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Abstrakt 
This essay aims to examine and analyze how the political situation in Thailand looks 

like and what conditions Thailand has to become a consolidated democracy. This is 

achieved via a theoretical case study where Linz and Stepans five arenas of consolidated 

democracy is the center. This theory has been applied to the current political situation in 

Thailand to get to a conclusion on what the democratic situation actually looks like. In 

the end this essay comes to the conclusion that the democratic future of Thailand looks 

really dark and that the conditions for a possible consolidated democracy in the near 

future are really bad. The main reason for this dark democratic future is the current 

government and there unwillingnes to adept to a democratic system. 
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1 Inledning 
Thailands demokratiska historia kan minst sagt klassas som tumultartad. Enväldig 

monark, kupper, militärjuntor och kortare perioder av mycket instabil demokrati är 

något som har präglat Thailand under stora delar av 1900-talet fram tills idag 

(Utrikespolitiska Institutet, 2016).  

 

Demokratin gjorde sitt första inträde i Thailand (då under namnet Siam) 1932 då landets 

kung avsattes och makten skulle nu istället ligga i folkets händer. Makten i landet kom 

dock att centraliseras till en person, och efter några år av folkligt missnöje störtades 

regeringen år 1944 med hjälp av en USA-stödd opposition och demokratin skulle nu 

återigen upprättas (Utrikespolitiska Institutet, 2016). Denna demokratiska period 

lyckades inte cementera sig och redan tre år senare genomfördes en militärkupp och 

landets tidigare ledare återtog makten. Från 1932 till idag har det politiska landskapet 

sett ut precis såhär. Militärkupper har avlöst varandra och demokratin har med all sin 

kraft försökt trycka sig fram men har endast lyckats med detta i kortare perioder 

(Utrikespolitiska institutet 2016). När den väl har lyckats genomtränga den 

överväldigande makten som militären och enstaka individer i landet innehar har den 

endast lyckats etablera sig på en instabil grund. 

 

Genom en kupp 2014 tog militären makten över landet och styr det än idag genom att 

vara med och påverka och stödja landets regering. Juntan (NCPO) har idag total 

kontroll över landet och har genom detta lycktas införa restriktioner på både de civila 

och de politiska rättigheterna i landet. Med detta i åtanke klassificeras landet som ”icke 

fritt” av Freedom House. Landet får dåliga betyg i Freedom House båda kategorier, 

”civila friheter” och ”politiska rättigheter”. På grund av detta får Thailand ett mycket 

lågt aggregerat poäng och väldigt konfliktdrabbade länder som till exempel Mali och 

Nigeria rankas väsentligt mycket högre på Freedom House frihets/rättighets rankning 

(Freedom House 2018).  

 

Thailands monark, kung Maha Vajiralongkorn, har även han stor makt i landet. 2017 

tillfrågade kungen landets regering om nya ändringar och tillägg i konstitutionen som 

antogs 2016. Dessa ändringar och tillägg accepterades av regeringen. Dessa ändringar 

har setts som ytterligare ett steg mot ett mer odemokratiskt samhälle då de gav kungen 

mer makt och befogenheter (Freedom House, 2018). 
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1.1 Relevans 
Denna studie har gjorts för att undersöka hur det demokratiska läget i Thailand ser ut 

och vad som kommer att krävas av landet för att det helt ska kunna demokratiseras. 

