
 

 

 

Kandidatuppsats Statsvetenskap  

Mongoliets demokratisering 
En kvalitativ studie om vilka nationella faktorer 

som påverkade den Mongoliska demokratiserings-

processen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Anders Vallin 

Handledare: Daniel Silander 

Termin: HT17 

Ämne: Statsvetenskap  

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2SK30e 



  
 

i 
 

Abstract 

This thesis analyses the democratization process of Mongolia by applying a qualitative, 

theory consuming and theory developing case study. The study analyses if three national 

factors: governance, values and civil society can be claimed to be driving forces behind 

the Mongolian democratization process. The finds are positive in that all three factors are 

found to have played some part in the forenamed process. Though all factors are claimed 

to be visible in this study they are not equally so as governance as a factor has been given 

a much larger role in previous studies of the Mongolia democratization process. The study 

also tries to discover new factors for democratization, previously not defined as such. One 

find is claimed in redefining of history and through this an emergence of a new national 

identity. This redefining of history was caused by the oppositions tries to gain legitimacy 

but also might be a driving force behind the democratic process. The study also argues 

that one plausible truth for the emergence of more democratic values and the rise of civil 

society might lie in the method that the opposition managed to redefine the country’s 

history and in so doing created a new Mongolian identity.  
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1 Inledning 

” If you want to see democracy in action, if you want to see progress being shaped by 

leaders who are more concerned about lifting their people than fattening their bank ac-

counts, come to Mongolia”1 -Hillary Clinton 

 

Demokratiseringsprocessen i Mongoliet anses vara ett svårförklarat politiskt fenomen. 

Landets förutsättningar för att skapa demokrati har ansetts svaga, mycket på grund av den 

frånvarande ekonomiska utvecklingen som både före och under demokratiseringsproces-

sen varit låg. Processen anses dessutom ha pågått under djupa ekonomiska kriser2. Detta 

ses som speciellt då ekonomisk utveckling och demokratisering har ett starkt samband i 

både teori och forskning3. Något som även setts som en motsägande faktor för demokra-

tisering är Mongoliets geografiska läge mellan Ryssland och Kina vilka är två hårt kon-

trollerade diktatoriska stater, av vilka Mongoliet tidigare styrts eller starkt influerats4. 

Dessutom ses avståndet till närliggande demokratiska länder också som negativa för en 

demokratisering5. Trots dessa svaga förutsättningar har Mongoliet varje år sedan 1991 

ansetts vara ett fritt land av övervakningsorganisationen Freedomhouse6. Regeringar har 

valts frivilligt av folket och makthavare har bytts ut vid ett flertal tillfällen på fredligt vis7. 

 

Det finns följaktligen inget land i närområdet som utvecklat lika omfattande politiska fri 

och rättigheter som Mongoliet8. Länderna Uzbekistan och Turkmenistan vilka efter Sov-

jets fall hade liknande socioekonomiska förutsättningar som Mongoliet utvecklades till 

auktoritära samhällen och är några av de hårdast kontrollerade diktaturerna i världen9. 

Detta ger ytterligare en indikation på hur ovanlig Mongoliets demokratisering ansetts och 

anses vara. Redan under 1980 talet påbörjades en politisk och ekonomisk liberalisering i 

Mongoliet som på många sätt efterliknade det reformarbete som pågick i Sovjetunionen10.  

                                                 
1 Clinton 2012 
2 Fritz 2002:75,95 
3 Lipset 1959:75 
4 Pomfret 2000:150 
5 Ibid 2000:150 
6 En oberoende övervakningsorganisation med målsättningen att öka demokrati och frihet i världen.  
7 Fritz 2008:766 
8 Ibid 2008:766 
9 Freedomhouse a & b 2017 
10 Sanders 1989:46 
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Internationella faktorer som på senare tid fått en allt större roll i demokratiseringsteori11 

har givits en betydande roll i Mongoliets demokratisering. Vissa menar att det tydligaste 

exemplet på detta är Sovjets fall som ses vara startskottet för Mongoliets demokratise-

ring12. Men även demokratibistånd och extern påtryckning från andra länder anses tydligt 

närvara i Mongoliets process13.  Denna uppsats ämnar således undersöka vilka nationella 

faktorer som närvarat under Mongoliets demokratiseringsprocess. 

  

                                                 
11 Yilmaz 2009:100, Diamond 2008:120 
12 Fritz 2002:85 
13 Fritz 2008:785, Batbayar 2003:58 
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2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka om tre utvalda nationella faktorer varit med och påver-

kat till Mongoliets demokratiseringsprocess. Genom befintlig forskning och en teorikon-

sumerande fallstudie som metod kommer begreppet demokrati och demokratisering dis-

kuteras. Utifrån diskussionen väljs de tre faktorerna ledning, fria värderingar samt civila 

samhället ut för att ligga till grund för en empirisk analys som avgör om dessa kan anses 

påverkat till demokratiseringen. Analysen undersöker åren 1984 fram till 1992. Vid ana-

lysens slut kommer faktorer som inte ryms inom det teoretiska ramverket och som anses 

oprövade eller på annat sätt intressanta att beskrivas och teoretiseras.  

 

2.1 Frågeställning 

- Vilka nationella faktorer påverkade Mongoliets demokratiseringsprocess:  

ledning? fria värderingar och eller civila samhället? 

- Går det att avtäcka ytterligare faktorer i Mongoliets demokratiseringsprocess 

som tidigare inte definierats eller diskuterats som demokratifrämjande? 

 

2.2 Avgränsning 

I och med den mängd av faktorer som anses vara demokratifrämjande kommer en av-

gränsning göras med hjälp av både tidigare forskning om Mongoliets demokratisering 

samt vad som av teori anses främja demokratisering. Åren som uppsatsen undersöker kan 

ses som mest händelserika för demokratiseringsprocessen och då analysen endast ämnar 

upptäcka vad som låg bakom landets övergång till demokrati och inte intresserar sig för 

konsolidering anses dessa år passande.  
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2.3 Metod & Material 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie med teorikonsumerande och teoriutvecklande 

design. Syftet med en kvalitativ metod är vanligtvis inte att generalisera utan att skapa 

en förståelse för det som undersöks14.  

 

2.3.1 Teorikonsumerande och teoriutvecklande 

En teorikonsumerande design används vid analys av historiskt specifika fall som anses 

intressanta i sig själva15. Således hålls fallet i fokus och varierande teorier prövas utifrån 

fallet för att komma fram till svar på forskningsfrågan16. En anledning till detta val beror 

på att fallet i denna uppsats står ut som svårt för demokratiseringsteori att förklara. Detta 

ger anledning att välja förklaringsfaktorer från olika teoretiska resonemang för att nå ett 

svar på syfte och frågeställningar.  

 

Vidare är det fallet som är av intresse för denna studie och inte en enskild teori vilket ger 

argument för att en teorikonsumerande design är det bättre alternativet. En teorikonsume-

rande studie lägger alltså likt en kvalitativ studie inte fokus på generaliserbarhet utan på 

förklaring av ett fall och för att få fram ett tillfredställande svar17.  

 

Fallets svårförklarbarhet gör att uppsatsen även kommer att få en teoriutvecklande karak-

tär då en teoriutvecklande diskussion sker under rubriken nya upptäckter. Detta på grund 

av uppsatsens andra frågeställning som just berör avtäckandet av nya faktorer. Den teori-

utvecklade designen tänker sig nya teoretiska upptäkter efter en analys som kan ge tidi-

gare okända förklaringar18. Applicerar man även en fallstudie på teoriutvecklande studier 

så kan man komma fram till nya variabler som kan förklara fenomenet som undersöks19.  

 

2.3.2 Fallstudie 

Frågeformuleringar som behandlar varför eller hur något ägt rum eller inträffat är många 

gånger indikatorer på att en fallstudie är den relevanta metoden20. Fallstudier intresserar 

sig vanligen för ett fenomen eller historisk händelse och lägger fokus på att försöka 

                                                 
14 Dahmström 1996:417 
15 Esaiasson et al 2017:154 
16 Ibid 2017:42 
17 Ibid 2017:89 
18 Ibid 2017:89 
19 George & Bennett 2005:111 
20 Yin 2014:11 
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förklara detta genom befintliga teorier eller skapandet av nya21. Som fenomen avses i 

denna studie Mongoliets demokratisering.  

 

Metoden möjliggör att fokus läggs på ett fall vilket medför att bilden som uppstår blir en 

helhet där summan och delarna kan förklara varandra22. Vidare kan det argumenteras för 

att fallstudier är ansenliga vid studiet av verkliga fall där antaganden finns om att en för-

ståelse eller förklaring troligt innehåller viktiga kontextuella faktorer som är relevanta för 

fallet23. Eftersom demokratiseringsprocesser ses som unika24 kan detta ses som ett argu-

ment för en fallstudie då denna metod möjliggör avtäckandet av dessa kontextuella fak-

torer bättre än andra metoder.  

 

Demokratiseringsstudier kan även utföras genom kvantitativa metoder och analyser av 

detta slag skänker bra resultat. Dock finns det kritik mot dessa som påpekar att mycket 

går förlorat om fokus endast ligger på mätbarhet. Kritiken anser även att en mer djupgå-

ende definition av demokratisering är nödvändig vid än kvalitativ metod kontra en kvan-

titativ. En djupare definition ger mer ur ett teoretiskt perspektiv än de mer ytliga definit-

ionerna som kvantitativa metoder tvingas använda sig av25.  

 

Fallstudier ger även positiva förutsättningar vid teoriutvecklande studier då de har lättare 

för att undersöka avvikande fall och sedan hitta de förklarande faktorer som kan klargöra 

fenomenet som undersöks26. Något som även tillåts i högre grad med denna metod är 

begreppsvaliditet samt indikatorer eller mått ur det teoretiska kontra mer kvantitativa me-

toder. Ämnen som demokrati, statlig makt och politisk kultur intresserar ideligen sam-

hällsvetenskapen men är ökända för att vara svårmätbara27. Denna studies teoretiska ram-

verk utgår därför från en diskussion om demokrati och demokratisering vilket leder in på 

tidigare forskning om Mongoliets demokratisering. Denna diskussion utmynnar i tre fak-

torer som tros påverkat till Mongoliets demokratisering.  

 

                                                 
21 George & Bennett 2005:5,67 
22 Yin 2014:4 
23 Ibid 2014:16 
24 Huntington 1991: 38 
25 Hydén 1998:9 
26 George & Bennett 2005:20 
27 Ibid 2005:19 
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2.3.3  Metodkritik och alternativ metod 

Denna studie ämnar vara förklarande men kritik som riktats mot fallstudier är att dessa 

endast är lämplig vid beskrivande studier. Vidare menas att fallstudier endast kan använ-

das som förundersökning innan en studie äger rum. Detta kan motbevisas genom att några 

av de mest välkända fallstudierna är av förklarande natur28. 

 

Annan kritik som lyfts fram mot fallstudier är att det finns en partiskhet i val av fall. Detta 

gäller när forskare har fler fall än ett som ska undersökas och jämföras och där det antas 

att forskare ibland väjer partiskt. Alltså de fall med bäst utfall för den egna studien. Par-

tiskhet kan diskuteras som en svaghet vid studier över lag där forskare kan vara partiska 

mot teorier, variabler och fall29 och är alltså inte unikt för fallstudier. Fallstudier har dock 

svårt med att generalisera svar som studier med metoden lägger fram. Dock är metoden 

bra på att hitta nödvändiga kontexter för kausala effekter för ett fall även om dessa sedan 

är svåra att generalisera30. 

