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Abstract 
This essay is a comparative case study of the democratization in Bhutan and Burkina Faso. The 

question this essay ask of its theories and empirical facts are that of ; what kind of similarities can 

be found in two cases so different, regarding their modern democratization process. To answer that 

question, two theories are used. Dankwart A. Rustows four phases of democratization and Samuel 

P. Huntingtons waves of democratization. They are later compared to the empirical data of Bhutan 

and Burkina Fasos political development and historical backgrounds to democracy. Whilst 

comparing them, similarities are found in that of leaders institutionalizing the democratic process, 

and in the rise of new political forums where the democratic process is being applied to actual 

political problems and then resolved and worked with by politicians. This research concludes with 

Bhutan being the exception to the democratic process, having had monarks giving up their absolute 

power to benefit the democratic process, whereas the former leader of Burkina Faso who 

institutionalized democratic process used it to gain and sustain his own power of the state. 
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1. Inledning 

Demokrati och processen att utveckla demokratiskt styrda stater är något jag alltid funnit intresse i. 

Oavsett om det är undersökningar för att urskilja vilka demokratier som internationellt och under 

västerländska krav är de bäst fungerande, eller om det är att undersöka vilka stater som ännu inte 

lyckats och är på väg in i den demokratiska processen. För när det kommer till demokrati, så finns 

det inte ett eller två svar, utan ett flertal och de kan undersökas från olika synvinklar och infall, och 

inte minst genom olika definitioner av demokrati. Det vill säga vilka kvalifikationer en stat måste 

uppfylla för att benämnas demokratisk. Jag fastnade för att undersöka nyfödda demokratier, stater 

som erkändes internationellt som demokratiska först under 2000-talet. För någon som jag som lever 

i en stat som har en lång demokratisk historia, så ser jag med stor fascination till de stater som är 

nytillkomna i den demokratiska sfären.  

Två av världens yngsta demokratier är Bhutan och Burkina Faso. Bhutan, ett land som trädde in i en 

parlamentarisk demokrati år 2008 efter lång tid som absolut monarki och Burkina Faso som först 

definierades som demokratiskt år 2015 med sitt första fria val, vilket gör Burkina Faso till, vid 

skrivande stund av 2018, en av de absolut yngsta demokratierna i världen. Men de är inte ensamma 

med sin unga demokrati, och ett flertal länder hör till samma kategori. Tunisien 2011, Guinea 2010, 

Myanmar 2016. Anledningen till att jag valde Bhutan och Burkina Faso för den här studien är den 

av deras stora olikheter. Den kulturella och traditionella olikheten, den historiskt olika bakgrunden 

de olika länderna gått igenom för att nå ett demokratiskt styre, och deras olika geografiska läge. 

Deras gemensamma nämnare, är demokrati under 2000-talet, men med förutsättningar helt skilda 

ifrån varandra. 

Om vi börjar i Afrika och i det torra Sahelbältet så finner vi Burkina Faso. Ett land som präglats av 

konflikt efter en lång kolonialhistoria, samt att landet rent geografiskt har ett besvärligt klimat 

utifrån sitt läge. Det torra läget har gjort vatten till en knapp resurs och miljöproblem präglar 

samhället. Burkina Faso blev självständigt år 1960, varpå Thomas Sankara gjorde en statskupp, men 

blev senare mördad av sin medarbetare Blaise Compaore som sedan placerade sig själv vid makten 

år 1987. (Globalis, 2013) Compaore satt fortsättningsvis vid makten till 2014 då han försökte 

förändra grundlagen till sin egen fördel för att behålla makt, varpå en folklig resning stoppade 

Campaore och han fördrevs i landsflykt. Militären mördade demonstranter, pressen och media 

tystades, men tillslut tillsattes en övergångsregering vars mandat byggde på överenskommelser 
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mellan samhällsinstitutioner, civila samhällets representanter och både religösa och traditionella 

organisationer. En demokratiskt vald regering tillträdde i slutet av 2015. (Utrikeskansliet, 2016)  

Ser vi istället till Asien och till Himalayas östra sida hittar vi Bhutan. Bhutan är ett land med en 

stark buddhistisk kultur, och som länge varit isolerat ifrån omvärlden, fram till 1960-talet. Styrt av 

buddhistiska kungar, drabbade av inbördeskrig och i konflikt med brittiska myndigheter som i 

försök att kolonisera landet stötte på komplikationer med befolkningens lokala styre, så har landet i 

modern tid varit med om mycket. Britterna tog kontroll över Bhutans utrikespolitik, vilket i sin tur 

gav Bhutan ett nära samarbete till Indien då Indien fortfarande beskyddar och har inflytande i 

Bhutans utrikespolitik. Bhutan styrdes länge av av en absolut kung, en stark monarki, som kungen 

på eget bevåg började avveckla tidigt 2000-tal. I mars 2008 hölls det första demokratiska valet till 

parlamentet och de första demokratiska reformerna genomfördes genom nya grundlagar. Utveckling 

mot ett två-partisystem är på god väg, men kungens har en fortsatt stor makt och samtliga politiska 

partier och tjänstemän involverade i demokratiseringsprocessen är lojala till monarkin. (Globalis, 

2013) 

Med två stater så olika kulturellt, historiskt, och geografiskt olika men med den gemensamma 

variabeln av att vara nyfödda demokratier, är förhoppningen att kunna se mönster och liknelser i 

processerna kring av demokratisering för att därefter kunna dra slutsatser om vad det är som gör 

demokratiprocessen, särskilt i ett modernt samhälle. Det för att i andra och liknande fall kunna 

urskilja vilka delar av den demokratiska processen som återfinns i olika fall och kunna se vilka 

delar av processen som är nödvändiga för utveckling. Alla utvecklingar, framåt och bakåt-gångar 

kan inte se lika ut i samtliga fall, men det som den här studien frågar sig är vilka liknelser finns 

inom demokratiska processen i fall som är mycket olika och vad de liknelserna kan betyda för 

utvecklingen.  

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet för denna uppsats är att genom en jämförande analys av transitionen till demokrati i Burkina 

Faso och Bhutan kunna identifiera liknelser inom processen och dess anledningar. Burkina Faso och 

Bhutan är två länder som inom världen och vid skrivande stund är några av de nyaste tillkomna till 

att vara på väg till konsoliderade demokratier, och båda länderna har en rik historisk bakgrund som 

kolonialstat och monarki. Meningen med uppsatsen är inte att definiera vilket land som varit mest 

lyckat, utan att identifiera processer inom två moderna stater som kan vara delaktiga i utvecklandet 
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av demokrati. För att arbeta med länderna så kommer båda fallen ställas mot Dankwart A. Rustows 

teori om demokratiseringsprocessens fyra faser, varpå liknelser tillika skillnader kommer kunna 

identifieras och motiveras utifrån en historisk och empirisk bakgrund. Studien kommer också 

förhålla sig till Samuel P. Huntingtons vågor av demokratisering för att kunna urskilja demokratins 

framgång, tillbakagång och stillasittande, och inte exklusivt dess förutsättningar för vägen framåt i 

demokratin. Därav kommer studien bidra till en ökad förståelse inom demokratisk utveckling och 

bidra med en större förståelse då två historiskt, kulturellt och geografiskt olika länder utvecklats 

under samma tidsperiod. 

Frågeställningen är som följer…  

- Vilka liknelser finns inom två skilda demokratiseringsprocesser i Bhutan och Burkina Faso? 

1.3 Tidigare forskning 

Det här kapitlet kommer täcka forskning i relaterade områden till studiens syfte och 

frågeställningar, med tre olika analyser och redogörelse av demokratisering, varav två artiklar berör 

forskning gällande geografiska områden och dess demokratisering och den tredje artikeln metodik 

kring studier av demokratisering. Den första artikeln som beskrivs är den av Samuel Decalo som 

forskat på processer, framgångar och svårigheter i relation till demokratisering i Afrika. Författad 

1992 så är den utgiven i tidigare år än den tidsperioden som Burkina Faso nådde demokratiska 

processer, men den historiska relevansen av demokratisering innan 2000-talet är en god kunskap vid 

studier av demokratisering i Afrika. Efter Decalos uppsats så presenteras forskning om Sydostasiens 

demokratisering och medborgarrättsliga frågor. Delen som redogörs för inom denna studien som är 

utdrag från en bok där forskare inom olika frågor har författat olika kapitel om olika asiatiska länder 

och demokratiproblem de möter. Fokuset ligger i rika traditioner och kulturer, samt relationen 

mellan staters styrande och de medborgare som i sin tur styrs av staten. För den här studien så är det 

fördelaktigt att ha bakgrund till vad som är tradition och kultur i de länderna som undersöks, då de 

ofta och kraftigt påverkar demokratiseringens uppkomst, demokratiska processer och demokratins 

kvarvarande. Den tredje och sista forskningen som redogörs för är den av komparativa studier inom 

demokratiseringsfältet. Författaren redogör för de generaliseringar många forskare har innan sina 

studier, metodologiska problem man som forskare kan stöta på, och vikten av författare och 

forskares ståndpunkt och uppfattning om hur demokrati bör och ska se ut. För forskare som studerar 

länder de är utomstående till så bör samtlig information och forskning göras med en medvetenhet.  
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Den första artikeln som nu kommer redogöras för är ” The Process, Prospects and Constraint of 

Democratization in Africa ”, publicerade i African Affairs 1992 och författad av Samuel Decalo. 

Han presenterar ett Afrika som efter Kalla-krigets Europa påverkats med hög demokratisk press för 

utveckling. Med demonstrationer med målet av en ny politisk ordning så påverkades hela 

kontinenten. I artikeln så är det påtagligt hur Decalo lägger vikt vid Europas förvåning över Afrikas 

förändringar, och att akademiker världen runt tvivlade på att Afrika kunde och var påväg in i 

demokratiska faser, och menade istället att demokrati utanför industrialiserade stater var sällsynt 

sett. (s.7) Han presenterar också att det hotet som fanns mot demokratin ofta kom från de med som 

föredrog enparti-system för ett bibehållande av suverän makt och från den ofta starka religösa 

fundamentalismen. Men efter Kalla-krigets slut så började vissa stater inom Afrika göra plats för 

flerpartisystem och en politisk tävling i form av val. Decalo menade att de demokratiska 

framgångarna i Afrikas stater var för många stater strukturella och i vissa fall konstitutionella, och 

att processen var i ett tidigt stadie, och att för vissa stater skulle den demokratiska framgången 

endast vara kosmetika och/eller tillfälliga under den internationella pressen. (s.8) 

I artikelns gång presenterar han vilka problem som finns för demokratin när den växer fram i 

Afrika, trots att den politiska atmosfären varit positivt lagd. De politiska ledarna i vissa länder som 

inte vill ge vika sin makt, och hänvisar till Gud istället och menar att i Guds avbild, i sin 

singularitet, bör staten efterlikna och inte övergå i flerpartisystem. (s.10) Decalo presenterar ideér 

om varför demokratin pressades fram också internt, i det att Afrika som efter att marxismens stöd 

till många stater försvunnit, förlorade mycket av sin ekonomi, och inte längre var en del av den 

globala världsekonomin. (s.5) Varpå levnadsstandarden går ner för civila och en otålighet för 

ledarskap utan mål och legitimiteten av auktoritärt styre ifrågasätts. (s.17)  Afrika försätts i ett stadie 

av politisk legitimitet och konsensus som grund för stabil utveckling, både ekonomiskt, politiskt 

och socialt. Världsbanken presenterar en forskning om de kausala förhållanden mellan demokrati 

och stabil ekonomisk utveckling, då de två bäst presterande länderna på kontinenten ekonomiskt, 

Botswana och Mauritius, var vid författande de enda staterna inom Afrika med flerpartisystem. (s.

