracy, 

resulting in the classification of both the Gaza Strip as well as the West Bank as being best 

described as inclusive hegemonies, or near-inclusive hegemonies. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Som sin första utrikespolitiska åtgärd erkände Stefan Löfvens nytillträdda regering Palestina 

som stat den 30e oktober 2014. Ett antal europeiska länder såsom Ungern, Polen och Rumänien 

hade redan tidigare tagit steget, men Sverige blev det första västeuropeiska land inom 

Europeiska Unionen som i modern tid erkänt Palestina. EUs gemensamma beslut år 2009 var 

att Palestina skulle erkännas när Israel-Palestinakonflikten hade lösts. Sverige valde med sitt 

erkännande att gå före och hoppades att detta skulle innebära att andra skandinaviska länder 

och EU-stater skulle följa efter, något som inte skulle ske. Samtidigt som beslutet välkomnades 

av den palestinska presidenten Mahmoud Abbas som ”modigt och historiskt” möttes det av 

stark kritik från den israeliska sidan, som svarade med att kalla hem sin ambassadör i protest.1 

Detta blev början på ansträngda relationer mellan Sveriges socialdemokratiskt ledda regering 

och Israel, en utveckling som skulle fortsätta förvärras under de kommande åren.2 

Beslutet förklarades av utrikesminister Margot Wallström med att hennes regering tror 

”på en fredsuppgörelse som innebär att staten Israel lever sida vid sida, i fred och säkerhet, 

med en demokratisk, sammanhållen och livskraftig palestinsk stat. Regeringen anser att de 

folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av staten Palestina är uppfyllda.”3 Wallström 

menade också att erkännandet skulle innebära ett ökat ansvar för Palestina att utveckla 

demokrati och mänskliga rättigheter i sitt område.  

Sverige är även en av de största bidragsgivarna till Palestina och den 

socialdemokratiska regeringen har ökat bidraget till en volym på 1,5 miljarder kronor för 

perioden 2015-2019. Regeringens målsättning är att ”främja ett demokratiskt palestinskt 

statsbyggande”.4 Hur långt har Palestina kommit i denna demokratiseringsprocess?  

                                                           
1 Sveriges Radio. Sveriges erkännande av Palestina väcker reaktioner. Sverigesradio.se, 30.10.2014. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6005306 (Hämtad 01.05.2017). 
2 Svenska Dagbladet. Israels syrliga svar till Margot Wallström. Svd.se, 15.02.2017. https://www.svd.se/israels-

syrliga-svar-till-margot-wallstrom (Hämtad 01.05.2017) se även SVT Nyheter. Wallström på anti-Israel-lista 

efter Israelkritik. Svt.se, 28.12.2016. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/wallstrom-pa-anti-israel-lista-efter-

israelkritik (Hämtad 01.05.2017). 
3 DN. Därför erkänner Sverige idag staten Palestina. Dn.se, 30.10.2014. http://www.dn.se/debatt/darfor-

erkanner-sverige-i-dag-staten-palestina/ (Hämtad 28.03.2017). 
4 Regeringen. Palestina. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/sveriges-

regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/palestina/ 

(Hämtad 04.04.2017). 
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om Palestina kan beskrivas som en demokrati, med 

utgångspunkt i Robert Dahls kriterier framlagda i hans bok Polyarchy: Participation and 

Oppostition.5 För att beskriva vad som enligt Dahl utgör en demokrati ges först en teoretisk 

översikt över hans polyarkimodell. Genom att analysera Dahls kriterier för en demokratisk 

regim med hänsyn till Palestina vill jag komma fram till om Palestina kan klassificeras som 

demokrati. Utöver det vill jag nyansera beskrivningen och undersöka till vilken grad Palestina 

är demokratiskt. I en slutsats sammanfattas sedan resultaten. Frågan som ska besvaras är:  

I vilken utsträckning kan Palestina betecknas som demokrati? 

 

1.3 Historisk tillbakablick 

För att kunna förstå hur dagens situation har uppkommit är det nödvändigt för läsaren att få en 

historisk tillbakablick. Dagens Palestina är präglat av sin historia, som är en komplex berättelse 

med olika befolkningsgrupper som levt sida vid sida, ofta i konflikt med varandra och sällan i 

stabilitet. Känner man inte till bakgrunden är det svårt att förstå dagens sakläge. Följande 

sammanfattning ska erbjuda läsaren de nödvändiga bakgrundskunskaperna. 

Man kan konstatera att ordet ”Palestina” har betytt olika saker genom historien. 

Regionen kallades runt 100-talet e.Kr. för ”Syria Judaea”. Efter ett antal judiska uppror döpte 

den romerska kejsaren Hadrian om det till ”Syria Palaestina”, för att sudda ut den judiska 

kopplingen till området. Det kallades ”Palestina” efter filistéerna, ett historiskt folk som 

tidigare levde i regionen och var fiender till israeliterna. Detta folk är sedan länge försvunnet, 

och har ingen koppling till människorna som idag lever i Israel och Palestina.6 

1800 år senare kontrollerades regionen av Osmanska riket. Under första världskriget 

erövrades Palestina av britterna, vilka tilldelades förvaltningen av området på uppdrag av 

Nationernas Förbund. Brittiska Palestinamandatet skulle gälla mellan 1920 och 1948. Under 

denna period kallades varje invånare för ”palestinier”, inklusive de judiska och kristna 

invånarna.7 

Det brittiska mandatet upphörde 1948, och FN tillsatte en kommitté som skulle dela 

upp området i tre enheter. Den första var Israel, erkänt av FN men inte av arabvärlden. Israel 

                                                           
5 Dahl, Robert. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven och London: Yale University Press, 1973. 
6 Hitchens, Peter. Hitchensblog. Some Thoughts on the Use of the Word Palestinian. 

Hitchensblog.mailonsunday.co.uk, 07.07.2014. http://hitchensblog.mailonsunday.co.uk/2014/07/some-thoughts-

on-the-use-of-the-word-palestinian.html (Hämtad 25.04.2017). 
7 Hitchens. 
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bosattes av judar, både sionister och icke-sionister, religiösa och icke-religiösa, men även av 

kristna och muslimska araber. Den andra enheten var Gazaremsan som togs över av Egypten 

(men inte annekterades), med nästan uteslutande arabiska och huvudsakligen muslimska 

invånare. Den tredje var den s.k. Västbanken, där muslimska och kristna araber levde. 

Västbanken annekterades av Transjordanien, som idag heter Jordanien.8  

Målet med uppdelningen var att skapa separata stater, en judisk och en arabisk, med 

Jerusalem, Betlehem och ett antal andra områden som internationella zoner under FNs 

kontroll.9 Sionisterna accepterade uppdelningen och fick med genomröstningen i november 

1947 godkännandet för sin judiska stat i FNs generalförsamling.10 I maj 1948 ropade David 

Ben Gurion ut staten Israel, vilket möttes av starkt motstånd från den arabiska världen.11 

Egypten, Transjordanien, Irak, Syrien och Libanon svarade med ett heligt krig med syfte att 

utradera den nyfödda staten.12 Trots den gemensamma ansträngningen lyckades arabländernas 

arméer inte förgöra Israel.13 Samtidigt fördrevs eller flydde de muslimska araberna ut ur 

området. Anledningarna till denna exodus är idag mycket omdebatterade och ligger till grund 

för en kontroversiell diskussionspunkt än idag – nämligen palestiniernas rätt att återvända.14 

De kommande åren präglades av våld från båda sidorna. Yasser Arafat bildade Fatah 

och PLO grundades år 1964. Sexdagarskriget 1967 involverade Israel, Egypten, Jordanien och 

Syrien och innebar en slags fortsättning av 1948 års arabisk-israeliska krig. Krigets segrare 

blev Israel, vilket förde med sig en ny territoriell situation då Israel övertog kontrollen av 

Gazaremsan (samt Sinaihalvön), Västbanken och Östra Jerusalem.15 En stor del av den arabiska 

civilbefolkningen flydde från Västbanken, samtidigt som den judiska minoritetsbefolkningen 

sparkades ut från de arabiska grannländerna, vilket bidrog till ökade spänningar.16 Det var runt 

denna tiden som en palestinsk medvetenhet eller nationalitetskänsla började växa fram, och 

beteckningen ”palestinier” började omfamnas av den arabiska populationen.17  

                                                           
8 Hitchens. 
9 Dolan, David. Holy War for the Promised Land. London: Hodder and Stoughton, 1991. S.104. 
10 Ibid, s.105. 
11 Krautkrämer, Elmar. Der israelisch-palästinensische Konflikt. I Aus Politik und Zeitgeschichte, B20/2004. 