Denna fråga blir extra intressant att svara på när det gäller Thailand utifrån flera olika 

perspektiv. För det första är det intressant eftersom att Thailand är ett land som Larry 

Diamond beskriver som en ”swing state”. Ett land som Diamond klassificerar som 

”swing state” har på grund av sin stora befolkningsmängd eller sin stora ekonomi en 

stor påverkan på hur hela världens demokratiutveckling ser ut. Med andra ord har dessa 

länder ett stort inflytande på andra länder åt vilket håll som länders politiska utveckling 

ska gå åt (Diamond 2016). Med en starkt neråtgående demokratisk utveckling i 

Thailand skulle detta i värsta fall, enligt Diamond, även kunna stjälpa en demokratisk 

utveckling i landets område. Då Thailand just räknas som en ”swing state” skulle 

landets politiska utveckling även kunna tänkas förklara varför länder såsom Burma, 

Kambodja och Laos, som alla tre gränsar till Thailand, har haft mycket stora problem att 

lyckas etablera en stabil demokrati. Alla dessa tre länder rankas antingen på samma 

poäng som Thailand av Freedom House eller så rankas det betydligt mycket sämre 

(Freedom House, 2018).  

 

Ytterligare ett perspektiv som gör Thailand extra relevant och intressant att undersöka är 

att landet länge har varit ett högt aktat resmål för svenskar. 2017 var en resa till 

Thailand det näst vanligaste utom europeiska resmålet för svenskar (Vagabond et.al 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängerud, 2017) 2018). Trots att 

demokratin är något som vi i Sverige säger sig värna om och något som är en 

fundamental grundsten i vårt samhälle väljer alltså en mycket stor del av Sveriges 

befolkning att varje år resa till ett land där en extremt låg grad av demokrati råder. Som 

en person som både själv lever och är uppvuxen i Sverige har bilden av hur demokratin 

i Thailand egentligen ser ut inte uppdagats för mig förens relativt nyligen. I jämförelse 

med andra demokratiska problem i världen som det rapporteras relativt flitigt om i 

nyheterna verkar Thailand ha hamnat i någon form av skugga, bilden av Thailands 

demokratiska problem verkar inte ha nått ut till stora delar Sveriges befolkning. När 

man läser om Thailand beskrivs det fortfarande som någon form av paradis på andra 

sidan jorden där man kan leva billigt och vädret är bra. Just detta gör detta område 

specifikt intressant och relevant att skriva om, att lyfta upp och aktualisera vilket land 
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Thailand faktiskt är, hur det demokratiska läget ser ut samt vilka utmaningar de står 

inför.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med detta i åtanke syftar denna studie till att undersöka vilka förutsättningar som finns 

för en demokrati att uppstå i Thailand. Specifikt syftar studien till att fokusera på just 

vilka/vilken faktor/-er som har hindrar demokratin och vilka förbättringar som krävs för 

att en konsoliderad demokrati ska kunna existera i landet. För att detta ska bli möjligt 

kommer Thailand att undersökas och analyseras utifrån Juan J. Linz och Alfred Stepans 

teori om konsoliderad demokrati och specifikt de fem arenor som krävs för att en 

konsoliderad demokrati ska vara uppnåbar. Med hjälp av dessa fem arenor kommer en 

tydligare bild av Thailands demokratiska läge och vilka utmaningar de står inför 

uppenbara sig. Att använda sig utav denna teori, en teori som handlar om demokrati och 

specifikt en demokratis fördjupning i landet skulle kunna ses som motsägelsefullt i detta 

fall då den ska appliceras på ett land som idag har en mycket låg grad av demokrati och 

snarare kan anses som en diktatur (Freedom House, 2018). Men denna teori blir 

intressant att applicera på detta fall just på grund av detta. Detta då Thailand under en 

stor del av sin moderna historia flera gånger har skiftat styrelseform. Landet har snabbt 

kastats mellan att vara en demokrati till att senare återgå till att bli en demokrati 

(Utrikespolitiska Institutet, 2016). Till exempel rankades Thailand år 2005 av Freedom 

House som ett fritt och demokratiskt land, för att sedan börja en negativ politisk 

utveckling (Freedom House, 2005). Året efter detta rankades Thailand inte längre som 

ett fritt land utan klassades nu istället som delvis fritt av Freedom House (Freedom 

House, 2006). Redan nästkommande år halkade landet ännu längre ner på rankningen 

och fick då den sämsta klassificeringen, ett icke-fritt land (Freedom House, 2007), för 

att nästföljande år, återgå till att rankas som delvis fritt (Freedom House, 2008). 