23) Dicalos artikel ger överblick för ett Afrika i stadie av förändring på många håll, men fortfarande 

med ett hårt grepp av religös fundamentalism och etnisk konflikt. Han presenterar svårigheter i 

demokratiseringen, men också en optimistisk framtidssyn för civila ledare, och att 

demokratiseringen inte bör jämföras till den av västvärldens då Afrika har helt andra 

bakgrundshistorier för sin utveckling. Demokrati är inte endast ett politiskt system, menar Dicalos, 
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utan ett system drivet av kulturella värden och ett demokratiskt etos, och menar att de inte saknas i 

Afrika, utan är inrotade i subnationella nivåer. (s.15) 

Demokratiseringsprocessen och medborgarskap diskuteras i boken ”Citizenship and 

Democratization in Postcolonial Southeast Asia”. En handfull forskare redogör för olika epoker, 

stater och dess respektive demokratisering, förutsättningar och statsbyggande. Många stater i 

Sydostasien hade auktoritära regimer fram till 1990-talet och deras fall så breddades de politiska 

och sociala rättigheterna. En större aktiv samhällsdebatt startades och politiskt deltagande 

intensifierades, i sammanband med proteströrelser som aktivt organiserade protester med lyckade 

utfall och på så vis utmanade den styrande eliten. Valdemokratin ansågs som lyckad. De fria valen 

slog dock inte den utbredda korruptionen, i ”beskyddade val” där eliten vann valen med deras 

ekonomiska överlägsenhet i att köpa röster eller i sina allierade kriminella gäng som vann röster 

genom hot. (ed.Berenschot, Nordholt, Bakker, 2017:1)  

Det politiska klimatet var svagt, och relationen mellan politiker och röstare var likt den av en 

klientel. Eliten, den politiska och den affärsmässiga, satt på områdets ekonomiska höjd medan 

medborgarna inte kunde påverka och inte skyddades av rättssamhället. (s.2) Författarna menar att 

mer intresse bör läggas till vad medborgarskap i en demokratisk stat i Sydostasien ska innehålla och 

betyda. I en svagt institutionaliserad stad och med politiska system likt en marknad så bör det 

funderas över vilka rättigheter, representationer och föreställningar är kopplade till deras politiska 

ekonomi och deras historia av statsbyggande. De menar att de olika uppfattningarna om den ”rätta” 

relationen mellan styrande och de styrda inte endast bör kopplas till kulturella eller religösa 

traditioner när det kommer till naturen av politiskt auktoritet, utan också den historiska processen av 

en postkolonial stats formering och det sätter politisk ansvarighet tar form i kontexten av en viss 

politisk ekonomi. (s.3) 

Forskaren Valerie Bunce vid Cornell Universitet har författat en artikel på studier av jämförande 

demokratisering. Hon presenterar idén att komparativa studier har bringat fram två generaliseringar 

av studier av demokratiseringar, de med fokus på universala applikationer och de applikationer av 

länder inom en region. Inom den universala applikationer menar hon att man ofta argumenterar för 

höga ekonomiska utvecklingar ger demokratisk stabilitet, den politiska eliten som centrum för 

etablering och avslutning av demokratier samt att ett underskott av rättsstatsprincipen och statens 

kapacitet som de största utmaningarna för överlevnad och kvalitet för nya demokratier. I den andra 
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generaliseringen, gällande länder i en viss region, där fokus ligger på kontraster mellan nya 

demokratiseringar till exempel post-sociala Europa versus Latinamerika, till exempel gällande hur 

snabbt konsolidering går med auktoritärt föregången historia eller utan och en fram och 

tillbakagång från auktoritära eliter och ledare av oppositionen. (Bunce, 2011:703)  

Bunce presenterar de generaliseringarna forskare ofta har i komparativa studier av demokrati. 

Elitens styrande av demokratins framgång tillika tillbakagång, den institutionella designen, den 

övergripande nationen och staten i territoriella och parlamentariska framgångar. (s.705) Hon menar 

också att gamla och rotade demokratier, och nya och svaga demokratier har gemensamt att de har 

procedurer och de resultaten av de procedurerna ofta är oförutsägbara. Vikt läggs på det att 

generaliseringar inte är applicerbart i alla fall, och att metodologiska problem kan bli det att 

demokratisering blir ett hårdtaget ord. Demokrati, eller icke-demokrati, varpå nya demokratier ofta 

hamnar mitt mellan i form av hybrid-demokratier eller semi-demokratier. (s.723) Bunce menar att 

med teori och utvalda fall som arbetas med via välarbetade undersökningsmallar, ofta ger ett 

värdefullt arbete och att undersökningar inom komparativa studier av demokratisering alltid har ett 

värde i den politiska världen. (s.727) 

Från den tidigare forskningen har jag som författare till den här studien fått ett underlag av 

förståelse för demokrati på olika villkor och två olika geografiska områden, samt att de två 

geografiska områden som undersöks är relaterade till de två länder som behandlas i den här studien, 

Asien och Afrika. Förhoppningen är även den att läsaren får en större överblick av hur 

demokratisering har och kan se ut, samt vilka svårigheter som finns för dess utveckling. Utöver 

demokratisering så tas även metodologiska problem upp, som är något både läsare och författare 

bör ha en medvetenhet om vid studier som denna. Relevansen är den av att vid forskning kring 

demokratisering så bör man som forskare se till sina generaliseringar om demokrati, samt ha en 

medvetenhet kring sitt egna ursprung vilket för behandling av material och empirisk fakta är viktigt 

för att inte göra generaliseringar om demokrati. 
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1.4 Disposition 

Efter det första kapitlet av inledning, frågeställning och syfte så bemöter uppsatsen först teorin som 

för den här studien är Dankwart A. Rustows fyra demokratiseringsfaser. De presenteras separat i sin 

kronologiska ordning, och följande presenteras uppsatsens andra teori, Samuel P. Huntingtons 

vågor. I slutet av teoriavsnittet redogörs deras sammanband för denna uppsatsen, och hur de 

kommer användas och appliceras. Metodavsnittet som följer redogör för studiens valda metod av 

jämförande fallstudie och mest-olika design och deras applicering tydliggörs. En redogörelse för 

hur material och källkritik hanteras, och vilka avgränsningar som gjorts för att kunna hålla studien 

inom en storlek- och tidsram. Efter det operationaliseras begreppet demokrati som ligger som 

fokuspunkt för uppsatsen. Sista delen av kapitlet så presenteras en analysmodell, byggd med grund i 

teorierna presenterade i teori-avsnittet. I det fjärde kapitlet så presenteras båda fallen, Bhutan och 

Burkina Faso, i en separat ordning. Historiska och politiska utvecklingar presenteras kronologiskt, 

och efter den empiriska faktan om länderna så kommer deras jämförelse. Med utgångspunkt i 

analysmodellen så kommer varje fas jämföras individuellt med en avslutande helhetsjämförelse. I 

det sista kapitlet presenteras en kort diskussion om de slutsater man kan göra om det som 

presenterats i studien, och vilka vidare forskningar man hade kunnat fortsätta uppsatsen med. 

Slutligen följer en sammanfattning av uppsatsen, med referenslista som sista del. 
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2. Teori 

Demokratisk utveckling är ett länge diskuterat ämne och en konstant pågående process inom 

samtliga stater. Dock bör man inte i samtliga fall se utveckling som konstanta, stabila steg framåt 

mot ökat demokrati. Utan istället som Samuel P. Huntington teoretiserar, att demokratin rör sig både 

fram och tillbaka, med stannande och tillbakagång och inte endast framgång. För denna studie så 

kommer Dankwart A. Rustows teori om transitionen till demokrati användas, i samröre med delar 

av Huntingtons teori om demokratiseringsvågor. Detta för att arbeta fram en realistisk, applicerbar 

teori med en större överblick för vad transitionen kan innebära utöver de framgångsstegen som 

Rustow presenterar i varje fas. Med hjälp av Huntingtons teori om “reverse wave”, den bakåtgående 

vågen, så kan Rustows teori, som mer tar en rak väg till demokrati, kompletteras med de delar av 

demokratisk utveckling som saknas i Rustows teori för denna studien. I både fallet Bhutan och 

Burkina Faso har inte demokrati varit en stabil väg, fas till fas, såsom Rustow beskriver sin 

transition till demokrati, och är därför inte på egen hand adekvat för applicering utan behöver 

fulltalig med en stöttande teori för att skapa en konstellation passande för studiens syfte.   

2.1.1 Dankwart A. Rustows teori om transition till demokrati 

Studiens valda teori är den av transition till demokrati enligt Dankwart A. Rustow. I sin 

forskningsartikel från 1970 så presenteras en modell av faser som utvecklats av studier av objekt, 

både stabila demokratier och instabila icke-demokratier. Rustow motiverar att vid sin tid att det 

både saknas och behövs mer forskning till transitionen till demokrati, som en förändrande process 

då mycket tillgänglig forskning endast fokuserade på när demokratin var på plats i ett land. Han 

introducerade då teorin om demokratiprocessen som en fyrfasig process med olika förutsättningar 

för framgång. De fyra faserna är som följer I.) Enhetsfas, II.) Upplösningsfas, III.) Övergångsfas 

och IIII.) Konsolideringsfas.(Rustow, 1970:349)  

Teorin gör tre stora antaganden inom den demokratiska processen. Den första är att vissa 

ingredienser är absolut nödvändiga för utvecklandet av demokrati. Den nationella enigheten som 

tillkommer i fas ett är en av dessa, en allvarlig konflikt är en annan. En medvetenhet att ta till sig av 

reglerna och att politiker och väljare vänjer sig vid dessa. Dessa är de viktigaste ingredienserna. Det 

andra antagandet är det att ingredienserna måste tilltas enskilt, och varje aktion har sin egna logik 

och aktörer. Det sista antagandet är att modellen medger att det finns en sekvens av aktioner som 

tillför demokrati, som går igenom de fyra faserna, från nationell enighet, kamp, kompromiss och 
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konsolidering. Rustow har utelämnat vad andra forskare sagt är krav för demokratisk utveckling, en 

hög ekonomisk utveckling och erkänner endast att ekonomi kan vara grunden för inledningsfas eller 

konflikt men också att det är mer troligt att de är andra faktorer. Nedan kommer de fyra olika 

faserna att redogöras för. Deras förutsättningar, aktörer och processer kommer sedan att redogöras i 

en modell skapad av mig som författare, specifikt till denna studie.  