Watzal, Ludwig (red.), 3-12. Frankfurt am Main: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH, 10.05.2004, s.5. 
12 Dolan, s.109. Se även Steinberg, Gerald M. Asymmettrie, Verwundbarkeit und die Suche nach Sicherheit. I 

Aus Politik und Zeitgeschichte, 17/2008. Golz, Hans-Georg (red.), 12-19. Frankfurt am Main: Frankfurter 

Societäts-Druckerei GmbH, 21.04.2008, s.12, s.14. 
13 BBC. Palestinian territories – Timeline. Bbc.com, 08.07.2015. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-

29362505 (Hämtad 20.05.2017). 
14 Av araberna kallad “Nakba” – “den stora katastrofen”. Se BBC. Se även Krautkrämer, s.5, s.11. 
15 Steinberg, s.15. Se även Krautkrämer, s.6. 
16 BBC. 
17 Hitchens. 
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I de kommande åren fram till 1973 inledde palestinierna en terrorkampanj, där PLO 

kapade flygplan och attackerade israeliska soldater och civilister för att göra omvärlden 

uppmärksam på sin situation.18 En sådan attack var Münchenmassakern där den palestinska 

organisationen Svarta September dödade 11 israeliska idrottsmän under ett misslyckat 

gisslandrama i OS-byn i München.19 Året därpå bröt Jom kippurkriget ut, vilket innebar den 

fjärde storskaliga militära konflikt mellan Israel och sina arabiska grannar. Kriget slutade i ett 

dödläge, och Israel behöll sina kontrollerade områden. 

Konflikten trappas upp ytterligare med en flygplanskapning genomförd 1975 av 

Folkfronten för Palestinas befrielse, en splittergrupp till PLO. Israels konservativa Likud-parti 

inledde 1977 en kampanj som uppmuntrade bosättningar i både Västbanken och Gazaremsan. 

Året därpå undertecknades Camp David-avtalen av Israel och Egypten, som skulle verka för 

ökat palestinskt självstyre i Gaza och Västbanken.20 

1987 grundades Hamas i Gazaremsan, och den första intifadan21 inleddes. I 

Fredskonferensen i Madrid, sponsrad av USA och Sovjetunionen, möttes de två partierna för 

första gången sedan 1949 i direkta förhandlingar.22 Detta blev början på en period präglad av 

bättre relationer och samtalsvilja. Förhandlingarna fortsatte ett antal år senare med 

Osloprocessen, en stor framgång i fredsförhandlingarna mellan de två parterna. 

Undertecknandet av avtalen ledde till ett ökat palestinskt självstyre och skapandet av en 

Palestinsk myndighet. I utbyte mot att palestinierna lovade att upphöra med våldshandlingar 

skulle Israel dra sig tillbaka från både Gaza och Västbanken.23 Under denna tiden fanns det en 

stor framtidstro på en fredlig lösning och undertecknarna Yitzhak Rabin och Yassir Arafat 

tilldelades Nobels fredspris.24  

Optimismen blev dock inte långvarig och förhandlingarna lades ner på grund av 

meningsskiljaktigheter om tidsramen för Israels tillbakadragning. En andra intifada drog igång 

varpå Israel svarade med att resa en skyddsmur som hindrade palestinier att ta sig in i Israel.25 

Murens syfte var att stoppa självmordsattentat och attacker mot civilbefolkningen. 

Internationella domstolen hävdar dock att den bryter mot internationell lag och måste tas bort.26 

                                                           
18 Steinberg, s.17. 
19 BBC. 
20 Ibid. 
21 Arabiska för ”resning”. 
22 Krautkrämer, s.8. 
23 Ibid. s.9. 
24 BBC. 
25 Krautkrämer, s.10. 
26 International Court of Justice. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory. Icj-cij.org, 09.06.2004. http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6 (Hämtad 09.05.2017). 
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I september 2005 drog sig Israel helt ut ur Gaza, och kallade tillbaka alla bosättningar samt 

militär personal. Gazaborna tilläts hålla ett demokratiskt val för att utse sina egna ledare. 

Islamistgruppen Hamas vann valet och bildade regering. Detta innebar början på en långvarig 

kamp om auktoritet mellan Hamas och Fatah. 2008 markerade ett ytterligare bottenläge i 

relationerna mellan Israel och palestinierna när Israel inledde ett ingrepp i Gaza, som 

besvarades med raketer av Hamas.27 En liknande konflikt mellan Hamas och Israel blossade 

återigen upp år 2014. 

Sedan dess präglas regionen av fortsatta våldsamheter och terror, och väldigt lite tyder 

på förbättrade relationer eller en vilja att återgå till förhandlingsbordet.  

Efter ovanstående historiebeskrivning blir det tydligt hur komplext och unikt fallet 

Palestina är, särskilt när det kommer till viktiga frågor som gränsdragningar, befolkning, 

flyktingar och ”rätten” till territoriet. Vad man kan konstatera är att begreppen ”Palestina” och 

”palestinier” har förändrats och betytt olika saker genom historien. Utöver det är historiker 

överens att det innan 1948, (möjligen innan 1967), inte heller fanns någon distinkt palestinsk-

arabisk identitet. Istället är det något som vuxit fram på senare tid som svar på sionisternas 

anspråk på regionen.28  

 

1.4 Avgränsningar 

Efter denna historiska bakgrundsbeskrivning om utvecklingen i Palestinas status begränsar jag 

mig till hur dagens Palestina ser ut. Jag utesluter alltså en diskussion om Palestina tidigare varit 

en demokrati, eller om det kan tänkas bli en demokrati i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Steinberg, s.18. 
28 Dolan, s.108. 
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2 Metod och material 

2.1 Metod 

För att besvara frågeställningen använder sig denna uppsats av en kvalitativ, beskrivande 

textanalys. Målet är att utifrån det teoretiska ramverket i form av Dahls polyarkibegrepp 

undersöka analysenheten Palestinas politiska system. Genom att analysera källmaterialet i form 

av litteratur, artiklar och rapporter utförs alltså en explorativ fallstudie som ämnar att så korrekt 

som möjligt redogöra för förhållandena i dagens Palestina. 

 Vid kvalitativa textanalyser är det viktigt att ha ett strategiskt urval av material som 

adekvat kan beskriva analysenheten. Det är alltså essentiellt att ha pålitliga källor. En 

diskussion om det viktigaste materialet i uppsatsen följer här nedan.  

 

2.2 Material 

När man tar del av källmaterial som berör Palestina måste tänka på att ämnet är kontroversiellt 

och laddat. Det finns en risk att materialet är vinklat, tendensiöst och skrivet med ett visst syfte. 

Detta är inget problem i sig, så länge man känner till tendensen, är medveten om den och 

kontrollerar informationen med andra källor, gärna källor vars tendens löper åt rakt motsatt 

håll.  

 Den teoretiska grunden i denna uppsats bygger på Robert Dahls polyarkibegrepp. 