 

Ett intressant alternativ till denna studies metod är en jämförande studie med mest lika 

design. Denna metod syftar till att två eller fler fall väljs ut som har lika variabler på allt 

utom den eller de förklaringsvariabler man tror kan vara med och påverka31. Mongoliet 

delar många likheter med andra före detta kommuniststater som vid Sovjets fall påbörjade 

en demokratiseringsprocess men som inte fullföljts av alla 32. 

 

 För att möjliggöra detta och färdigställa inom tidsramen för en kandidatplats hade troli-

gen en förändring av forskningsdesign varit nödvändig. En teoriprövande design där en 

teori valts ut för att jämföra faktorer och sedan se vilken faktor eller faktorer som varit 

specifika i Mongoliets demokratisering och som alltså inte fanns närvarande hos de andra 

analysenheterna. Detta till trots passar fallstudier både för teorikonsumerande samt teori-

utvecklande vilket gör det till en stabil metod att använda33. 

 

                                                 
28 Yin 2014:7 
29 George & Bennett 2005:24 
30 Ibid 2005:25 
31 Esaiasson et al 2017:101 
32 Fritz 2008:785 
33 George & Bennett 2005:111,115 
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2.3.4 Material 

Demokrati och demokratiseringen är ett stort forskningsområde och material och teorier 

finns det gott om. För att få en gedigen teoretisk grund har ansedda forskare inom demo-

krati och demokratisering stått som grund för uppsatsens teoretiska utgångspunkt och 

ramverk. Namn som Robert Dahl, Larry Diamond, Samuel Huntington, är vanligt före-

kommande namn inom forskningsområdet demokrati och bör därför skänka en viss tro-

värdighet.  

 

Fenomenet som undersöks i uppsatsen, Mongoliets demokratisering har dock varit svå-

rare att hitta material om. Förstahandskällor om själva demokratiseringen av Mongoliet 

har inte funnits tillgängliga vilket därför lett till att denna uppsats vänt sig till andra-

handskällor för att utföra en analys. Detta kan ses som en brist i uppsatsen men den in-

formation som funnits tillgänglig är den som använts. Om detta påverkat analysen eller 

inte är svårt att utröna men går självklart att diskutera.  För att förära mer trovärdighet till 

det material som faktiskt använts har detta bibehållits till vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur som ansetts mer pålitlig. Där pålitligheten kunnat ifrågasättas har efterforskning 

om författare utförts för att säkerställa trovärdigheten.  
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3 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

3.1 Studiet av demokratisering 

För att möjliggöra avtäckandet av indikatorer som åskådliggör demokratisering måste en 

teoretisk uppfattning om demokrati upprättas34. En definition av demokrati ger målsätt-

ningar eller mått som ett land måste röra sig emot eller implementera för att en demokra-

tiseringsprocess ska kunna diskuteras. Definitionen ger också processen något att röra sig 

ifrån då definitionen av demokrati ofta antar att dennes motsats är att räkna som en dik-

tatorisk stat35.  

 

3.1.1 Demokrati 

Konceptet demokrati har anor från det antika Greklands filosofer men den moderna be-

tydelsen härstammar från revolutioner som uppstod under 1700-talet i västvärlden36. De-

mokrati kan förklaras som en politisk metod som stater nyttjar för att möjliggöra och 

komma fram till beslut. Ordet demokrati kommer från orden demos och krati och betyder 

folkligt styre37. Vad demokrati är råder det dock delade meningar om och den normativa 

betydelsen har tolkats otaliga gånger38.  

 

Den klassiska synen på demokrati ansåg att denna stod för folkets vilja och det som skulle 

uppnås var det gemensammas goda, något som Joseph Schumpeter inte höll med om och 

som han omdefinierade med en ny syn på demokrati. I denna anser Schumpeter39 att en 

demokrati är ett institutionellt arrangemang för att komma fram till politiska beslut i vilket 

personer får makt genom konkurrens om folkets röst i val40. Folket väljer sina ledare och 

dessa har folket även möjlighet att byta ut vid regelbundet återkommande val41.Schumpe-

ters definition av demokrati anses vara en minidefinition då kriteriet för en demokrati är 

val. Utifrån denna definition kan det mest centrala i en demokrati anses vara väljandet av 

de politiker som ska styra landet, vilket utförs av befolkningen som politikerna ska styra 

                                                 
34 Saward 1994:6 
35 Denk & Silander 2007:18 
36 Huntington 1991:5–6 
37 Schumpeter 2010:219 
38 Hydén 1998:9,10–11 
39 Joseph Schumpeters definition av en valdemokrati anses vara den viktigaste moderna formuleringen. 

Genom en teoretisk genomgång av den klassiska demokratin lyckades han argumentera för att den egna 

nya definitionen var överlägsen ur ett analytiskt perspektiv. Källa: Huntington 1991:6 
40 Huntington 1991:6 
41 Sørensen 2008:11 
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över42. Enligt Jörgen Hermansson är den moderna statsvetenskapen dock någotsånär enig 

om hur en demokrati bör uppfattas. Denna uppfattning lyder i det närmaste att under jäm-

lika former utövar folket den politiska makten genom politiska procedurer vilket ger de-

mokrati en kombination av politisk jämlikhet och folkmakt43. 

 

Övergång till ett demokratiskt styre sker ofta långsamt eller gradvis vilket kan göra det 

svårt för en tvågradig skala (diktatur - valdemokrati) att fånga upp alla faktorer som kan 

ligga bakom en demokratiseringsprocess44. Det kan även anses att Schumpeters definition 

är för begränsad för att riktigt definiera vad en demokrati är. Minidefinitionen valdemo-

krati har därför kritiserats för att ge länder möjlighet att kallas demokratier på grund av 

att de har val. Detta trotts att andra demokratiska värderingar, institutioner och rättigheter 

inte finns närvarande i landet45. Att ha val som definition ger även ett politiskt mål som 

länder kan uppnå, en slutdestination vilket somliga menar är att blanda ihop ett politiskt 

verktyg med ett politiskt slutmål46.  

 

Ur detta har en bredare definition av demokrati vuxit fram. Den bredare definitionen på 

demokrati förespråkar val som mekanism för att få fram ledare men lägger till två di-

mensioner. Dessa är förutom konkurrens i val47, politiskt deltagande och friheter. Friheter 

anses viktiga och ska finnas i hög grad i ett land för att den bredare definitionen liberal 

demokrati ska uppnås.48 

 

Demokratier ges vanligtvis någon av dessa två definitioner, valdemokrati (Schumpeters 

definition) och liberal demokrati49. Den liberala demokratins definition kan till skillnad 

från valdemokratin användas ur ett graderingsperspektiv och därför visa hur demokratiskt 

ett land kan anses vara, om det varit eller är på väg att bli. Den går även att använda för 

att se faktorer som främjar eller hotar demokrati50.  Detta ger även möjlighet till en mer 

djupgående analys än valdemokrati som definitionen vilken ger mindre utrymme för de-

mokratifrämjande faktorer. Med anledning av uppsatsens syfte att endast se över 

                                                 
42 Huntington 1991:6 
43 Gilljam & Hermansson 2003:292 
44 Karvonen 1997:22 
45 Schmitter & Terry 1991:78 
46 Beetham 1999:3, Munck & Verkuilen 2002:9 
47 Vilket kan anses vara valdemokratins dimension 
48 Silander 2005:28–29 
49 Silander 2012:20 
50 Dahl 1989:221 
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bakomliggande faktorer och inte konsolidering av demokrati kommer en tredje definie-

ring, Robert Dahls51 polyarki. Denna definition av demokrati kan ses ligga någonstans 

mellan liberal demokrati och valdemokrati 52. 

 

3.1.2 Polyarki 

Teorin om polyarki är en uppställning institutioner som Dahl menar måste närvara för att 

ett land ska anses som demokratiskt. En polyarki definieras enligt Dahl som en politisk 

ordning som på det mest generella planet lägger huvudfokus på två egenskaper. Varav 

den första innefattar att medborgarskap utökas till en stor andel av den vuxna befolk-

ningen och den andra egenskapen ger medborgarna möjligheten att motsätta sig och välja 

det styrande skiktet i landet. Mer detaljerat kan dessa två generella regler för en polyarki 

delas in i sju institutioner som alla måste finnas närvarande för att en stat ska kunna klas-

sificeras som en demokrati enligt Dahl. 

 

1. Valda företrädare som har en konstitutionell rätt att utföra styrandet av landet och 

dess politik just på grund av att de är valda av och för folket. 

2. Fria och rättvisa val som förekommer under frekvens samt att rättvisa förhållan-

den och endast minimalt med tvång till röstning. 

3. Allmän och lika rösträtt där i stort sett alla vuxna individer i ett samhälle ses ha 

en lika stor röst i väljandet av statsmän. 

4. Rätt att ställa upp i val och även under denna institution ska i stort sett alla vuxna 

individer ha möjlighet att ställa upp. 

5. Medborgare har rätt till yttrandefrihet vilken inte ska inskränkas på samt att straff 

inte ska utdelas om kritik mot stat eller makthavare utrycks. 

6. Medborgarna ska ha tillgång och rätt till att söka alternativ information vilket även 

ska skuddas genom lagstiftning. 

7. Potentialen för fria organisationer som kan möjliggöra många av de andra institut-

ionerna, dessa inkluderar intressegrupper och fria politiska partier53. 

                                                 
51 Robert Dahl anses av många som den moderna statsvetenskapens fader och var minst sagt välrenomme-

rad inom sitt fällt. Dahls inflytande över statsvetenskap tydliggörs av den stora mängd kollegor som refe-

rat till hans verk. Källa: Yaledailynews.com 
52 Silander 2005:28 
53 Dahl 1989:221 
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Med Dahls definition av demokrati utökas det som i valdemokrati anses vara det viktig-

aste nämligen konkurrens genom val med politisk jämlikhet vilket ger två dimensioner 

för demokratisering54.  

 

3.1.3 Diktatur 

Ett kännetecken för jämförande forskning kring olika former av regimer är undersök-

ningar av olikheter och likheter mellan dessa vilket ofta skett mellan demokratiska och 

diktatoriska regimer55.  I diktaturer förväntas inte att någon eller flertalet av polyarkins 

sju institutioner är närvarande56. Därför kan diktatur enklast förklaras med påståendet att 

det är en regimtyp som saknar demokratiska värderingar och därför saknar demokrati. Ett 

sätt att definiera en icke demokratisk stat är också att undersöka om staten tillåter folket 

att påverka vid viktiga politiska beslut som påverkar folket själva57.Dock kan inte alla 

diktaturer anses likadana eller ses styrda genom likartade system58.  

 

Kategorier för regimtyper har ur jämförande undersökningar skapats där idéer om vilka 

normer, värderingar och institutioner ger regimtyperna deras karaktär59.  Enligt Samuel 

P. Huntington kan diktaturer delas in i tre kategorier, militära regimer som kommer till 

makten genom statskupper och sedan behåller makten samt ger höga positioner till per-

soner inom armen. Personliga diktaturer som styrs av en ledare där enbart denna innehar 

den politiska makten och enpartisystem. 