2.1.2 Enhetsfas 

För initiering av demokratisering menar Rustow att det behövs ett samhälle där det återfinns både 

nationell identitet samt en medborgerlig relation till territoriet för att rätt förutsättningar för 

demokrati ska finnas. Enhetsfasen fokus ligger då till folket och Rustow menar att det enda 

egentliga bakgrundsfaktorn för demokrati är nationell enighet. Majoriteten av medborgarna inom en 

icke-demokrati, eller framtida demokrati, har inga tveksamheter eller förbehåller sig angående 

vilket politiskt samhälle de tillhör. (s.350) Den nationella enigheten måste tillkomma innan de andra 

fasernas uppkomst, men dess tillkommande i tiden är irrelevant, menar Rustow och förklarar att i 

vissa fall så finns den nationella enigheten på plats sedan urminnes tider, även fast demokratin inte 

började tillkomma förrän mycket senare. Han tillägger, att den nationella enigheten även kan 

komma i olika former och att en inte är bättre än en annan, utan mycket beror till kultur, sociala 

normer och geografiska lägen. (s.351) Bakgrundsvillkoret behöver vara fullföljt till fullo, och det är 

där fokuset ligger. Modellen, via den metoden, öppnar upp för att demokratier utan stor ekonomisk 

tillväxt kan placeras in.  

2.1.2 Upplösningsfas  

Den dynamiska processen av demokrati startas av långvarig politisk kamp, menar Rustow. Aktörer 

av den politiska kampen är vanligt deltagande inom olika sociala klasser, och generellt sett så är det 

problemens viktighet som uppmanar ett deltagande från de olika sociala grupperna. Kampen 

tillkommer ofta som resultat av en elit, varpå den tidigare ledarlösa sociala gruppen startar igång i 

aktion. Vilket problem som startar, vilka eliten och den sociala gruppen är, varierar mellan både 

land och tidsperioder. Rustow nämner exempel där både den ekonomiska faktorn varit i stor fokus 

för att ett problem startade kamp, och där den ekonomiska faktorn övertagits av en nationalistisk 

kraft. (s.353) Av den anledningen så är det viktigt att se hur länders olika kamper och problem, 

formar en ny stat och av dess olikhet att alla länders tillkommande in i demokrati kommer se olika 

ut, och därför också dess resultat. Rustow menar också, att aktörer inom kampen ofta polariseras, 
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bakom två olika flaggor och kan identifieras inom den här fasen. Problemet med detta är den 

nationella enigheten som måste försätta återfinnas inom grupperna, och att den måste överleva den 

politiska kampen. 

Det gemensamma målet, även inom de två polariserade grupperna, kommer behöva vara inom 

synhåll för att bibehålla en viss nationell enighet. Kampen och den nationella enigheten kan inte 

mätas på samma skala, och behöver båda finnas i stora doser och i vissa fall av konflikt kan viss 

kreativ integration starta. Rustow fortsätter, en spädbarns-demorati behöver en “het familje-fejd” 

och inte ett “mellanvarmt försök”. (Rustow, 1970:354) Inom den här fasen så finns det mycket som 

kan gå fel, kampen kanske aldrig har ett slut tills samtliga protagonister tröttas ut och problemen 

inte längre ses som problem och den demokratiska lösningen då blir överflödig i sammanhanget. En 

grupp kan ses krossa den andra och ta kontroll. Utvecklingen till demokrati är inom den här fasen 

mer fragil än inom de andra då kampen kan avvärjas utan demokratisk framgång. (s.355) 

2.1.3 Övergångsfas 

Övergångsfasens början är samma som upplösningsfasens slut, att ett medvetet beslut tas av 

politiska ledare att acceptera olikhet inom enheten och att börja institutionalisera delar av den 

demokratiska proceduren. (s.355) Beslutet kommer endast tillkomma vid existensen av de tidigare 

två faserna, men beskrivs av Rustow som något som inte är ett automatiskt flöde utan de politiska 

ledarna som är i toppen av makten kommer behöva göra genuina val för ett större skifte i makt. Om 

förslaget för ett främjande av demokratisk utveckling tas upp men sedan nekas, kommer landet 

stanna i den tidigare fasen eller komma till ett misslyckat resultat. Eftersom riskerna då är höga och 

det krävs precisa termer och kontrollerade processer, så är det troligt att en liten grupp med ledare 

kommer ha diskussioner och bli aktörer av sin egna exkluderande kamp. 

Andra deltagande kan vara ifrån de tidigare social grupperna, sponsorer av ideér eller  nya politiska 

aktörer som tillkommit under den politiska kampen och utvecklingens gång. (s.356) Innehållet av 

beslutsfattandet skiljer sig mellan fall och accepterande av beslut har många underliggande faktorer, 

och vissa makter kan ge sig i rädslan av att ett motarbete kommer ge ännu mer förlorad spelmark. 

Beslutsfattandet kan ses som ett medvetet konsensus inom den diskuterande ledargruppen, och 

inom fasen är det deras kompromissande och vad de är villiga att ge och ta som är fokuset. Deras 

beslut måste sedan överföras till arbetet av professionella politiker och medborgarna i sig, som för 

oss över till den sista fasen av modellen.  
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2.1.4 Konsolideringsfas 

Demokrati är beskrivet av Rustow som en tävlande process av makt. Varpå tävlingen i sig ger de 

som deltar ett försprång i rationalisering av accepterandet och engagemanget till dess arbete, och 

förhoppningsvis bygger de upp en stark tro till demokratin och dess processer. Selektivitet av favör 

kommer till de som är övertygade, särskilt inom partier och inom politiker som söker sig till 

ledarskap inom dem partierna. Även fast demokrati är en viss tävling, så beskriver Rustow även 

demokrati som en process av lösande av konflikter inom mänskliga grupper, om det så kommer 

ifrån en krock av intressen eller osäkerhet av framtiden. Diskussioner och debatt som ofta tilltas 

inom demokrati förbehåller en idé om försök och misslyckande, en lärande upplevelse av alla 

sorters människor och grupper inom samhället. Den första kompromissen som frigör processen av 

demokrati är i sig ett bevis på hur effektivt principen av förlikning och anpassning, och kommer i 

sin tur uppmana politiska makter att bringa fram fler stora frågor för att lösa genom den 

demokratiska processen. (Rustow, 1970:358) Om tidiga stora politiska frågor inte löser sig kan de 

förvärra utsikten av demokrati, särskilt om de uppkommer tidigt inom den sista fasen. Rustow 

menar också att det finns tydliga skillnader på sociala och ekonomiska problem, som den 

demokratiska staten ofta hanterar väl i tidigt stadie, medan frågor gällande gemenskap har varit 

svårare att hantera.  

Problemen inom gemenskapen som kan vara nationella, religösa, och rasfrågor kan skapa bitterhet 

inom landet och försvårar demokratin. Vid sådana problem och dess lösning, återkommer man till 

vikten av nationell enighet, och Rustow menar att en av de svåraste kamperna inom en demokrati är 

de som är emot den nationella enigheten, som är en konstant grundsten till det politiska samhället. 

(s.359) En distinkt attityd mellan politiker och den allmänna medborgaren är nödvändig påstår 

Rustow, och motiverar med att inom konsolideringsfasen att det pågår tre processer. Den första är 

att politiker och medborgare lär sig av de lyckade lösningarna inom något problem och kommer 

sedan lägga förtroende i de nya reglerna och applicera de på andra problem. Den andra är att har 

politiker fått en erfarenhet av demokratiska tekniker och den tävlande rekrytering inom den 

demokratiska processen så kommer de att konfirmera politikerna i deras demokratiska utövande och 

tro i demokratin. Deras förtroende kommer växa om de kan se olika politiska tendenser i arbetet, 

antingen via koalitioner eller att byta roller som regering och opposition. Den tredje processen är då  

populationen kommer att placeras in i den nya strukturen genom att länka ihop partiets 

organiseringar och politiker i huvudstaden genom väljarna över landet. Organiseringar kan vara en 

direkt fortsättning på de som uppkom under de tidigare stadierna, av konflikt, av 
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demokratiseringens faser, och av utökade val-möjligheter har nu möjligtvis gett dem fri spelplan. 

(Rustow, 1970:361) 

Nedan presenteras en tabell som jag som författare skapat för lättare urskiljning av faserna och dess 

förutsättningar för övergång. 

Rustows fyra faser, Tabell 1.

Enhetsfasen Identifieras av nationell enighet, deltagande i samhällsgrupper i en 
allmän kultur.  
Aktörer inom enhetsfasen är sociala grupper.

Förutsättningar för 
övergång till 
upplösningsfasen

Identifieras av uppkommande av en elit utifrån den nationella 
enigheten. Ställer sig över den nationella enigheten.  
Aktörer inom övergången till upplösningsfasen är elitgrupper kontra 
sociala grupper.

Upplösningsfasen Identifieras av polariserade grupper i konflikt. Ofta en kraftfull 
kamp om problem, så som ekonomiska, sociala, nationalistiska, 
kulturella. 
Aktörer inom upplösningsfasen är elitgrupper kontra sociala 
grupper.

Förutsättningar för 
övergång till 
övergångsfasen.

Identifieras av medvetna beslut av ledare inom polariserade 
grupper. Delar av den demokratiska processen börjar 
institutionaliseras.  
Aktörer inom övergången är politiska ledare. 

Övergångsfasen Identifieras av att forum skapas där politiska ledare kan göra 
genuina demokratiska beslut. Definieras av kompromissande. 
Aktörer inom övergångsfasen är politiska ledare och associerade 
tjänstemän.

Förutsättningar för 
övergång till 
konsolideringsfasen

Identifieras av att beslut överförs till arbete av professionella 
politiker och medborgare antar de demokratiska regler som börjar 
infinna sig.  
Aktörer inom övergången är politiker och generella medborgare.

Konsolideringsfasen Identifieras av lösande av konflikter och problem. Det demokratiska 
utövandet i praktiken, och ett ökat förtroende följer till den 
demokratiska processen.  
Aktörer är politiska organiseringar, samhällsgrupper, medborgare 
och politiker. 
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2.2 Samuel P. Huntingtons demokratiseringsvågor 

Samuel P. Huntington förde fram forskning om demokratins vågor. Hans grundtanke var att 

demokratin rörde sig framåt internationellt i vågor, som både sågs gå framåt, bakåt och vara 

stillasittande. Vid publiceringen av hans verk ” The Third Wave of Democratization ” år 1991 så 

påpekade han att vid den tiden att världen befann sig i den tredje långa perioden av 

demokratiseringen, varav den första stora vågen av demokratisering börjat på 1820-talet, med 29 

demokratier födda fram till året 1926. Efter det kom den första tillbakagående vågen med starten i 

Italien och diktatorn Mussolini som reducerade antalet demokratiska stater till 12. När Andra 

världskriget vanns av de allierade så kom ännu en demokratiseringsvåg där 36 länder erkändes som 

demokratiska år 1962. Den andra tillbakagående vågen kom i början av 1960-talet och höll i sig i 15 

år varpå de demokratiska staterna återgick till endast 30. Huntington menade att genom studerande 

av vågorna och dess olika tidsepoker kan man kan göra slutsatser av vilka faktorer som påverkar 

vågen man befinner sig i, om det är en lång eller en kort våg och om efter vågen det kommer följa 

en tillbakagående våg. (Huntington, 1991, 2:2;12)  

Av de vågor som främjat demokratin och ökat antal stater i världen som anses demokratiska, 

kommer även de tillbakagående vågorna som identifieras av ett uppspanande eller en tillbakagång 

av demokrati där staterna återgår till ett icke-demokratiskt styre, så som en auktoritär diktatur. (s.17) 

Huntington menar att det finns sju faktorer som bidragit till de två första tillbakagående vågor som 

skedde efter den första och andra vågen av demokratisering. De är som följer;  

1) En svaghet i demokratiska värden i nyckelgrupper av elitpersoner och i den generella 

allmänheten. 