Robert Alan Dahl var en av världens mest framstående statsvetare, och är kanske kändast som 

demokratiteoretiker.29 Dahl var Sterling Professor i statsvetenskap vid Yale University där han 

utvecklade sitt polyarkibegrepp.30 Denna uppsats använder sig av begreppet såsom det 

presenteras i hans bok Polyarchy: Participation and Opposition som publicerades 1971. I 

boken presenterar Dahl sin teori, som ska beskrivas närmare i kapitel 3.2, och utför även 

komparativa och empiriska studier av olika länders grad av demokratisering.31 

 Den teoretiska bakgrundsdiskussionen bygger mycket på statsvetaren Daniel Silanders 

introduktionsverk för regimstudier vid namn Politiska regimer: En introduktion.32 Utöver det 

                                                           
29 Andersson, s.5. 
30 Ibid. S.7. 
31 Ibid. S.9. 
32 Silander, Daniel. Politiska regimer: En introduktion. Stockholm: Santérus Förlag, 2012. 
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underbyggs den med diverse material av demokratiteoretiker såsom David Beetham,33 Leif 

Lewin34 och Thomas Denk.35 

 För att få en överblick över denna komplicerade region var boken Holy War for the 

Promised Land av journalisten David Dolan användbar. Boken erbjuder en historisk 

redogörelse över Israel-Palestina-konflikten och har utgjort grunden för den historiska 

tillbakablicken. Kapitlet har också tagit användning av artiklar ur antologierna Aus Politik und 

Zeitgeschichte som publiceras av den tyska myndigheten Bundeszentrale für politische 

Bildung.36 

 Huvudkällan för den empiriska och analytiska delen av uppsatsen har varit rapporterna 

publicerade av Freedom House, en oberoende organisation som är internationellt erkänd som 

korrekt och objektiv. Organisationen publicerar årliga forskningsrapporter där länder delas in 

i fria, delvis fria och icke fria. På grund av uppsatsens avgränsning att fokusera på dagens 

Palestina har de senast publicerade rapporterna använts,37 alltså Freedom in the World 2016, 

indelat i Gazaremsan och Västbanken.38 Andra Freedom House-rapporter som har varit 

värdefulla var Freedom of the Press 2016: West Bank and Gaza Strip39 samt avsnittet om 

Palestina i rapporten Women’s Rights in the Middle East and North Africa: Progress Amid 

Resistance.40 

För att få en ökad säkerhet har informationen från Freedom House underbyggts med 

material samlat från ett brett urval källor såsom rapporter från NGOs, EU-dokument samt, i de 

fallen det har varit relevant, tidningsartiklar.  

 

 

                                                           
33 Beetham, David. Democratic Quality: Freedom and Rights. Stanford.edu. 

https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Freedom_and_Rights.pdf (Hämtad 06.05.2017). 
34 Lewin, Leif. Folket och eliterna - trettiotre år efteråt. I Demokratins mekanismer. Gilljam, Mikael och 

Hermansson, Jörgen (red.), 345-357. Malmö: Liber AB, 2013. 
35 Denk, Thomas och Silander, Daniel. Att studera demokratisering: Fenomen, förlopp, förutsättningar och 

framtid. Stockholm: Santérus Förlag, 2007. 
36 Förbundsrepublikens central för politisk bildning. 
37 Uppsatsen går inte i detalj in på de lokala valen i Västbanken 2017, då det i skrivande stund inte finns 

tillräckligt med material, samt att internationella observatörer som Freedom House inte ännu har uttalat sig om 

dem. 
38 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip. Freedomhouse.org. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/gaza-strip (Hämtad 25.05.2017), Freedom House. 

Freedom in the World 2016: West Bank. Freedomhouse.org. https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2016/west-bank (Hämtad 25.05.2017). 
39 Freedom House. Freedom of the Press 2016: West Bank and Gaza Strip. Freedomhouse.org. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2016/west-bank-and-gaza-strip (Hämtad 11.05.2017). 
40 Azzouni, Suheir. Palestine: Palestinian Authority and Israeli-Occupied Territories. I Women’s Rights in the 

Middle East and North Africa: Progress Amid Resistance. Kelly Sanja (red.). 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Palestine%20%28Palestinian%20Authority%20and%

20Israeli%20Occupied%20Territories%29.pdf (Hämtad 15.05.2017). 
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3 Teoretisk Översikt 

3.1 Demokratiska Regimer 

Forskningen om demokratiska regimer är en av de äldsta och mest centrala disciplinerna inom 

statsvetenskapen.41 Den troligtvis första filosofen som utförde komparativa studier av 

statsskick var Aristoteles (384-322 f.Kr.).42 Han genomförde en studie av de 158 kringliggande 

grekiska stadsstaterna och kategoriserade in dem efter hur många personer som hade en 

styrande funktion i staten samt om han ansåg att styret var gott eller ej. Som demokrati 

betecknade han en stat där massan styrde i form av pöbelvälde. Den mer moderata formen, som 

skulle kombinera demokrati med oligarki eller aristokrati, kallades politeia.43 Aristoteles 

idealmodell politeia skulle bli startpunkten för forskningen om demokratiska regimer.44 

Antikens stadsstater45 skiljer sig dock från vad vi idag förstår under begreppet 

demokrati.46 Det var endast en minoritet som var inbegripen i demos som uteslöt kvinnor, 

slavar och utländska medborgare. Man hade alltså inte allmän och lika rösträtt. På den tiden 

var den endast tänkbara styrelseformen direktdemokrati, där alla beslut togs i direkta 

omröstningar. Styrelseskicket var alltså inte representativt. Utöver det fanns inte vad vi idag 

kallar för demokratiska värderingar, såsom tolerans för oliktänkande eller minoritetsskydd. 

Rättegången och avrättningen av Sokrates är ett exempel på åsiktsförtrycket under antiken.47 

Ordet demokrati användes inte i politiken från antikens Grekland fram till slutet av 1700-talet, 

där dessa idéer togs upp igen. Filosofer som Montesquieu, Thomas Hobbes och Condorcet 

fortsatte utveckla begreppet och diskuterade ovan nämnda problematik om allmän rösträtt och 

frågan om huruvida ett representativt styre var möjligt.48 

Under franska revolutionen blev demokrati ett politiskt slagord som ofta sattes i motsats 

till aristokrati.49 Idéerna om ett representativt folkstyre spred sig och fördes fram av bl.a. 

Robespierre. USAs självständighetsförklaring 1776 innebar en konstitution som garanterade 

rösträtt till alla vuxna vita män som uppfyllde vissa krav. Det amerikanska exemplet blev 

särskilt under 1800-talets första hälft en viktigt modell för implementeringen av ett i samtidens 

                                                           
41 Silander, s.20. 
42 Andersson, s.6. 
43 Ibid. 
44 Silander, s.21. 
45 Ung. 500 f.Kr. till 300 f.Kr. 
46 Hansson, Sven Ove. Introduktion. I Idéer om demokrati: Volym 5 i tidens idéserie. 9-31. Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag, 2006, S.9. 
47 Ibid. S.10. 
48 Ibid. S.11. 
49 Ibid. S.12. 
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ögon demokratiskt statsskick.50 1848 års revolutioner i Europa verkade för utvidgad rösträtt.51 

Men det var först på 1930-talet och framåt som demokratibegreppet, så som vi förstår det idag, 

blev fullt utvecklat. Begreppet betecknade ett statsskick med allmän rösträtt, folklig 

representation och demokratiska värderingar såsom minoritetsskydd, rättsstat och transparenta 

institutioner. Efter Andra världskriget blev demokrati överideologi och t.o.m. ett slags 

honnörsord för liberaler, socialister och konservativa.52 Som man kan se är detta dock en 

väldigt modern utveckling. 

Den nutida statsvetenskapen har utvidgat demokratibegreppet till flera modeller (t.ex. 

direkt demokrati, representativ demokrati, deliberativ demokrati) och flera samhällsnivåer 

(t.ex. från det lokala till det globala). Forskningen om hur demokratier uppkommer har 

fokuserat på två typer av demokrati, den elektorala och den liberala.53 Man brukar säga att den 

elektorala demokratin betraktar demokratibegreppet utifrån ett minimalistiskt perspektiv och 

definieras av ett proceduriellt system av fria och rättvisa val. Den som först gjorde en studie av 

elektoraldemokrati var Joseph Schumpeter.54 I hans ögon var denna typ av demokrati en kamp 

mellan eliter.55 Med hjälp av fria val hade folket möjligheten att kontrollera vilka eliter som 

skulle styra dem, men fick samtidigt förlita sig på eliternas kompetens och expertis.56 Denna 

syn på demokrati fick kritik av bl.a. David Beetham. Han menade att en sådan syn riskerade 

att likställa demokratin med ett slutmål i sig. Istället borde demokratin ses som ett verktyg att 

förverkliga vissa värden och normer med. För att det ska ske behövs ett maximalistiskt 

perspektiv på demokratin, i form av den liberala demokratin.57 Detta perspektiv förutsatte att 

fria val var grunden i en demokrati, men menade att en liberal demokrati utöver det 

kännetecknades av ett brett spektrum värden och friheter såsom minoritetsskydd, trosfrihet, 

organisationsfrihet osv.58  

 

Diktatur    Elektoral demokrati   Liberal demokrati 

 

Figur 1: Från Diktatur till Elektoral demokrati till Liberal demokrati 

                                                           
50 Hansson, s.19. 
51 Ibid. S.20. 
52 Ibid. S.25. 
53 Silander, s.21. 
54 Ibid. 
55 Dahl, Robert. Demokrati som procedur (1979). I Elva texter i politisk teori. Hallberg, Peter (red.), 245-276. 

Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, 2001, s.266. 
56 Silander, s.21. Se även Lewin, s.345. 
57 Silander, s.21. 
58 Beetham, s.3. 
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Demokratier utvecklas ständigt. De är inget slutmål i sig utan en kontinuerlig process. I 

forskningen om hur demokratier uppstår har man något förenklat använt avgränsningen mellan 

den elektorala och den liberala demokratin för att markera hur långt ett land har kommit i den 

utvecklingen, såsom det illustreras i figur 1.59 

Ändå kan dessa demokratimodeller kallas bristfälliga, då skiljelinjen mellan dem är 

svårdefinierad. Utöver det brukar de stater som diskuteras som elektorala eller liberala 

demokratier vanligtvis brista på någon eller flera punkter. På så sätt har demokratibegreppet 

använts för både ideala och verkliga samhällssystem.60  

 

3.2 Robert Dahls Polyarki 

För att lösa denna begreppsförvirring stiftade den amerikanske statsvetaren Robert Dahl 

begreppet polyarki, som betyder mångstyre. Polyarki eller polyarkisk demokrati skulle endast 

beteckna verkliga samhällssystem och demokrati betraktas som en ouppnåelig idealmodell. 

Polyarki skulle alltså vara processen som arbetar mot idealmodellen demokrati. Med denna 

distinktion ville Dahl möjliggöra ett operationaliserande angreppssätt där man kunde ”mäta” 

graden av polyarki.61 

Grunden för demokratidiskussionen i denna uppsats blir Dahls polyarkibegrepp så som 

det är framlagt i hans bok Polyarchy: Participation and Opposition från 1971.62 I boken 

presenterar han ett antal förutsättningar som han menar gör det möjligt för en regering att över 

lång tid vara mottaglig för sina medborgares politiska preferenser. Dessa villkor är enligt Dahl 

nödvändiga, men inte tillräckliga, för en fungerande demokrati. Förutsättningarna innebär att 

medborgarna, som ses som politiska jämlikar, ska ha oinskränkta möjligheter att  

 

1. Formulera preferenser 

2. Uttrycka sina preferenser för medborgare och regering genom individuella eller 

kollektiva handlingar 

3. Få sina preferenser behandlade likvärdigt av de styrande, alltså vägda utan 

diskriminering på grund av innehåll eller källan de kommer ifrån.63  

                                                           
59 Denk och Silander, s.19. 
60 Andersson, s.3. 
61 Ibid. 
62 Man måste komma ihåg att polyarkibegreppet skiljer sig åt något i Dahls böcker. Därför är det viktigt att slå 

fast vilken definition man använder. Polyarchy: Participation and Oppostition ägnar sig väl för denna fallstudie 

därför att den underlättar en lämplig jämförelse med den empiriska informationen om Palestina. 
63 Dahl, Polyarchy, s.2. Egen översättning. Original: “1. To formulate their preferences 2. To signify their 

preferences to their fellow citizens and the government by individual and collective action 3. To have their 
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För att dessa förutsättningar kan implementeras i ett system med ett stort antal människor måste 

samhällets institutioner erbjuda medborgarna minst åtta garantier, förklarade nedan. 

 

För att kunna: Måste följande institutioner vara garanterade: 

I. Formulera preferenser 1. Frihet att grunda och gå med i organisationer 

  2. Yttrandefrihet 

  3. Rösträtt 

  4. Politiska ledares rätt att konkurrera om stöd 

  5. Tillgång till alternativ information 

    

II. Uttrycka preferenser 1. Frihet att grunda och gå med i organisationer 

  2. Yttrandefrihet 

  3. Rösträtt 

  4. Rätt att ställa upp i val 

  5. Politiska ledares rätt att konkurrera om stöd 

  6. Tillgång till alternativ information 

  7. Fria och rättvisa val 

    

III. Få sina preferenser behandlade  1. Frihet att grunda och gå med i organisationer 

 likvärdigt av de styrande 2. Yttrandefrihet 

  3. Rösträtt 

  4. Rätt att ställa upp i val 

  5. Politiska ledares rätt att konkurrera om stöd 

   5a. Politiska ledares rätt att konkurrera om röster 

  6. Tillgång till alternativ information 

  7. Fria och rättvisa val 

  8. Institutioner som tillåter de styrande att bedriva en 

röstbaserad politik 

 

Figur 2: Några villkor för demokrati med ett stort antal människor64 

 

Eftersom Dahl inte vidare går in på dessa garantier, och för att bättre kunna diskutera dem i 

förhållande till empirin, tar jag mig i denna uppsatsen friheten att gruppera ihop dem till fem 

övergripande garantier som jag ser dem. Då de i mina ögon är relaterade väljer jag att slå ihop 

Yttrandefrihet och Tillgången till alternativ information, Rösträtten och Fria och öppna val 

                                                           

preferences weighed equally in the conduct of the government, that is, weighted with no discrimination because 

of the content or source of the preference”. 
64 Dahl, Polyarchy, s.3. Se Appendix 1 för original. 
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samt Rätten att ställa upp i val och Politiska ledares rätt att konkurrera om stöd. Här kommer 

en kort beskrivning av garantierna så som jag tolkar deras innebörd. 

 

1. Frihet att grunda och gå med i organisationer syftar på organisationsfrihet. Alla 

medborgare ska ha möjligheten att delta i fredliga demonstrationer, både organiserade 

och spontana, utan att behöva tillstånd från överheten. Inget hot eller skrämsel får 

utövas från myndigheter eller polis. Utöver det ska det finnas ett brett antal NGOs65 

som ska kunna verka fritt, alltså utan att hållas tillbaka av komplicerade 

registreringskrav, lagar eller andra hinder. Slutligen ska fackföreningar kunna 

organisera sig fritt och utan statligt ingripande. Strejkrätten ska vara garanterad. 

2. Yttrandefrihet innebär att alla medborgare ska vara fria att hålla politiska 

diskussioner, både privat, i offentligenheten och på internet, utan att oroa sig över 

repressalier från myndigheter eller andra grupper i samhället. Den akademiska friheten 

måste vara säkrad, vilket innebär ett utbildningssystem fritt från politisk indoktrinering. 

Denna punkt innefattar även religionsfriheten. Medborgarna måste fritt kunna utöva sin 

tro utan att riskera hot, böter, arresteringar eller våld. Tillgången till alternativ 

information kräver en fri och oberoende press som kan skriva och publicera utan att 

bli censurerad, direkt, indirekt eller genom självcensur.  

3. Rösträtten talar om huruvida rösträtten är universell och likvärdig för varje 

medborgare. Väljarna ska kunna rösta på den kandidat eller parti de vill utan 

påtryckningar eller skrämsel. Fria och öppna val måste vara garanterade. Valet såsom 

rösträkningen måste vara transparent och icke-diskriminerande. Det får inte förekomma 

onödiga politiskt motiverade fördröjningar. 

4. Rätt att ställa upp i val innebär att medborgare ska vara fria att söka politiska ämbeten, 

utan att hållas tillbaka av komplicerade juridiska eller praktiska hinder eller annan 

diskriminering i form av hot, skrämsel, arresteringar eller våld. Politiska ledare ska 

ha rätt att konkurrera om stöd och röster utan att hindras från överheten. 

Oppositionen ska kunna verka fritt och ha samma möjligheter och förutsättningar som 

de styrande att göra sin röst hörd och tävla om folkets stöd. 

5. Slutligen ska Institutioner som tillåter de styrande att bedriva en röstbaserad 

politik vara förankrade. Här diskuteras hur väl de statsbärande institutionerna fungerar. 

Institutionerna måste vara transparenta, icke-korrumperade och ansvariga. Inom denna 

                                                           
65 Nongovernmental organizations, alltså icke-statliga organisationer. 
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punkt kan även landets rättssystem tas upp. Det måste vara oberoende, opartiskt, rättvist 

och objektivt. Rättssystemet och polisen får inte vara bundet till eller kontrolleras av 

regering, myndigheter eller andra mäktiga icke-statliga organisationer. Mänskliga 

rättigheter ska garanteras, det vill säga nolltolerans mot politisk terror, orättvisa 

anhållningar eller tortyr. Minoritetsrättigheter måste vara säkrade. 