Thailand rankades som ett delvis fritt land fram till 2014 för att sedan återgå till att vara 

ett icke fritt land, vilket det än idag klassificeras som (Freedom House, 2018). Med 

detta i åtanke, att den politiska utvecklingen har pendlat både fort och flera gånger, kan 

det antas att det till en viss grad finns krafter inom landet som vill se landet 

demokratiseras samtidigt som det finns starka krafter som motverkar denna utveckling. 

Förutom Linz och Stepans fem arenor kommer även annan komplimenterande forskning 

som har gjorts inom detta ämne att lyftas fram. Detta för att på ett bredare och ett mer 

nyanserat vis undersöka studiens syfte. Linz och Stepan har utöver sina fem arenor även 
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tre dimensioner som de talar om inom konsoliderad demokrati. Även dessa kommer att 

undersökas. 

 

För att undersöka det problem som har presenterats på ett utförligt och tydligt sätt 

kommer denna studie försöka att svara på frågan ”Vilka förutsättningar har Thailand 

för att kunna bli en konsoliderad demokrati?”. 

 

1.3 Disposition 
Denna studie är uppdelad i fem olika delar. I den första delen ges en introduktion till 

ämnet som studien i ska behandla. Studiens faktiskt syfte samt frågeställning preciseras 

här. Även varför det är relevant att studera detta ämne i just Thailand diskuteras. I den 

andra delen presenteras studiens använda material samt vilken metod som har använts. I 

den tredje delen tas tidigare forskning och teori upp, vilket ligger till grund för 

nästkommande del. I den fjärde delen analyseras det material som togs upp i delen 

innan. Här appliceras den tidigare forskningen samt teorin om konsoliderad demokrati 

på Thailands situation. I den femte och sista delen summeras och dras slutsatser utifrån 

de resultat som har framkommit i föregående delar. 

 

2 Metod 
2.1 Utförande och design 
För att denna studie ska vara möjlig att genomföra kommer en så kallad kvalitativ 

textanalys göras. Denna metod går ut på att genom insamling av redan befintliga texter, 

forskning och fakta analysera den insamlande datans innehåll för att på detta vis finna 

det relevanta för att uppfylla studiens syfte och svara på dess frågeställning, som i detta 

fall blir att samla in data om hur läget i Thailands demokrati ser ut (Esaiasson et.al 

2017, 211).  

 

Denna studie kommer även vara en teoriprövande studie. I praktiken innebär detta att en 

teori eller flera teorier prövas mot ett fall för att se hur den uttrycker sig när den 

appliceras på fallet (Esaiasson et.al 2017, 41). I denna studies fall kommer Stephan och 

Linz teori om demokratins fem arenor ligga i centrum. Denna studie kommer att prövas 

mot det nuvarande demokratiska läget i Thailand, för att sedan kunna undersöka inom 

vilken/vilka arenor som landet behöver förbättras för att kunna röra sig mot att bli en 

fullbördig konsoliderad demokrati. 
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2.2 Val av material 
Det materialet som används i denna studie för att beskriva den teori samt den tidigare 

forskning som används kommer främst ifrån böcker samt forskning som har publicerats 

i rapportform men även från forskning från tidskrifter. Material som har använts för 

denna del är generell forskning inom områdena konsolidering och fördjupning av 

demokrati och är på så vis lätta att applicera på studiens valda fall. 

 

För att senare i studien ha möjligheten att applicera den tidigare forskningen på 

Thailand har en datainsamling gjorts från olika databaser. De flesta av dessa är helt 

politisk obundna och det kan därför antas att rapporteringen av den insamlade datan är 

opartiskt samt tillförlitlig. Den databas som har använts som har en politisk koppling är 

”The Heritage Foundation”. Denna organisation är uttalat konservativ och har haft 

starka kopplingar till det republikanska partiet i USA. Trots den politiska kopplingen 

har just den data som insamlats från denna sida inte visat på uppenbara spår av politisk 

koppling. 