2) Svåra ekonomiska bakslag, som intensifierat social konflikt och skapat popularitet för 

lösningar som endast kan framföras av auktoritära regeringar. 

3) Social och politisk polarisering, ofta skapad av vänsterstyrda regeringar som söker snabb 

introduktion av sociala och ekonomiska reformer.  

4) En beslutsamhet av den konservativa medelklassen och överklassen att exkludera 

populistiska och vänsterstyrda rörelser och grupper från underklassen från politisk makt. 

5) Nedbrytningen av lag och ordning i resultat av terrorism och uppror.  

6) Intervention eller erövring av en icke-demokratisk utomstående makt.  

7) ”Tillbakagående snöbollning” startad av kollapsen eller störtandet av demokratiska system 

i andra länder.  

(s.18) 
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Dessa sju faktorer kommer i samröre med Rustows fyra faser utgöra för en analysmodell som 

presenteras i ett följande kapitel. Genom studiet av den empiriska faktan ifrån de två fallen så 

kommer de sju faktorerna kunna identifieras, om de kan återfinnas i fallen och på så sätt urskilja om 

enligt Huntington, om staterna har faktorer som kan bidra till en tillbakagång i det demokratiska 

styret. På så sätt kan forskningen teoretiskt presentera visa på sannolikheter för en lyckad 

demokratisk process. 
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3 Metod 

3.1 Fallstudie 

Denna studie kommer följa metoden av en jämförande kvalitativ fallstudie, då två fall av 

transitioner till demokrati undersöks i Bhutan och Burkina Faso. Fallstudier definieras av empiriska 

undersökningar av enskilda fall och metodiken av fallstudie har ofta kritiserats av den anledningen 

av att vissa anser att enskilda fall och undersökningen av dessa inte kan ge insikter i samband av 

orsaker eller dess förhållande. Dock så finns det fortfarande förespråkare för metoden inom 

statsvetenskapen, och en generell överenskommelse är den av att fallstudier ger viktiga bidrag till 

den statsvetenskapliga forskningen genom att de kompletterar andra slags undersökningar, detta 

genom att ge en djupare insyn i fall där det till exempel är vanligt med endast statistiska metoder 

och att kombinationen av de två istället ger en bättre överblick. (Lindvall, 2007, 109;3)  

Trots sin kritik så är den välanvänd inom samhällsvetenskapen, och metoden öppnar upp för ett 

lärande istället för ett bevisande. En jämförande fallstudie öppnar upp möjligheterna för att se båda 

fallen sida vid sida och se till dess skillnader och likheter i processer. Fallstudien definieras ofta av 

en djupgående undersökning, med antingen ett eller få fall att studera, och är ofta teoretiskt styrda i 

sin undersökning. De specifika frågorna som ställs, som i det här fallet är demokratisering i två 

olika länder, kan vid en fallstudie fokuseras in på för att kunna svara på hur det ser ut, vilka 

samband för den specifika frågan, och vilka skillnader. Fallstudien öppnar också upp för 

beskrivningar och ett stort underlag av material gällande fallen och den fråga som ställs gentemot 

dem. Materialet måste därför vara noga utvalt för att gällande frågan som ställs med ett gott 

källkritiskt perspektiv och information som täcker det frågan ställer. Den valda frågeställningen 

kräver en djupgång in i den demokratiska utvecklingen i länderna, vilket gör att fallstudie-metoden 

passar väl. Materialet som samlats in kommer i sin tur behandlas enligt analysmodeller som 

fallstudien teoretiskt bringat fram, och i sin tur jämföras mot fallen.  

Vid en jämförande fallstudie så finns det olika modeller en forskare kan applicera till sina fall i den 

jämförande delen av forskningen. De två som den här studien har valt emellan är de av mest-olika-

designen och mest-lika-designen, som är två komparativa system vid studie av två eller fler fall. De 

båda kräver att man ser till sina fall och vilka variabler man har som utgångspunkt för sin studie, för 

att sedan kunna göra ett val baserat på vad de variablerna är i jämförelse till varandra, är de lika 

eller olika. Mest-olika-systemet baseras i att fallen är olika i sin bakgrund, men har en gemensam, 
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beroende variabel. Vid undersökning av en beroende variabel så börjar undersökningsprocessen 

ganska naturligt i ” Vad är det som förklarar Y”, och på så sätt kan man finna vilka oberoende 

relevanta variabler som påverkar den beroende variabeln, och frågan kan undersökas både induktivt 

och deduktivt. (Anckar, 2008, 11:5, 392)  

Vid applicering av mest-lika-designen där de oberoende variablerna är de konstanta och den 

beroende varierar mellan falen. Med de kraven är det vanligt att vid fallstudie välja till exempel två 

länder som är geografiskt nära och kulturellt lika. Då är de förklarande faktorerna konstanta och de 

kan inte påverka relationen mellan den oberoende och beroende variabeln. (s. 393) För den här 

studien kommer mest-olika-designen att användas, med anledningen av att de båda länderna är 

geografiskt, kulturellt och historiskt olika, medan de har den gemensamma beroende variabeln att 

de båda blev demokratiska på 2000-talet. Ambitionen är att finna gemensamma valörer i olika fall, 

och med hjälp av en teori så kan det fokuseras in på vilka faktorer studien undersöker, det för att 

bredda förståelsen av vad som påverkar en modern demokrati. För mest-olika-designen kan man 

använda sig av både induktiv och deduktiv närmanden. Skillnaden är att för den deduktiva strategin 

på en systemnivå så är ambitionen den att studera om den oberoende variabeln finns i båda fallen, 

vilket betyder att man redan har en uppfattning om en förklarande faktor och ska bevisa den. Vid 

induktiv strategi så har man inte tidigare uppfattning om den relevanta förklaringsvariabeln utan 

ambitionen är den att leta efter påverkande faktorer av den beroende variabeln, med ett öppet sinne. 

För den här studien är det den induktiva vägen som kommer undersökas via mest-olika-designen, 

för att se om två olika länder haft samma katalysator för demokratisk process. (s. 396) 

3.2 Material & källkritik 

Det materialet som används för den här uppsatsen är sekundära källor samt källor från internet, som 

representeras främst av index. Sekundära källor är de av insamlad data som sedan forskats vidare 

på. För detta har jag använt mig av forskningsartiklar som publicerats i journaler, rapporter och 

böcker, där forskare vetenskapligt och källkritiskt fört fram en forskning. Användningen av 

sekundära källor för den här studien är motiverade genom ett behov av hög vetenskaplighet samt att 

de två valda fallen saknar många egna dokument på språk jag som författare kan förstå, samt har 

båda producerat låga nivåer av data och empirisk fakta. Av de litterära källor jag använt mig av 

innefattar det mina båda teorier, Samuel P. Huntington och Dankwart A. Rustow, två erkända 

forskare på demokratisering. Jag har även använt mig av index, så som Transformation Index, BTI 

och Freedomhouse som samtliga är källkritiskt goda. Detta för att få en uppfattning om tidslinjer, 
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politisk förändring samt erkända index som överlag anses som goda källor. Vid skrivande stund, och 

som läsare, bör man ha en medvetenhet om att viss partiskhet kan uppkomma vid författning. 

Flertal forskare som nämns har koppling till länderna i fråga, och kan ha en partisk åsikt angående 

vissa faktorer. Jag har som forskare mött den empiriska faktan så opartiskt som en förmår och 

endast ta den empiriska faktan och inte bedömningen av den. Det bör även noteras att jag är 

utomstående till båda länderna och har ingen personlig koppling till dem, utan endast ett akademiskt 

intresse. Med det bör det finnas en medvetenhet att jag skriver med ett omedvetet västerländskt 

perspektiv och att kulturen och traditionen av dessa länder således är främmande för mig och att för 

mig som utomstående till dessa länder inte kan ha full förståelse av tradition, kultur och värderingar. 

Det bör även noteras att det saknas tydlig forskning på den senare delen av ländernas 

demokratisering, då det är såpass nya händelser. Därav kan presentationen av den empiriska faktan 

kännas tunn i slutdelen då det saknas mycket säkra källor för utvecklingen. 

3.3 Avgränsningar 

Denna uppsats är i form av ett examensarbete, och med det kommer en tidsram. På grund av den, 

och de riktlinjer som finns gällande arbetets utrymme, så har det gjorts avgränsningar inom ämnet 

valt. En av dessa är moderna internationella aktörers deltagande i processen av demokratisering i 

Burkina Faso och Bhutan. I Burkina Faso, som länge var en kolonialstat för Frankrike så nämns det 

då framtida demokratiska utvecklingar är påverkade av den historiska bakgrunden. Det som 

avgränsats och inte nämnts är det av internationella organisationer eller stormakters påverkan och 

deltagande, så som FN, USA, och Kina som samtliga varit faktorer av demokratisering i länderna. 

Anledningen till detta är utrymme och applicering av teori, där de valda teorierna inte lägger stort 

fokus till den av påverkan av utomstående stater och aktörer. Det är också ett medvetet val att inte 

skriva om ländernas geografiska lägen och demokratisering i de regionala områdena runt länderna 

då båda länderna ligger i områden med tumult politiskt historia. Istället har fokuset endast lagts till 

länderna i sig, detta för att fungera som en fallstudie. Det bör dock finnas en medvetenhet för att 

demokrati kan påverkas av yttre och inre rörelser och att det geografiska läget och stater i 

anslutning till de valda två länderna kan haft påverkan på utvecklingen av demokrati. En 

avgränsning är också den av ekonomisk utveckling, då denna studie inte berör frågan av 

ekonomiska framgångar eller tillbakagångar. Detta för att Dankwart A. Rustows teori inte kräver en 

ekonomisk utveckling som katalysator för demokratisk utveckling. Då teorin inte kräver det 

underlaget, så har den ekonomiska faktorn valts bort på grund av tidsram och utrymme. 
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3.4 Operationalisering 

Som underlag för den här studien ligger två nyckelbegrepp för förståelse av studien och hur studien 

förhåller sig till de, och dessa är demokrati och demokratisering. För att förstå sig på processen av 

förändring som ofta kallas demokratisering så behöver man även ha en förståelse för dess 

grundbegrepp och specifikt hur det kommer användas och hur jag som författare förhållit mig till 

begreppen i den här studien. Demokrati kan ses som mångtydigt då samtliga forskare har olika syn 

på vad det krävs för att en stat är demokratisk, vilka krav som bör ställas gentemot staten. Genom 

att definiera ordet demokratisering kommer även demokrati redogöras för, hur den kan se 

annorlunda ut och hur den bedöms och används för denna studien. Nedan följer en redogörelse för 

Larry Diamonds teori och demokrati, vilket är den utgångspunkten vald för denna studie. Detta för 

att Diamonds studie inkluderar mycket av demokrati, och inte endast utgår ifrån vissa minimikrav.  