 

Betraktar man dessa garantier kan man konstatera att det rör sig om proceduriella som 

substantiella egenskaper i en demokrati.66  

Robert Dahl tog fram sitt polyarkibegrepp då han kritiserade uppfattningen om 

demokratisering som en process med endast en dimension med två etapper såsom det illustreras 

i figur 1. Istället argumenterar han att de ovan presenterade åtta garantierna erbjuder ett 

ramverk för en teoretisk skala med två dimensioner som tillåter en demokratisk rangordning 

av politiska system. Dimensionerna utgör 1. Graden av politisk konkurrens (liberalization eller 

public contestation) och  2. Hur stor andel av befolkningen som har tillgång till möjligheten av 

politisk konkurrens och opposition (inclusiveness eller participation). Den första dimensionen 

undersöker alltså till vilken grad de åtta garantierna är förankrade, och den andra dimensionen 

hur stor del av befolkningen som har möjlighet att ta del av dem.67 Figur 3. illustrerar hur de 

samverkar.  

                                                           
66 Silander, s.23.  
67 Denk och Silander, s.19. 
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Figur 3: Tre former av demokratisering68 

 

På y-axeln ligger dimensionen liberalization (public contestation) och på x-axeln ligger 

inclusiveness (participation). Beroende på relationen mellan de här dimensionerna finns det 

enligt Dahl fyra grundläggande samhällsmodeller.69 Länder med låga värden på båda 

dimensioner, alltså låg grad av politisk konkurrens och låg inkludering, namnges av Dahl slutna 

hegemonier (closed hegemonies). Samhällen som liberaliserats men har låga värden för folkligt 

deltagande kallas konkurrerande oligarkier (competitive oligarchies). Den tredje och omvända 

formen avser samhällen med låg grad av liberalisering men högt folkligt deltagande och kallas 

inkluderande hegemonier (inclusive hegemonies).70 Den fjärde formen avser länder med hög 

grad av politisk liberalisering samt högt deltagande och kallas polyarki. Som ovan nämnt gör 

Dahl här en åtskillnad mellan demokrati och polyarki.  

 

                                                           
68 Dahl, Polyarchy, s.7. 
69 Ibid. 
70 Ibid. Se även Denk och Silander, s.19. 
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Democracy might be conceived of as lying in the upper right corner. But since 

democracy may involve more dimensions than the two in figure [3], and since (in my 

view) no large system in the real world is fully democratized, I prefer to call real 

world systems that are closest to the upper right corner polyarchies. […] [P]olyarchies 

are regimes that have been substantially popularized and liberalized, that is, highly 

inclusive and extensively open to public contestation.71 

 

Utvecklingen från slutna hegemonier till polyarkier kan då ske genom en rörelse i relation till 

de två dimensionerna, som illustreras i figur 3. Man kan alltså slå fast att 

demokratiseringsprocessen kan anta tre former. När en hegemoni rör sig uppåt (I) liberaliseras 

och utvecklas den mot en konkurrerande oligarki. När en hegemoni rör sig mot höger (II) 

populariseras den och utvecklas mot en inkluderande hegemoni. Den tredje möjliga vägen 

utgör en diagonal rörelse (III) och innebär en ökning av graden av båda dimensioner. Detta 

kallar Dahl för demokratisering, vilket inträffar när slutna hegemonier utvecklas till 

polyarkier.72 

Det var viktigt för Dahl att understryka att detta är en förenklad bild som innebär en 

kategorisering mer än en precis gradvis mätning. Det är endast extremvärdena i hörnen som är 

namngivna och det finns ingen noggrannare uppdelning av mittenfältet där det kan rymmas 

oändligt många konstellationer av samhällsskick. I verkligheten faller de flesta av världens 

stater någonstans i mittenfältet. För att kunna beskriva rörelse inom, ut ur och in i det viktiga 

mittenfältet kallar Dahl länder för ”mer” eller ”mindre” utvecklade i förhållande till en viss 

dimension. På så sätt kan han alltså exempelvis tala om ”nearly hegemonic regimes”, alltså  

nästan-hegemonier.73 Ändå påstår Dahl att denna modell är adekvat för att diskutera 

demokratisering eftersom den tydligt illustrerar utvecklingen längsmed de två vitala 

dimensionerna. Dessutom reflekterar modellen statsvetenskaplig tradition att klassificera 

regimer utefter extremtyper.74 

För att sammanfatta den teoretiska bakgrunden kan man konstatera att 

polyarkibegreppet gör det möjligt att i större utsträckning än andra demokratidefinitioner mäta 

hur långt ett land har kommit i demokratiseringsprocessen och på så sätt rangordna politiska 

system som mer eller mindre demokratiska. Begreppet grundar sig i tre normativa 

                                                           
71 Dahl, Polyarchy, s.8. 
72 Ibid. I resten av denna uppsats används begreppet ”liberalisering” för den första dimensionen och 

”deltagande” för den andra. 
73 Dahl, Polyarchy, s.8. 
74 Ibid. 
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förutsättningar, som preciseras genom åtta garantier, vilka måste finnas förankrade för att en 

demokrati kan existera.  

Dessa åtta garantier erbjuder en teoretisk skala som låter sig indelas i två dimensioner, 

liberalisering och deltagande. Beroende på var ett land befinner längsmed dimensionerna 

klassificerar Dahl in dem i modellerna slutna hegemonier, konkurrerande oligarkier, 

inkluderande hegemonier eller polyarkier, där sistnämnda har kommit längst i utvecklingen. 

Genom att beskriva till vilken grad de normativa villkoren finns förankrade i fallet 

Palestina kan jag placera in Palestina på grafen (figur 3.) och på så sätt uttala mig om hur långt 

Palestina har kommit i demokratiseringsprocessen. Det tillåter en klassificering utefter de fyra 

modellerna. På så sätt kan jag besvara frågeställningen i vilken utsträckning Palestina kan 

betecknas som demokrati.  
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4.1 Analys Gaza 

När man diskuterar Palestina måste man skilja mellan de två huvudsakliga palestinska 

områdena, Gazaremsan och Västbanken.75 Förhållandena skiljer sig på flera punkter. Därför 

tar jag varje område för sig i analysen.  

 

4.1.1 Frihet att grunda och gå med i organisationer 

Organisationsfriheten är mycket inskränkt i Gazaremsan. Freedom House har rapporterat att 

Hamas markant har inskränkt friheten sedan 2008 och att förtryck av framförallt offentliga 

sammankomster av Fatah-anhängare är utbrett. Det finns ett stort antal palestinska NGOs som 

verkar i Gaza och arbetar vid sidan om Hamas välfärdssystem. Dessa NGOs tillåts dock inte 

verka helt fritt och flera har tvingats stänga, ofta på grund av politiska skäl såsom påstådda 

kopplingar till Fatah. Utöver inskränkningar från Hamas sida har demonstrationer upplösts, 

ofta med hjälp av skottlossningar, av israeliska styrkor när de har hållits för nära gränsen.76 

Konflikten mellan Israel och Hamas år 2014 resulterade i storskalig förstörelse av hus 

och hem. Trots stor vilja från FN-organ att hjälpa till med återuppbyggnaden har 

meningsskiljaktigheter över kontrollen av gränsövergångar hindrat hjälp från att komma 

fram.77 

I Gazaremsan tillåts ett antal oberoende fackföreningar. Fatah-stödda Palestinian 

General Federation of Trade Unions, den största fackliga organisationen i området, har dock 

blivit förtryckt. En stor konfliktgrund är att tjänstemän från Palestinska myndigheten inte har 

fått ut sin lön av den Hamasledda förvaltningen. Konflikter som dessa är ett konstant hinder 

för genomförandet av en sammanföring av Fatah och Hamas till en gemensam regering, så som 

det är planerat sedan 2014.78 

 

4.1.2 Yttrandefrihet och Tillgång till alternativ information 

Yttrandefriheten är mycket inskränkt i Gazaremsan. Det förekommer hot och skrämseltaktik 

från Hamas-soldater, samt övervakning av sociala medier. Detta har starkt påverkat den öppna 

och fria diskussionsmöjligheten i Gaza. 

