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Abstract 
The objective of this essay is to present both the reason behind the Egyptian 

democratization failure, as well as the cause of the success of the Tunisian 

democracy. The methodology of this essay is composed of a comparative 

democratization study, which includes a most similar systems-design 

method. The studies will try to pinpoint the key components of the result of 

the democratization, by using four of Larry Diamond’s nine internal and 

external democratization factors, which are presented in his book: ‘The Spirit 

of Democracy’. The results of this study indicate that Egypt had a far larger 

and more influential military force and also a critical economy, despite less 

international support for their democratization. Tunisia has a more 

democratic-oriented civil society and through democratic assistance from the 

European Union, a peaceful transition into a democratic system was possible. 

In this essay, a far deeper analysis of the democratization process will be 

highlighted, including how to prove how these essential factors caused the 

different outcomes of the Arabic spring protests. 
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1. Inledning 
Den unga tunisiska fruktförsäljaren, Mohammed Bouazizi begick i december 

2010 självmord genom att sätta eld på sig själv, i protest för det statliga 

förtrycket som han genomgick. Denna händelse ledde till att folket började 

mobilisera sig gentemot regimen och resultatet blev massdemonstrationer i 

Tunisien. På grund av detta tvingades presidenten Zayn Al-Abidin Ben Ali 

den 14 januari 2011 fly till exil efter 24 år vid makten. (Howard, Hussain 

2013 s. 18-20) 

Protesten bevisade för Tunisiens grannländer att det var möjligt med politiskt 

förändring inom hela Mellanöstern och Nordafrika(MENA) regionen. 

Följden av det politiska motståndet i Tunisien blev att blev det civila 

samhället i januari 2011 började organisera sig i Egypten och den 25de 

januari påbörjades demonstrationer som krävde den Egyptiska presidenten 

Hosni Mubaraks avgång. (Howard, Hussain 2013 s. 20-22) Denna protestvåg 

spred sig till flertal länder runtom den arabiska halvön och Nordafrika, dessa 

nationella uppror blev senare betecknad som den ”arabiska våren”. (NE, 

2018) 

En händelse som orsakar en politisk förändring till ett folkstyre har i det 

statsvetenskapliga sammanhanget benämnts som demokratisering, där 

kriterierna som åstadkommer en framgångsrik demokratiseringsprocess varit 

ett omstritt område bland statsvetenskapliga forskare och teoretiker. En av de 

mest uppmärksammande teorierna är amerikanen Samuel L. Huntington: the 

third wave teorin, som utgår ifrån att demokratiseringsprocessen är den 

process där politiska åtgärder införs för att implementera demokratiska 

värderingar och styrelsesätt i det politiska styret och samhället. Dessa 

demokratiseringsvågor har uppkommit i tre vågor inom den modern 
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världshistorien. Huntington argumenterar att både den första och andra 

demokratiseringsvågorna fick ett autoritärt bakslag eftersom de flesta 

nydemokratierna återigen införde autoritära styrelseskick efter det 

demokratiseringen. Den tredje vågen påbörjades däremot år 1974 med att 

den portugisiske diktatorn Marcello Caetano blev störtat. Följderna av detta 

regimbyte blev den fjärde vågen där ett trettiotal andra stater påbörjade en 

demokratiseringsprocess under en femton års period. Den tredje 

demokratiseringsvågen är ett modernt historiskt fenomen i den politiska 

världen som fortfarande påverkar de nutida demokratiska processerna samt 

tillgav den statsvetenskapliga forskningen ett teoretiskt ramverk angående 

demokratisering. (Huntington 1991: 3–5) En annan omtalad teori är Larry 

Diamond demokratiseringteori som utgår ifrån interna och externa faktorer. 

Dessa faktorer är specificerade för att kunna identifiera nationella och 

internationella faktorer som påverkar en demokratiseringsprocess. (Diamond 

2008: 88-135) 

Sedan Huntington publicerade sin waves of democracy teori i början av 

1990-talet har världen utvecklats som aldrig för, den teknologiska 

utvecklingen har varit markant och bidragit med både positiva och negativa 

politiska förändringar. De positiva är att som enskild individ kunna vara 

konstant digitalt uppkopplad och således kunna sprida och få information 

oreglerat. Det negativa är däremot att den politiska makten försöker 

censurera och kontrollera det digitala informationsflödet. Med hjälp av 

internet och sociala medier existerar möjligheten att kontakta individer 

omedelbart utan några svårigheter i stora delar av världen. Denna 

digitaliserade tillvägagångssättet möjliggör att upprätta parallella nationella 

protester i form utav samma slag, civilbefolkningen ser och lär sig 

demokratiseringsmodellen. Men det är endast möjligt om den civila 
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samhället utnyttjar den nya möjligheten som uppkommit med 

digitaliseringen. Inom detta fall blev Tunisien förebilden för arabvärlden som 

de resterande länderna som påverkades av den arabiska vården efterliknande. 

(Howard, Hussain 2013: 17-18) 

1.2 Syfte & Frågeställning 

Syftet men denna undersökningen är att undersöka och jämföra länderna 

Tunisien och Egypten för att kunna framföra vilka indikatorer som påverkat 

de respektive staternas demokratiseringsprocess utifrån arabiska vårens 

försök till folkstyre.  

Varför har demokratisering lyckats i Tunisien men inte i Egypten? 

Den arabiska våren förändrade regimen i både dessa länder. Efter maktskiftet 

hade både länderna ett demokratiskt val. I Egypten förkastas den 

demokratiska konstitutionen och militären övertog makten i staten, men i 

Tunisien står den nya författningen kvar och demokratin är fortfarande aktiv i 

landet.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen kommer bestå av fyra delar, den första delen börjar med en 

inledning av forskningsämnet och en kort beskrivningen av viktiga 

händelser, inom den första delen presenteras även frågeställningen & syftet 

och val av fallen.  

Den andra delen består av en metodik samt presenteras det empiriska 

materialet som forskningen kommer använda sig utav. Den tredje delen 

presenterar tidigare forskning om demokratisering och demokrati. Vidare  
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kommer den teoretiska utgångspunkten förklaras och avgränsas. Den fjärde 

och sista delen av uppsatsen kommer inneha en grundlig analys av fallen och 

uppsatsen avslutas med en slutsats. 

1.4 Val av fall 

I denna uppsats är det länderna Tunisien och Egypten som jämförs inom en 

demokratiseringsstudie. Anledningar varför länderna Tunisien och Egypten 

jämförs är eftersom båda länderna genomgick en demokratiseringsprocess 

under samma tidsepok, den arabiska våren. Egypten misslyckades med att 

bibehålla demokratin och styret återgick till autoritära krafter. Tunisien har 

däremot lyckats etablera ett demokratiskt system med fria i val efter att 

diktatorn Ben Ali störtats ifrån makten av folket. Det intressanta 

forskningsämnet är vilka faktorer som påverkat resultatet av 

demokratiseringsprocessen i respektive land. Genom att analysera ländernas 

demokratiseringsprocess utifrån fyra demokratiseringsfaktorer som 

framställts utav teoretikern Larry Diamonds, vill jag kunna framföra de 

avgörande faktorerna till Egyptens misslyckande samt Tunisien 

framgångsrika demokratisering.  

2. Metod 
Undersökningen som bedrivs kommer utgå ifrån kvalitativa metoder och 

målet med undersökningen är analysera två stater med nästintill likadana 

komponenter för att kunna framföra ett resultat varför ländernas utfall skiljer 

sig åt. Uppsatsens metodik kommer använda sig utav flertal 

forskningsdesigner för att kunna genomföra undersökningen: en förklarande 

studie, teori konsumerande studie, en jämförande demokratiseringsstudie 

samt en mest liknande studie(most similar systemsdesign). 
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Den förklarande studie forskningsdesign är en utmärkt forskningsdesign som 

kan användas för att förklara varför statsvetenskapliga fenomen som arabiska 

våren sker. I denna undersökning användes den för att besvara varför det ena 

landet i samma region fick en någorlunda positiv demokratiskt utveckling 

medans det andra landet återigen hamnade i ett autoritärt militärdiktatur 

(Esaiasson et. al. 2017: 37) För att kunna operationalisera fram ett resultat 

kommer varför frågor ställas kontinuerligt under uppsatsens olika steg.  

Undersökningen kommer använda sig av teori konsumerande studier för att 

testa den existerande demokratiseringsteorin utvecklad av statsvetaren Larry 

Diamond, som utgår ifrån fyra interna och fem externa faktorerna. En 

avgränsning har skett inom den teoretiska utgångspunkten till två interna och 

två externa faktorer, faktorer kommer att prövas inom det empiriska 

materialet som presenteras. Undersökningen kommer använda dessa fyra 

faktorer för att kunna förklara utfallet utav demokratiseringsprocesserna som 

förändrade ländernas politiska landskap inom samma tidsepok. (Esaiasson et. 

al. 2017: 41-42) Vidare inom uppsatsen kommer den teoretiska 

utgångspunkten preciseras.  

Inom uppsatsen kommer det genomföras en jämförande demokratisering 

studie mellan nationalstaterna Egypten och Tunisien. En jämförande 

demokratiserings studie innebär att undersökning utgår utifrån ett få antal 

fall, där liknelserna och skillnaderna inom båda fallen kommer att 

presenteras för att således kunna jämföra fallen med varandra. (George & 

Bennett, 2005: 18) Inom denna jämförande studien kommer analysen 

fokusera på demokratiseringsprocessen inom staterna genom att undersöka 

det politiska klimatet i länderna. Termen demokratisering är ett brett koncept 

men kommer att preciseras senare inom uppsatsen genom Larry Diamond 
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demokratiseringsteori. Analysen kommer att utforma sig efter Diamonds två  

externa och två interna faktorer. Dessa faktorer är valda för att kunna 

precisera anledningen varför Tunisien lyckades störta den autoritära regimen 

i landet och kunde inleda en framgångsrik demokratisering utav det politiska 

systemet medan det i Egypten blev istället att autoritära krafter övertog den 

politiska makten i staten, efter att den föregående autoritära regimen 

störtades utav folket. 

Undersökningen kommer använda sig utav Most similar systemsdesign som 

utgår ifrån en jämförelse av två lika fall för att kunna framföra skillnaderna i 

länderna utifrån händelserna och resultatet av demokratiseringsförsöket. 