När man definierar demokrati finns det olika tankar och krav. Minimalistisk definition av 

valdemokrati kan sammanfattas i ett behov av miniminivåer av frihet (yttrandefrihet, pressfrihet, 

organisering och församlingsfrihet) för att kunna göra konkurrens och deltagande till något 

meningsfullt. Den liberala demokratin kräver att inga platser och positioner i maktstånd reserveras 

till militären eller andra aktörer som inte röstats fram till sina mandat, samt både vertikal och 

horisontal ansvarighet, både mellan styrande och de styrda samt mellan tjänstemän och tjänstemän.  

Diamond menar att en liberal demokrati bör följa följande tio komponenter ; 

1. Kontroll över staten och dess beslutsfattande samt tilldelning, ligger hos valda tjänstemän; 

militären är underordnad till auktoriteter av valda civila tjänstemän. 

2. Verkställande makt är begränsad, konstitutionellt och av den självstyrande makten av andra 

statliga institutioner som domstolen, parlamentet och andra mekanismer av horisontal 

ansvarighet. 

3. Valresultat är obestämt, och ingen grupp som följer de konstitutionella principerna får nekas 

till att forma parti och de har rätt att delta i val, förutsatt att det inte finns en valgräns. 

4. Kulturella, etniska, religiösa eller andra minoritetsgrupper (såväl historiska missgynnade 

majoriteter) är inte förbjudna (varken lagligt eller praktiskt) från att uttrycka sina intressen i 

den politiska processen eller från att tala sitt språk eller utöva sin kultur. 
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5. Utöver partier och val så har medborgare flera, pågående kanaler för uttryck och 

representation i deras intressen och värderingar, inkluderat olika, självständiga associationer 

och rörelser, vilket medborgarna har frihet till att forma och delta. 

6. Det finns alternativa källor till information (inkluderat självständig media) som medborgarna 

har (politiskt) ohämmad tillgång till. 

7. Individer har väsentlig frihet till tro, åsikt, diskussion, yttrande, publikation, att samlas, 

demonstrera och framställning.  

8. Medborgare är politiskt lika under lagen (även om de är olika i deras politiska resurser). 

9. Individer och grupp-friheter är effektivt skyddade av en självständig, icke-diskriminerande 

dömande makt, vars beslut är verkställda och respekterade av andra i centrum av makt.  

10. Rättsstatsprincipen skyddar medborgare från oberättigad arrestering, exil, terror, tortyr och 

otillbörlig störning i deras personliga liv, inte bara av staten utan av andra organiserade icke-

stater och anti-statliga makter. (Diamond, 2009:6) 

Dessa tio komponenter är de som hänvisas till när analysen talar om demokrati och 

demokratisering.  

3.5 Analysmodell 

Analysmodellen för den jämförande slutdelen av den här uppsatsen är grundad i de två valda 

teorierna och är skapad av mig som författare för denna studie. Varje fas kommer att ses till, samt 

förutsättningar för transition mellan faserna, både fram och tillbaka. Genom att ställa upp faserna 

och förutsättningar för transition i en analysmodell kommer man kunna urskilja tydliga liknelser i 

processen av demokratisering i de båda länderna. 

Tabell 2: Analysmodell
Bhutan
Utveckling & aktörer

Burkina Faso
Utveckling & aktörer

Enhetsfas Hur såg processen ut inom 
fasen? Vilka var aktörerna?

-||-

Upplösningsfas

Övergångsfas

Konsolideringsfas

Förutsättningar & tendenser för 
tillbakagång

Vilka förutsättningar för att landet 
ska drabbas av tillbakagående 
vågor återfinns i 
demokratiseringsprocessen?

-||-
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Förutsättningar & tendenser för 
transition till nästa fas

Vilka förutsättningar återfinns i 
landet som indikerar på en trolig 
framgång?

-||-

Bhutan
Utveckling & aktörer

Burkina Faso
Utveckling & aktörer
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4. Analys  

4.1 Bhutan 

I Bhutan har den inhemska kulturen alltid haft stort värde, som stärktes efter att en tibetansk 

buddhist vid namn Iaman Shabdrung Ngawang Namngyal samlade riket på 1600-talet. Han har 

sedan dess återkallats som grundare av landet, och hans inflytande kan fortfarande återfinnas i 

landmärken inom Bhutans struktur av styrande. Utan ett centraliserat styrande efter rikets födelse så 

förlitade sig invånarna på klaner och religösa gruppers lokala styre (O.Wolf, 2012, 2:3). Krig fördes 

för att bibehålla Bhutans identitet och organisering av självstyre på egna villkor, främst med Tibet 

och Mongoler, som Bhutan fortsättningsvis gick vinnande ut. Men det lokala självstyret med religös 

makt visade sig ostabilt efter Namngyals död, varpå ett fredsavtal skrevs med Brittiska Indien, och 

från och med 1800-talet så var Bhutan en del av deras imperium. Efter krigande mellan de två 

makterna, så återgav Bhutan gränsande territorier till Brittiska Indien och konsoliderade sitt egna 

territorium och återfick autonomi gällande sina interna affärer, med villkor att ta Brittiska Indiens 

råd gällande utomländska affärer. Makten centraliserades i styresmän utkomna ur två framstående 

distrikt, Paro och Tongsa distrikten, varpå en av de styresmännen senare kröntes till Bhutans första 

kung. (s.4) Sir Ugyen Wangchuk, en son från en tidigare styrande klan och styresman ifrån distriktet 

Tongsa, som också var positivt inställt till Storbritannien. 

En ärftlig monarki var nu införd, och med Wangchuk och hans son konsoliderades Wangchuk-

dynastin och staten var nu under direkt kontroll av konungen och samtliga inbördeskrig gällande 

yttre deltagande i landets affärer tystades och konflikter löstes och dog ut. Deras år som kungar 

anses idag som en lätt och fungerande transition till ökad makt och legitimitet till dynastistyret som 

Wangchuk familjen kom att fortsätta länge. (O,Wolf, s.5) Det var dock den tredje kungen, som 

kallas för fadern för det som blev startskott för ett modernare Bhutan, Jigme Dorji Wangchuk 

(1952-72). Han moderniserade och utvecklade flertal faktorer av samhället i Bhutan, så som 

utbildning, tekniska utvecklingar och främst, politiska reformer. Han satte stopp för ett utspritt 

system av slaveri och träldom, och hans positiva inställning till politiska förändringar fördes vidare 

till hans son, Jigme Singye Wangchuk (1972-2006), som lade sin fokus på den moderniseringen 

hans far startat samt bibehöll den centraliserade och uniforma makten. Han la stort värde på 

bruttonational lycka, mer än den traditionella bruttonationalprodukten som visar på ekonomiska 

utvecklingar och ville konstruera en kollektiv identitet för att ha en grund för den nationella 

ideologin att växa ifrån. (s. 5) Trots stora demokratiska framgångar så fanns det stor etnisk kris i 
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landet, och under 1990-talet så är det estimerat 90,000 nepalska bhutaneser, Lhotshampa-flyktingar, 

vräktes ur landet med våld. (Freedomhouse, 2011) 

Det auktoritära monarkin avslutades med en påbörjad demokratisk process, med grund i tidigare 

monarkers förändringar, och det var den tredje kungen Jigme Dorji Wangchuk som år 1953 startade 

en folkförsamling kallad Tshogdu Chenmo. Han bibehöll vetomakt över församlingen, men införde 

vid senare tid institutionell suveränitet till församlingen, och på så sätt kunde de med majoritetsröst 

avlägsna kungen. 1965 så införde han även det Kungliga rådet, Lodoi Tshogde, och Ministerrådet, 

Lhengye Zhungtshog år 1968, för att vara en konsulterande kropp åt monarken men också att 

institutionalisera en exekutiv gren av staten. (O.Wolf, s.5) För att fördela makten från exekutiv, 

lagstiftande och juridisk så infördes också den Höga domstolen, Thimkhand Gongma. Den fjärde 

kungen, Jigme Singye Wangchuk, bröt upp Ministerrådet 1998 av den anledningen att de minister  

som hade mandat i rådet hade valts ut av kungen, och Singye Wanchuk omorganiserade rådet till att 

de ministrar i rådet nu ska väljas av folkförsamlingen. På så sätt så bröt han upp delar av sin egna 

regering och överförde makten till nya valda exekutiva tjänstemän. Det som blev av det nya, 

omorganiserade Ministerrådet hade nu mer makt över statens samtliga affärer, med interna ledare 

som roterades inom kabinettens medlemmar, varpå kungen fortfarande var statens överhuvud. Den 

nya konstitutionen infördes och presenterades i December 2002, och föreskrev en parlamentarisk 

demokrati med en konstitutionell monarki. Den blev sedan reviderad av kungen med moderna 

ändringar till politiskt arbete och institutioner, varpå den femte kungen, Jigme Khesar Namngyal 

Wanchuck, skrev på en konstitution den 18 juli 2008 som avslutade Bhutans tid av absolut kungligt 

styre (O.Wolf, s.6)   

Förändringen som skedde stegvis över 10 år som gick ifrån den absoluta och direkta kungliga 

makten, till en konstitutionell monarki med parlamentariskt styre var stor och skedde på fredliga 

vis. Konstitutionen av 2008 etablerade system av parlament med rätt för skapande av politiska 

partier, vilket var den första gången i bhutanesisk historia. Det styrande partiet valdes av en 

majoritetsröst, och resterande av platserna i oppositionen tillgavs till oppositionen. (Transformation 

Index) Det nya tvåkammarsystemet, baserat i det övre huset, det nationella rådet och det lägre huset, 

folkförsamlingen. Kungen var fortsättningsvis statschef och tillsätter många viktiga poster i 

regeringen, så som justitieminister och domare till Högsta domstolen, dock så är hans förslag 

subjekt för folkförsamlingens godkännande. Folkförsamligen försåg sig med lagstiftning kring hur 

formeringen av politiska parti ska gå till, hur valen ska hållas och hur man ser över korruption, detta 
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i förberedelser för att ha en fungerande, nyfödd demokrati. Man oroade sig för att populationen i 

Bhutan skulle kunna tillräckligt om parlamentariska val och det politiska klimatet, och höll därför i 

ett falskt, spelat val för att utbilda befolkningen. Med fyra fiktiva partier, varav det vinnande partiet 

stod för tradition, och var positivt inställa till monarki, vann 46 av de 47 fiktiva platserna i 

parlamentet. Varpå det näst vinnande partiet stod för industrialisering och utveckling. Detta i sin tur 

reflekterade hur det första valet skulle gå till, och resultatet återspeglade i det fria, äkta valet som 

hölls 2008. (BTI, 2013:4)  

Med en kommission ansvariga för att hålla valen fria, jämlika och skötas i enlighet med 

konstitutionen så utvecklades registreringsprocesser för att effektivisera röstningen, och mellan 

2006-2007 så utvecklades en databas för väljare. Kommissionen kom fram till att 40,000 bhutaneser 

var röstberättigade och registrerade vid uppkomsten av databasen, och efter rundor av registrering 

så var det 318,463 väljare vid tiden av valet 2008. (Freedomhouse, 2011:2-3) De politiska partier 

som uppkommit efter att det blivit lagligt att bilda parter, måste registrera sig och partiets 

representanter får inte ha ett brottsregister samt måste ha en examen ifrån högskola respektive 

universitet. Trots att flertal partier uppkom under denna tid så var det endast två som deltog i valet, 

Druk Phensum Tshogpa (DTP) och Folkets demokratiska parti. Båda partierna stod för en nationell 

enighet och utveckling, samt bibehöll en lojalitet till kungafamiljen. Ideologiskt har de få skillnader. 