                                                           
75 Se 1.3 Historisk tillbakablick. 
76 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, E. Associational and Organizational Rights. 
77 The Guardian. Corruptions hampers effort to rebuild Gaza after summer conflict. Theguardian.com, 

25.12.2014. https://www.theguardian.com/world/2014/dec/25/corruption-hampers-effort-to-rebuild-gaza 

(Hämtad 18.05.2017). 
78 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, E. Associational and Organizational Rights. 
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Förutom några FN-drivna skolor kontrollerar Hamas utbildningssystemet. 2009 byttes 

många gamla lärare ut till lärare lojala till Hamas. Tjänstemän har beslagtagit ”omoraliska” 

böcker från diverse bokaffärer. Fri tillgång till skolmaterial och utbyte av studenter med andra 

länder försvåras av de israeliska och egyptiska begränsningarna för handel och resande. År 

2013 införde Hamas könssegregering för alla elever över 9 år. 

Religionsfriheten är begränsad i Gaza. Palestinska Myndigheternas grundlag fastlägger 

att Islam är den officiella religionen, men kräver respekt för Judendomen och Kristendomen.79 

I själva verket är Gazaremsan till 99.3% muslimskt (huvudsakligen Sunni) och 0.7% kristet.80 

Det råder muslimsk lagföring (Sharia), som exempelvis utövar tryck på kvinnor att bära 

konservativa kläder.81 Utöver det har myndigheterna även försökt påverka moskéerna 

politiskt.82 

När det kommer till alternativ information, eller information generellt, får Gazaremsan 

en låg värdering av Freedom House som konstaterar att medierna inte är fria. Efter sitt övertag 

år 2008 stängde Hamas ner alla mediekontor som inte var välvilligt inställda till dem. Det 

innebar bl.a. att Palestinska myndighetens informationsdepartement stängdes ner. År 2014 

lättade man något på greppet om medierna och tillät publikationen av tre tidningar baserade i 

Västbanken samt sändningen av tv-kanalen Palestine TV.83 Man kan också se en ökad 

nätaktivitet där bloggar och andra internetmedier har blossat upp. Trots denna utveckling får 

journalister och bloggare stå ut med fortsatta trakasserier, arresteringar, utfrågningar och 

övergrepp.84 Ett stort antal kränkningar av journalister begicks även av israeliska myndigheter, 

både i Västbanken och i Gazaremsan.85 

 

4.1.3 Rösträtt och Fria och rättvisa val 

Invånarna i Gazaremsan har varken medborgarskap inom Egypten eller Israel. Istället är de 

medborgare under den Palestinska myndigheten.86 I Gazaremsan har Hamas utropat sig själv 

som den legitima ledningen över Palestinska myndigheten. Denna legitimitet utmanas av Fatah 

i Västbanken och påvisar den splittrade relationen mellan de båda territorierna. 

                                                           
79 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, D. Freedom of Expression and Belief. 
80 United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Working in the Gaza Strip. 

Unrwa.org. https://www.unrwa.org/careers/duty-stations-gaza (Hämtad 22.05.2017).  
81 Azzouni, s.3. 
82 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, D. Freedom of Expression and Belief.  
83 Ibid. 
84 Freedom House. Freedom of the Press 2016. 
85 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, D. Freedom of Expression and Belief. Se även: 

Freedom House. Freedom of the Press 2016. 
86 Se 1.3 Historisk tillbakablick, Osloprocessen. 
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Presidenten för den gemensamma Palestinska myndigheten väljs på en mandatperiod 

på fyra år. Presidentvalet som ägde rum år 2005 klassificerades av internationella observatörer 

som fritt och rättvist.87 Valets vinnare, Mahmoud Abbas, förlorade kontrollen över Gaza efter 

splittringen mellan Fatah och Hamas år 2007 varpå Fatahföreträdare flydde eller fördrevs till 

Västbanken. När Abbas mandatperiod gick ut 2009 hävdade Hamas att deras företrädare i 

Palestinas legislativa församling (PLC), Aziz Dweik, skulle ta över som nästa president. 

Parlamentet, med endast en kammare, har 132 platser och en mandatperiod på fyra år. 

Under parlamentsvalet år 2006, som igen bedömdes vara rättvist, vann Hamas 74 mandat och 

Fatah 45.88 Sedan splittringen mellan Hamas och Fatah har PLC inte församlats igen och 

upphört agera som legislatur för den Palestinska myndigheten.89 I en tänkbar framtida 

försoning mellan de två parterna hade PLC kunnat verka som parlament igen. Parlamentets 

mandat gick ut år 2010 och inga nya val har hållits. Gazaremsan deltog inte heller i de lokala 

valen i Västbanken 2012 eller 2017.90 

Efter de förnyade försöken att binda ihop Fatah och Hamas i en gemensam regering år 

2014 planerades nya presidentiella och parlamentariska val att hållas samma år. Konflikten 

med Israel fördröjde utvecklingen. Ingen sådan plan har ännu implementerats, Gaza är 

fortfarande under Hamas kontroll och det finns inga indikationer på att nya val är på väg i 

Gazaremsan.91 

 

4.1.4 Rätt att ställa upp i val och Politiska ledares rätt att konkurrera om 

stöd/röster 

Gazaremsan beskrivs av Freedom House som en ”enpartistat”, det vill säga att Fatah och andra 

politiska grupper har litet till inget inflytande. År 2013 tillät Hamas förvisso en 

massdemonstration av Fatah-anhängare. Rätten att ställa upp i val är även garanterad av 

grundlagen, för både män och kvinnor. Kvinnor som levde under palestinska myndigheten 

utövade denna rätt 1996 i det första parlamentsvalet, där fem kvinnor blev inröstade.92 Trots 

                                                           
87 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, A. Electoral Process. 
88 European Union Election Observation Mission West Bank & Gaza 2006. Statement of Preliminary 

Conclusions and Findings. 25.01.2006. Arkiverad länk: 

https://web.archive.org/web/20090123032020/http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/db942872b9eae454852560f

6005a76fb/236f02cf539aa9418525710600587785%21OpenDocument (Hämtad 01.05.2017). 
89 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, A. Electoral Process. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Azzouni, s.20. 
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det finns det idag ingen opposition eller organisering som utmanar den rådande myndigheten.93 

På så sätt är rätten att konkurrera om väljare och stöd mycket låg. Även på denna punkt får 

Gazaremsan en låg värdering av Freedom House. 

 

4.1.5 Institutioner som tillåter de styrande att bedriva en röstbaserad politik 

Slutligen vill jag diskutera Gazas institutioner och till vilken grad de tillåter en politik som ger 

uttryck för folkets preferenser. Gazas regering har ett allvarligt legitimitetsproblem, i och med 

att både presidentens och parlamentets mandat löpte ut för flera år sedan. Att inte ha genomfört 

nya val är ett allvarligt misslyckande. Utöver det är myndigheternas möjlighet att göra politik 

begränsad av situationen som Gaza befinner sig i idag. Israeliska och egyptiska gränskontroller, 

israeliska militäraktioner på området samt den fortsatta splittringen av de palestinska 

territorierna är faktorer som försvårar all politisk implementering. 

Humanitära hjälporganisationer klagar på Hamas totala grepp om distributionen av 

hjälpmedel och varor inom Gaza. Det finns lite till ingen transparens, vilket har fört med sig 

allvarlig korruption.94 Detta har exempelvis manifesterats i oförmågan att bygga upp Gaza efter 

konflikten 2014, där omkring 100.000 hem blev förstörda eller skadade.95 

När det kommer till de rättsliga institutionerna i Gazaremsan finns även här allvarliga 

brister. Lagarna som styr har sin grund i ett antal rättssystem, såsom det ottomanska, brittiska, 

jordanska, egyptiska, och även muslimska (Sharia). Grundlagen ratificerades 2002 och utgör 

en slags provisorisk författning. Artikel 9 garanterar grundläggande rättigheter, såsom alla 

palestiniers likställning inför lagen ”oavsett etnicitet, kön, ras, religion, politiska åsikter eller 

handikapp”. Artikel 4 förankrar dock Sharia som primärkälla till all lagstiftning, och öppnar 

därmed dörren för en mycket konservativ muslimsk utläggning av lagen.96 Rättsväsendet är 

inte åtskilt från politiken, och Hamas fortsätter att använda det som ett verktyg för hot. Det 

förekommer rapporter om ogrundade arresteringar, fängslanden och tortyr av misstänkta. 

Dödsstraffet utfärdades flera gånger under 2015, även om inga rapporterade avrättningar ägde 

rum. Palestinska domare beskrivs av Freedom House som outbildade och oerfarna.97 

Rättssystemet i Gazaremsan inskränker även allvarligt HBTQ-gruppers personliga frihet och 

säkerhet. 