Most similar systems design metoden utgår ifrån att fallen som undersöks 

innehar flertal likadana oberoende variablerna men har olika beroende 

variabel. I detta fall den beroende variabeln statsskicket, eftersom Egypten 

har en envåldshärskare och Tunisien har demokratiskt folkvalda makthavare. 

(George & Benner 2005: 50-51) Anledningar varför jag har valt most similar 

systemdesign istället för most different systemdesign är eftersom både dessa 

länder har olika beroende variabel men innehar flertal likadana oberoende 

variabler. De oberoende variablerna bidrar med en förståelse att dessa länder 

innehaft nästintill likadana förutsättningar för att kunna påbörja en 

demokratisering av det politiska styrelseskicket där endast en av staterna 

uppnått en framgångsrikt demokratiseringsprocess. Designmetoden bidrar 

därför med möjliga förklaringar till varför Egypten misslyckades bibehålla 

det demokratiska styrelseskicket men Tunisien lyckades. Det som most 

similar systemdesign brister på är att eliminera rivaliserande förklaringar till 

skillnad ifrån most different design. (George & Bennett, 2015: 165) 
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Dessa oberoende variabler är det som är lika med länderna, det är den 

beroende variabeln som skiljer sig åt. För att kunna göra en most similar 

design kräv det att fallen innehar likadana oberoende och annorlunda 

beroende variabel, Både Tunisien och Egypten: 

Delar den historiskt autoritära styrelsesättet,  

De delar liknande muslimska värderingar och kultur,  

Båda länderna är nordafrikanska länder som talar det arabiska språket, 

Länderna har både en homogen majoritetsbefolknings som består av 

sunnimuslimska araber, 

Både länderna har innehaft neo-liberala ekonomiska system som har skapat 

stora samhällsklyftor mellan rika och fattiga, 

Både länderna har ingått i det Ottomanska riket och sedan har länderna 

koloniserats av Europeiska länder, 

Den arabiska våren förändrade landets regim,  

Inom ländernas första demokratiska folkval var det islamistiska partier som 

blev segrarna. 

Anledningen varför jag har valt en demokratisering-studie i denna 

undersökning är eftersom det är den demokratiska utvecklingen i den 

aktuella regionen som är högaktuellt inom den statsvetenskapliga 

forskningen som bedrivs. Majoriteten utav de demokratiseringstudier som 

undersöks brukar oftast utgå ifrån en jämförande forskningsdesign detta på 

grund av de analysverktyg som den jämförande studien använder sig utav är 

utmärkta för operationalisera på demokratiseringsprocesser.  

Anledning till valet av Egypten och Tunisien var att delar de delar de 

oberoende variablerna men har olika beroende variabel samt det är ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv intressant att analysera varför resultat blev så 
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olika. Bland de länder som vart påverkade av den arabiska våren är Tunisien 

det land som fick det mest framgångsrika demokratisering medan demokratin 

aldrig fick en chans i Egypten efter nya autoritära krafter som tog över 

makten i landet efter att det demokratiska valda partiet misslyckats med sin 

uppgift. Anledningen med denna undersökning är att förstå de möjliga 

förklaringarna till det redan sammanställda resultatet.  

2.1 Material 

För kan kunna bedriva en undersökning behöver jag presentera äkta 

empiriskt material. Det kan jag göra genom att utgå ifrån de fyra källkritiska 

reglerna: äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. (Esaiasson et. al. 2017: 

291-294). Det empiriska materialen som används i uppsatsen kommer ifrån 

oberoende källor som är relevanta tills forskningsområdet, det innebär att en 

stor del av det empiriska materialet kommer bestå av statsvetenskapliga 

böcker med fokus på demokratisering inom MENA-området, relevanta 

statsvetenskapliga artiklar som är hämtade ifrån databaserna Onesearch och 

Google Scholar även internetbaserade källor som Freedomhouse och World 

Bank används för att få en oberoende överblick inom länderna. Tidskrifter 

och nyhetsartiklar används för att rapportera specifika händelsen som har 

varit avgörande för demokratiseringsprocessen. 

För att kunna framföra en undersökning behövs en metodik, 

forskningsdesignerna som används inom denna uppsats kommer att förklaras 

utifrån böckerna: Metodpraktikan skriven av Peter Esaiasson med flera 

(2012), samt även boken Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences skriven av Alexander L. George & Andrew Bennett (2005). 
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Inom den bakgrundsdelen i uppsatsen används Kenneth Perkins bok: A 

History of Modern Tunisia för att återberätta den Tunisiska politiska historien 

och för Egyptens bakgrund används Political history of modern Egypt 

en vetenskaplig artikel av Islam Islami. För att presentera händelser ifrån den 

arabiska våren händelser och dess koppling till demokratisering används 

flertal vetenskapliga uppgifter som granskar demokratisering i länderna. En 

stor del av forskningen kommer använda sig av James L. Gelvin bok: The 

Arab Uprisings: what everyone needs to know. Dessa artiklar och böcker är 

noga utvalda för att kunna bidra med äkta empiriskt material inom det 

aktuella forskningsområdet.   

3. Tidigare forskning 
Inom denna del av uppsatsen kommer tidigare forskning presenteras gällande 

det aktuella forskningsområdet som undersöks. Vissa delar av den tidigare 

forskningen kommer användas som empiriskt material inom uppsatsen. Det 

kommer även beskrivning av den teoretiskt utgångspunkten som analysen 

utgår ifrån. Den tidigare forskningen kommer att förklara begreppet 

demokrati och vad som klassas som demokratiskt utifrån demokratiteorier 

samt de olika forskarnas idéer angående demokratisering.  

3.1 Demokrati 

För att kunna bedriva uppsatsens forskningssyfte är det nödvändigt med en 

tydlig beskrivning utav begreppet demokrati. Begreppet Demokrati innebär 

ett folkstyre eller folkmakt, ett styrelsesätt där alla medborgarna i 

nationalstaten är med och påverkar den politiska makten.  

Olika forskare har utvecklat flera definitioner om vilka kriterier som är 

nödvändiga för att kunna uppnå en sann demokratisk stat men det som de 

flesta demokratiforskare har enats om är att demokratin består av ett par 
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grundläggande egenskaper. Statsvetaren Larry Diamond förklarar i sin bok: 

Developing Democracy: Towards Consolidation (1999) Att 

rättsstatsprincipen ska genomsyras i staten för att kunna räknas som 

demokratiskt vilket innebär att staten lagar gäller lika för alla medborgare, 

oavsett samhällsklass eller förmögenhet. Vidare förklarar Diamonds att 

statens regering måste utgå ifrån en konstitution och följa dens policy. Detta 

tillsammans med statliga institutioner är de kriterierna som behövs för en 

demokratiskt stat, Diamond menar att tillsammans med demokrati kommer 

även ordning och stabilitet till samhället samt att det ses som det bästa 

statsskicket eftersom alla är inkluderade i beslutsprocessen. (Diamond, 1999: 

2–3).  

En annan känd teoretiker är Seymour Martin Lipset som satte grunden för de 

moderna demokratiska teorier med i hans artikel: Some Social Requisites of 

Democracy: Economic Development and Political Legitimacy ifrån 1959. 

Lipset förklarar i artikeln att demokrati som ett politiskt system öppnar upp 

möjligheten för byte utav de valda befattningshavarna. Lipset poängterar tre 

nödvändiga kriterier för en funktionell demokrati, det första kriteriet utgår 

ifrån att det politiska systemets spelregler ska vara likvärdiga åt alla politiska 

partieter samt att vägen till den politiska makten inte ska påverkats utav 

någon värdegrund. Det andra kriteriet handlar om resultatet av det politiska 

spelet ska ge den politiska makten till en politisk grupp, parti eller koalition. 

Om inte makten tillkommer någon av dessa grupper innebär det att resultatet 

blir en instabil och oansvarig regering istället för en demokratiskt regim. Det 

tredje kriteriet poängterar nödvändigheten med en politiskt opposition för att 

det demokratiskt system ska fungera, utan det oppositionella partiet blir det 

en enpartistat vilket inte kvalificerar som en demokrati. (Lipset, 1959: 71) 

Lipset utvecklade även moderniseringsteorin med påståendet att ökad 
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ekonomisk utveckling leder till större förutsättning att etablera demokratiskt 

system. Lipset poängterar även i artikeln att högre utbildning bidrar till 

demokratiska värderingar. (Lipset, 1959: 75-85) 

Den amerikanska statsvetaren Robert Dahl presenterade två teorier angående 

demokratiska styrelsesätt inom hans bok Democracy and Its Critics ifrån 

1998. Den ena teorin omfattar fem nödvändiga kriterier som behövs följas 

för en funktionell demokrati.  

1. Effektivt deltagande 

2. Lika rösträtt 

3. Upplyst förståelse: 

4. Kontroll över dagordningen: 

5. Allomfattande medborgarskap 

Dahl anser att det utopiska direkt-demokratiska styrelseskicket är i princip 

omöjligt i vårt moderna samhälle på grund av dess begränsningar, därför har 

Dahl utvecklat begreppet polyarki vilket innebär ett representerat 

demokratiskt system. För att inneha ett fungerande polyarkiskt styrelseskick 

krävs det de följande sju institutionerna:  

1. Valda Befattningshavare 

2. Fria och rättvisa val 

3. Allmän och lika rösträtt 

4. Rätt till att ställa upp i val 

5. Yttrandefrihet 

6. Tillgång till alternativa informationskällor 
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7. Fria organisationer 

Enligt Dahl är de här sju institutionerna nödvändiga för att en stat ska 

upprätthålla ett representativt demokratiskt styrelsesätt. Dahl förklarar 

polyarki som det historiska utfallet av demokratiseringen och liberaliseringen  

utav nationalstaten. Polyarkins institutioner är utformade för det 

demokratiska statsskicket. (Dahl, 1989: 216-224; Silander, 2012: s. 23) 

3.2 Demokratisering 

Demokratiseringsprocesser är den övergångsprocess ifrån ett icke-

demokratiskt styrelsesätt till ett folkstyre med demokratiska värderingar. Det 

intressanta med demokratiseringsforskning är den processaspekt som 

framhållas, frågorna som ställs inom den demokratiseringsforskningen: Hur 

kommer demokratisering igång?; Vilka faser genomgår den? Hur kan den 

stanna av, återkallas eller börja på nytt? vilka faktorer är avgörande? från 

vilka historiska och sociala utgångspunkter startar processen? hur mycket 

betyder själva utgångspunkten för processernas framskridande?  