(Freedomhouse, 2011:3) Efter valen, som var bevakade av internationella observatörer, så fann 

observatörerna inga oegentligheter men menade på att de politiska partierna folket kunde välja 

mellan, saknade kontrast och att båda partierna arbetade efter samma manifest. Detta i sin tur ledde 

till att mycket av valen ansågs ligga i personligheterna av partiernas ledning. (Freedomhouse, 

2011:4)  

Bhutan har under de senaste åren, från början av 2000-talet fram till skrivande stund (Maj, 2018) 

sett en substantiell ökning i mediauttag, delvis med att Bhutans nationella sändningstjänst gick från 

att vara statlig till privatägd, varpå den statliga mediekontrollen avslutades. Staten censurerar inte 

median, men ofta kan median ses som vinklad med självcensur med anledning av kulturellt känsliga 

frågor. (Freedomhouse, 2011:6)  

Bhutans samhälle är multi-etniskt, med en komplex territoriell typografi. Flera distrikt av samhällen 

innehåller olika etniciteter, arbeten, sociala strukturer och värderingar. Med inhemska grupper och 

immigranter från grannländer, så som Nepal, Indien, Myanmar och Tibet, florerar det många 
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kulturer inom bhutanesiskt territorium. De tre största framstående etniska grupperingar kan göras i 

Ngalong, Lhotshampa och Sharcop. Lhotshampa, som översätts till ”de som lever i södern” lever 

främst runt Bhutans gränser till den södra sidan, och pratar nepalska och har nepalskt ursprung. De 

vill behålla sin kultur, språk, religion och traditioner och med det så har det uppkommit en etnisk 

konflikt med den framstående bhutanesiska eliten, Ngalong, som själva anser att deras kultur är 

grunden för den nationella identiteten, och det kulturella arvet av Bhutan. I den kontexten så anses 

Lhotshampa av viss regerande elit som ett hot mot kulturen och identiteten av landet. (O,Wolf, 

2013:3)  

Integrering av folket i den nepalesiska regionen har varit en lång gående svårighet för staten, med 

regeringens porträtt av nepalska immigranter som ett hot mot nationell säkerhet och landets 

självständighet. Staten implementerade flertal aktioner och policys för att integrera folket i den 

regionen, bland annat med att säga upp deras medborgarskap med en medborgarakt år 1985, där 

personer av Lhotshampa var tvungna att bevisa med dokumentära bevis att de eller deras föräldrar 

levt i Bhutan sedan 1958. Krisen hade sin kokpunkt 1988 när den Bhutanesiska militären drev ut 

personer som de identifierat som illegala immigranter, varpå mänskliga rättigheter kränktes av de 

nu flyende Lhotshampa. Det är estimerat att 100,000 nepalska bhutaneser lever i flyktingläger. 

(O,Wolf, 2013:10) 

4.2 Burkina Faso 

Burkina Faso, ett afrikanskt land tidigare kallat Övre Volta har en rik politisk historia kantad av 

olika styrande. Den politiska historien börjar med kolonisering av Frankrike mellan åren 1897 och 

1960, då Frankrike tog över territorium tillhörande olika etniska grupper inom de territoriet som 

idag är Burkina Faso. Det var inte första gången Frankrike försökt kolonisera området, och de 

försökte göra avtal med den etniska gruppen Mossi-folket och misslyckades. De återkom med att 

exploatera olika etniska konflikter och underminerade tidigare inre relationer mellan de etniska 

grupperna. (Williamson, 2013:12) Frankrike delvis upplöste Övre Volta-territoriet som koloni 

mellan 1919-1932 när det inte längre var lönsamt, då den största anledningen med kolonisering av 

området var ekonomiskt. Den franska kolonialpolitiken gav området tillväxt genom att kolonins 

guvernörer instruerade burkinesiska ledare att uppmana sina män att bygga administrativa 

byggnader, varpå det ledde till att det odlades, träd höggs ner, mineraler grävdes upp och vägar 

lades. (Williamson, 2013:16)  
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Burkina fick sin självständighet från Frankrike år 1960 och har sedan dess blivit styrd av 

successioner av militärt kontra civila regeringar.  Mellan 2003 och 1960 så upplevde landet fem 

olika militära kupper. Thomas Sankara är en av de som utförde en kupp mot landet och tog styret 

över landet, och hans styre beskrivs i efterhand som anti-imperialistiskt och populistiskt, och han 

försökte med en modell av social revolution forma landet och samhället. År 1991 så togs makten 

vid en militär kupp av kapten Blaise Compaore där Thomas Sankara blev mördad, och Compaore 

startade i sin tur det som skulle bli att komma Burkinas första demokratiseringprocess. (BTI, 

2013:2) Han liberaliserade den militära regimen, och antog en konstitution som angav ett 

flerpartisystem och skapandet av en opposition. Hans opposition var missnöjda med konstitutionen 

och det interna trycket var högt, och samma gällde när Compaore valdes till president i det första 

valet 1991, där han var den enda som ställde upp. (BTI, 2013:3)  

År 1992 så höll Burkina i sitt första parlamentariska val med flerpartisystem. Compaores parti vann 

med tvåtredjedelars majoritet, och i valet fem år senare vann de ännu en gång. Dominansen av det 

styrande partiet och svagheten i den av oppositionen visade sig vara en av de största svårigheterna 

för demokratisering under denna tiden. Trots flerpartisystemet, så var samtlig lagstiftning 

genomförd av ett parti, och institutioner av representativ demokrati som staten försökt föra in 

förlorade sitt förtroende inom populationen när en politisk opposition formades utanför parlamentet. 

De mänskliga rättigheterna kränktes av säkerhetspersonal och rättsstaten var svag. (BTI, 2013:3) 

Compaoere valdes till president 2000 och 2005, och oppositionen var svag och fragmenterad. 

Compaores parti styrde över de officiella resurser som fanns på plats för att upprätthålla rösträtten, 

och medan hans parti fick mer och mer makt ekonomiskt, socialt och politiskt så drevs den 

demokratiska framgången åt sidan. Burkina Faso definierades vid den här tiden som semi-

auktoritär, och det politiska läget ansågs vara i en kritisk stadie av förändring. Hybrid-demokratin 

möjliggjorde för partier att bildas och att fungera, för civila sociala organisationer och självständig 

press att arbeta för demokrati. Samtidigt som det reformer som Compaore förde in skapade tillfälle 

för politisk ombyggnad så kunde han även styrka sin kontroll över landet. I mars 2002 så infördes 

den Nationella dagen av förlåtelse i landet, ett försök till att ena nationen med kulturellt och religösa 

betingade medel, då förlåtelse var en stor del av mångas religösa övertygelse så integrerades 

förlåtelse i den politiska sfären. (Hilgers, 2010:353) Trots detta så var det de saknade politiska 

alternativen och undermineringen av den demokratiska processen som var grunden till mycket 

missnöje.  
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Medborgarnas missnöje med det politiska skicket i landet ökade och kritik mot Burkina Fasos 

politiska system kom både från utanför den regerande cirkeln men också från insidan. Compaore 

valdes för femte gången 2010, med mer än 80% av rösterna, men hans mandat skapade krissituation 

tidigt. Massiva protester hölls när en ung man dog efter att blivit tillfångatagen av gendarmeriet och 

en av de största politiska kriser sedan Compaore först kom till makten 1987 startade. Soldater från 

militären och säkerhetspersonal lämnade sina jobb och gjorde myteri, och till det följde att 

presidentens egna vakter revolterade emot Compaore. Han flydde huvudstaden, men kom tillbaka 

efter veckor av massprotester utan att besvara landets underliggande frågor och fokuserade istället 

på att återta sin makt genom att försöka ändra den burkinska konstitutionen så att han kunde väljas 

till president igen. Återigen så protesterade folket, och när den konstitutionella ändringen drevs 

igenom 2014 så gick både deltagare av olika samhällsgrupper så som studenter och arbetare in i 

strejk. När ändringen sedan antogs drygt 10 dagar senare så stormades parlamentet, varpå 

säkerhetsvakterna använde sig av tårgas och skjutvapen för att stoppa de stormande medborgarna. 

30 personer dog. Den 31 oktober så avgick Compaore, efter påtryck från militären. Armens 

befälhavare tog hans plats under transitionen, och efter två veckor av militärkontroll så skrevs ett 

övergångscharter på av politiska partier, militären, civila grupper, och traditionella myndigheter. För 

första gången i Burkina Fasos historia så utseddes en civil president för en övergångsregering, 

diplomaten Michel Kafando i slutet av 2015. (BTI, 2016:4) 

Det följande året så arbetade en grundlagskommitté fram förslag till en ny konstitution. Rebublikens 

president kan endast omväljas en gång, parlamentets övervakande roll i regeringen försträcks och 

statliga kontrollorgan har stöd i grundlagen. I slutet av 2015 så vinner Roch Marc Christian Kabore 

presidentvalet, i ett val som av internationella observatörer ansetts som fritt och förhoppningarna för 

en utvecklingen välfungerande demokrati är höga. Rättstaten är fortsatt svag, och ifrågasätts av den 

allmänna opinionen för sin funktion. De tidigare politiska brott som begåtts, samt ineffektiviteten 

att både skydda och bevara fred i landet leder till att legitimiteten av staten försvagas. Burkina Faso 

upplever upprepade terrorattentat under åren 2016-2018 och dödligheten vid attackerna är hög. 

(Regeringskansliet, 2016:3) 
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4.3 Jämförelse 

Den första fasen, enhetsfasen, talar för en nationell enighet och ett deltagande av en allmän 

kultur. I Bhutan så var distrikten inom landet alltid uppdelade, territoriellt och kulturellt. 

Med egna lokala självstyren så sågs de olika grupperna nästintill som egna stater, med egna 

traditioner och ledare. Men med den ärftliga monarkin så kom också ett enande, genom den 

gemensamma nämnaren av en stor ledare över alla. De inbördeskrig som fanns vid tiden av 

införandet  av  monarkin  dog sakta  ut,  och konflikter  som tidigare  funnits  försvann.  När 

samtliga lokala styrande enades under en ledare, så skedde det fredligt och med en stor 

acceptans. Den kollektiva identiteten av bhutaneser var starkt när de första kungarna styrde 

landet, och med tid, moderniserade landet. 

I Burkina Faso var det en annan historia. Man blev kolonialstat för Frankrike, där inget 

överseende fanns för relationer, konflikter och tradition inom de olika etniska grupperna av 

landet  och  istället  för  att  främja  interna  relationer  mellan  de  etniska  grupperna,  så 

underminerades dem när Frankrike koloniserade de olika grupperna och deras resurser. När 

Burkina Faso sedan fick sin självständighet, så utstod de en konstant kamp för makten av 

olika  militära  kupper  och  civila  regeringar  som  tog  makten  ifrån  varandra.  De 

samhällsgrupper som var mest aktiva, var de som protesterade för ojämlikhet och över styret 

under  Compaores  tid.  Man  enades  i  ett  missnöje,  och  inte  i  det  av  en  enighet  av 

nationalistiska syften. Länderna inom den här fasen skiljer sig mycket till. När Bhutan haft 

en god nationell identitet med sina medborgare länge, och med kungar som var omtyckta 

och hyllade för  sin bhutanesiska ideologi  så  var  det  i  Burkina Faso det  av en konstant 

maktkamp. Burkina Fasos högsta nationella enighet, var vid mordet av en ung man som 

slagits ihjäl av germanderiet varpå nationell massprotest bröt ut. Sociala grupper av arbetare 

och studenter,  samt  poliskåren och militären,  gick  ihop mot  den politiska  makten,  med 

tillslut lyckade resultat.