                                                           
93 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, B. Political Pluralism and Participation. 
94 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, C. Functioning of Government. 
95 The Guardian. 
96 Azzouni, s.4. 
97 Freedom House. Freedom in the World 2016: Gaza Strip, F. Rule of Law. 
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Freedom House ger Gazaremsan en värdering på 6.5 (där 7 utgör det sämsta värdet) 

och bedömer därmed Gazaremsan som icke fri. 

 

4.2 Analys Västbanken 

4.2.1 Frihet att grunda och gå med i organisationer 

Organisationsfriheten i Västbanken är begränsad. För att förhindra demonstrationer som är 

kritiska mot Palestinska myndigheten utskrivs det speciella tillstånd för att få samlas. 

Sammankomster som saknar sådana upplöses. Israelisk militär kräver också tillstånd för alla 

”politiska” demonstrationer över 10 personer och löser ofta upp massmöten, vilket har lett till 

dödsfall. Denna typ av våldsamma sammandrabbningar ökade under 2015 och förde med sig 

att israeliska styrkor stängde ner vissa områden och utsåg dem till undantagszoner. 

Även om ett stort antal palestinska NGOs verkar fritt i Västbanken har myndigheterna 

stängt ner grupper med anknytning till Hamas. Aktivister som kritiserar Palestinska 

myndigheten blir ofta trakasserade av säkerhetsstyrkor. Precis som i Gazaremsan finns det 

möjlighet att organisera sig fackligt, dock är arbetsrätten samt strejkrätten begränsade. 

Palestinier som arbetar i Jerusalem faller in under israelisk arbetsrätt.98 

 

4.2.2 Yttrandefrihet och Tillgång till alternativ information 

Det finns problem med yttrandefriheten i Västbanken, men förhållandena är något bättre än i 

Gazaremsan. Enligt Freedom House kan man hålla relativt fria och öppna privata samtal. Ändå 

övervakas medborgarnas internetaktiviteter av både israeliska och Palestinska myndighetens 

säkerhetstjänster. 

Skolorna för palestinier drivs av den Palestinska myndigheten, medan judiska bosättare 

går i skolor under israelisk administration. Israeliska gränskontroller och säkerhetsbarriärer 

inskränker tillträdet till vissa akademiska institutioner.99 Israeliska akademiska institutioner har 

blivit utsatta för internationella och inhemska bojkotter, och kritiseras exempelvis för att 

skolorna i östra Jerusalem är underfinansierade jämfört med skolor i västra delen av staden.100 

Studentutbyten mellan palestinier i Västbanken och Gazaremsan är begränsade.  

Det råder allvarliga brister i religionsfriheten. Som redan nämnt ovan är Islam inskriven 

i grundlagen som officiell religion för båda Palestinska territorier. Blasfemi mot Islam är ett 

                                                           
98 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank. E. Associational and Organizational Rights. 
99 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, D. Freedom of Expression and Belief. 
100 I Östra Jerusalem är majoriteten av befolkningen araber.  
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straffbart brott. Religiösa minoriteter som judar och kristna har trots grundlagen inte sin 

religionsfrihet säkrade och det förekommer attacker mot synagogor. Kristna palestinier blir 

utsatta för hot och trakasserier av både radikala muslimska grupper och officiella 

myndigheten.101 

När det kommer till religiösa frågor ingriper Israel inte i Västbanken, men det 

förekommer attacker från judiska bosättare mot kyrkor och moskéer, ett fenomen som har ökat 

de senaste åren. I tider av spända förhållanden har Israel infört åldersbegränsningar på vilka 

man tillåter be vid Tempelberget. Under konflikten 2015 fick endast män över 50 år tillträde. 

Bortsett från sådana periodvisa inskränkningar är muslimska palestinier fria att besöka religiösa 

platser.102 

Tillgången till information bedöms av Freedom House vara ofri. Den 1995 utfärdade 

presslagen tillåter myndigheterna att fängsla journalister och stänga ner tidningar som kan 

skada den nationella enigheten eller uppvigla till våld. Alla mediala röster är pro-Palestinska 

myndigheten. De journalister som avviker och kritiserar Fatah utsätts för allt från hot till 

misshandel. Framför allt media med kopplingar till Hamas har förtyckts.103 Den ickestatliga 

organisationen Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)104 

rapporterar en 29%-ökning av kränkningar av pressfriheten under 2015. 

Överträdelser utövas även av israelerna. Enligt MADA var israeliska myndigheter år 

2015 ansvariga för 407 kränkningar mot pressfriheten i både Västbanken och Gazaremsan. Det 

rör sig framförallt om journalister som blev attackerade under rapporteringen av diverse 

protester i Västbanken.105 

 

4.2.3 Rösträtt och Fria och rättvisa val 

Precis som invånarna i Gazaremsan är de flesta i Västbanken medborgare i Palestinska 

myndigheten. Judiska bosättare har israeliskt medborgarskap. Palestinska myndigheten 

ansvarar över Västbanken.106 Efter schismen med Hamas år 2007 utsåg Abbas ett nytt kabinett 

med premiärminister Salam Fayyad, som saknar PLCs stöd. År 2008 arresterade Palestinska 

myndigheten hundratals Hamasmedlemmar och anhängare. Som redan ovan nämnt gick PLCs 

                                                           
101 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, D. Freedom of Expression and Belief. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
104 Palestinian Center for Development & Media Freedoms. Madacenter.org. 

http://www.madacenter.org/index.php?lang=1 (Hämtad 15.05.2017). 
105 Freedom House. West Bank, D. Freedom of Expression and Belief. Se även: Freedom House. Freedom of the 

Press 2016. 
106 Se Kapitel 4.1.3. 
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mandatperiod ut 2010. Abbas mandatperiod har av PLO förlängts på obestämd tid. Dessa 

faktorer innebär allvarliga legitimitetsproblem för ledningen i Västbanken. 

2013 utsåg Abbas Rami Hamdallah som Fayyads ersättare. Hamdallah skulle behålla 

sin post i den planerade gemensamma regeringen, men denna utveckling kom aldrig att 

realiseras efter fördröjningarna 2015.107  

Efter misslyckade valförsök de senaste åren och ökande rivalisering mellan Fatah och 

Hamas beslöt man sig i Västbanken att hålla lokala val i maj 2017. Detta skulle innebära den 

första demokratiska handlingen på flera år. Inga val hölls i Gazaremsan, eftersom Hamas 

bojkottade valet. Inte heller är några nya parlamentariska eller presidentval utskrivna. I 

bakgrunden av den rådande schismen mellan Fatah och Hamas har valet kritiserats vara ett 

popularitetstest för Abbas och Fatah.108 Enligt Palestinian Central Elections Commission 

(CEC) behöll Fatah sin majoritet i de lokala församlingarna.109 Till vilken utsträckning valet 

var fritt och rättvist har i skrivande stund ännu inte bedömts av internationella observatörer. 

Lika rösträtt garanteras av grundlagen, för både män och kvinnor.110 Icke-israeliska 

medborgare som lever i östra Jerusalem har rätten att delta i de lokala palestinska valen.111 

 

4.2.4 Rätt att ställa upp i val och Politiska ledares rätt att konkurrera om 

stöd/röster 

Alla medborgare har rätten att nominera kandidater och själva ställa upp i val.112 Under 2015 

förekom dock storskaliga arresteringar av Hamasmedlemmar som motiverades med att 

gruppen utgjorde ett säkerhetshot. Palestinska myndigheten tillåter ett antal mindre partier att 

verka, som exempelvis Democratic Front for the Liberation of Palestine eller Palestinian 

Democratic Union. På så sätt får Västbanken en något bättre värdering än enpartistaten Gaza. 

Med det sagt är den fria rätten att ställa upp i val och konkurrensmöjligheten ändå mycket 

inskränkt.113 

                                                           
107 Freedom House. Freedom in the World 2016, West Bank, A. Electoral Process. 
108 Reuters. Palestinians hold local elections in West Bank but not Gaza. Reuters.com, 13.05.2017. 

http://www.reuters.com/article/us-palestinians-politics-election-idUSKBN189066 (Hämtad 20.05.2017). 
109 Mondoweiss. West Bank election results: Fatah wins as many Palestinians stayed away from the polls. 