 

De olika stadierna inom demokratiseringsprocessen är alla nödvändiga för att 

kunna fullborda demokratin, det är lika viktigt att forska om 

förutsättningarna och orsaker för demokratisering som kvalifikationerna som 

är nödvändiga för att demokratin ska överleva i den nya demokratiska staten. 

Konsolideringen av det nyetablerade demokratiska systemet innebär att 

demokratin inte bara ska implementeras utan den måste skötas om och 

vårdas, om den ska kunna upprätthållas som statens styrelsesätt. Orsakerna 

för demokratisering och dess konsolidering kan skilja sig åt. (Karvonen, 

1997: 25) 
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Joseph Schumpeter utvecklade sin teori som drar sambandet med att 

demokratiska styrelsesätt förekommer i samhällen där den styrande makten 

påverkas av internationella påtryckningar att konkurrera om folkets röster 

samt rättigheten att öppet yttra sina åsikter. (Hyden, 1998: 10) 

En känd forskning angående transititonsteorier inom demokratisering 

påbörjades i Woodrow Wilson Center i Washington i slutet av 1970-talet. 

Forskningen bedrevs av forskarna Guillermo O’Donell, Philippe C. 

Schmitter och Laurence Whitehead. Projektet inledes i en högaktuell 

tidsepok inom  demokratiseringsövergångar som påverkade både Sydeuropa 

och Latinamerika. Resultatet av forskningen blev fyra huvudrapporter: En 

bok om sydeuropeiska övergångar, en om Latinamerika, en tredje om 

komparativa perspektiv samt avslutningsvis en rapport om teoretiska 

slutsatser vilket blev projektets mest uppmärksammande publikation: 

Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain 

Democracies. Inom dessa publikationer definieras transition som intervallet 

mellan en regim och en annan. (Karvonen, 1997: 76)  

Linz & Stepan formulerade sin teori i deras bok: Problems of Democratic 

Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-

Communist Europe som publicerades 1996. Lipsets teori utgår ifrån att den 

demokratiska transitionen endast kan vara avslutad när den politiska makten 

är folkvald ifrån fria och rättvisa val. Lipset påpekar att den nya regeringen 

måste inneha makten att införa nya politiska förändringar, annars är inte 

demokratin legitim. Vidare utvecklar Lipset att den verkställande, 

lagstiftande och dömande makten måste ha uppkommit ifrån ett demokratiskt 

sätt. (Linz & Stepan, 1996: 3-4) 

Olika demokratiska samhällen har haft en annorlunda påverkan av sin 

demokratiseringsprocess. Men för att den nya demokratiska staten ska kunna 
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bli en liberal demokrati måste den upprätthålla demokratiska institutioner. 

Eftersom dessa institutioner har i uppgift att kontrollera samt förbättra 

demokratin. Endast när dessa krav är uppfyllda kan en stat bli betecknad som 

en liberal demokrati. Men det är inte bara systemet som måste ingå i en 

förändring, utan även folket behöver inskaffa sig demokratiska värderingar 

för att kunna fullborda konsolideringen av ett demokratiskt samhälle och 

system. (Linz & Stepan, 1996: 5-6) 

Den amerikanska statsvetaren Samuel P. Huntington. Huntington diskuterar 

både negativa och positiva faktorer till demokratiseringsprocessen samt 

fokuserar på icke-demokratiska regimers inställning till det demokratiska 

systemet. (Huntington, 1993: 124) Huntington formulerade även 

demokratiseringsvågs teorien som utgår ifrån att demokratisering i världen 

historiskt har uppkommit i tre olika vågor, som förändrat den påverkande 

tidsepoken. Den första vågen uppkom 1828 och varade fram tills 1926, 

länder som Förenta Staterna, Storbritannien, Frankrike, Schweiz osv. blev 

demokratiserade inom den första vågen. Konsolidering av dessa 

demokratierna var inte optimal eftersom flertal av dessa ländernas demokrati 

blev övertagna av militärkupper eller fascistiska regimer. Den andra vågen 

började efter andra världskrigets slut, demokratiseringen gör en återkomst 

inom de forna fascistiska regimer och koloniserade länder. Den andra vågen 

varade från 1943 tills 1962. Men även denna våg fick ett autoritärt bakslag i 

slutet av 1950-talet som fortsatte fram tills den tredje vågen av 

demokratisering. Den tredje vågen började 1974 med att den autoritära 

portugisiska regimen blir demokratiserad genom en icke-våldsam 

militärkupp. Detta startade den demokratiseringsvåg som hade inflytande på 

demokratiseringen i ytterligare trettio länder under en femton års period. 

(Huntington, 1993 s. 3-5) Huntington poängterar att de tre viktigaste 
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interaktionerna inom den tredje vågen var mellan regeringen och 

oppositionen, mellan folket som är för en demokratisk förändring och de som 

är emot förändring och mellan moderata och extrema inom oppositionen. 

(Huntington, 1993; s. 123) Fortsättningsvis förklarar Huntington att dessa 

faktorer är anledningen varför demokratiseringsprocessen lyckas: 

Urbanisering, militära misslyckanden, stark medelklass, hög utbildningsnivå, 

demokratiska styrelser inom sociala grupperingar, politiska ledare dedicerade 

till demokratisering, samt ekonomiskt utveckling och sociala modernisering. 

(Huntington, 1993: 37)  

3.3 Islam och demokrati  

Sedan avkolonisering utav arabvärlden har regionen präglats av autoritärt 

ledarskap, men den arabiska politiken har genomgått väsentliga politiska, 

sociala och ekonomiska förändringar inom de senaste tre decennierna. 

Däremot har den demokratiska utvecklingen i regionen varit nästintill 

obefintlig fram till den arabiska våren. (Haerpfer et. al. 2009 s. 321) 

Relationen mellan islam och demokrati har forskats av flertal forskare genom  

tiderna. Genom historien har demokratiseringsförsök inom muslimska länder 

misslyckats på olika sätt. I Irak försökte USA påtvinga en demokratisering 

genom militär intervention men misslyckades katastrofalt.(Beethman 2009) 

Turkiet som innehaft demokratiska värderingar i decennium men numera har 

Erdogan intagit en mer autoritär inriktning och landet klassas inte som fritt 

enligt Freedomhouse.  

Olika forskare har utvecklat förklaringar till varför det autoritära 

styrelsesättet är inpräglat inom den arabiska världen. Professorn George 

Lakoff förklaring är den inpräglade autoritära övermakten av Islam i de 

arabiska samhällen. Andra forskare som avlidna professorn Elie Kedourie 
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poängterar i hans bok: Politics in the Middle East, där han skyller på det 

naturliga autoritära statsskicket inom den arabiska politiska kulturen. 

Möjligtvis den mest uppmärksammande publikationen som utgavs 1996 

framförde en banbrytande forskningen inom ämnet är ifrån boken: Islam and 

Democracy som är skriven av John L. Esposito och John Obert Voll. Denna 

bok förklarar utifrån sex muslimska länder som använts som fallstudier att 

islam och demokratiskt system inte är en omöjlig kombination men 

skillnaderna i de sociokulturella och historiska utvecklingen har formulerat 

en skiftande inställning till demokrati. (Esposito & Voll, 2015: 5-11) 

Det som kan sammanställas utifrån den tidigare forskningen är att 

institutioner inte uppfyller sin funktion inom den arabiska världen. Frånvaron 

ifrån det civila samhället, saknaden av den oberoende mellanklassen som 

strävar efter demokratisering. Samt även de internationella och regionala 

stödet till de autoritära regimer är alla faktorer varför demokratisering inte 

har lyckats i regionen. (Haerpfer et. al. 2009: 322)  

Samuel P. Huntington menade att muslimska länder inte kommer kunna ha 

en demokratiseringsvåg på grund av att islam och demokrati inte fungerar 

ihop. Specifikt att den arabiska världen kommer inneha svårigheter av 

införandet av demokrati. (Esposito & Voll, 2015: 4) Den arabiska våren 

bevisade dock att det muslimska folket är positivt inriktade inför demokrati. 

Resultaten av den arabiska våren visar däremot att demokrati fortfarande är 

långt ifrån verklighet inom arabisk värld. 

Den arabiska våren kunde ha blivit den fjärde demokratiseringsvågen. I 

Nordafrika fanns det stora förhoppningar om att inleda demokratiska system 

i länder där den autoritära regimen störtades av folket relativt snabbt. 

Länderna Tunisien, Egypten och Libyen innehav goda chanser för demokrati, 

men efter fallet av de autoritära regimerna var det endast Tunisien som har 
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lyckats kvarhålla sig till den demokratiska författningen. Egypten lyckades 

nå en transistons-fas men misslyckades till den konsoliderings-fas eftersom 

militären övertog makten i landet. Libyen är nuvarande klassad som en 

”misslyckad stat” där islamistiska grupperingar växer och kaoset eskalerar. 

Det som kan sammanställas är att den fjärde demokratiseringsvågen 

misslyckades och lämnade ett maktvakumm som extrema grupperingar 

utnyttjat för att stärka sin position i regionen. (Diamond, 2011: 299-307) 

Dessa händelseförlopp kan ses som en omvänd demokratiseringsvåg, precis 

som den första och den andra demokratiseringsvågen, blev även den arabiska 

våren ett offer för den autoritära återkomsten. Det existerar flera faktorer 

varför den misslyckades som: bristande demokratiska värderingarna, 

ekonomiska kriser och polariserade socialt och politiskt samhällen. Även 

snöbollseffekten har en inverkan eftersom länderna följer varandras 

utveckling. (Huntington, 1991: 290–291) 

3.4 Teoretiskt utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten inom denna uppsats kommer utgå ifrån Larry 

Diamonds interna- och externa demokratiseringsfaktorer som han presenterar 

i hans bok: The Spirit of Democracy, The struggle to build free societies 

throughout the world. Diamond teori utgår ifrån nio faktorer, fyra interna och 

fem externa och hur de framdriver demokratiseringsprocessen, han framför 

både de negativa och positiva aspekten dessa faktorer har på demokrati och 

demokratiseringsprocessen.  