Den  nationella  enigheten  och  den  nationella  identiteten  fanns  i  Bhutan  tidigt,  och  var 

etablerad långt innan demokratiska val infördes. Det bringade med sig en fördel för framtida 

utveckling,  särskilt  enligt  Rustow som menar att  för  att  resterande faser  ska fungera så 
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måste den nationella enigheten finnas inom de sociala grupperna. Som Rustow förklarar, 

den nationella enigheten kan ha funnits på plats sedan urminnes tider även fast demokratin 

inte uppkommit förrän senare, och det är fallet i Bhutan. I Burkina Faso så fanns det en 

nationell  enighet,  men den gick inte över samtliga grupper i  samhället och den var inte 

driven av en nationell identitet, utan den av missnöje och kamp mot de styrande i samhället. 

Identifiering  av  förutsättningarna  av  transition  till  upplösningsfasen  är  det  av  en 

uppkommande  elit  som  ställer  sig  över  den  nationella  enigheten.  Elitgrupperna  blir 

motsatsen till de sociala grupperna. I Bhutan kan det återfinnas i det kungliga styret, där 

makt  centraliserades  efter  att  styresmän  ifrån  distrikt  tog  makten  efter  att  det  lokala 

självstyret upphävdes. En utav dem kröntes till Bhutans första kung, och han i sin ensamhet 

var den regerande makten. I skillnad till Burkina Faso där makten togs och ett missnöje 

uppkom,  så  var  det  i  Bhutan  en  förändring  som  kom  med  godhet  även  fast  eliten 

centraliserade makten. Den drivande faktorn i det var att samtliga konungar i Bhutan alltid 

vidhållit en stor kulturell och traditionell vikt, både i religion och allmän kultur. 

Förändringen var alltså inte särskilt stor och chockartad, utan det var en elit man kunde 

relatera till ideologiskt och historiskt. I Burkina Faso så har upplösning alltid funnits på 

plats, mellan elit och medborgare och makten har skiftat ofta. Thomas Sankara, en av de 

framstående ledarna i landet, försökte forma landet efter sin sociala revolution och ideologi, 

något som medborgarna inte tog lätt på. Enligt Rustow är det den politiska kampen som 

identifierar en transition, och den var påtaglig i Burkina Faso.  Ser man till Huntingtons sju 

faktorer för tillbakagående vågor av demokrati så kan man återfinna flertal av faktorerna, 

specifikt för Burkina Faso. Den första, en svaghet av demokratiska värden i elitgrupper, som 

i  Burkina Faso varit  påtagligt  under  Campoire  som införde en demokrati,  men ändrade 

reglerna av regerande och höll i val, som han styrde i grunden. Med sin idé kring enparti-

styrande så var  hans parti  och hans makt den ensamma makten i  landet  länge.  Kraftigt 

påtagligt är också Huntingtons femte skäl, nedbrytningen av lag och ordning med terrorism 

och uppror, som varit påtagliga upprepade gånger i Burkina Faso. Därav kan man säga att i 

första stadiet av demokrati så fanns det knappa förutsättningar för demokratisk utveckling 
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för Burkina Faso, varpå i  Bhutan det var enligt Rustow, det perfekta läget och perfekta 

grundstenen för demokrati. 

Upplösningsfasen definieras av polariserade grupper i konflikt. En kraftfull kamp om viktiga 

problem där de två grupperna har en kamp om hur de ska tacklas. Ekonomiska, sociala, 

nationalistiska och kulturella problem ligger i grunden för upplösningsfasen. Kampen kan 

ofta vara långvarig, men om de polariserade grupperna har ett gemensamt mål så kan de nå 

en övergång. I Bhutan så var den ärftliga monarkin i full effekt, med söner från den första 

kungen som ärvde makten. Eftersom makten tillkom Wangchuk-familjen på ett fredligt vis, 

och de uppvisade att de la stor vikt på de kulturella värden som medborgarna innehar och 

värderade högt i samhället, så polariserades aldrig samhället bakom två flaggor. Istället så 

hanterades problemen i enlighet med det bhutanesiska samhället och medborgarnas vilja 

fördes igenom, även fast kungen var den enskilde monarken och makten i landet. Med det 

så fanns det alltid en positiv natur av förändring, och när kungarna började implementera 

moderniseringar och förändringar i  landet så togs dessa emot av medborgarna. Eftersom 

allting var i enlighet med tro och kultur sedan innan, så fanns det ingen som medborgarna 

kunde  sätta  sig  emot,  och  samtliga  kungar  har  i  bhutanesisk  kultur  efterlevts  positivt. 

Vetomakten som den enskilde eliten hade, var inte något som blev till  konflikt eftersom 

medborgarna bedömde deras agerande som legitimt och i enlighet med vad de ville ha i 

samhället. 

Bhutan Burkina Faso

Enhetsfasen Stor nationell identitet, kulturellt, 
traditionellt och religöst. Främsta 
aktörer under fasen var sociala 
grupper och kommunala 
regeringar.

Låg nationell identitet, interna 
konflikter tidigt. Uppkomst av 
enighet i ett missnöje mot 
regeringen. Aktörer under fasen 
var en tydlig elit med sociala 
grupper i motsats.

Förutsättningar för transition 
till nästa fas

Goda. Eliten uppkommen via 
konsensus, och den nationella 
identiteten hög inom eliten. 
Gemensamma mål.

Låga. Elit uppkommen ur 
maktkamp och militära kupper. 
Ingen konsensus om en nationell 
identitet.

Förutsättningar för demokratisk 
tillbakagång/stillastående

Låga. I Huntingons sju faktorer 
återfinns ingen i Bhutan under 
denna tid.

Hög. Flera faktorer återfinns i 
Burkina Faso.
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I  Burkina Faso var det annat,  där samhället  var helt  polariserat.  Antingen var man med 

eliten, eller emot. Samtliga problem som Rustow tagit upp kan återfinnas i Burkina Faso, 

ekonomiska,  sociala,  nationalistiska  och  kulturella.  Compaore  envisades  med  att  ett 

enpartisystem var det som behövdes och även om det implementerades flerpartisystem så 

motarbetades det kraftigt av medborgarna. Medborgarna hade ingen politisk röst vid det här 

läget, och de protester som hölls blev stoppade med våld av soldater. Eliten var i konstant 

kontroll  i  kampen,  och  den  semi-auktoritära  staten  med  ett  demokratiskt  yttre  var  som 

benfast trots oppositionen och medborgarnas missnöje. Länderna kan här inte skilja sig mer. 

En total avsaknad av polarisering ställs emot två extrema poler, med styrande på ena sidan 

och styrda på andra. 

Förutsättningar  för  övergång  till  nästa  fas  är  medvetna  beslut  inom  de  polariserade 

grupperna, där delar av den demokratiska processen institutionaliseras. De politiska ledarna 

är i fokus, då det är deras jobb att se till att implementera delar av en ny process i samhället 

och regeringen.  I  Bhutan var  detta  påtagligt,  även utan de polariserade grupperna.  Men 

kungen,  ledaren,  tog medvetna beslut  genom att  modernisera utbildningen,  den tekniska 

utvecklingen  och  införa  nya  politiska  reformer.  Slaveriet  stoppades  och 

policyförändringarna var påtagliga genom samtliga kungar som suttit på tronen i Bhutan. De 

var  alla  aktiva inom att  förhöja prestationen av Bhutans regering och att  förbättra  både 

levnadsstandard  och  den  ekonomiska  marknaden  inom  landet.  De  förde  över  makt  till 

folkvalda representanter och förminskade sin egna makt, vilket rent historiskt sett är mycket 

ovanligt. För Burkina Faso stämmer detta delvis. Compaore införde ett flerpartisystem och 

en konstitution som var till ytan demokratisk. Han liberaliserade en militär regim, och höll i 

val, och val är en av grundstenarna för demokrati. Så tillsynes så institutionaliserade han 

och förde in den demokratiska processen i samhället, men han gjorde det samtidigt som han 

alltid översåg sin egna fördel inom den processen. 

Av Huntingtons 7 faktorer så återfinner man de faktorer nämnt tidigare i Burkina Faso, de 

demokratiska värdena som skiljer sig åt mellan ledare och medborgarna som ville ha mer 
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demokrati  än  den  som  styrde  landet.  Man  exkluderade  grupper  från  underklassen  från 

politiskt makt, vilket är den fjärde faktorn. Så många av faktorerna för tillbakagång eller 

stillastående utveckling var fortfarande påtaglig i Burkina Faso, medan Bhutan fortfarande 

inte mött en enda.

Den tredje fasen är den av övergång. Den föreskriver samma beslut som tidigare fasen, och 

att föreslaget för främjande av demokratisk utveckling är det viktiga. Nekas den, så kan 

landet stanna i den tidigare fasen eller komma till ett misslyckat resultat. Riskerna är höga 

och kontrollerade processer är i behov, och därför är det troligt att det är en exkluderad 

grupp som hanterar  de demokratiska besluten.  Andra deltagare kan ha tillkommit  under 

utvecklingens gång, och de hjälper till med beslutsfattandet. Konsensus och kompromiss 

ligger i grund för den här fasen, och besluten som tas överförs till arbete. 

I Bhutan var detta i full fas. Kungarna gav bort sin makt via policyförändringar, och gav den 

istället till en vald folkförsamling som nu kunde föra den demokratiska processen vidare. 

Kungen behöll viss makt, men gav bort tillräckligt för främjandet av processen. En högsta 

domstol  infördes,  exekutiva  tjänstemän  stod  för  mycket  politiskt  arbete  och  de  interna 

ledarna  roterades  ofta.  En  konstitution  författades  och  det  absoluta  kungliga  styret 

avslutades fredligt.  I  Burkina Faso var den här fasen också till  viss del påtaglig.  Under 

samtlig tid så var det en exkluderande grupp som styrde landet och beslutsfattandet, och 

Bhutan Burkina Faso

Övergångsfasen Ingen polariserad kamp. Dock 
ledare som institutionaliserade 
den demokratiska processen 
mycket och snabbt, och samtliga 
ledare följde med. 

Väldigt polariserad och våldsam 
kamp. Ledare institutionaliserade 
delar av den demokratiska 
processen, dock med villkor för 
sin egna makt.

Förutsättningar för transition 
till nästa fas

Goda. Ledare som 
institutionaliserar demokrati och 
acceptans av samhället för detta.

Medel. Demokratisk process 
institutionaliseras, vilket gav 
mersmak hos medborgarna trots 
att de under tiden inte var 
tillräckliga.

Förutsättningar för demokratisk 
tillbakagång/stillastående

Låga. I Huntingons sju faktorer 
återfinns ingen i Bhutan under 
denna tid.