Mondoweiss.net, 17.05.2017 http://mondoweiss.net/2017/05/election-results-palestinians/ (Hämtad 25.05.2017).  
110 Azzouni, s.20. 
111 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, B. Political Pluralism and Participation. 
112 Azzouni, s.20. 
113 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, B. Political Pluralism and Participation. 
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Inför valet till PLC 2006 förbjöds Hamas av Israel att bedriva politiska kampanjer i 

östra Jerusalem.114 

 

4.2.5 Institutioner som tillåter de styrande att bedriva en röstbaserad politik  

Slutligen diskuteras Västbankens institutioner och till vilken grad de möjliggör förverkligandet 

av befolkningens preferenser. Det finns som ovan beskrivet ett allvarlig legitimitetsproblem på 

grund av utlöpta mandatperioder för både presidenten och PLC. Palestinska myndighetens 

möjlighet att implementera politik undermineras vidare av Israels vidsträckta kontroll över 

Västbanken.  

Både Abbas och Fayyad har infört åtgärder för att bekämpa korruptionen inom 

myndigheterna, med markanta framgångar. Trots det har oberoende NGOs rapporterat om 

förekomsten av storskalig ekonomisk korruption och minskad transparens i exempelvis 

budgeten.115 

Palestinska myndighetens rättssystem har redan beskrivits i kapitel 4.1.5. Vad som 

skiljer Västbanken från Gazaremsan är ökade dagliga kontakter med Israel. Högsta domstolen 

i Israel tar mot petitioner från palestinier i frågor såsom rivning av hus, beslagtagning av land 

och nedstängning av vägar. Petitionerna angående säkerhetsbarriären har blivit avfärdade, men 

överlag är Israel villiga att anpassa sig. 

Palestinska myndighetens militärdomstol visar på extrema brister i rättssäkerhet. Den 

hanterar anklagelser såsom samverkan med Israel och försäljning av droger. Det finns ingen 

rätt att överklaga domar och dödsstraff kan utfärdas, dock har inga avrättningar ägt rum sedan 

2005. Arbiträra anhållningar och tortyr förekommer utan konsekvenser för 

säkerhetsmyndigheten.116 

Sharia-lagstiftningen försätter kvinnor i ett underläge när det kommer till frågor som 

äktenskap, skilsmässa och arvsrätt.117 Myndigheterna väljer att bortse från våldtäkter och våld 

i hemmet. De senaste åren har även hedersrelaterade mord ökat.118 Institutionerna skyddar inte 

heller minoritetsgrupper som kristna eller HBTQ-personer som utsätts för hot och 

trakassering.119 

                                                           
114 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, B. Political Pluralism and Participation.. 
115 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, C. Functioning of Government. 
116 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, F. Rule of Law. 
117 Azzouni, s.10. 
118 Ibid. S.2. 
119 Freedom House. Freedom in the World 2016: West Bank, G. Personal Autonomy and Individual Rights. 
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De palestinier som blir anklagade för säkerhetsbrott av Israel döms i israelisk 

militärdomstol. Där är rättssäkerheten garanterad, även om rätten till försvar, borg och 

överklagan kan vara begränsade. Israel har sedan 1999 förbjudit tortyr, men använder sig av 

diverse metoder att utöva tryck på fången ifall hen tros sitta på viktig information. Exempel på 

sådana kan vara isolering, sömnbrist och hot. Under de senaste årens tillspetsade och 

våldsamma konflikter har antalet palestinska fångar i Israel ökat. 2015 beräknades runt 5700 

palestinska säkerhetsfångar sitta i israeliska fängelser.120 

Freedom House ger Västbanken ett något bättre omdöme än Gazaremsan, men med en 

värdering på 5.5 är även Västbanken inte fri. 
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5 Diskussion 

Efter att ha redogjort för omständigheterna i Gazaremsan och Västbanken kan man först 

konstatera att Dahls tre krav, preciserade i de åtta garantierna, inte finns fullt förankrade i 

Palestina. Enligt Dahl var dessa nödvändiga för en demokrati – därmed kan jag redan nu slå 

fast att Palestina inte är en demokrati.  

 Vidare kan jag efter kapitel 4 mer nyanserat diskutera hur Gazaremsan och Västbanken 

förhåller sig i relation till Dahls två dimensioner liberalisering och deltagande. Betraktar man 

den första dimensionen liberalisering, alltså hur väl de åtta villkoren är öppet tillgängliga och 

fullt garanterade, finner man som sagt flera brister. I Västbanken finns det  möjlighet för NGOs 

och fackföreningar att verka någorlunda fritt och för privata samtal att vara i relativt fria. Ändå 

är de flesta av de åtta garantierna inte förankrade i samhället. Förhållandena i Gazaremsan är 

värre, vilket understryks av en sämre Freedom House-värdering. Därmed kan jag med säkerhet 

fastslå att Palestina hade placerats mycket långt ner på dimensionen liberalisering. 

 Betraktar man den andra dimensionen deltagande, alltså hur stor del av befolkningen 

har tillgång till politisk konkurrens, ser det något bättre ut. Det förekommer förvisso allvarlig 

diskriminering av vissa grupper i samhället, såsom religiösa och sexuella minoriteter, som 

hindrar dem från att fullt delta. Trots det har medborgarna överlag till ganska stor grad 

möjlighet att delta i det politiska livet. De få val som har ägt rum har bedömts som rättvisa, och 

rösträtten har inbegripit både män och kvinnor. Valdeltagandet har varit högt. På så sätt kan 

jag placera Palestina högre i dimensionen deltagande.  

 Med Dahls reservation att denna modell tillåter kategorisering mer än exakt mätning i 

åtanke, kan jag nu placera in Gazaremsan och Västbanken i relation till de två dimensionerna 

som det illustreras i figur 4. 
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Figur 4: Palestina i förhållande till Liberalisering och Deltagande 

 

Som det framgår i kapitel 4 måste Västbanken få en något högre värdering på liberalisering än 

Gazaremsan. Slår man ihop båda territorier är liberaliseringen fortfarande låg och ligger nära 

noll. Att placera in Palestina på dimensionen deltagande är något mer komplicerat. Deltagandet 

måste befinna sig över noll, men kan inte beskrivas vara fullt utvecklat på grund av att vissa 

grupper stängs ute. Det är även viktigt att komma ihåg att dimensionerna inte är helt oberoende 

från varandra. Punkten yttrandefrihet borde exempelvis påverka både graden av liberalisering 

och möjligheten att delta. 

 Efter denna diskussion blir det tydligt att Palestina är ett politiskt system med låg 

liberalisering och högre deltagande, dock inte fullt utvecklat. Därför kan jag slå fast att 

Palestina befinner sig i det nedre högra hörnet av Dahls uppdelning för de fyra grundläggande 

samhällsmodellerna. Palestina kan därmed bäst klassificeras som en inkluderande 

hegemoni, eller nästan-inkluderande hegemoni. 
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Sammanfattning 

Palestina är en region som genom historien har varit präglad av konflikter, instabilitet och 

politiska motsättningar. Nu försöker internationella aktörer, med Sverige i spetsen, att bidra till 

ett demokratiskt statsbygge. Denna uppsats har undersökt hur demokratin mår i Palestina, det 

vill säga hur långt man har kommit i demokratiseringsprocessen. Efter att ha bockat av Dahls 

demokratikrav i hänsyn till Palestina framgår dock att landet har en lång väg kvar till demokrati. 

Med låg liberalisering och något högre folkligt deltagande kan Palestina istället bäst beskrivas 

som en inkluderande hegemoni, eller nästan-inkluderande hegemoni. 
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Appendix 

Appendix 1. Some Requirements for a Democracy among a Large Number 

of People 

 

For the opportunity to: The following institutional guarantees are required: 

I. Formulate preferences 1. Freedom to form and join organizations 

  2. Freedom of expression 

  3. Right to vote 

  4. Right of political leaders to compete for support 

  5. Alternative sources of information 

    

II. Signify preferences 1. Freedom to form and join organizations 

  2. Freedom of expression 

  3. Right to vote 

  4. Eligibility for public office 

  5. Right of political leaders to compete for support 

  6. Alternative sources of information 

  7. Free and fair elections 

    

III. Have preferences weighted 1. Freedom to form and join organizations 

 Equally in conduct of government 2. Freedom of expression 

  3. Right to vote 

  4. Eligibility for public office 

  5. Right of political leaders to compete for support 

   5a. Right of political leaders to compete for votes 

  6. Alternative sources of information 

  7. Free and fair elections 

  8. Institutions for making government policies depend on 

votes and other expressions of preference 
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