 

I studien har det även använts några tidningsartiklar, dessa har dock endast använts i 

syftet att förklara eller förtydliga simpla frågor och dessa har heller inte visat spår av 

någon politisk underliggande agenda. 

 

2.3 Avgränsning 
Denna studie handlar främst om hur den politiska situationen ser ut i nuläget. För att få 

en förståelse för hur situation ser ut idag har denna studie främst fokuserat på perioden 

efter 2014 då juntan tog makten.  

 

För att sätta hela denna tidsperiod i perspektiv, 2014 – fram tills idag, har även en del 

fakta presenterats om hur det har sett ut i landet innan 2014, men detta har endast gjorts 

för att få en djupare förståelse för landet generellt samt hur den politiska situationen såg 

ut i landet innan juntan tog makten. 

 

3 Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer denna studies centrala teori att presenteras. Även tidigare 

forskning som har gjorts inom detta ämne kommer att presenteras. Detta görs för att i 
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senare avsnitt kunna redogöra och analysera detta i förhållande till studiens syfte och 

svara på studies frågeställning om vilka förutsättningar Thailand har för att bli en 

konsoliderad demokrati.  

 

I den första delen av avsnittet kommer Stephan och Linz arenor att presenteras och i 

följande delar presenteras den redan relevanta befintliga forskning som har gjorts inom 

ämnet som kan komma att hjälpa denna studie att nå sitt mål.  

 

3.1 Konsolidering och fördjupning av demokratin 
Trots att demokrati har lyckats etablera sig i ett land betyder detta inte att den är stabil 

och det finns inga garantier på att den i framtiden kommer åsidosättas för en annan form 

av styre. Linz och Stepan menar därför på att det slutliga målet för en stat i sin 

demokratiutveckling är när en konsoliderad demokrati uppnås. För att denna typ av 

demokrati ska uppnås krävs det att alla instanser inom landet samt en stor majoritet av 

befolkningen förespråkar demokratin. För att förtydliga detta talar Linz och Stepan om 

tre olika dimensioner som belyser det som krävs för en konsoliderad demokrati. Dessa 

är beteende, attityd och det konstitutionella. För att en konsoliderad demokrati ska 

uppnås krävs det att beteendet hos de aktörer i landet som skulle kunna ha möjlighet att 

påverka landets utveckling inte lägger resurser på att uppnå sina egna mål med hjälp av 

odemokratiska medel. Det krävs även att attityden hos en stor majoritet av 

befolkningen har tilltro till demokratin och institutionerna. Det krävs att de anser att den 

demokratiska processen är den enda rätta vägen att styra landet. Till sist krävs det att det 

konstitutionella i landet har anammat demokratin fullt ut. Med andra ord betyder detta 

att landets regering samt dess motståndare inom landet väljer att lösa konflikter på ett 

demokratiskt fredfullt vis, istället för att ta till våld vid en möjlig konflikt. När dessa tre 

dimensioner har satt sig i landet kan demokratin konsolideras och demokratin blir ”the 

only game in town” (Linz & Stepan, 1996, s. 6). Detta stadie av demokrati är det mål 

alla demokratier ska sträva efter. När den konsoliderade demokratin uppstår är den inte 

längre lika hotad utav andra former av styrelseskick (Linz & Stepan, 1996, s. 5). De 

reserverar sig dock med att avsluta stycket med att förklara att det finns en möjlighet att 