 

Den tredje kategorin, enpartisystem består av ett politiskt parti som har monopol på mak-

ten med en ideologisk grund för att legitimera sitt styre60. Den sistnämnda styrelseformen 

har även kommit att kallas för totalitära system och har karaktäristiska drag som är spe-

ciellt för regimtypen. Bland annat fokuseras det på en ideologi som dessutom är allom-

fattande och påverkar både den politiska som den privata sfären61. Det totalitära samhället 

är inte ute efter att styra någon utvald klass utan samhället i stort62. Det finns endast ett 

parti i landet och makten är starkt centrerad vid antingen en person och några nära 

                                                 
54 Denk & Silander 2007:19 
55 Silander 2012:25 
56 Denk & Silander 2007:18 
57 Albert Weale 2007:18 
58 Lindberg & Teorell 2013:276–277 
59 Silander 2012:25 
60 Huntington 1991:110–111 
61 Silander 2012:31 
62 Arendt 1973:308 
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allierade eller en mindre grupp men gemensamt är att makthavare ingår i det politiska 

partiet. De styrande i landet står inte heller inför någon form av fria rättvisa val som på 

fredligt sätt kunnat avsätta dem63. Ett annat karaktärsdrag hos en totalitär stat är hur den 

finfördelar samhället och har en total kontroll över det sociala livet men även förstör 

strukturer inom politik, ekonomi och lagstiftning64.  

 

Det ska tillägas att regimtypen även har monopol över viktiga delar i samhället som mass-

kommunikation och media. Som regel är även alla organisationer starkt kontrollerade från 

partiet och ekonomin är vanligtvis också den starkt styrd av de politiska makthavarna65. 

Det har dock påpekats att det mest karakteristiska för en totalitär regim är att den har 

potential att snabbt bytas ut mot andra styrelseformer66.  

 

3.1.4 Demokratisering 

Demokratisering kan förstås som en process där en gradvis förändring sker från en dikta-

tur till en demokrati. Att samhället styrs mer och mer utifrån demokratiska normer, vär-

deringar och processer. Alternativet till denna syn på demokratisering är att se det som 

ett byte av politiskt system från ett odemokratiskt till ett demokratiskt. Detta sätt att se på 

demokratisering ger en kategorisering av styrelseformer, alltså diktatur – demokrati67 och 

passar väl om en valdemokrati är den definition av demokrati som används. En demokra-

tisering kan nämligen innebära skapandet av både liberala demokratier som valdemokra-

tier men inkluderar alltid en process av ökat deltagande och konkurrens68.  

 

Viktigt att påpeka är att en diktatorisk regims fall inte naturligt innebär att det som följer 

är ett demokratiskt styre69. En demokratisering betyder inte heller naturligt demokrati, 

processen eller övergången kan lika gärna bli avbruten av en mängd olika faktorer70. En 

stat kan även röra sig mot demokratiska institutionerna utan att klassificeras som en de-

mokrati 71. Demokratisering kan därför innebära både processer där en stat rör sig närmare 

och genomför en demokratisering, men även de processer som inte är helt genomförda72. 

                                                 
63 Linz 2000:67 
64 Calvert 2002:40 
65 Friedrich, Curtis & Barber 1969:126 
66 Arendt 1973:305 
67 Denk & Silander 2007:17,26 
68 Dahl 1971:4 
69 Diamond 2008:91 
70 Linz & Stepan 1996:4 
71 Bernhagen 2009:25  
72 Denk & Silander 2007:17 
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3.1.4.1 Innan övergång 

Innan en transition eller övergång sker en ökad pluralism73 och samhället öppnas upp 

mer. Detta leder i sin tur till mer social pluralism inom socioekonomiska områden som 

även ibland stäcker sig in i det politiska74. Förändringar i samhällens styrelseform kan 

även bero på hur samhället styrdes ursprungligen. Exempel på förändringar som kan ske 

i samhället men som inte behöver betyda demokratisering är liberalisering, politisk kon-

kurrens eller politisk inkludering75. 

 

Med liberalisering menas att auktoritära stater släpper efter på hårda regler och lagar samt 

utlåter mer frihet. Det kan handla om att minska censurering av media, organisationsfrihet 

eller att tillåta arbetarrörelser. Ibland kan det förekomma att tidigare politiska fångar frias 

och att politiska motståndare i exil välkomnas igen. Ibland tillåts även politiska motstån-

dare att skapa opposition och denna tillåts att verka och tolereras76.   

 

Om denna fas leder till en kollaps av den diktatoriska staten ställs staten inför en ny ut-

maning i form av enande. Detta problem handlar om att etablera en enad organisering av 

det politiska. Alltså att folket enas om vad, vem och hur politiken ska organiseras men 

även enighet kring kultur, språk och religion. För att demokrati ska kunna utvecklas anses 

detta nödvändigt77. Avskaffandet av en auktoritär regim skapar även ett större utrymme 

för det civila samhället att ta plats som tidigare ockuperats av den forna regimen78.  

 

3.1.4.2 Övergång 

Demokratisering sker med och genom liberalisering men koncepten syftar till olika feno-

men. Demokratisering är ett bredare begrepp och mer specifikt politiskt som utöver libe-

ralisering även kräver öppen konkurrens om rätten att styra. Denna konkurrens sker ge-

nom val, vilkets resultat ger de styrande deras makt. Utifrån detta synliggörs att liberali-

sering är möjlig utan demokratisering 79.  

 

                                                 
73 Pluralism innebär tron på mångfald men även teorin om att politisk makt ska vara utdelat jämnt och 

brett. Källa: Heywood 2012:34,330 
74 Silander 2005:34 
75 Denk & Silander 2007:26 
76 Linz & Stepan 1996:3 
77 Rustow 1999: 25-26 
78 Fairbanks 2001:51 
79 Linz & Stepan 1996:3 
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Under denna fas sker övergången från en diktatur till demokrati. Ett land som genomgått 

transition kan därför klassificeras som en valdemokrati där val förekommer men några 

djupa demokratiska värderingar inte vanligtvis vuxit fram80. Övergången till valdemo-

krati innebär alltså inte att demokratin är stabil eller kan anses som befäst i samhället 81. 

Det finns en viktig gränsdragning som vanligen förekommer i demokratiseringsstudier 

mellan transitionen och konsolidering. Transition kan sägas vara de tidiga stadierna efter 

en demokratisering och inträffar innan konsolidering av demokrati82. 

 

3.1.4.3 Konsolidering 

Konsolidering uppnås inte förrän demokrati är det enda styrelseskicket som accepteras i 

samhället83. Konsolideringsfasen är därför en mycket mer komplex fas än övergångsfasen 

och involverar mycket fler aktörer. Även fler arenor och nivåer i samhället måste närvara 

då både regimen i staten och befolkningen är viktiga för att denna fas ska lyckas84. Gene-

rellt är en konsoliderad demokrati en fördjupad demokrati som kan ses mer avancerad 

och har därför lättare att hantera utmaningar den ställs inför där mindre stabila demokra-

tier skulle rasera. En konsoliderad demokrati kan därför ses synonymt med stabilitet, ut-

hållighet, kontinuitet, överlevnad och upprätthållande85. 

 

En operationalisering av konsolidering har tagits fram av Linz och Stepan och anses vara 

den mest accepterade konsolideringsdefinitionen och innebär tre aspekter86. När ingen 

signifikant grupp i samhället är ute efter eller försöker överkasta demokratin och ta mak-

ten för sig själva är den första. Den andra handlar om ekonomin och menar att när djupa 

ekonomiska kriser inte är tillräckligt för att byta ut styrelseformen så är en konsolidering 

nära. De som innehar makten måste följa och utgå från de konstitutionella regler som 

finns uppsatta i landet för hur detta ska styras87. Trots detta anses det fortfarande proble-

matiskt att dra en gräns eller sätta upp kriterier för när en demokratisering går över till 

konsoliderad demokrati88. 

  

  

                                                 
80 Silander 2005:36–37 
81 Ibid 2005:36 
82 Grugel & Bishop 2016:5 
83 Ibid 2016:5 
84 Silander 2005:38 
85 Linde 2004 48-49 
86 Fritz 2002:82  
87 Linz & Stepan 1996:5 
88 Karvonen 1997:25 
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3.2  Vad driver demokratisering  

För att ytterligare närma det empiriska och för att kunna undersöka om ett land går mot 

de institutioner som satts upp som mått för demokrati behövs ytterligare definitioner 

och förklaringar. Specifikt måste det utrönas vilka faktorer som kan anses ligga bakom, 

främja, möjliggöra eller direkt påverka till att demokrati och dess institutioner inleds el-

ler implementeras. 

 

3.2.1 Nationella faktorer 

Med nationella faktorer avses de förhållanden inom samhället som påverkar för en demo-

krati89.  En sådan faktor anses ekonomisk utveckling vara, denna faktor har haft en stor 

roll i demokratiseringsteori och uppmärksammades tidigt. En ekonomisk utveckling sägs 

vara främjande för ett lands demokratisering då den ses påverka många andra demokrati-

främjande faktorer positivt. En tanke har varit att det finns ett visst ekonomiskt mått som 

ett land måste uppnå för att starta en demokratiseringsprocess. Andra har ansett att det är 

länder i ett ekonomiskt mellanskikt som har lättast för att demokratiseras90. Det kan även 

tillägas att det är väldigt få demokratier som inte kan förklaras genom ekonomisk utveckl-

ing91. 

 

Det finns även faktorer av psykologisk karaktär och som vanligtvis behandlar folket. Ett 

exempel är psykologisk konvergens vilket innebär att det finns en överenstämmelse mel-

lan befolkningens tankar och mentala förhållningssätt och demokratiseringen. Individer 

med en positiv inställning till demokrati påstås även kunna agera främjande för dess im-

plementering. En annan psykologisk faktor är det som kallas förväntningskris som menar 

att folket kan börja ifrågasätta styrelseformer om de anser att deras förväntningar inte 

införlivas av de politiska institutionerna92.  

 

Kulturella faktorer har också fått en roll som demokratifrämjande och bland annat har 

religion påståtts demokratifrämjande. Protestantismen har ansetts vara den religion som 

verkat mest demokratifrämjande. Detta kommer sig av empiriska bevis som visar på att 

de flesta länder som är demokratier också har kristendom som religion och att det är få 

länder som både är demokratier och har buddism eller islam som religion. Det har dock 

                                                 
89 Denk & Silander 2007:40 
90 Denk & Silander 2007:40 
91 Doorenspleet & Mudde 2008:834 
92 Denk & Silander 2007:48–51 
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även visat sig att katolicism haft en demokratiserande effekt. Detta på grund av att kyrkan 

givit större stöd till befolkningen i länder än till den styrande regimen. Vilket är en för-

ändring från tidigare då katolicismen och den politiska eliten var mer enig och därför stod 

närmre varandra93.  

 

3.2.2 Internationella faktorer 

Med internationella faktorer avses förhållanden som påverkar samhället utifrån94. De nat-

ionella faktorernas dominans ansågs som mest pålitliga fram till 1980-talet då de inter-

nationella faktorerna började spela en allt större roll95. Forskare ifrågasatte antagandet att 

internationella faktorer endast hade en marginell roll i demokratisering96.  

 

En av dessa har sagts varit influenser av prodemokratiska stater97 vilket idag kan ses mer 

ha övergått till demokratibistånd98. En politisk aktör, vanligtvis en stat eller organisation, 

försöker med vilja och påtryckningar implementera demokratiska värden i ett annat 

land99. Detta sker vanligtvis genom öronmärkta bistånd som är till för att hjälpa motta-

garlandet att bygga upp ett demokratiskt styre100. Detta bistånd kan fungera som en faktor 

för demokratisering genom att skapa politisk dialog mellan olika politiska aktörer men 

även skapa kompromisser och konsensus101. Mer specifikt påverkar Bistånd genom att 

det fokuserar på valprocessen och uppbyggnaden av lagar och regler som kontrollerar 

styrandet i landet. Men även uppbyggnad av fria organisationer och en fri press är saker 

som demokratibistånd fokuserar på102.  