Anledningen varför en avgränsning har skett inom denna 

demokratiseringsforskning till endast fyra av nio faktorer är för att kunna få 

en djupare förståelse om de valda faktorerna samt inneha en rimlig 

forskningsprocess. Dessa fyra faktorer som Diamond har utvecklat används 

för att kunna förklara Tunisiens och Egyptens demokratiseringsprocess samt 
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ska assistera mig att framföra ett resultat om varför Tunisien lyckades med 

konsolidering av demokratin där Egypten misslyckades.  

3.6 Diamond demokratiseringsfaktorer 

Larry Diamond utgår ifrån tre aspekter inom demokratisering som han har 

listat i hans bok The spirit of democracy: the struggle to build free societies 

throughout the world. Demokratiseringsfaktorerna är uppdelade som 

externa-, interna- och regionala faktorer som fokuserar på frågan om vad som 

driver demokratin. På grund av tid- och utrymmet för denna forskning är en 

avgränsning nödvändig för att kunna bedriva en möjlig 

demokratiseringsforskning om de valda länderna. Diamond påpekar att 

legitimitet bland befolkning är avgörande för att upprätthålla ett styrelsesätt 

oavsett om det är autoritärt eller demokratiskt. (Diamond, 2012: 88-153)  

De interna faktorerna som är fyra stycken och behandlar de bedrivande 

faktorerna som: autoritär splittring, autoritär utveckling, fria värderingar, 

civilsamhällets resning. Diamond har utvecklat dessa faktorer för att kunna 

förstå och förklara hur statens befolkning som utgör det civila samhället 

inom staten och folkets värderingar, samt hur regimen i den autoritära staten 

är utvecklad och hur den regerar över det politiska arenan med fokus på 

sociala och ekonomiska utvecklingen inom nationalstaten. (Diamond, 2012: 

88-105)  

Fortsättningsvis har Diamond utvecklat fem externa faktorer som: diffusions 

och demokratiserings effekt, fredligt tryck, begränsningar för sanktioner och 

bistånd, demokratiassistans och demokratisering genom våld. De här 

faktorerna framhäver demokratiserings påtryckningar ifrån det 

internationella samfundet med fokus på militära interventioner, sanktioner, 

demokratibistånd och den så kallade ”snöbollseffekten” som förser folket i 
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autoritära stater med demokratiserings tillvägagångssätt. (Diamond, 2012: 

106-134)  

Det avslutande avsnittet angående de regionala faktorer lägger ner en stor del 

av fokuset på hur regionala organisationer påverkar demokratiseringen, både 

Tunisien och Egypten är en del av Arabförbundet som är den ledande 

mellanstatliga organisationen i regionen som icke prioriterat 

demokratiseringsfrågor på sin agenda på grund av att den har präglats av 

autoritära stater som vill bibehålla sina maktpositioner. (Diamond, 2012:  

151)  

På grund av de regionala faktorernas irrelevans för att kunna besvara 

frågeställningen samt det begränsade forskningsutrymmet inom denna 

uppsats är fokuset endast på de interna- och externa faktorerna. Inom de nio 

faktorerna har en avgränsning skett till endast fyra faktorer, två interna och 

två externa för att kunna ge en djupare analys av dessa länder har jag valt de 

faktorerna som anses mest relevant till forskningsämnen. (Diamond, 2012: 

88-134) 

De interna faktorerna som är inkluderade i analysen är Auktoritär utveckling 

som används för att förklara de ekonomiska anledningarna som den höga 

arbetslöshet bland examinerade universitetsstudenter, matbristen i regionen 

och oljeprisernas nedgång. (QadirMushtaq & Afzal, 2017: 1-4; Diamond, 

2012: 94-97) Den andra faktorn Civilsamhällets resning kommer ha en 

betydande roll för att förklara varför folket inom staterna började protestera 

gentemot regimerna samt informationssamhället och sociala mediernas roll 

inom protesterna. (QadirMushtaq & Afzal, 2017: 5-6; Diamond, 2012: 

102-105)  
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Den externa faktorn demokratiassistans som kommer användas för att 

förklara det internationella stödet för protesterna. (Diamond, 2012: 120-133) 

diffussion och demostrationseffekter som används eftersom protesterna som 

originellt hade sin ursprung i Tunisien spred sig till stora delar av Nordafrika 

och mellanöstern. (Diamond, 2012: 108-111; Huntington, 1991: 100-101; 

Howard, Hussain,  2013: 20-22). 

3.6.1 Autoritär utveckling 
Historiskt har flertal autoritära regimer lyckats med att upprätthålla en 

framgångsrik ekonomiskt utveckling, konsekvensen av den ekonomiska 

utvecklingen blir bättre förutsättningar för befolkningen som högre  

utbildningsnivå, mer tillgänglig information och en större medelklass vilket 

ökar förutsättningar för demokratisering. Detta möjliggör två alternativa 

möjligheter: Det ena att övergången till ett demokratiskt system är mer 

sannolikt. Det andra att den ekonomiska utvecklingen i landet ökar 

sannolikheten att upprätthålla demokratin är den väll framträder. Relationen 

mellan ekonomisk utveckling och demokratiserings har forskats av flertal 

teoretiker som hävdar att den ekonomiska tillväxten påverkar friheten i 

landet även utanför västvärlden, samtidigt poängterar andra teoretiker att den 

arabiska världen kan vara undantaget till detta fenomen. (Diamond, 2012: s. 

90-97) 

3.6.2 Civilsamhällets resning 
Civilsamhället har en avgörande roll inom demokratisering, eftersom det 

endast med civilsamhällets stöd går att genomföra en lyckad 

demokratisering. Civilsamhällets revolt gentemot den autoritära regimen 

förekommer när befolkningen i landet har ett missnöje gentemot den 

nuvarande regimen, civilsamhället väljer därefter att förklara regimen 

illegitim. Det kan existera flertal anledningar varför detta missnöje skulle 
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uppkomma bland det civila samhället, som att regimen förtrycker den civila 

befolkningen genom att begränsa informationsflödet och förbjuda politisk 

opposition. Autoritära regimer använder våld för att förtrycka den politiska 

oppositionen. Andra faktorer kan vara att folkets värderingar har blivit mer 

demokratiska men det kan även förekomma att de högre samhällsandan 

allierar sig med proletariatet och reser sig gentemot regimen. Men det 

verkliga demokratiska samhället kan återspeglas inom kapaciteten på de 

oberoende organisationerna eftersom de har innehaft en central grundpelare 

genom den demokratiska historien. (Diamond, 2012: 102-105) 

3.6.3 Demokratiassistans 
Den externa faktorn demokratiassistans utgår ifrån att en icke-demokratisk 

stat får internationellt stöd för att främja en demokratisering i landet. Genom 

att influenserna och stödja de demokratiska krafterna i statens regering och 

civilsamhället samt även aktörer som arbetar för demokrati för landet i exil 

vill internationella aktörer som arbetar för en liberal demokratisk världsbild 

påskynda den demokratiska processen i länder genom att bidra med material, 

tekniskt och moraliskt stöd till de demokratiska krafterna.  

National Endowment of Democracy (NED) skapades av USA och dess 

allierade år 1983 för att kunna framföra biståndet till demokratiska krafter i 

den autoritära världen för att bidraget skulle komma från en icke statlig 

organisation. NED lyckades tillsammans med fyra andra amerikansk ledda 

organisationer att stödja demokratiska rörelser och övergångar över hela 

världen. NED stöd var avgörande i framgångsrika 

demokratiseringsövergångar i länder som Polen, Nicaragua och Chile. Det 

ekonomiska biståndet är avgörande i NED stöd till demokratiska aktörer 

eftersom det är en avgörande faktor.  
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När ett demokratiskt system upprättas i en stat kommer biståndet att gradvist 

anpassa sig för att kunna konsolidera demokratin genom att förstärka de 

demokratiska institutionen, förstärka det civila samhället, övervaka 

demokratiska val, bygga en demokratiskt kultur. Men för att biståndet ska 

nyttjas på ett effektivt sätt måste det existera aktörer som arbetar för den 

nyfunna demokratin. (Diamond, 2012: 120-133)  

3.6.4 Diffusions och demonstrationseffekt 
Demonstrationseffekten handlar om spridningen av demokratiska krafter 

transnationellt. Genom kommunikation kan en stat i demokratisk övergång få 

information och stöd utav redan stabila demokratiska stater om hur de ska 

fullborda demokratisering samt konsolidera den. Stater som ligger i samma 

region och delar de kulturella aspekterna tenderar att lära sig att följa samma 

spår om det sker en demokratisering inom regionen. 

För att en stat ska ta lärdom av en lyckad demokratisering behöver inte 

länderna vara i samma region, utan med hjälp av den breda tillgängliga 

kommunikationen och informationen har nästintill alla samhällen möjlighet 

att ta lärdom av lyckade demokratiska övergångar. 

Tidigare demokratiseringsvågor medför en modell för demokratiseringen. 

Modellen medför en stimulerad och instruerad demokratisering för att påvisa 

effekten av demonstrationer och huruvida ett undvikande av tidigare misstag 

kan ske. Hänvisningen påvisar huruvida demokratisering processen kan se ut 

samt att det är möjligt att genomgå en demokratisering med hjälp av folkliga 

demonstrationer. Detta fenomen har haft en stor påverkan på särskilda 

regioner av världen där flertal stater demokratiserat under samma tidsepok. 

denna spridningseffekt har även blivit betecknad som ”snöbollseffekten”, där 

en lyckad demokratiskt övergång inspirerar den civila befolkningen inom 

autoritära stater och skrämmer den autoritära regimen vilket kan göra att 
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regimen gör drastiska åtgärder och öppnar till samarbete med andra 

autoritära regimer i regionen för att kunna lära varandra hur man ska 

förtrycka den demokratiska utvecklingen för att bibehålla makten. 