Hög. Flera faktorer återfinns i 
Burkina Faso.
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Compaore  kompromissade  med  vissa  delar  av  implementering  av  den  demokratiska 

processen.  Efter  alla  påtagliga upprepningar av uppror och terrorism och när Compaore 

avgick efter påtryckningar, så var det en grupp av ledare ifrån olika grupper som författade 

ett övergångscharter för övergångsregeringen att förhålla sig till. Det var politiska partier, 

militären  och  civila  grupper.  En  civil  president  utseddes  för  övergångsregeringen,  och 

demokratin  var  på  uppkomst.  Den  exkluderande  gruppen  fanns  kvar,  men  det  var  en 

varierad grupp med olika intressen som startade den nya tiden i Burkina Faso. I den här 

fasen är länderna lika. Makten försvinner från en singularitet  och går över till  en större 

etablering av människor från olika tidigare positioner inom samhället. 

Förutsättningar för vidare transition är det av att beslut överförs till arbete av professionella 

politiker och medborgare. Samtliga antar de demokratiska regler som infinner sig. Här är 

länderna  återigen  lika,  där  besluten  hamnar  i  arbete  och  implementeras  i  samhället.  I 

Burkina Faso var det nya fria val med flertals partier att rösta på. I Bhutan var det folkvalda 

tjänstemän som tog en del av makten, och beslut börjar att hamna tillbaka ute i samhället. 

När det kommer till förutsättningar för stillastående eller tillbakagående tendenser så saknas 

de i båda fallen under denna fasen. Istället har man gått in i en god tid av förändring med 

framtidshopp för  demokratin,  och man börjar  se riktiga spår av samtliga faktorer  av en 

demokrati inom ländernas institutioner. 

Bhutan Burkina Faso

Övergångsfasen Forum skapas av kungen, där 
folkvalda ledare nu tar del av den 
demokratiska processen. Politiska 
ledare och associerade 
tjänstemän är påtagliga.

Forum skapas för beslutsfattande 
med olika personer från statens 
institutioner och sociala grupper. 
Beslutsfattande börjar bli 
demokratiskt i sin form.

Förutsättningar för transition 
till nästa fas

Goda. Ledare som delar ut 
makten till valda tjänstemän i 
forum av demokratisk process.

Goda. Nya forum med nya ledare 
inom olika grupper där besluts tar 
om förändrade demokratiska 
processer.

Förutsättningar för demokratisk 
tillbakagång/stillastående

Låga. I Huntingons sju faktorer 
återfinns ingen i Bhutan under 
denna tid.

Låga. Av de sju faktorerna så 
saknas de i denna fasen. 
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Den sista fasen, konsolideringsfasen, identifieras av lösande av konflikter och problem. Ett 

riktigt demokratiskt utövande i praktiken infinner sig och förtroendet till den demokratiska 

processen  ökar.  Aktörer  inom  denna  fasen  är  samtliga,  politiska  organiseringar, 

samhällsgrupper, medborgare och politiker. För Bhutan var den här fasen i full effekt i tidigt 

2000-tal. Man höll val och väljarantalet var relativt högt. De politiska partierna som fanns 

och som låg i toppen, var de med traditionella värderingar och nationell enighet, samt en 

tydligt lojalitet till kungafamiljen. Demokratin är nu i full effekt i Bhutan, även fast detta är 

med en konstitutionell  monarki.  Kungafamiljen är  än idag mycket älskad i  Bhutan,  och 

deras kulturella värde är fortsatt högt. Möjligtvis är detta på grund av att det var kungen 

själv som införde den demokratiska processen i landet, och gjorde det på ett sådant vis att 

medborgarna tjänade på det. Fokus i Bhutan ligger också mycket till lyckan, som man ser i 

deras mätningar av den nationella lyckan som mätningsverktyg för landets välstånd istället 

för demokrati. Det bör dock finnas en medvetenhet att den bhutanska staten fördriver den 

etniska gruppen av Lhotshampa, möjligtvis för att deras nationella enighet är såpass hög att 

passar man inte in där så tillhör man inte medborgarna eller staten. 

I Burkina Faso har den här fasen kommit i viss effekt. Man höll fria och öppna val och har 

en förhoppning om goda utvecklingar.  Dock på grund av rättstatens svagheter efter  den 

tumulta historien så är det statens legitimitet som ifrågasätts, och medborgarrättigheterna är 

ännu inte skyddade. I och med de våldsamma stadiet som Burkina Faso är inne i med många 

terroristattacker och ineffektiviteten av säkerhetspersonal så är de implementeringarna som 

gjorts  till  konstitutionen  för  ökad  demokratisk  process  möjligtvis  inte  tillräckliga.  När 

medborgarna inte har ett gott förtroende till staten, på det sättet som det är i Bhutan, så finns 

den demokratiska processen inte i full effekt även fast många förändringar görs och är ett 

konstant pågående arbete för den nu legitimt valda och styrda staten. Bhutan och Burkina 

Faso har gemensamt att det nu är mycket större deltagande i den politiska sfären, både i 

röster och i politiskt övande. Man kan återfinna sociala grupper, organisationer, politiker och 

medborgare som arbetar för samma mål och som finns i samma forum, vilket talar för en 

god framtid även fast demokratin inte, speciellt i Burkina Faso, är konsoliderad till fullo. 
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Huntingtons sju faktorer för tillbakagående vågor finns återigen på plats i Burkina Faso. De 

svåra  ekonomiska  och  sociala  bakslagen,  som är  den  andra  faktorn,  efter  upplopp  och 

terrorattacker  har  intensifierat  social  konflikt  mellan  rättssamhället  och  medborgarna. 

Nedbrytningen av lag och ordning följer också, särskilt när både polis och militär är fortsatt 

svag och den allmäna opinionen står i ifrågasättning till rättstatens funktion. Därav är det 

troligt,  om man utgår  ifrån Rustow, att  Burkina Faso kan gå tillbaka i  faserna eller  bli 

stillasittande i det här läget då det saktar ner utvecklingen. 

Bhutan Burkina Faso

Konsolideringsfasen Konflikter och problem löses av 
arbetande politiker, samt överförs 
till arbete. Den demokratiska 
processen är i full effekt. Det går 
dock ej att ha överseende med 
den bhutanesiska fördrivningen 
av den etniska gruppen.

Konflikter och problem löser sig i 
politiska forum, men relationen 
mellan staten och medborgare är 
fortfarande svag efter den tumults 
historien. Trots demokratiska 
institutioner så står Burkina Faso 
inför vissa problem.

Förutsättningar för demokratisk 
tillbakagång/stillastående

Låga. I Huntingons sju faktorer 
återfinns ingen i Bhutan under 
denna tid.

Höga. Flera faktorer återfinns i 
den här fasen.
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5. Diskussion & slutsatser 

Två olika länder, med olika förutsättningar, historia, kultur och religion. Två olika 

geografiska lägen i världen med olika infattningar av det, men gemensamt har dem att de 

fick demokratiska processer på 2000-talet. Ser vi till analysen presenterad ovan så ser vi 

mycket skillnader, men vi kan också identifiera de liknelser vi letat efter. Den första 

påtagliga är den av institutionalisering av demokratiska processer. Båda länderna hade 

ledare som tog steget att institutionalisera delar av ett demokratiskt styre, vilket enligt 

Rustow är ett tydligt bra tecken för utveckling. Dock skiljer de sig i varför, hur och vilken 

sorts process som blev implementerad. I Bhutan var det av modernisering och förbättring 

för alla, medan i Burkina Faso det kan ha startat med samma utgångspunkt, men var i 

slutändan länge bara en demokratisk retorik som användes när det passade, men inte var 

demokratisk i praktiken.  

Liknelser mellan länderna återfinns också i nya demokratiska forum för beslutsfattande och 

överföring av politiska beslut till politiskt arbete. I Bhutan var det kungen som förde över 

makten till andra forum och institutioner, medan i Burkina Faso så var det en 

övergångsregering som skrev en ny konstitution och förde fram politiska beslut i ett 

samfund med blandade personer från samhällets alla facetter. I samma fas kan man också 

urskilja att förutsättningarna för stillasittande eller tillbakagående demokrati inte är lika 

troligt då sju påverkande faktorer är avsaknade vid den tidpunkten. 

För den här studiens frågeställning och syfte, där det eftersöks liknelser i mycket olika fall, 

så har studien funnit att de liknelser som funnits, har funnits när båda länderna varit i goda 

stadier av sin utveckling. Ser man till deras helhet, så går det att utgöra att Bhutan är ett 

internationellt undantagsfall av en god demokratisering, med ledare som gett upp makt i 

fördel till folket och landet. Men också att den nationella enigheten fungerat som en 

våldsamhet mot andra etniska grupper som fördrivs från området, och att den nationella 

enigheten inom det bhutanesiska folket skapat en motsättning till de etniska grupper som 

infinner sig i det bhutanska territoriet. I Burkina Faso så har den demokratiska processen 

varit under kompromiss för makt, och inte applicerats till medborgarnas fördel utan under 

en lång tid endast för ledarna. Folket har i sina protester, samt sociala gruppers kamp för 
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demokrati, tagit steg mot demokratisering, men präglas fortfarande av den våldsamma och 

icke-demokratiska historien som lett till mycket sorg. 

Diskutera liknelserna. 

5.1 Vidare forskning 

Som författare av denna studien, hade jag funnit forskning gällande hur Bhutan jämför sig till andra 

lyckade demokratier och hur deras synsätt på den nationella lyckan har påverkar politiken och 

ekonomin i landet. Borde resterande världen följa med, och se till lycka istället för ekonomisk 

utveckling. Jag hade också gärna läst om hur Burkina Faso jämför med andra afrikanska stater, 

möjligtvis stater som haft diktatorer och inte semi-auktoritära som Burkina Faso hade under en tid.  

Bhutan mot andra stater? 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har det redogjorts för Bhutan och Burkina Fasos demokratiska utveckling. 

Frågeställningen presenterades som ; vilka liknelser i demokratiseringsprocessen finns i dessa två 

skilda och olika länder? Efter det redogjordes för tidigare forskning gällande demokratisering i 

Afrika, Sydostasien och om hur komparativa demokratiseringsforskning kan stöta på problem. 

Teorin presenterades, Dankwart A. Rustows demokratiseringsfaser och Samuel P. Huntingtons 

tillbakagående vågor. Efter det redogjordes det för fallstudiedesign och mest olika-design som 

användes i analysen. Bhutan presenterades först, med sin långa historia av monarker. Monarker som 

i sin tur lämnade in makten för folkvalda representanter och blev av med sin absoluta makt för 

demokratiska processer. Sedan presenterades Burkina Faso, där militära kupper var vardag tills 

Compaore presenterade demokrati på sitt sätt, där den demokratiska processen inte upplevdes av 

folket och användes till hans fördel. I jämförelsen hittar vi liknelser. Införandet av demokratisk 

process i institutioner, och nya politiska forum för demokratiskt beslutsfattande, som är tydliga steg 

mot demokrati. Liknelserna var få, men de finns. Även i så olika land historiskt, politiskt, kulturellt, 

traditionellt, religösa, socialt och geografiskt finns det liknelser i hur demokratisk process och 

demokratisering uppkom i länderna.  
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