 

Den alltmer globaliserade världen betecknas även med demokratifrämjande attribut. Nå-

got som globaliseringen anses åstadkommit är det transnationella nätverk av organisat-

ioner som påverkar och informerar på ett tidigare omöjligt sätt. Detta nätverk ses sprida 

normer och värderingar som är synonyma med demokrati och som även kan avskräcka 

auktoritära ledare från att begå brott mot mänskliga rättigheter. Detta för att inte mötas av 

                                                 
93 Denk & Silander 2007:55–56 
94 Ibid 2007:40 
95 Yilmaz 2009:100 
96 Pevehouse 2005:2 
97 Huntington 1991:37 
98 Diamond 2008:120 
99 Yilmaz 2009:96 
100 Kalyvitis,& Vlachaki 2010:189 
101 Santiso 2001:174 
102 Kalyvitis,& Vlachaki 2010:189 
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sanktioner som påverkar det auktoritära landet negativt103. Fredliga påtryckningar från 

världssamfundet har också setts som demokratiserande. Dessa påtryckningar kan bestå i 

uttalanden eller andra diplomatiska aktioner som tas ur ett gemensamt agerande mot något 

som världssamfundet anser felaktigt. I vissa fall har även detta visat sig haft demokrati-

främjande effekter104 

 

 Ytterligare en internationell demokratifrämjande faktor är demonstrationseffekten vilket 

betyder att länder lär av varandra och utvecklas gemensamt vilket kan leda till att demo-

krati uppstår, utvecklas och bibehålls. Detta kan visa att demokrati är möjligt men även 

synliggöra misstag som därför kan undvikas av andra105. Denna faktor har flertalet be-

nämningar beroende på teoretiskt ramverk men förklarar samma fenomen. Vanligtvis är 

det länder som har geografisk närhet som demokratiseras alternativt länder med långa 

geografiska avstånd men med liknande förutsättningar som påverkas genom denna fak-

tor106. Andra forskare har ansett att det är främjande för demokrati om länder inte hamnar 

i beroendeställning till varandra. Beroendeställningen kan leda till att den politiska eliten 

i det beroende landet implementerar reformer som det oberoende landet är ute efter vilket 

i sin tur leder till att demokrati kan bli svårare att utveckla.107 Med andra ord är jämlikhet 

mellan länder en demokratifrämjande faktor. 

 

Den faktor som anses vara den sista utvägen är demokratisering genom tvång. Ett land 

väljer då att gå in i ett annat för att med militär kraft avsätta den sittande regimen och byta 

ut denna till en mer demokratisk. Denna faktor har dock vanligtvis inte lyckats på grund 

av problematiken kring att en främmande makt går in i ett annat land och med tvång 

ändrar styrelseformen i det angripna landet. I vissa fall har dock hotet om militär påverkan 

fått länder att självmant ändra styrelseform innan någon militär aktion tagits108. Det ska 

tillägas att det idag inte finns någon enskild faktor som anses förklara alla demokratise-

ringsprocesser som genomförts i alla stater. Det finns därför inte någon omständighet som 

anses vara nödvändig för en demokratiseringsprocess. En demokratisering består av en 

kombination av faktorer som för varje land ses som unik 109.    

                                                 
103 Yilmaz 2009:103 
104 Diamond 2008:111 
105 Ibid 2008:107 
106 Ibid 2008:110-111 
107 Denk & Silander 2007:73 
108 Diamond 2008:133 
109 Huntington 1991: 38 
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3.3 Urval av förklaringsfaktorer 

Demokratiseringsprocessen i Mongoliet är ett väl utforskat område men trots detta anses 

den vara ovanlig och svårförklarad. Tidigare studier visar på att landet påverkats genom 

internationella faktorer. Framförallt står det klart att Sovjetunionens fall var en viktig 

aspekt för att bryta upp det gamla och föra in nya influenser i Mongoliet. Den tidigare 

ekonomiska assistansen från Sovjetunionen låg på ungefär 60% av Mongoliets BNP110. 

Den förlorade ekonomiska assistansen i och med Sovjets fall ses därför som en bakom-

liggande faktor för att landet startade sin process mot demokrati.  En ytterligare internat-

ionell faktor som påverkat Mongoliet är deras biståndsberoende. Demokratibistånd kan 

ses ligga som en röd tråd genom demokratiseringen och på grund av Mongoliet beroende 

ifrån internationellt ekonomiskt stöd ses landet fullföljt demokratiseringsprocessen111.  

 

På grund av de internationella faktorernas tydliga påverkan är denna uppsats istället in-

tresserad att undersöka vilka nationella faktorer som påverkade till Mongoliets demokra-

tisering. Nationella faktorer har som tidigare nämnts varit dominerande i förklarandet av 

tidigare demokratiseringsprocesser112 och borde därför även ha spelat en viktig roll i detta 

fall.  

 

3.3.1 Ledning 

Tidigare forskning av Mongoliets demokratisering menar att avsaknaden av en stark fa-

dersfigur var en stor förutsättning för landets demokrati113. Detta har styrkts av annan 

forskning som även påpekat det positiva med avsaknaden av en stark ledare och det av-

görande med att landet styrdes av parti och inte individ.114. Vidare har även landets kon-

stitution som utvecklades under 1980 talet och som var utformad för att motverka makt-

centrering setts främja demokrati115.  

 

Formella statliga institutioner ses av många som kärnan i begreppet demokrati vilket även 

är ett argument för att undersöka om detta är en bakomliggande faktor116. Ytterligare ar-

gument finns i att varje fall av demokratisering som inte påverkats från utomstående 

                                                 
110 Boone 1994:329 
111 Fritz 2002:96 
112 O’Donnell & Schmitter 1986:19 
113 Fish 2001:335 
114 Fritz 2002:96 
115 Fish 2001:335 
116 Hydén 1998:9 
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faktorer och omvälvande revolutioner har den auktoritära ledningen i länderna förlorat 

övertygelsen eller viljan att styra landet117. Dessutom anses delning eller stridigheter mel-

lan högt uppsatta ledare ha påverkat eller närvarat vid de flesta fall av demokratisering118. 

Likaså har den stödjande gruppen eller koalitionen runt makteliten lösts upp i flertalet 

demokratiseringsprocesser119. Denna information argumenterar för att ledning är en fak-

tor som är relevant att titta närmare på.  

 

3.3.1.1 Ledning ramverk 

Fokus under den första faktorn ligger på viktiga politiska aktörer under en demokratise-

ring. Vem eller vilka initierade demokratiseringsprocessen samt vem eller vilka som tog 

kontroll över den120. En politisk aktör som ansetts viktig är makteliten vilket innebär le-

daren eller ledarna i staten. Maktelit kan delas in i konfliktinriktad maktelit (hardliners) 

eller den kompromissinriktade makteliten (softliners). Hardliner beskriver den eller de 

individer som helt motsäger sig politisk förändring och är ute efter att bevara befintlig 

maktstruktur med alla tänkbara medel. Softliners är mer intresserade av att kompromissa 

i den riktning som folket eller oppositionen är ute efter121. 

 

Teoretiker har ansett att det viktigaste för demokratiseringsprocessen i en stat är makteli-

ten. Något som kan påverka ett land till att byta styrelseform mot demokrati är därför 

splittring i makteliten. Detta innebär stridigheter mellan högt uppsatta personer inom 

makteliten. Splittringar förekommer vanligtvis mellan hardliners och softliners122. Forsk-

ning har visat att olika val, konflikter, överenskommelser, rivalitet inom makteliten kan 

påverka i vilken takt och även hur en demokratiseringsprocess kommer ske och se ut123. 

Vanligt är att splittring sker efter någon form av svårhanterad situation, ekonomisk kris 

eller annan kritisk händelse124. 

 

Som viktig politisk aktör räknas även opposition vilken likt makteliten kan delas in som 

mer eller mindre benägna till konflikt eller kompromiss. En reforminriktad opposition 

kan tänka sig en stegvis demokratiseringsprocess medan den revolutionsinriktade är ute 

                                                 
117 Diamond 2008:90-91 
118 O’Donnell & Schmitter 1986:19 
119 Huntington 1991:48 
120 Linz & Stepan 1996:66 
121 O’Donnell & Schmitter 1986:19 
122 Diamond 2008:88,102 
123 Ibid 2008:91 
124 Welzel 2009:83 
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efter en villkorslös demokratisering125. I mindre stater anses avstånden mellan individer i 

makteliten och opposition tämligen litet vilket påverkar till att beslut som fattas vanligtvis 

är av mer förenande karaktär än fientliga126. 

 

Något som anses svårt i en diktatur är att bibehålla legitimiteten för makteliten. Legitimi-

tet i betydelsen att folket ser styret som det bästa möjliga för landet och andra styrelse-

former inte ter sig lockande127. Sjunkande legitimitet kan leda till att makteliten inte 

längre ses som rättmätiga ledare av staten. Tidigare skänktes legitimitet bland annat ge-

nom gudomlig rätt eller tronföljd. Mer moderna samhällen där läskunnighet ökat och mo-

bilisering av befolkning är lättare tappar de tidigare legitimitetskraven sin effektivitet. 

Detta har lett till att diktaturer istället använder sig av bland annat ideologi för att skapa 

legitimitet.   

 

Något som även diskuteras inom legitimitet är legitimitetsproblemet. Om makteliten ge-

nomför de förändringar och reformer som den haft som syfte i utbyte mot makten så tap-

par den legitimitet till att fortsätta styra på samma sätt som tidigare. I den motsatta situ-

ationen där den auktoritära makteliten inte lyckas införliva de reformer som utlovas och 

landets utveckling stannar av blir resultat desamma, nämligen att legitimiteten går förlo-

rad128. Detta kan medföra att folket inte längre anser att de hårda regler som inskränker 

på folkets fri- och rättigheter ses som rättfärdigade för vidare utveckling av staten129. 

 

Diktaturers legitimitet försvagas ofta över tid med anledning till löften som inte hålls eller 

andra val som gör att befolkningen blir frustrerad på makteliten. Vanligtvis är det även 

svårare för en diktatorisk regim med självförnyelse. Även om självförnyelse blir nödvän-

dig för att behålla makten kan det i makteliten uppstå konflikter om hur denna ska se ut, 

vilka mål och vilket syfte den nya inriktningen ska ha vilket i sin tur kan leda till splittring. 

Nedåtgående legitimitet och osäkerhet om hur makteliten ska gå vidare kan i sin tur leda 

till ännu lägre legitimitet 130.  

 

                                                 
125 Denk & Silander 2007: 60–61 
126 Lijphart 1977:65 
127 Diamond 2008 88,90 
128 Huntington 1991:50-55 
129 Ibid 1991:55 
130 Ibid 1991:46-55,57 
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3.3.2 Värderingar 

De fredliga demonstrationerna131 som landet upplevde tyder på att nya värderingar växt 

fram i Mongoliet. Detta argumenterar även för att värderingar var en bakomliggande fak-

tor som påverkat för demokratiseringen. Framväxten av värderingar är vanligtvis starkt 

knuten till socioekonomisk utveckling i ett land132. Mongoliet var dock ett av de mest 

underutvecklade och fattiga av de tidigare kommuniststaterna. BNP133 per capita under 

1991 låg någonstans runt 500 amerikanska dollar134. Utifrån denna information kan det 

därför vara intressant att undersöka om demokratiska värderingar faktiskt växte fram i 

Mongoliet och om de påverkade till demokratiseringen. Indikatorer finns även om den 

ekonomiska situationen inte kan räknas till detta.  

 

3.3.2.1 Värderingar ramverk 

Något som anses ge en befolkning nya eller mer demokratiska värderingar är mer inform-

ation. Detta kommer sig vanligtvis genom en större fördelning av både pengar och makt 

vilket i sin tur möjliggör att fler individer i samhället tar del av politiska aspekter i sam-

hället. Vidare har det teoretiserats att deltagande i politiken även möjliggör att nya vär-

deringar skapas hos befolkningen. Värderingar som uppstår genom större deltagande ska 

också de vara av mer demokratisk karaktär med värden som frihet och jämlikhet.  