Diffusionseffekten fokuserar på individer inom autoritära staten som vistas 

eller kommunicerat till demokratiska samhället och tagit lärdom av det 

demokratiska styrelsesättet och värderingarna. Vilket de sedan hemför och 

sprider till den autoritära statens civilsamhälle. (Diamond, 2012: 107-111)  

4.0 Bakgrund 
De respektive länderna, Tunisien och Egypten delar båda den arabiska 

historien, kulturen samt värderingar. De har även en sunnimuslimsk majoritet 

och är arabländer i Nordafrika. Länderna har varit koloniserat av europeiska 

länder, Egypten av Storbritannien och Tunisien av Frankrike. Senare har 

båda länderna styrt av envåldshärskare genom historien och båda länderna 

lyckades framgångsrikt störta sin respektive regim som styrt länderna i 

decennium fram till den arabiska våren inträffade och folket valde att 

revoltera. (Gelvin, 2012: 34-37) 

4.0.1 Egypten 
Egypten är känt för sin antika historia, benämns av historien som den stora 

civilisation vid Nilen. Sedan Egyptens stormaktstid har flertal stora riken 

erövrat det största arabiska landet. Året 1922 lyckades Egypten genom 

protester och revolter få självständighet ifrån Storbritannien. Muslimska 

brödraskapet bildades 1928 av anti-kolonialister med starka religösa 

värderingar. Brödraskapet skulle ha en stor roll inom den framtida politiska 

historien i Egypten. (Nationalencyklopedin, 2018) Trettio år senare 1952 

genomförde militären en statskupp och tillsatte Gamal Abdel Nasser som 

president. Sedan dess har militären i stort sätt innehaft den största 
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maktbefogenheten i landet där de stora egyptiska ledarna har uppkommit 

ifrån militärt ursprung. Samma år som Gamal Abdel Nassar tillträde som 

president lämnade de sista brittiska styrkorna den strategiskt viktiga 

Suezkanalen som är porten mellan Europa och Asien utan att färdas runt 

Afrika. Nassar utnyttjade tillfället att förstärka den egyptiska 

självständigheten genom att nationalisera den fransk-brittiska kanalen. 

Vidare utvecklade President Abdel Nassar Assuandammen som stod klar 

1971 som möjliggjorde konstbevattning av jordbruket vilket innebär att två 

skördar per år kan framställas. Under Abdel Nassar styrelse var Arabiska 

socialistunionen(ASU) det enda tillåtna politiska partiet som hade i sin 

agenda att återförena araber genom att sprida panarabism i regionen. Följden 

blev sexdagarskriget med Israel som Egypten och dess allierade förlorade. 

Abdul Nassar förlorade inte bara kriget utan även stödet i hemlandet där 

både arbetare och studenter krävde presidentens avgång. (Islam, 2016: 

195-197) 

1970 avled Nassar och efterträdes av en annan medlem av de fria officerarna 

Anwar Al-Saadat. Under Saadats regim prioriterades Egyptens nationalism 

framför panarabism Saadat öppnade för samarbete med USA och bröt 

förbindelserna med Sovjetunionen som Abdul Nassar hade utvecklat under 

hans tid. President Saadat avskaffade enpartisystem 1976 och tillät 

etableringen av flerpartisystemet, men den absoluta politiska makten 

tillhörde förfarande Saadat och hans parti som bestod av hans närmaste 

förtrodda. Muslimska brödraskapet tilltäts arbeta fritt i landet och slutligen 

blev det nya upprättades det nya Wafd partiet där originella partiet upplöstes 

med 1953 militärkuppen. (Nationalencyklopedin, 2018) År 1977 led landet 

av stora ekonomiska problem vilket gjorde att folket började protestera 

gentemot Saadats regim. Saadat slöt fred med grannlandet Israel i hopp om 
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att förbättra ekonomin men den ekonomin i landet förbättrades inte av 

fredsavtalet. Vilket ökade stödet för den islamistiska oppositionen. År 1981 

mördades Saadat av medlemmar av den islamistiska organisationen Al-Jihad. 

(Landguiden, 2016; Islam, 2016: 198-200) 

Saadat efterträdes av Hosni Mubarak som var Egyptens president ifrån 1981 

fram till den arabiska vårens framväxt i 2011. Under Mubaraks tid vid 

makten präglades den egyptiska staten av islamistisk terrorism ifrån 

islamiska organisationer som Al-Gamaa Al-Islamiya. Mubaraks regim 

svarade dessa grupperingar med våldsamma attacker i form av 

massarresteringar och avrättningar, tortyr och det militära våldet i landet 

eskalerade till ett litet inbördeskrig i södra delen av landet. Mubarak införde 

en mer autoritär styrelseinriktning när han förbjöd oppositionella partier i 

landets val 1990, i framtida valen inkluderas samtliga partier men Mubaraks 

regim kritiserades att manipulera valresultaten och arrestera oppositionen. 

2007 ersatte Mubarakregimen undantagslagstiftningen för att stärka 

Presidenten Hosni Mubarak maktbefogenheten i landet. 

(Nationalencyklopedin, 2018; Islam, 2016: 200-203)  

Den arabiska vårens protester nådde Egypten i Januari 2011, men folkliga 

protester gentemot Mubarakregimen hade förekommit under hela decenniet. 

Det som skiljde sig med de tidigare protesterna var att militären till slut gick 

emot Mubarak och ställde sig på folkets sida. Tillsammans lyckades 

oppositionen ena sig och mobilisera intensiva protester emot Mubarak, den 

11 februari 2011 avgick Hosni Mubarak som president. Militären övertog sin 

historiska position som landets styrande genom Väpnade styrkornas högsta 

råd (SCAF) efter Mubaraks avgång. SCAF ville inte återinföra det tidigare 

militära autoritära styret utan existerade som en tillfällig lösning tills folket 
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valt sin egen ledare genom ett demokratiskt val. (Martini, Taylor, 2011: 127–

129)  

I mars år 2011 fängslades Mubarak för att han beordrat mord på de 

protesterande samt för den korruption som rådde då under hans tid som 

president. År 2012 blev Mubarak dömd till livstidsfängelse för de åtalade 

punkterna. I november 2011 infördes Egyptens nya parlamentsval, processen 

att genomföra parlamentsvalet tog fram till februari 2012. Parlamentets 

uppgift blev att konstruera  en rättvis och demokratisk konstitution till landet 

innan presidentvalet skulle ske. I parlamentsvalet var muslimska 

brödraskapet vinnarna, men det islamistiska partiet Al-Nur fick ungefär en 

fjärdedel av parlamentets mandat. Detta innebar att parlamentet dominerades 

av partier med muslimskt inflytande vilket gjorde den icke muslimska 

oppositionen orolig för en islamisering av staten. På grund av detta 

annullerade Egyptens högsta författningsdomstol parlamentet. Detta 

påverkade inte presidentvalet som inträffade efter ogiltighetsförklaringen av 

parlamentet, där muslimska brödraskapets kandidat Mohammed Mursi vann 

presidentvalet med 53% av rösterna. Efter att Mursi fått presidentmakten bröt 

han alla förbindelser med muslimska brödraskapet, men hamnade ändå i en 

maktkamp med militären. Mursi misslyckande att ena den Egyptiska 

nationen och landet fick ingen ekonomisk utveckling efter maktskiftet. Den 

30 juni 2013 påbörjades nya protester i Egypten som krävde president Mursis 

avgång och den 4 juli 2013 kuppades Mursi ifrån presidentpositionen av 

militären. Därefter har den dåvarande arméchefen och nuvarande presidenten 

av Egypten Abd al-Fattah Al-Sisi återigen förvandlat Egypten till en 

militärdiktatur och använder sig utav odemokratiska sätt att bibehålla makten 

och förtrycker den politiska oppositionen. Al-Sisis regim har kritiseras av 

flertal människorättsorganisationer som Amnesty (Amnesty, 2018),  Human 
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Rights Watch. Freedomhouse klassar staten som not free och klassas som 

6/7 på frihets, politiska och civila rättigheter, 7 är det högsta värdet (mest 

autoritära) sammanlagt har den ett värde av 28/100 (0=minst fri, 100=högst 

fri). (Freedomhouse, 2018; Nationalencyklopedi, 2018; Landguiden, 2016) 

Mars 2017 friades Mubarak ifrån högsta domstolen för alla brott hans dömts 

och åtalats för och därmed släpptes fri. (CNN, 2018) 

4.0.2 Tunisien  
Tunisien blev officiellt självständigt ifrån Frankrike 1956, året därpå tog 

Habib Bourguiba position som landets statschef. Bourguiba kom att styra 

Tunisien fram till 1987, han avskaffades av sina närmaste betrodda eftersom 

han ansågs icke kapabel att styra nationen på grund av senilitet, men det 

folkliga missnöjet gentemot Bourguiba och landet präglades av folkliga 

protester under 1980-talet. Premiärministern Zine al-Abidin Ben Ali svors in 

som president efter Bourguibas avgång, den nya premiärministern lovade nya 

reformer och öppnade till politisk opposition. Men hoppet om en 

demokratiskt utveckling i landet bröts ner när han intog en mer autoritär 

inriktning och började fängsla oppositionella ledare och förtrycka den 

politiska oppositionen. (Landguiden, 2016) 

Den stora politiska omväxlingen blev när folkliga protester eskalerade efter 

att den Tunisiska gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi den 17 december 

2010 satte eld på sig själv utanför stadshuset, efter att kvinnlig polis utan 

anledning konfiskerat försäljarens varor och trakasserat honom. Bouazizi 

försökte överklaga beslutet i stadshuset i den Tunisiska staden Sidi Buzid, 

men hans förfrågan blev nekad, i protest emot orättvisa behandlingen tände 

Bouazizi eld på sig själv framför stadshuset. (Abushouk, 2016: 55; Perkings, 

2014: 222)  
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Eftersom folket kunde identifiera sig med regimens behandling av Bouazizi, 

blev han en representant av regimens förtryck emot folket. Det tunisiska 

folket led av en svår ekonomisk situation med hög arbetslöshet och utbredd 

korruption inom den offentliga sektorn. Självbränningen blev den avgörande 

faktorn till att protestera men folkets missnöje hade utvecklats under lång 

period gentemot president Ben Ali Bouazizi blev en martyr för det tunisiska 

folket. (Perkins, 2014: 223) 

Protesterna som hade sitt ursprung i den lila Tunisiska staden Sidi Bouzid 

spred sig till snabbt närliggande städer och nådde den 12 januari 2011  

huvudstaden Tunis. Regimens säkerhetsstyrkor använde sig av våldsamma 

metoder för att förtrycka folkets resning, vilket protesterna dokumenterade 

med själv av mobilkameror som snabbt spreds sig genom sociala 

mediakanaler som Facebook, Youtube, Twitter och så vidare. Genom sociala 

medier kunde det tunisiska folket få oberoende direkta uppdateringar om 

protester runtom hela landet, vilket användes förnuftigt som digitalt vapen 

emot regimen. Den tunisiska rapparen släppte en regimkritisk musikvideo 

emot regimen vilket fick mycket uppmärksamhet bland framförallt unga 

tunisier. Ben Ali försökte med flertal olika åtgärder att stoppa protesterna 

som höll på att erövra landet med löften om framtida jobbmöjligheter för 

folket samtidigt som han förkastade de protesterande som terrorister och 

stängde ner statliga institutioner som universitet, detta påståenden utifrån 

presidenten ökade endast missnöjet bland folket. Ben Ali insåg att åtgärderna 

var lönlöst vilket ledde till att den 14 januari 2011 blev presidenten tvungen 

att söka exil i Saudiarabien. (Abushouk, 2016: 56; Perkins, 2014; 223-228) 

Ben Alis avgång skapade glädje för de protesterande att de lyckats med sitt 

uppdrag men det innebär även en osäker framtid, rädslan att säkerhetsstyrkor 

som var lojala emot regimen skulle eskalera våldet, men rädslan blev inte 
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verklighet eftersom stora delar av den tunisiska polisstyrkan sympatiserade 

med de regimkritiska argumenten men hade inte vågat uttrycka sina åsikter 

under Ben Alis styre, därför valde många poliser att ansluta sig den 

regimkritiska gruppen. Det politiska läget var ostabilt och premiärministern 

under Ben Ali, Muhammad Ghannushi förklarade sig president, men lovade 

att hålla fria demokratiska val inom den första sexmånadersperioden av hans 

presidenttid. Detta skapade ett missnöje bland de protesterande som riskerat 

sina liv för att avskaffa regimen, de protesterande krävde ett helt regimbyte. 

Protesterna fortsatte tills de expanderade tills Ganusshis kontor belägrades 

och krävde förändring. Den 27 februari tog Ghannushis kortlivade 

presidentskap slut och Mohamed Beji Caid Essebsi tog över presidentposten. 

(Perkins, 2014; 229-231) 

Efter ungefär en sexmånadersperiod hade Ben Alis inflytande försvunnit och  

protesternas krav började uppfyllas som avskaffandet av statlig censur,  

åtgärder emot korruption, omhändertagandet av Ben Alis klans tillgångar. 

Påbörjandet av en utredning av den föregående regimen brott vilket ledde till 

att den före detta presidenten Ben Ali och hans fru dömdes i deras frånvaro 

till ett trettiofem års fängelsestraff för stöld. Demokratin i Tunisien hotades 

till en början av radikala islamister, åren 2012 och 2013 blev både den 

amerikanska ambassaden i Tunisien och den internationella amerikanska 

skolan attackerad av radikala islamister när två oppositionsledare blev 

lönnmördade. Folket började protestera och skyllde morden på det styrande 

islamiska partiet Ennahda partiet. (Gall, 2013) Ennahda rörelsen tog avstånd 

ifrån morden och terrorstämplade Ansar Al-Sharia, en radikal jihadist-rörelse 

i landet. (Marks, 2015: 7) 

Det som kvarstod ifrån den gamla regimen var de ekonomiska problemen 

som hög arbetslöshet och fattigdom, vilket innebar att missnöjet bland det 
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tunisiska folkets kvarlevor och protesterna fortsatte. (Gelvin, 2012: 63-64; 

Freiburg & Richter, 2015: 506; 24France, 2018) Landet klassas som fritt 

enligt Freedomhouse, den har 2.5/7 på frihet, 2/7 på politiska rättigheter och 

3/7 på civila rättigheter (7=mest autoritära), sammanfattningsvis har den ett 

70/100 (0=minst fritt, 100=högst fritt). (Freedomhouse, 2018)  

Analys 4.1 

Både Egypten och Tunisien genomförde en demokratiseringsprocess under 

samma tid men resultaten ifrån demokratiseringarna skiljer sig åt. Av alla 

länder som var påverkade av den arabiska våren är det endast Tunisien, 

landet där allting började som har lyckats bibehålla demokratin. 

Undersökningen i denna analys ska utgå ifrån de fyra utvalda, interna och 

externa faktorerna, om de lyckas förklara varför Tunisien demokratiserades 

men inte Egypten.  

4.1.1 Autoritär utveckling 
De ekonomiska förutsättningar är väsentliga för att fullborda en 

demokratisering, enligt moderniseringsteorin anses ekonomiskt utveckling 

leda till demokratisering. Autoritära stater har en tendens att inneha 

förutsättningarna för ekonomiskt utveckling som bidrar till en ökad 

urbanisering och industrialisering av samhället, vilket medför teknologisk 

utveckling och bredare informationskännedom. Dessa förändringar i 

civilsamhället medför chanserna för en demokratisering. 

En stor faktor till varför Tunisien har lyckats etablera demokrati är på grund 

av de ekonomiska förutsättningarna. Den ekonomiska skillnaderna i länderna 

är väldigt stora, Egypten är ett fattigt och stort land med en yta som är sex 

gånger så stor som Tunisien och ungefär 100 miljoner invånare har den störst 

populationen bland arabländerna, av dessa beräknas att ungefär 40% 
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beräknas leva under två dollar om dagen och 2.6 miljoner av de 40 

miljonerna egyptierna som lever i fattigdom har inte råd med det nödvändiga 

för att överleva. Tunisien däremot har en population på ungefär 11 miljoner 

och 80% av befolkningen beräknas ingå i medelklassen, tunisier är i 

genomsnitt dubbelt så förmögna än egyptier. Tunisiens befolkning är 

betydligt mer urbaniserad än den egyptiska befolkningen ungefär 67% av 

den tunisiska befolkningen lever i städer jämfört med endast 43% av den 

egyptiska. Båda länderna har neo-liberala ekonomiska system vilket skapat 

stora ekonomiska klyftor mellan samhällsklasserna. Skillnaderna i landets 

storlek och de ekonomiska förutsättningarna är avgörande för att uträtta 

demokrati. (Gelvin, 2012: 34-36; Diamond, 2012: 94-97) 

Enligt Världsbankens prognos har både länderna genomgått en ekonomisk 

utveckling under deras nya regimer men samtidigt ökar inflationen i 

länderna. Tunisien har stora problem med arbetslösheten vilket påverkar den 

nya ömtåliga demokratin i landet. (World Bank, 2018) Men Egyptens 

ekonomi börjar stabilisera och deras BNP har ökat det senaste året. (World 

Bank, 2018) 

4.1.2 Civilsamhällets resning 
Civilsamhället i Tunisien reagerade på Bouazizi självbränning genom att 

mobilisera sig gentemot regimen, folket identifierade sig själva med 

Bouazizis behandling av regimen. Folkets protester uppkom genom att 

Bouazizis satte eld på sig själv men missnöjet med regimen fanns redan 

bland folket, regimen svarade med att utplacera säkerhetsstyrkor och polis 

som använde sig av våldsamma åtgärder gentemot de protesterande. Dessa 

handlingar dokumenterades med hjälp av kameratelefoner, bilderna spred 

sedan genom sociala medier som Facebook och Youtube. Genom sociala 

medierna kunde folket få en ocensurerat verklighetsbild på regimens våld. 
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(Abushouk, 2016: 55-56) Regimen svarade med att blockera sociala medier, 

men folket använde sig av SMS-tjänster för att sprida information om 

händelser samt internationella hacker organisationer som Anonymous hjälpte 

protestanterna med att etablera brandväggar för att förbigå regimens blockad. 

Det var inte en specifik ledare som mobiliserade upproren utan det var folket 

själva som genom sociala medier lyckades uppmana folk att delta i 

protesterna, den Tunisiska rapparen lyckades ”El-General” lyckades delade 

sin låt ”Soundtrack till Revolutionen” där han kritiserade Ben Ali regimen. 

Dessa okonventionella metoder användes i jasminrevolutionen vilket gjorde 

den unik till föregående demokratiseringsprocesser och kan vara anledningen 

varför protesterna spred sig runtom den arabiska världen. (Howard & 

Hussein: 18-20) 

Digitaliseringen och informationssamhället har förändrats världen, med hjälp 

av den teknologiska utvecklingen lyckades folket i den Tunisiska staden Sidi 

Bouzid sprida en berörande tragedi om fruktförsäljaren Mohammed 

Bouazizis behandling av den Tunisiska staten, historien uppmärksammandes 

genom både nya sociala medier som Facebook och Twitter men även av 

traditionell media, som nyhetsbyrån Al-Jazeera som delade berättelsen. 

Genom dessa aktioner blev Bouazizi död ett martyrskap för den tunisiska 

revolten. (Halverson et. al, 2013: 316-318) Bouazizis martyr stannade inte i 

Tunisien utan en majoritet av den arabiska världen delade hans frustration, 

vilket ledde till att protesterna spred sig genom den arabiska världen. Det 

Egyptiska civilsamhället reste sig efter att inspirerats av den Tunisiska 

revolutionen. Men Egypten hade sin egen martyr Khaled Saeed, en 28 årig 

affärsman som blev brutalt mördad av Egyptisk polis i juni 2010. Saeeds 

historia och misshandlade likbild cirkulerade bland sociala medier och fick 

stor uppmärksamhet bland annat genom Facebook sidan ”Vi är alla Khaled 
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Saeed” (https://www.facebook.com/ElShaheeed) som hade runt 450 tusen 

följare vid protesterna, har idag 3,5 miljoner följare samt genom youtube 

klipp där Saeed hedrades. Att bli misshandlad eller mördad av statlig polis 

var ingenting annorlunda under Mubaraks styrelse men anledningen varför 

polismännen våldsamt drog Saeed ut ur internet kafé och slog livet ur honom 

var för att han hade avslöjat att poliser och narkotikasmugglare arbetade 

tillsammans genom en video på Facebook. (Halverson et. al, 2013: 318-320; 

Gelvin, 2012: 49-50) Dessa tragedier har genom den nya sociala medier 

lyckats uppmärksammats och påverkat det civila samhället i respektive land. 