 

När folket börjar få tillräckligt med socioekonomiska resurser så kan deras känsla av in-

verkan på samhället öka vilket i sin tur kan leda till nya värderingar som betonar frihet135. 

När individer får dessa nya värderingar anses de blir mer intellektuellt och socialt själv-

ständiga136 vilket även leder till att det har lättare för att formulera sina åsikter och tankar 

mer offentligt137 Genom detta kan folket lättare utföra kollektiva handlingar som har möj-

lighet att främja demokratisering138.  

 

 

                                                 
131 Freedomhouse 2017c 
132 Denk & Silander 2007:45–46 
133 BNP står för Bruttonationalprodukt och räknar värdet på alla varor och tjänster som ett land producerar 

över en viss tid (vanligtvis år). Info från Ekonmifakta.se 2017. 
134 Sanders 1989:50, Boone 1994:338  
135 Welzel & Ingelhart 2009:143 
136 Ingelhart & Welzel 2005:166 
137 Diamond 2008:101 
138 Welzel & Ingelhart 2009:143 
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Något som ansetts vara viktigt för demokratisering är utbildning och utbildningsnivå. För 

att kunna påveverka och delta i politiska sammanhang anses en viss nivå av utbildning 

vara nödvändig. Vilken denna utbildningsnivå är råder det delad mening om där vissa 

menar att grundkunskaper som läs och skrivkunnighet räcker139. Andra har talat för att en 

högre utbildning är nödvändig för att koncept om fri och rättigheter ska behärskas och 

uppskattas i sin fulla bemärkelse140. Denna högre utbildning leder även enligt teori till att 

en större förståelse för det politiska läget nås av individen. Flertalet undersökningar som 

gjorts talar om ett större samband mellan hög utbildningsnivå och politiskt deltagande 

vilket ger högre utbildning en demokratifrämjande aspekt141 

 

Socialt kapital vilket är en benämning på relationer mellan människor som underlättar 

eller främjar samarbete inom samhället ses också demokratifrämjande. Socialt kapital kan 

dock även avse tillit, överensstämmande normer och nätverk. I demokratiseringsproces-

ser kan detta översättas till att samhällen med högt socialt kapital är mer effektiva i sin 

process då samarbete ses som naturligt och därför underlättar för demokrati142. 

 

3.3.3 Civila samhället  

Andra aspekter som belysts i Mongoliets demokratisering är homogeniteten i samhället 

och det traditionella nomad livet som delades av många mongoler143. Tesen om homoge-

nitetens betydelse syns i annan forskning som menar att landet inte hade etniska konflikter 

som påverkat negativt i andra demokratiseringsprocesser144. Somliga har även påpekat 

svårigheten med att endast undersöka det statliga under en demokratisering då denna ofta 

sker under en längre tidsperiod och att det därför även är viktigt att titta på andra aspekter 

som samhället145.  

 

Forskning på demokratisering tänker normalt att det är struktur eller institutioner som är 

avgörande för demokratisering men något att även ta i beaktning är när stora delar av 

folket får en övertygelse för att det är tid för förändring146. Det finns även forskning som 

                                                 
139 Dahl 1971:75 
140 Hadenius 1992:79 
141 Denk & Silander 2007:45–46 
142 Ibid 2007:54–55 
143 Pomfret 2000:156 
144 Fritz 2002:95–96 
145 Hydén 1998:9 
146 Welzel & Inglehart 2009:143 
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menar att de flesta diktaturer förlorat makten genom påverkan från befolkningen147. Vil-

ket gör det intressant att undersöka om civila samhället var en bakomliggande faktor till 

Mongoliets demokratisering. 

 

Civila samhället ställs ibland som en motpol till att makteliten skulle vara den enda dri-

vande faktorn i demokratiseringen av en stat.  Ett grundantagande i demokrati är folkstyre 

vilket anses ha en betydelse för hur ett demokratiskt styre uppstår då endast reformering 

från makteliten inte betraktas som tillräckligt betydelsefullt148. Vissa menar dock att det 

civila samhället endast har möjlighet att påverka för demokratiska friheter när detta har 

tillräckligt med socioekonomiska resurser, något som modernisering anses utveckla. Till 

dess att dessa är tillräckliga är det makteliten som bestämmer när eller om demokrati ska 

införas149.  

 

3.3.3.1 Civila samhället ramverk 

Trotts detta tyder forskning på att de flesta diktaturer som förlorat makten har gjort det på 

grund av att det civila samhället inte längre tolerera deras styre. Denna brist på tolerans 

kan bero på flertalet anledningar. En av dessa ses vara att nya värderingar växt fram vilket 

tidigare diskuterats. Fortsättningsvis tros toleransen försvinna vid fråntagandet av tidigare 

fri och rättigheter vilket skapar förutsättningar för revolutionära känslor bland civila sam-

hället. När det civila samhället börjar se ett positivt värde i politiska och civila fri- och 

rättigheter kan detta leda till demonstrationer eller andra offentliga handlingar150. 

 

En anledning till att civila samhället börjar engagera sig är att intresse för demokrati bör-

jar delas av grupper i det civila samhället. Dessa grupper ter sig olika som industriarbe-

tare, landägare, högutbildade köpmän, det viktiga är att dessa insett att det styrande skiktet 

är utbytbart. Detta för faktorn in på framväxandet av både formella och informella orga-

nisationer vilka kan ses ge indikationer på en demokratisering. Något som ses ha möjlig-

het att förändra maktbalansen i ett land ses vara självständiga organisationer som genom 

initiativ, resurser, och kapacitet hjälper till att påverka olika delar i samhället. Organisat-

ioner ger det civila samhället en potential till organisering som tidigare inte varit möjlig. 

                                                 
147 Diamond 2008:103 
148 Inglehart & Welzel 2005:166 
149 Welzel 2009:85-86 
150 Diamond 2008: 103 
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Studentdemonstrationer, arbetarstrejker och alternativa informationskällor är ett axplock 

av vad organisationer kan åstadkomma i en demokratiseringsprocess151. 

 

Storleken på ett samhälle har också kopplats till demokratifrämjande alternativt. Tanken 

är att mindre samhällen har lättare för att demokratiseras än stora samhällen152. I mindre 

samhällen ses dessutom samarbete som mer naturligt vilket i sin tur leder till att det blir 

lättare att styre demokratiskt i landet153. Men även urbanisering, när befolkningen centra-

liseras till städer har lyfts fram som demokratifrämjande154. Storstaden ses som mer gyn-

nande för demokratisering genom dess påstådda öppenhet och komplexitet medan livet 

på landsbygden vanligen ha en mer traditionell ådra. Det antas då vara svårare att kon-

trollera öppna och komplexa samhällen än traditionella155 

 

Slutligen ses den sociala samansättningen som en påverkansfaktor vid demokratisering. 

Hur sociala samansättningen ska se ut för att gynna råder det delade meningar om. Me-

delklassen lyfts vanligen fram som den grupp som har en inneboende demokratiserande 

roll vilket beskrivits tidigare. Medelklassen förväntas även ha ett större politiskt intresse 

och en vilja att delta i politiska processer. Andra hävdar arbetarklassens demokratifräm-

jande roll156 då den antas få mer inflytande över politik genom arbetarorganisationer och 

genom viljan att förbättra sina egen situation och arbetsvillkor vilket påverkar landets 

maktbalans. Där medelklassen är mer intresserad av och om den egna klassen i inklude-

ringen i det politiska anses arbetarklassen inkludera fler157. 

  

                                                 
151 Diamond 2008:103 
152 Denk & Silander 2007:62 
153 Lijphart 1977:65 
154 Hadenius 1992:77 
155 Denk & Silander 2007:45 
156 Ibid 2007:46 
157 Reuschemeyer, Huber Stephens & Stephens 1992:245 
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4 Bakgrund 

4.1 Mongoliet under Sovjetisk kontroll 

Under åren 1924 till 1989 var Mongoliet under övervägande kontroll från Sovjetunionen. 

Under perioden applicerade landet liknande kommunistiska reformer som de som åter-

fanns i sovjetunionen med hänsyn till ekonomi och politik. Den politiska eliten inom det 

styrande kommunist partiet i Mongoliet MPRP (Mongolian People´s Revolutionary 

Party) reste även mycket till Sovjetunionen men även till andra kommuniststater och so-

cialistiska toppmöten runt om i världen158.  

 

Även den sovjetiska utrikespolitiken följdes utav det Mongoliska kommunist partiet. 

MPRP etablerade även kontroll över landets ekonomi och media men även alla andra 

aspekter av det offentliga livet. Rent teoretiskt låg den politiska makten i landet hos de 

430 parlamentsmedlemmar som satt i parlamentet och ministerrådet. I verkligheten låg 

den politiska makten hos elva gruppmedlemmar inom MPRP. Denna grupp på elva per-

soner och dess kontroll över det politiska påminde återigen om det system som utvecklats 

i Sovjetunionen.  

 

Genom massivt ekonomiskt stöd från Sovjetunionen efter andra världskriget lyckades 

MPRP behålla makten och skaffade sig legitimitet. Detta skedde genom en förbättring av 

levnadsförhållanden i landet. Man utvecklade även sjukvårdssystem och utbildning som 

nådde även de mest avlägsna nomader inom det till ytan159 relativt stora landet. Partiet 

blev därför synonymt med välstånd och stabilitet framförallt i de mer avlägsna områ-

dena160.  

 

4.2 Sovjets fall  

Under flera dagar fördröjde Mikhail Gorbachev det oundvikliga men den 25 december 

1991 meddelades världen att Gorbachev gav upp försöken att hålla ihop sovjetunionen. 

Under kvällen sänktes den sovjetiska flaggan och istället höjdes den nya, ryska vita, blå 

och röda flaggan161.  

                                                 
158 Rupen 1982:228 
159 Landet är 1 600 000 kvadratkilometer stort och har en stor spridning på invånarna med endast 1.3 indi-

vider per kvadratkilometer Källa: International Monetary Fund, Milne et al, 1991:2 
160 Batbayar 2003:45 
161 Gwertzman & Kaufman 1992: IX 
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Redan under tidigt 1980 tal började krissymtom uppstå i Sovjetunionen i form av ekono-

miska kriser sprungna ur modernisering men även politiska problem som härstammade 

från det faktum att folket under en lång tid exkluderats ur den politiska processen162. År 

1986 försökte president Gorbatjov att förbättra relationerna med Kina163 vilket ledde till 

att Sovjet under 1989 drog tillbaka sin militära närvara från Mongoliet164.   

 

Detta ledde även till att Mongoliet tappade sitt tidigare viktiga geopolitiska läge för Sovjet 

och utmynnade i att det ekonomiska stödet som tidigare inkommit försvann165. När den 

Sovjetiska jätten började krackelera och kollapsen närmande sig omöjliggjordes herra-

väldet av den politiska ledningen i Mongoliet166. Den politiska övergången mot demokrati  

i Mongoliet kan därför ses ha en stark internationell påverkan167. 

  

                                                 
162 Sakwa 1999:410 
163 Fritz 2008:770 
164 Milne et al 1991:4,9 
165 Fritz 2008:770 
166 Batbayar 2003:45 
167 Fritz 2002:85 
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5 Analys 

1990 anses som ett stort år i Mongoliet då landets första demokratiska val hölls detta år168. 

Mongoliet gick från att ha varit världens näst äldsta kommunistiska stat efter Sovjetun-

ionen169 till att bli den första asiatiska staten att förkasta kommunism170 och påbörja en 

genomgripande politisk förändring mot en ny styrelseform171. 