Sociala medier har förenklat den digitala kommunikationen och censurerar 

inte sitt innehåll, en sådan informationsteknik är nytt i förtryckta stater där 

den oberoende median förtrycks och journalister fängslas. Genom direkta 

uppdateringar ifrån händelser kunde folk få en verklig bild utav situationen, 

det hänsynslösa våldet dokumenterades och folk reagerade genom att 

protestera emot förändring. Sociala medier hade en stor påverkan på 

upproren men var inte anledningen varför upproren uppkom, utan sociala 

mediers uppgift var att kommunicera mellan protestanter och folk som ville 

protestera samt organiserade upproren så att oppositionen kunde samordna 

sina protester. (Gelvin, 2012: 50-52; Howard & Hussein: 20-22) 

För protesterna i Tahrir torget den 25de januari gentemot den egyptiska 

ledaren Hosni Mubarak enades egyptier ifrån olika bakgrunder och politiska 

skillnader för att skapa en enad opposition, där de protesterande blev 

indelade arbetssysslor som att distribuera mat, bemanna torget, informera 

media samt sjukvård för de skadade. Dessa åtgärder var avgörande för 

oppositionen att kvarhålla torget ifrån de regimtrogna, men denna 

organisering var möjlig genom ett par nyckelrörelser som redan hade 

etablerat ett oppositionellt civilt samhälle. Den första påbörjades redan i 
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2004, ”Kefaya” var det officiella namnet på den egyptiska 

motståndsrörelsen. Den har sedan 2004 etablerat en gräsrotsrörelse emot 

Mubaraks regim och fick uppmärksamhet när de kritiserade förändringen av 

Egyptens konstitution 2005, även i valet 2010 kritiserade rörelsen 

valresultatet. Den andra är en politiskt rörelse som skapades av aktivister 

ifrån olika samhällsklasser i 2010, ”Den nationella rörelsen för förändring”. 

Rörelsen hade som mål var att demokratisera landet. Den tredje rörelsen 

kallar sig ”Den 9de mars gruppen för Egyptens självständighet”, den 

fokuserar på att hålla universiteten ifrån regimens kontroll, denna 

organisation har en betydligt viktigt roll eftersom universitetsstudenter har en 

markant påverkan när det gäller revolutioner. Den fjärde rörelsen betecknar 

sig som ”6 April ungdomsrörelsen” och skapades 2008 av aktivister och 

använde sig i stor utsträckning av sociala medier för att kunna framföra 

kritisk information om regimen och spred de Egyptiska säkerhetsstyrkornas 

övervåld emot civilbefolkning. Även muslimska brödraskapet hade stor 

påverkan eftersom de har mycket inflytande bland religösa egyptier och har 

genom historien varit en hotfull och inflytesrik opposition till moderna 

egyptiska makthavare som i mesta del bestått av militära diktaturregimer. 

Dessa fem rörelser hade en stor påverkan på civilsamhället resning vilket 

avslutade Hosni Mubaraks trettio års makthavande. (Abushouk, 2016: 56-57; 

Gelvin, 2012: 52-53) 

Oberoende organisationen har en betydande roll för att kunna konsolidera 

demokratin i nyupprättade demokratiska staten. Tunisien har upprättat den 

oberoende paraplyorganisationen Tunisiska kvartetten för nationell dialog, 

den består av fyra organisationer som arbetar i olika sektor i det tunisiska 

civilsamhället för att kunna upprätthålla det demokratin i staten. Den 

omfattar välfärden, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och arbetsliv. 
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Organisationen fick nobelpriset 2015 för deras arbete att stabilisera landet 

efter att i 2013 där ett rad politiska lönnmord inträffade och landet 

demokratisering var i risk lyckades organisationen lösa situationen fredligt 

(Nobelprize, 2019)  

4.1.3 Demokratiassistans 
Demokratiassistans används av utvecklande demokratier för att förstärka den 

demokratiska utvecklingen, den brukar oftast bestå av material och resurser 

som är nödvändiga för en demokratisk förändring eller konsolidering av en 

hotad demokratiskt stat, genom denna demokratiassistans åtgärd säkrar de 

utvecklande demokratiska länderna sina egna intressen eftersom 

demokratiska länder har en tendens att arbeta ihop och den fria marknaden 

som medföljer demokratisering används av liberala demokratier att utveckla 

handelsavtal. 

Figur 1: 
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Figur 1: Visar EU och USA Demokratiassistans före och efter den arabiska 

våren. Värdet på grafen är i miljoner av amerikanska dollar. Statistiken är 

tagen ifrån Creditor Reporting System (http://stats.oecd.org).  

Grafen visar att i Egypten har USA bidragit stora mängder tillskillnad från 

Tunisien där den Europeiska Unionen(EU) är den stora bidragsgivaren.  

USA investerade stora mängder i början av Tunisiens demokratiska 

utveckling, upp till $300 miljoner bestod bidraget av i början av 

demokratisering i landet, men i 2011 nedgraderas bidraget till $34 miljoner i 

2011 och 2012 bestod bidraget av $8.4 miljoner amerikanska dollar. Det 

verkar som att Tunisien inte längre var intressant för den amerikanska 

utrikespolitiken där länder som hade säkerhetsrisk mot radikala islamistiska 

grupperingar prioriterades. Den Europeiska Unionen har varit en inflytelserik 

aktör inom den Tunisiska demokratisering, mellan åren 2011-2013 har 

Tunisien fått ett bidrag på €485 miljoner utav EU. Den Europeiska Unionen 

har även upprättat en rad olika program och organisationer för att assistera 

den Tunisiska konsolideringen av det nya demokratiska systemet. Genom en 

oberoende övervakning av Tunisiens val och specifika program för att 

förstärka det civila samhällets. EU är även Tunisiens största handelspartner, 

ungefär 70% av Tunisiens totala export är till EU. Genom att förstärka dessa 

program och att utse Tunisien som en ”privilegierad partner” har EU bidragit 

till en stor del av upprätthållandet av det nya demokratiska systemet, men för 

att dessa åtgärder ska kunna fungera är det nödvändigt att den tunisiska 

regeringen är redo att förhandla med EU och arbete tillsammans med 

unionen. (Freyburg & Richter, 2015; 506-510) 

Al-Sisi regimen i Egypten har fått mycket stöd av Saudiarabien och 

Gulfstaterna, men även ifrån västerländska länder som USA och Europeiska 

länder som ingått i vapenaffärer med regimen eftersom Al-Sisi ses som en 
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stark ledare och effektiv emot kampen mot islamiskt terrororganisationer 

som Islamiska Staten(IS). Frankrike och Tyskland har sålt mycket vapen och 

struntat i EU embargo emot staten. Regimen får fortsatt stöt av demokratiska 

länder vilket förtrycker demokratiseringen i landet. Det som prioriteras av 

världspolitiken är Egyptens säkerhetspolitik och inte demokratiserings 

eftersom hotet gentemot Islamiska Staten i provinsen Sinai är högaktuell. 

(Miller, 2018) 

Saudiarabien har ett stort inflytande i MENA-regionen som en oljerik 

regional stormakt har den ett stort inflytande över speciellt sunnimuslimska 

länder med deras omfattande bidrag. Skillnaden mellan västländernas bidrag 

och Saudiarabiens är att det sistnämndas bidrag inte övervakas utan går 

direkt till den politiska eliten, det kan argumenteras att Saudiarabiens 

totalitära ledning vill förstärka det autoritära styrelseskicket i MENA-

regionen för att kunna bibehålla makten i sitt eget land som regional 

stormakt. Om detta stämmer undermineras Saudiarabiens stöds den 

demokratiska utvecklingen i länder. (Freyburg & Richter, 2015: 504) 

För att demokratiassistans ska kunna fungera krävs det att landet inte ska 

vara för stort, för att då har bidragen ingen påverkan inom landet. Detta kan 

vara en anledning varför Tunisien lyckats bibehålla sin demokrati eftersom 

nämt ovan, är Tunisien mycket mindre både i storlek och population jämfört 

med Egypten. Vidare måste det finnas en politisk elit som är demokratisk 

inriktade för att kunna utnyttja stöden korrekt och verkligen dra nytta av 

assistansen, vilket misslyckas i Egypten på grund av den höga korruptionen i 

landet. Tunisien har lyckats upprätthålla demokratiska institutioner som ska 

granska regeringen i hopp om att förhindra korruptionen i statsapparaten.  

Förenta Staterna har bidragit med $30 miljoner för att finansiera digitala 

aktivister som ska hjälpa folket att lära sig hantera digitala tjänster som att 
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starta hemsidor för folket i förtryckta länder. Andra västerländska länder som 

Nederländerna följer USA spår eftersom målet med denna assistans är att 

folket ska lära sig att sprida och dela med sig icke-censurerat 

informationsinnehåll och bilda oberoende informationskällor. Detta användes 

i den Egyptiska revolten där det fanns specifika guider huruvida folket kunde 

starta Facebook protester och dela bilder. (Howard & Hussein: 27) 

4.1.4 Diffusions och demonstrationseffekt 
De Egyptiska protesterna var inspirerade utifrån jasminrevolutionen i 

Tunisien, men det var inte endast den egyptiska civilbefolkningen som 

påverkades av jasminrevolutionen utan flertal regionala arabländer som 

Yemen, Syrien, Libyen osv. som påbörjade protester gentemot sina autoritära 

regimer, därför blev protesterna betecknad som den ”arabiska våren”. Hela 

regionen påverkades kraftigt av protesterna, detta fenomen är ett utmärkt 

exempel på ”snöbollseffekten” som Samuel L. Huntington utvecklade. De 

nära kulturella dragen mellan arabländerna möjliggjorde att folket vågade 

yttra sig och protesterna mot autoritära krafter som innehaft maktpositioner i 

decennium. Eftersom Tunisien fick en relativt snabbt och lyckat resultat av 

folkets uppror möjliggjorde det för Egypten som var det andra landet som 

påbörjade protester. Men den Egyptiska folkets missnöje emot Mubarak 

regimen var djupt inpräglat inom civilbefolkningen. Folket fick instruktioner 

om huruvida mobiliseringen skulle formas. Denna information kom igenom 

regimkritiska organisationer och teknologiska verktyg som sociala medier, 

dessa aspekt medförde att Tahir torgets protester lyckades med sitt mål att 

avsätta diktatorn Hosni Mubarak och därmed blev den 25de januari 

revolutionen lyckad.  

Införandet av ett demokratiskt system i Egypten gick inte lika smidigt som 

att själva revolutionen utan det islamistiska partiet Muslimska brödraskapet 
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utkom som segrare och brödraskapets ledare Mohammed Mursi tilldelades 

presidentposten. Mursis presidentskap varade endast ett år innan folkliga 

protester påbörjades igen och militären återtog den politiska makten i landet. 

Mursis misslyckande handlade bland annat om att partiet inte hade tillräcklig 

struktur inom organisationen för att att styra en hel statsapparat, dess 

styrande politiska elit var inkompetent och saknade den politiska  

erfarenheten. Partiet hade en för konservativ agenda samt saknade den 

revolutionära andan som behövs för att demokratisera ett land. (Baker, 2014; 

Al-Anani, 2015: 533-535) 

Ennahda partiet i Tunisien tog lärdom av den Egyptiska misslyckade 

demokratiseringen genom att inte förhasta sig och försöka överta alla 

politiska maktpositioner i landet. Det islamiserade partiet som fick det största 

valmandatet under landets första demokratiska val var villig att acceptera 

kompromisser och samarbeten med andra politiska partier, Ennahda partiet 

använde sig av ett defensiv politiskt spel. Genom att inte förhasta sig inom 

den transitionella tiden när demokratisering tog plats, lyckades den politiska 

eliten bibehålla demokratin tills en konstitution kunde ta plats och godkändas 

av koalitionsregeringen. Genom denna strategin rensades inte f.d. politiska 

eliten utan tillät alla delta i den nya politiska arenan. Accepterandet av f.d 

utrikesministern Beji Caid Essebsi att skapa det politiska partiet Nidaa 

Tounes. Vilket ledde till att i oktobervalet 2014, fick Nidaa Tounes 85 av 217 

platser i parlamentet och Ennahda fick 69 av platserna. Tillsammans bilda de 

en koalitionsregering. (TheGuardian, 2014)  25 Januari revolutionen lärde sig 

och efterliknande Jasminrevolutionen på samma sätt som Ennahda partiet 

lärde sig av Muslimska brödraskapets misstag att inte skynda sig till 

maktpositioner eftersom det saknades den styrande egenskapen. Man kan se 
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genom dessa faktorer vad som påverkade resultaten av respektive 

revolutionen. (Marks, 2015: 11-12) 

4.2 Analystabell 

Faktor Egypten Tunisien
Autoritär 
utveckling

Egypten har haft stora 
ekonomiska problem 
under en lång period, en 
stor del av befolkningen 
lever i fattigdom och 
utbildningsnivån i landet 
är relativt låg. Egyptens 
befolkning inte alls lika 
urbaniserad som 
Tunisiens. Detta 
förhindrar utvecklingen 
för demokratiska 
värderingar bland 
befolkningen och 
upprätthållandet av ett 
demokratiskt system. 

Tunisien har 
ekonomiska problem 
men landet innehar en 
betydligt bättre 
ekonomiska 
förutsättning än 
Egypten. Däremot är 
resurserna i landet 
jämlikt omfördelade 
vilket har skapat enorma 
samhällsklyftor i landet. 
Eftersom Tunisien har 
haft en bättre ekonomi 
än Egypten har 
förutsättningarna för 
bibehållandet av det 
demokratiska systemet 
varit bättre. 
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Civilsamhällets 
resning

Egypten hade goda 
förutsättningar för att 
etablera ett demokratiskt 
system i början, men när 
demokratin började 
etablera sig i landet 
vägrade den politiska 
eliten att samarbeta med 
varandra. Vilket innebod 
att den militären 
utnyttjade detta till sin 
fördel genom att överta 
den politiska makten.  

Den Egyptiska militären 
haft en historiskt 
politiskt styrande roll i 
landets politiska historia

Tunisien lyckades 
etablera demokratiska 
institut för att kunna 
konsolidera demokratin i 
landet.  

Den politiska eliten har 
viljat skapa en 
demokrati samt har den 
varit samarbetsvillig 
med sina oppositionella 
parter att öppna ett en 
demokratiskt dialog och 
samarbete. 

Den Tunisiska militären 
har inte haft samma 
inflytande över landets 
politik som som den 
Egyptiska militären haft.
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Demokrati 
assistans

Egypten är stort land till 
ytan och population, 
vilket innebär att den 
internationella assistans 
inte har samma påverkan 
på landet som en mindre 
land med liten 
befolkning, 

Egypten är strategiskt 
viktiga landet eftersom 
det gränsar med USA 
närmaste allierade Israel 
och den radikala 
islamiska närvaron i 
landet är stort. Vilket har 
gjort att västerländska 
länder har prioriterat 
säkerhetsfrågan istället 
för demokratisering i 
Egyptens fall. 

Den egyptiska militären 
har sponsrats av USA 
under Mubaraks tid 
vilket har gjort att den är 
stark och inflytelserik 
vilket möjliggjorde att 
de kunde överta den 
politiska makten i 
landet.

Tunisien är ett relativt 
litet land både till ytan 
och population, detta 
innebär att den 
internationella 
assistansen till landet har 
en mycket mer 
betydelsefull närvaro än 
ett stort land med stor 
befolkningen. 

Landet har inte någon 
strategiskt signifikant 
inom den internationella 
säkerhetspolitiken, det 
som har prioriterats av 
västerländska länder är 
gränsen till Europa. 
Därmed har den 
Europeiska unionen 
etablerat sin närvaro och 
gjort sig själv till 
Tunisiens viktigaste 
handelspartner för att 
bibehålla den fredliga 
demokratiska 
utvecklingen i landet.  
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5.0 Slutsats 
För att kunna framföra slutsatsen är det nödvändigt att återgå tillbaka till 

frågeställningen: 

Varför har demokratisering lyckats i Tunisien men inte i Egypten? 

Diffusions och 
demostrationsef
fekt

Genom digital 
kommunikation kunde 
Egyptiska 
civilbefolkning lära sig 
utav Tunisiens revolt om 
huruvida avsättande av 
den autoritära regimen 
kunde ske.  

När det Muslimska 
brödraskapet tillkommit 
maktpositionen i landet 
genom folkval använde 
sig militären i Egypten 
av oerfarenheten av det 
politiska partiet för att 
själva kunna erövra det 
politiska landskapet i 
landet.

Tunisiens revolutionen 
var den som påbörjade 
den arabiska våren, 
konsekvenserna av 
jasminrevolutionen 
påverkade hela MENA-
regionen. Tunisien har 
blivit en förebild för 
demokratiskt utveckling 
i regionen.  

Tunisien lärde sig av det 
egyptiska misslyckandet 
av demokratin genom att 
det styrande partiet inte 
skulle förhasta sig att 
försäkra politiska 
positioner. Både 
partierna som fick mest 
röster i valen var 
oerfarna att styra ett land 
eftersom deras politik 
tidigare förbjudits. 
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Genom den demokratiseringsstudie som denna studie har bedrivit kan 

resultatet sammanställas inom den omfattande analysen. Larry Diamonds 

demokratiseringsfaktorerna som avgränsats för att kunnas specificera sig på 

Tunisien och Egyptens demokratiseringsprocess framför de avgörande 

indikatorerna till det olika resultatet av ländernas demokratisering.  

Landets yta och population är en avgörande faktor för att upprätta ett 

demokratiskt system. Egypten omfattande befolkning och enorma landskap 

bevisat sig en nackdel för demokratiseringsprocess som landet genomgått. 

Det Tunisiska civila samhället och politiska eliten har varit mer demokratiskt 

påtryckande, medan den militära eliten i Egypten utnyttjat den ömtåliga 

demokratin i landet för att tillfredsställa sina egna ambitioner. Det strategiska 

läget mellan Israel och Egypten har bevisat sig vara en belastning för att  

Israel tillsammans med dess närmaste allierade Förenta Staterna motsäger sig 

en islamiserad politisk agenda hos grannlandet. 

Tunisien har bevisat sig som en demokratisk förebild inom den arabiska 

världen eftersom landet är det enda som lyckats med att införa ett lyckat 

demokratiskt system efter den Arabiska vårens revolter, genom att inte begå 

samma misstag som den egyptiska politiska eliten har man kunna bevara den 

nyfunna demokratin. Men det har inte varit enkelt att behålla den ömtåliga 

demokratin eftersom den har varit under ständigt hot sedan införandet av det 

demokratiska systemet. Amerikanska ambassaden har fått genomgå 

terrorattacker, politiska motståndare har lönnmördats och den höga 

arbetslösheten har medgett stora problem för den Tunisiska demokratin. Men 

eftersom civilsamhället tillsammans med den politiska eliten har varit 

dedicerad till den demokratiska utveckling har Tunisien framgångsrikt 
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lyckats upprätta demokratiska institutioner för att kunna upprätthålla 

demokratin i landet.  

Efter införandet demokratiska system i länderna utkom Ennahda partiet i 

Tunisien och Muslimska brödraskapet i Egypten som största partier inom det 

första valet. Den islamiserade politiska partipolitiken utkom som segrare 

inom de nyfunna demokratierna. Både partierna har tidigare innehaft en 

förbjuden politiskt rörelse inom ländernas politiska historia. Skillnaderna i 

länderna var huruvida partierna opererade den politiska arenan när de väl 

intog maktpositionen. Muslimska brödraskapet misslyckades med att behålla 

makten, detta är dels på grund av den starka militären i Egypten som byggts 

starkt under Hosni Mubaraks tid med hjälp av USA samt att militären har 

innehaft en styrande maktposition i landets historia. I Tunisien har inte 

militären haft samma inflytelserik position både historiskt och under 

revolutionens gång som Egypten, vilket innebär att Tunisiska militären inte 

delade den Egyptiska militärens ambitioner och inflytande för kunna överta 

statsapparaten.  

Ennahda partiet förstod sig bättre på det demokratiska systemet än 

Muslimska brödraskapet, Ennahda partiet endast kunde behålla sin 

maktposition genom att alliera sig själva med andra politiska partiet vilket 

ledde till bildningen av en koalitionsregering. De största politiska partier i 

Tunisien kom överens och godkände tillsammans en konstitution (Richter, 

2015: 508-509) Egypten förkastade sin författning innan den första 

demokratiskt valda presidenten hade tillsätts. (Nationalencyklopedin, 2018) 

Den demokratiska valda presidenten Mohammed Mursi sitter fängslad 

medans före detta diktatorn Hosni Mubarak frisläpptes 2017 efter ha dömts 

till tjugo års fängelse i 2012 för att ha använt våld emot protesterande. 
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