 

5.1 Ledning 

Under Jambyn Batmönkhs regering 1985 började reformer att införas i Mongoliet för att 

förbättra den ekonomiska situationen samt att förminska den centrala kontroll som utgått 

från Sovjetunionen.  Den politiska reformprocessen gick under namnet Il tod och skapa-

des för att efterlikna det sovjetiska reformsystemet och ses vara en viktig nyckel till lan-

dets politiska förändring172. Den inhemska politiska dialogen började i och med detta 

återupplivas även om detta inte inträffade i någon stor skala173. 

 

Under 1987 infördes en reform som gav möjlighet till större politisk öppenhet och vid ett 

möte ett år senare höll ordförande för kontrollkommittén i MPRP Bandzragchiyn Lamjav, 

ett tal som anspelade på vikten av öppenhet om demokrati skulle vara möjlig att införa i 

landet. Vidare diskuterade Lamjav att det talades friskt om förändring av styrandet och 

hur tänkandet och agerandet skulle ske men verklig förändring var svår att finna. Kinaya-

tyn Dzardyha, medlem i den samhällsvetenskapliga kommittén för MPRP höll med Lam-

jav och menade på att det fanns ett stort avstånd mellan diskussioner om förändring och 

verkligheten. Detta skyllde Dzardyha på den Mongoliska ekonomin och en doktrinär syn 

på socialism som baserades på simplifiering och som kommit att vara orörd från tidigare 

ledarskap 174. Under mars 1990 skapades en ny regering med fokus på reformering av 

landets valsystem. Regeringen leddes av P. Orchirbat och äldre partimedlemmar från det 

styrande MPRP byttes ut till förmån för nya mer nytänkande partimedlemmar175. 

 

                                                 
168 Fritz 2002:86 
169 Uradyn Erden Bulag 1998:3 
170 Kommunism är tanken om ett kollektivt ägande och ett gemensamt organiserande av det sociala. 

Källa: Heywood 2012:117  
171 Goldstein & Beall 1994:25 
172 Sanders 1989:46 
173 Heaton 1987:78 
174 Sanders 1989:47 
175 Milne et al 1991:9 
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Den äldre styrande eliten var ovillig att ge upp makten men var fortfarande villig att kom-

promissa, konsultera och diskutera med oppositionen när denna bildats176.När nya idéer 

börjat växa sig allt starkare i landet diskuterades det i MPRP som internt blivit uppdelat i 

hardliners och softliners hur dessa nya idéströmningar skulle hanteras. Diskussionerna 

behandlade om våldshandlingar skulle äga rum för att slå ner oppositionen eller om en 

mer fredlig lösning gick att hitta. Jambyn Batmönkh var inte villig att själv ansvara för 

en handling som möjligen kunde sluta i mänskliga förluster. Detta ledde till att Batmönkh 

bad det styrande kommunistiska rådet (Politburo) att välja mellan att skriva under en 

order om att slå ner oppositionen med våld, alternativt att avsäga sig sina politiska upp-

drag och avgå. 1990 avgick således det kommunistiska rådet och ersattes istället av par-

timedlemmar med en mer moderat ideologisk och politisk syn177. 

 

Jambyn Batmönkh höll redan under 1989 en sammankomst där problem inom kommu-

nistpartiet diskuterades. Ett specifikt problem som lyftes behandlade bland annat den  30 

år långa period under vilken MPRP inte haft interna diskussioner om hur styrandet skulle 

gå till eller hur den ideologi partiet stod för skulle se ut och utvecklas. Det diskuterades 

vidare att trots framsteg och bedrifter fanns fortfarande problem som kommit sig av tidi-

gare ledares styrning av landet. En specifik individ som lyftes fram i negativa ordalag var 

Jumdzjaagijn Tsedenbal, en tidigare ledare av MPRP som med olagliga medel eliminerat 

politisk opposition178. En diskussion som lyftes under juli 1989 var om fristående organi-

sationer skulle få existera utanför den statliga kontrollen. Detta var något som ledde till 

debatt inom MPRP där somliga inte uppfattade att det fanns plats för fria organisationer. 

Den motsatta sidan ansåg att fria organisationer inte utgjorde något hot om de kunde anses 

vara samhällsnyttiga och att sådana därför borde få finnas179. 

 

Inspirerade av händelser i Östeuropa under 1989 påverkades individer inom MPRP till 

nya tankar och idéer vilket till en början tog form som politisk debatt men resulterade i 

formandet av en mer fullskalig och frispråkig opposition180. Under vintern 1989 startade 

de första fredliga demonstrationerna i huvudstaden Ulaan Baatar och ett demokratiskt 

                                                 
176 Fritz 2002:87 
177 Ibid 2002:85–86 
178 Sanders 1990:60 
179 Ibid 1990:61 
180 Fritz 2008:771 
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parti under namnet Mongolian Democratic Union (MDU) etablerades inofficiellt181.  Nå-

got som ses som oppositionens första stora seger i Mongoliet var när den tidigare rege-

ringen avgick år 1990 efter diskussioner om hur oppositionen skulle behandlas. I och med 

detta försvann det kommunistiska MPRP ur konstitutionen i vilken partiet tidigare haft 

en central roll. MPRP anklagades dock senare för att försena registreringen av nya partier 

vilket ledde till att oppositionen gick ut i hungerstrejk182.  

 

Att landet endast hade en storstad (Ulaan Baatar) ett universitet under tiden som kommu-

niststat kan möjligen påverkat till att eliten i landet blivit starkt integrerad och att den 

heller inte blivit så stor. Detta kan i sin tur lett till den fredliga revolutionen som landet 

upplevde då individer i både ledning och opposition troligen kände varandra vilket kan 

ha underlättat till dialog framför våldshandlingar183. 

 

Vid den 19:e partikongressen för MPRP höll den dåvarande partiledaren Jambyn Bat-

mönkh ett tal om de positiva och negativa aspekterna med tidigare års centralt planerade 

femårsplaner. Bland annat nämndes att jordbrukssektorn endast vuxit med 18 procent vil-

ket inte nått uppsatta mål184. Batmönkh kommenterade ett år senare att den ekonomiska 

utvecklingen i landet fortfarande var oroväckande. Han utryckte missnöje över den fort-

satta bristen på livsmedelsvaror och andra nödvändigheter. Den dåliga kvaliteten som 

många varor höll kritiserades men även bostadsbristen, byråkratisk försvåring, hämman-

det av utveckling och det låga initiativtagandet i landet togs upp i negativa ordalag185.  

 

Under 1987 byggdes därför en ny strategi fram inom den ekonomiska omstruktureringen 

i landet som var starkt påverkad från hur Sovjetunionen försökte hantera sin ekonomi. 

Den nya policyn i Mongoliet fokuserade kraftigt på mindre statlig planering av ekonomin. 

Även statligt ägda företag fick en mer autonom roll under dessa nya reformer men pro-

duktion, vinst och distribuering låg fortfarande under central planering186. De nya ekono-

miska reformerna kom att kallas uurchlun baiguulalt som likt det politiska reformsyste-

met efterliknade det sovjetiska ekonomiska reformsystemet187. 

                                                 
181 Fritz 2002:85–86 
182 Ibid 2002:85–86 
183 Ibid 2002:86 
184 Heaton 1987:78 
185 Jarrett 1988:84 
186 Milne et al 1991:10 
187 Rossabi 2005:2 
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Landets första demokratiska val hölls den 29 juli 1990 där sex partier deltog. Partiet som 

fick flest röster var det tidigare kommunistiska partiet MPRP som fick 84% av rösterna. 

I september valdes P. Orchirbat till landets president på en femårs period med det största 

oppositionspartiets ledare som sin vice president188. MPRP:s vinst i det första valet kan 

ha sin förklaring i hur valdistrikten delades in vilket de hade en stor roll i indelningen av. 

Även svåra regler för finansiering av partier var implementerade vilket även det kan ha 

påverkat189.  Valen under 1990 visade även på en bristande legitimitet för landets ledande 

i och med att oppositionen fick del av rösterna som dock inte var tillräckligt för ett makt-

byte190.   

 

Det kan tillägas att det inte funnits mycket samstämmighet när det kommer till reformar-

betet som pågick i Mongoliet. Landets styrande var införstådda med behovet av reformer 

men inte om hur eller haft något specifikt mål och framförallt inte något gemensamt så-

dant191. Det flesta reformer har som nämnts haft karaktär av att vara nära kopior på det 

Sovjetiska reformarbetet som pågick under samma tidsperiod.  

 

5.2 Värderingar 

Tidningar började under 1989 publicera nya detaljer kring tidigare Mongoliska ledares 

avrättningar under 1920 och 1930 talet. Något som även uppdagades var att tidigare er-

kända ledare som angivits bedrifter inte stämde med verkligheten. Påstådda skapare av 

kommunistiska revolutionsgrupper och alltså nationellt stora figurer visade sig med ny 

information inte vara rättmätiga grundare192.  

 

Det framkom även information om att uppemot 20 000 människor dömts till döden och 

5700 blivit dömda till fängelsestraff för förräderi och andra motrevulutionsbrott under 

Chorloogijn Tjojbalsan tid som ledare från 1939 fram till 1952. Detta ledde i sin tur till 

att staten satte in en speciell kommission för att utreda händelserna och om hur man bäst 

skulle rehabilitera anhöriga och drabbade av dessa straff193. I tidningen Unen194 

                                                 
188 Milne et al 1991:9 
189 Fritz 2002:86 
190 Ibid 2002:87 
191 Boone 1994:330–331 
192 Sanders 1990:60 
193 Ibid 1990:60 
194 Mongoliska för ordet sanning 
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publicerades den 16 februari 1989 en artikel vid namn demokrati eller anarki. I artikeln 

nämndes att de inom partiet som försökte använda sig av de nyetablerade politiska och 

ekonomiska reformerna för egen vinning nu var i minoritet195. 

 

En dynamisk fri press började även växa fram i Mongoliet vilken kunde förse befolkning 

med nyheter från fler perspektiv. Trots detta hade staten fortfarande en stark roll i media, 

specifikt genom den nationella tv stationen och den största dagstidningen i landet. Det 

bildades dock pressorganisationer som försökte motverka den statliga kontrollen och sä-

kerställa journalisters säkerhet och rättigheter196.  

 

På grund av den socioekonomiska verkligheten i landet användes policyer och reformer 

om mer öppenhet som säkerhetsventiler genom den statligt kontrollerade median. Trots 

detta började en allt mer utvecklad offentlig debatt att uppstå och som dessutom bredde 

ut sig över fler problemområden. Bland annat var dessa hur nya val skulle gå till och de 

historiska avslöjanden som kommit upp till ytan. Privatisering och kooperativa organisat-

ioner som eventuellt kunde leda landet mot en demokrati var även saker som diskuterades 

och en ny sorts anda föreföll ha väckts hos folket197. 

 

Mongoliet hade under sin demokratisering en positiv aspekt i att det nästan var universal 

läskunnighet i landet vilket dock inte skilt sig från andra länder som befunnit sig i samma 

situation som Mongoliet under samma period (se Turkmenistan eller Uzbekistan)198. Små 

grupper av oliktänkande, högutbildade, unga individer i landet fanns även närvarande. Av 

de individer som ingick i denna nybildade opposition hade många åkt utomlands för att 

studera och förde därav med sig idéer hem om demokrati och marknadsekonomi199. 

 

Den Mongoliska befolkningens sociala kapital  förefaller ha förändrades under det kom-

munistiska styret. När kommunismen införde kollektivism av industrier och andra delar 

av samhället försvann identiteten från produkterna som producerades. Det som tidigare 

varit specifikt ägt av någon person blev istället ett mer anonymt objekt var på även stigmat 

från stöld av dessa produkter försvann. Innan kollektivismen var produkterna produce-

rade av personer som satte sin egen prägel på produkterna. Detta ledde då till att stöld var 

                                                 
195 Sanders 1990:61 
196 Fish 1998:136–137 
197 Sanders 1989:53 
198 Fritz 2002:76 
199 Sanders 1990:60 
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mindre förekommande och att tilliten var stor då man exempelvis inte låste dörren. Men 

trots de ekonomiska reformer som Mongoliet införlivat och privatisering så verkar tilliten 

i landet ligga kvar vid tanken om att stöld är vanligt förekommande. Detta har troligen 

även med hur fattigt Mongoliet var under kommunisttiden och även under transitionen 

till demokrati. Människor hade helt enkelt inte råd att bli rånade då de redan hade för lite 

eller precis tillräckligt för att klara sig200.  

 

5.3 Civila samhället 

Den dåliga kvalitén och stigande priserna ledde till att folket började kritisera brister på 

varor och bostäder.  Framförallt unga mongoler började visa tecken på otålighet med det 

konservativa styret i landet och det styrandes ovillighet att driva på den demokratiska 

processen201. Dåliga arbetsförhållanden, dålig hälsa och låg tillgång till sjukvård var 

några utav förutsättningarna för Mongoler under slutet av 1980 talet. Brist i arbetsutbild-

ningar gjorde även att säkerheten på arbetsplatser runt om i Mongoliet var undermålig. 

Dessutom förlorade landet stora delar av sin boskap under 1987202.  

 

Den tionde december 1989 firades den internationella dagen för mänskliga rättigheter i 

Mongoliet på torget Sukhbaatar torget men firandet gick inte som planerat. 200 personer 

marscherade med skyltar och meddelanden om att ta bort det byråkratiska förtrycket och 

att omstrukturera ekonomin samt krav på mer uttrycksfrihet. De flesta demonstranter var 

inte aggressiva i sitt missnöje, tvärtom var de hövliga även om de gjorde sina röster 

hörda203. På grund av kommunistpartiet MPRP:s långsamma handlande när det kom till 

reformering av det politiska systemet fortsatte den civila oron204. Bland annat låg hot om 

arbetsvägran från befolkningen i luften och protesterna från unga studenter.205. Detta 

ledde i sin tur till att det styrande partiet nu troligen kände sig tvungna att agera snabbar 

än vad de från början planerat206.  

 

En Mongolisk professor vid namn Sanjaasurengiin Zorig vars smeknamn var den gyllene 

svalan för demokrati, ledde under 1988 en liten, hemlig grupp oliktänkande som var 

                                                 
200 Humphrey 2002:160–162 
201 Sanders 1989:66 
202 Jarrett: 1988:84 
203 Rossabi 2005:1–2 
204 Heaton 1991:51 
205 Milne et al 1991:9 
206 Heaton 1991:51 
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intresserade av att driva på för demokrati i landet 207. Under 1989 undersökte ministeriet 

för offentlig säkerhet ett flertal individer som blivit anklagade för att publicera och sprida 

demokratiska slagord. Enligt en minister inom kommunistpartiet var dessa individer inte 

fiender mot kommunistpartiet och försökte heller inte underminera det socialistiska sy-

stemet. De anklagade var istället ute efter att skynda på den reformprocess som redan 

startat inom landet208. 

 

Till skillnad från andra länder i Asien som exempelvis Thailand och Sydkorea hade inte 

Mongoliet någon kulturell historia av ett livfullt civilt samhälle209. Det började dock i 

slutet på 80-talet uppstå rörelser i Mongoliet som förespråkade för ett mer demokratiskt 

styre av landet210.  Dessa massrörelser vara ofta ute efter att försöka skapa ett mer demo-

kratiskt styre i Mongoliet men detta var inte de enda organisationerna som skapades under 

perioden. Flera problem orienterade volontärorganisationer som var mer baserade på väs-

terländska organisationer än Mongoliska inrättades även i landet211.  

 

Innan demokratiseringen hade det MPRP finansierat skapandet av civila organisationer 

men detta skedde i utbyte av att organisationerna erkände den kommunistiska ideologin 

som sin egen. Dessa organisationer fyllde många funktioner inom samhället men hjälpte 

framför allt folket att skapa erfarenheter och intresse av organisationsarbete. Utifrån dessa 

erfarenheter möjliggjordes en kapacitet hos folket att skapa organisationer som kunde 

interagera inom det offentliga samt samla in och dela information. Det mongoliska civila 

samhället har klassificerat som aktivistiskt vilket innebär att landet haft autonoma orga-

nisationer som växt fram utan statlig inblandning 212. 

 

 Efter de fredliga demonstrationerna 1990213 och bildandet av en opposition startades flera 

andra organisationer som även de stöttade oppositionen i sitt mål att få till en politisk 

förändring214. Organisationer har växt fram som förutom av renodlad politiska även har 

karaktär av journalist associationer och kvinnorättsorganisationer. Den sistnämnda anses 

                                                 
207 Heo 2014:423 
208 Sanders 1991:61 
209 Ganbat 2004:31 
210 Huntington 1991:24 
211 Heo 2014:426 
212 Ibid 2014:426 
213 Freedomhouse 2017c 
214 Heaton 1991:50 
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som den mest formidabla kraft som vuxit fram ur det civila samhället och kvinnor erhåller 

en dominant roll i civila organisationer215.  

 

Ungefär en fjärdedel av Mongoliets befolkning levde 1990 i huvudstaden Ulan Bator. 

Landet hade under den här tiden även Asiens största naturliga befolkningsökning vilket 

ledde till en fördubbling av befolkningen från 1960 till 1990216. Mongoliet var under tiden 

för sitt första val därför fortfarande ansett som ett nomadiskt samhälle217. Befolknings-

mängden låg endast runt två miljoner individer 1991 och landet har en area av ca. 1 600 

000 kvadratkilometer218. Oppositionspartierna hade i Mongoliet en starkare roll i städerna 

än på landsbygden medan det omvända är sant för det tidigare kommunistpartiet MPRP. 

Vilket bör varit en faktor för MPRP:s vinst i det första valet då tre fjärdedelar av Mongo-

liets befolkning bodde på landsbygden219. 

 

Mongoliet hade under tidsperioden som denna uppsats tittar på fortfarande inte lyckats 

skapa sig någon stark medelklass genom de ekonomiska reformer som implementerats220. 

Mer troligt är kanske att arbetarklassen varit en viktigare aktör i Mongoliets demokrati-

sering. Men få spår går att hitta och den informationen som detta antagande byggs på är 

hoten om arbetsvägran som nämnts tidigare.  

 

5.4 Nya upptäkter: Omdefiniering av Historiskt Arv och Identitets-

skapande  

När oppositionen bildats i Mongoliet tycks denna varit intresserad av det stora historiska 

arv som finns i Mongoliet. Namn som Djingis Khan221 och det tidiga skriftspråket Mongol 

Bichig användes för att ge oppositionen legitimitet som de rättmätiga styrande i landet. 

Även religionen buddism som tidigare varit stort inom Mongoliet förefaller nyttjats för 

                                                 
215 Fish 1998:136–137 
216 Milne et al 1991:2 
217 Huntington 1991:179 
218 Milne et al 1991:2 
219 Huntington 1991:179–180 
220 Nixon, Suvd & Walters 2000:139 
221 Djingis Khan levde från ca 1155–1217 och var ledare över mongolerna och erövrare av stora delar av 

Asien och delar av mellanöstern samt delar av östra Europa. Namnet Djingis Khan betyder världserövrare 

och riket han styrde över anses vara det största land sammanhållna riket världen någonsin skådat. Djingis 

Khan enade den fragmenterade nationen Mongoliet som innan dess härjades hårt av stamkrig och anark-

istiska förhållanden. Tydliga och nerskrivna lagar som gällde alla stabiliserade upp riket och det nya 

Mongoliet blomstrade under hans styre. Källa Ratchnevsky 1991: XIV, 18–19, 198–199 
221 Sabloff 2002:33 
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att rättfärdiga oppositionen. På detta sätt användes den historiska bilden som ett vapen 

mot den styrande kommunistiska regeringen men även mot det hegemoniska Sovjet som 

under en lång tid påverkat landet starkt.222  

 

Något som anses vara främjande för demokrati är om ett land tidigare upplevt demokra-

tiska mönster. Folket anses då ha lättare att anpassa sig och konsolidera ett demokratiskt 

styre223. Genom att använda historiska individer lyckades oppositionen frambringa något 

hos Mongolerna som dessa kunde enas kring och som på så sätt kunde användas av op-

positionen för att främja demokratiseringen. Minnen av historiska personer som Djingis 

Khan användes för att omdefiniera vad det betydde att vara Mongol. Även under mer 

revolutionära inslag som demonstrationer framgick det att oppositionen var mer finger-

färdig i användandet av det historiska arvet än det styrande MPRP224.  

 

Det finns idéer om att de historiska figurerna under tiden för kommunism i landet gavs så 

mångtydiga betydelser i nedskriven form att det gavs utrymme för en diskurs om vad 

dessa kunde betyda. Detta utrymme betydde att en historisk tolkning var möjlig från både 

oppositionen som MPRP men troligen var som tidigare nämnt oppositionen något mer 

proaktiv i användandet av dessa för att främja de egna idéerna. Grunderna för att använda 

dessa historiska figurer för legitimitet kan ses i MPRP som använde Djingis Khan, som 

tidigare setts som en gammal kulturell karaktär till att få en statbildande politisk identi-

tet225. 

 

Det ska även tilläggas att det kommunistiska styret i landet förbjöd eller avrådde folket 

från att utföra uråldriga riter och seder. Ett exempel var förbudet att fira in det nya året 

som förbjöds under 1950-talet och inte återinfördes innan 1988. Många påstår att vara 

Mongol just handlar om seder och riter vilket därför skulle vara i konflikt med MPRP:s 

socialistiska ideologi. Den mongoliska identiteten har till och med likställts med en icke 

socialistisk identitet226.  

 

 

 

                                                 
222 Kaplonski 2004:71 
223 Denk & Silander 2007:61–62 
224 Kaplonski 2004:174–177 
225 Ibid 2004:174–177 
226 Ibid 2004:174–177 
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Detta gör det möjligt att anse omdefinieringen av det historiska arvet samt nyskapandet 

av den mongoliska identitet som en demokratifrämjande faktor i landet. Detta kan ses ha 

skett genom att den Mongoliska kulturens tillbakadragande under landets kommunistpe-

riod användes flera år senare för att återskapa någon form av nygammal Mongolisk iden-

titet vilken, genom att påstå att en icke socialistisk identitet var en mongolisk identitet, 

var demokratifrämjande. Kanske kan detta även lett till att de nya värderingarna uppstått 

och att det civila samhället började reagera. 

 

Det går likväl att argumentera för att detta faller under den psykologiska faktorn konver-

gens som diskuterar under nationella faktorer i denna uppsats. Om omdefinieringen fick 

befolkningens värderingar att stämma överens med demokratisering så kan även detta ses 

som en förklaring på fenomenet och då måste även konvergens räknas in som en bakom-

liggande faktor för Mongoliets demokratisering. Men den föreslagna upptäckten syftar 

mer till själva akten av omdefinieringen av historia och med detta identitetsskapande, som 

en egen faktor.  
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6 Slutsatser  

Det står efter analysen klart att det finns ett starkt stöd för påståendet att en påverkande 

nationell faktor för demokratiseringen var ledning. Mongoliets Demokratisering innehöll 

flertalet viktiga politiska aktörer som möjliggjorde demokratiseringsprocessen. Framför-

allt makteliten har getts en stor roll i detta fall då ett stort reformarbete utvecklats av 

MPRP. En specifik person som setts haft stor inflytande är den dåvarande ledaren över 

MPRP Jambyn Batmönkh som drev på för att landet skulle förändras från tidigare ordning 

och förnyas för att överleva. Andra nyckelaktörer var de softliners inom MPRP som ansåg 

att reformering var det enda sättet att stabilisera upp Mongoliet. 

 

Något som är tydligt är att styrande inom MPRP varit det som kallas softliners. Detta 

kanske tydligast framgår genom valet att inte använda våld för att slå ner demonstration-

erna under december 1989 utan att de styrande istället avgick. Det går även att se att 

ledaren Jambyn Batmönkh var softliner då han inte var villig att bloda ner sina egna hän-

der för att behålla makten. 

 

Makteliten kan absolut ses som den viktigaste aktören för demokratiseringen av Mongo-

liet och det är tydligt att tidigare forskning fokuserat mest på denna faktor för att förklara 

Mongoliets demokratisering. Något som framträtt tydligt på grund av detta fokus är splitt-

ringen inom makteliten mellan de som ville reformera landet och de som varit mer kon-

servativa och ville behålla makten. Även om Mongoliets process anses vara unik av 

många skiljer sig inte aspekten om en splittrad maktelit från andra demokratiserade länder 

då denna aspekt är vanligt förekommande som förklaring till demokratisering. Denna 

splittring kan eventuellt berott på att somliga inom partiet insåg att den Sovjetunionen var 

nära att falla och därför försökte hitta nya vägar för att behålla makten. Alternativt att nya 

influenser påverkat de styrande och en större pluralism uppstått i det politiska tänkandet.  

 

Även oppositionen kan anses vara en viktig aktör för Mongoliets demokratisering. Initi-

ativtagande till demokratiseringen är svårt att avgöra men vi kan se att MPRP började 

införa liberaliserande reformer så tidigt som 1984 för att försöka stabilisera upp landet 

och troligen fortsätta sitt efterliknande av Sovjet. Den som sedan bibehöll demokratise-

ringen är en blandning av det styrande MPRP och oppositionen som hela tryckte på för 

att snabbt få till förändringar. Något som även står klart är att oppositionen varit reform-

inriktad då någon blodig revolution inte närvarat i landet under perioden denna uppsats 
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undersöker. Demokratiseringen har eventuellt även haft en fredlig karaktär inte enbart 

utifrån att makteliten från både de styrande och oppositionen varit kompromissvilliga 

men även på grund av statens storlek. Tesen om att demokratisering vanligtvis är mer 

fredligt i mindre stater kan möjligen få stöd i fallet Mongoliet.  

 

Det är även tydligt att det var svårt för det styrande MPRP att behålla sin legitimitet vilket 

tydligt framgår genom de liberaliseringar som utfördes före och under demokratiseringen 

av landet. Men stora legitimitetsproblem kan ses bero på makthavarnas oförmåga att 

skapa ekonomiska förbättringar i landet. Vilket stärker tesen om diktaturers legitimitets-

problem. Den självförnyelse som diskuterades inom MPRP var inte något som partiet 

kunde enas om. Hur och vad som skulle komma av en förnyelse var därför troligt ett 

debatterat ämne inom partiet. Faktorn ledning kan utifrån denna information tydligt sägas 

vara en bakomliggande faktor för Mongoliets demokratisering.  

 

Nya värderingar verkar, trots bristen på ekonomisk utveckling ha vuxit fram troligen ge-

nom media och den universella läs och skrivkunnighet som funnits i landet. Ett exempel 

på medias roll för skapandet av nya värderingar kan ses i informationen om tidigare kom-

munistiska ledare i landet som initialt spreds genom statliga källor. Dessa gav troligen 

befolkningen en ny bild på dessa ledare och eventuellt gett kommunism en negativ upp-

fattning hos en större del av befolkningen. Det verkar även tydligt att fler individer i 

Mongoliet började delta i den offentliga debatten vilket kan ha berott på den liberalisering 

av politiken som den politiska ledningen i landet infört. 

 

Mongoliet hade sparsamt med socioekonomiska resurser vilket kan ses som en falsifie-

ring av tesen om att en viss nivå av socioekonomiska resurser måste uppnås för att nya 

värderingar ska kunna växa fram. Det ter sig även som att en allmän läs och skriv kun-

nighet varit tillräcklig för att hjälpa folket i landet att påverka för demokrati. Men det 

finns även exempel i analysen på individer i samhället som studerat vidare internationellt 

och på så sätt nått kännedom om värderingar som dessa individer sedan tagit med sig, 

utvecklat och spridit vidare. Kanske är det tillräckligt för en majoritet av samhällsbefolk-

ningen att vara läs och skrivkunnig samtidigt som det är viktigt för somliga att vidareut-

veckla sina kunskaper för att få fram värderingar som sedan kan delas till andra i sam-

hället.  
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Det sociala kapitalets betydelse för Mongoliets demokratisering är svår undersökt då end-

ast andrahandskällor har funnits till hands. En syn på det sociala kapitalet är att det i stort 

försvann i samband med den kollektivistiska ideologin som infördes med kommunismen. 

Är detta sant så får vi anta att socialt kapital inte kunnat legat bakom demokratiserings-

processen då ett lågt socialt kapital inte vanligtvis är förenligt med demokratisering. Vad 

som går att utröna är att nya värderingar växte fram i Mongoliet och att dessa fungerat 

som en påverkande faktor under demokratiseringen.  

 

Det finns klara spår av det civila samhällets påverkan i mycket av materialet som under-

sökts men detta har varit svårare att finna och därför lyfta fram på ett tydligt sätt. På grund 

av detta blir det mer komplext att analysera och få fram den fullständiga betydelsen av 

det civila samhället. Trotts detta har upptäckter gjorts som tyder på att det civila samhället 

haft en stark roll på olika sätt i Mongoliets demokratisering.  

 

Att det skulle vara makteliten som är den styrande faktorn fram till att socioekonomiska 

faktorer införts är därför tveksamt i detta fall. Ett motbevis är att folket påverkade för en 

demokratiseringsprocess och även i vilken takt. Detta skedde trots att någon ekonomisk 

utveckling knappt gick att tala om samt att volymen och kvalitén av livsmedelsvaror varit 

skral under flertalet år under processen. Trotts eller på grund av detta fann sig inte folket 

i att makteliten maskade med att reformera landet och med hjälp av hot om arbetsstrejk 

och demonstrationer visade folket att de var en kraft att räkna med.  

 

Återigen bör den dåliga ekonomiska situationen i landet enligt teori påverkat denna faktor 

negativt genom att det civila samhället inte bör ha vuxit sig tillräckligt stark för möjlig-

heten att påverka. Detta stämmer dock inte i detta fall då civila samhället och vad den 

faktorn innebär haft en stor roll i demokratiserandet av landet. Det finns utifrån detta 

starka tecken på att folket tappat toleransen för styret då denna inte uppnått den grad av 

legitimitet som varit nödvändig för att folket skulle tillåta något fortsatt kommunistiskt 

styre vilket därför också lett till demokratiseringen.  

 

Det går även att utröna ett intresse för ett mer demokratiskt styre av Mongoliet, mer spe-

cifikt hos de högutbildade i landet men även hos den civila befolkningen och de medlem-

mar som närvarade i diverse demokratifrämjande organisationer och grupper som växte 

fram i landet.  
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Framväxandet av organisationer har även det varit en faktor för demokratisering av landet 

och vissa av dessa har haft detta som mål. Att folket i landet redan hade vana av organi-

sationsarbete måste också ses som positivt för demokratiseringen då det kan ha påverkat 

med vilken effektivitet organisationerna lyckades trycka på för förändring. Urbanise-

ringen i landet stödjer tesen om att detta skulle främja demokrati och även att andra vär-

deringar vanligtvis växer fram i större samhällen. Detta bekräftas tydligast med valresul-

taten från Mongoliets första val där landsbygden röstade för att behålla MPRP och stor-

stadsbor röstade i majoritet för det nyskapade MDU. Med stor säkerhet kan därför civila 

samhället anses varit en påverkande bakomliggande faktor för Mongoliets demokratise-

ring. Med detta besvaras den första frågeställningen ja, ledning, värderingar och det civila 

samhället var alla tre påverkande faktorer bakom Mongoliets demokratiseringsprocess. 

 

Under arbetets gång har en allt tydligare bild om den ekonomiska utvecklingen som van-

ligen är av stor betydelse för demokratisering inte varit en nämnvärd bakomliggande fak-

tor i Mongoliets process. Det som då vanligtvis tillskrivs komma ur denna ekonomiska 

utveckling som nya värderingar, och utveckling av det civila samhället, som förekommit 

med större klarhet som faktorer, måste därför ha vuxit fram ur något annat. En förklaring 

till detta skulle kunna vara att omdefinieringen av Mongolisk historia och den identitet 

som detta också fört med sig påverkat de andra faktorerna. 

 

Genom att förändra hur folket såg på sin historia kan nya värderingar eventuellt skapats 

och det civila samhället bli angeläget om förändring. Demokrati handlar bland annat om 

politisk jämlikhet, om då en historisk figur ges en ny roll som en förkämpe för politisk 

jämlikhet kanske detta kan leda till att individer som anser sig tillhöra detta historiska arv 

också känner att den bör kämpa för detta eller förtjänar det.  

 

Om tesen är pålitlig beror detta troligen mycket på att det kommunistiska styret inte be-

handlat historian och seder med någon större vikt och därför också gett tvetydiga beskriv-

ningar. Stämmer detta kan det anses att omdefinieringen ligger som grund för mycket av 

den förändring som skedde i landet och bör därför räknas som en bakomliggande faktor 

för demokratiseringen i landet. Vilket också gör att denna uppsats föreslår ett jakande 

svar på den andra frågeställningen.   
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7 Framtida Forskning 

Denna uppsats finner att forskning på demokratiseringen av Mongoliet är ett väl under-

sökt område men att det fortfarande finns vetenskapliga brister att utveckla för att helt 

kunna förklara processen. Framförallt är det civila samhället ett alltför outforskat område. 

Informationen som finns ger en bild av ett samhälle som påverkat men ingående fakta 

och vidden av dess effekt är ter sig dåligt dokumenterad. Informationen finns mer troligt 

att finna ur förstahandskällor skrivna på Mongoliska vilket kan vara en förklaring på var-

för andra faktorer givits en större roll.  Det kvarstår dock att det civila samhället i Mon-

goliet förtjänar att få sin rättmätiga roll i demokratiseringsprocessen undersökt.  

 

En annan faktor för framtida forskning är den som uppsatsen benämner i nya upptäckter. 

Något som kan vara intressant är att se om denna tanke finns närvarande i andra fall eller 

om den kan falsifieras och att andra teorier som exempelvis konvergens därför måste 

utredas för att förklara vad som låg bakom utvecklandet av värderingar och det civila 

samhällets engagerande för demokratiseringen i Mongoliet.  

 

Att ekonomisk utveckling tagit en så stor plats i demokratiforskning är något som i en allt 

mer globaliserad värld möjligen bör ses över. Teknik och internationell kommunikation 

blir alltmer lättillgänglig och har möjlighet att påverka på ett nytt sätt än tidigare. Vilket 

i vissa fall av demokratisering möjligen gjort ekonomisk utveckling mindre avgörande än 

vad den i teori påståtts ha. Något som detta troligt lett till är att en demokrati som uppstår 

utan ekonomisk utveckling genast anses så avvikande. Trotts att demokratiforskning fast-

ställt att processer mot demokrati måste ses som unika.  
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