även konsoliderad demokrati kan komma att bryta samman. Dock beskriver de detta 

med att mena på att en möjlig kollaps av demokratin i detta fall inte kommer att ha 

något att göra med hur demokratin ser ut eller hur arbetet såg ut för att uppnå den 

konsoliderade demokratin. De menar istället på att det skulle bero på att ett nytt läge har 
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uppstått i landet, till exempel att en stor anti-demokratisk fraktion inom landet har fått 

ett stort antal anhängare (Linz & Stepan, 1996, s. 6). Linz och Stepan menar dock på att 

trots att ett land klassificeras som en konsoliderad demokrati, kan landet fortfarande 

utvecklas och fördjupa konsolideringen, de menar på att det finns olika grader av 

konsoliderad demokrati, men lyckas ett land bli en konsoliderad demokrati kan de 

motstå de prövningar som landet kan komma att ställas inför.  

 

I boken ”Consolidating the third wave democracies” presenterar P. Nikiforos 

Diamandouros sin syn på konsoliderad demokrati. Diamandouros menar på att det finns 

två typer av konsoliderad demokrati. Han menar på att den variant av konsoliderad 

demokrati som flera av de som forskar och skriver inom ämnet konsoliderad demokrati 

har anslutit sig till är det han kallar för "maximalistisk" konsolidering. Denna variant av 

konsolidering innebär enligt Diamandouros en lång utdragen process av normalisering 

och en indoktrinering hos befolkningen av demokratin och hela dess innebörd, både 

med de rättigheter och skyldigheter som kommer med demokratin. Detta menar 

Diamandouros är en alldeles för lång process som han manar på tar minst en generation 

att uppnå. Innan dessa krav med indoktrinering och normalisering av demokratin kan 

inte en demokrati räknas som en konsoliderad sådan om man ska se det genom det mer 

maximalistiska synsättet (P. Nikiforos, 1997, s. 4). Diamandouros presenterar istället en 

andra variant på konsoliderad demokrati som han själv säger sig föredra. Denna variant 

av konsoliderad demokrati kallar han den ”minimalistiska” definitionen. Diamandouros 

väljer i denna variant av konsoliderad demokrati att istället för att fokusera på att 

demokratin är någon som nästintill hela befolkningen måste stå bakom och att 

demokratin måste komma från befolkningen, att lägga fokus på avsaknaden av 

framförallt två parametrar. Avsaknandet av utmaningar till legitimiteten till landets 

demokratiska institutioner samt avsaknandet av systematiska brott mot landets 

demokratiska lagar av olika politiska grupper inom landet. Genom att lägga ett större 

fokus på dessa två parametrar menar författaren på att det lättare går att identifiera de 

krav som är viktigast att uppfylla för att den konsoliderade demokratin ska vara 

tillräcklig, medan han menar på att den andra varianten fokuserar mer på ett långsiktigt 

plan och att den istället fokuserar mer på olika kvalitéer av konsoliderad demokrati 

(ibid, s. 5). 
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Betydelsen utav fria och rättvisa val för att fördjupa demokratin i landet tas upp i 

rapporten ”Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections 

Worldwide”, vilken är utfärdad utav ”Global Commission on Elections, Democracy and 

Security”, där bland annat Kofi Annan är ordförande. I rapporten beskrivs det hur 

demokratiska val lägger grunden för en fördjupning av demokratin. För att detta ska 

vara möjligt krävs det att valet är oberoende från manipulation och påtryckningar av 

politiska aktörer. Är valet oberoende väljer befolkningen sin ledare och ledaren måste 

sedan hela tiden stå till svars hos befolkningen. Det är hos folket som makten ligger. 

Utan ett oberoende val kommer folket sakna tilltro till systemet och landets regering 

kommer på så vis sakna legitimitet. De ”demokratiska” institutionerna blir i ett sådant 

fall endast ett tomt skal vilket regeringen använder sig utav för att upprätthålla sitt 

”demokratiska” ansikte (Global Commission on Elections, Democracy and Security, 

2012, s. 5).  

 

Just ett demokratiskt val är även viktigt utifrån andra perspektiv än bara just att folket 

väljer dess ledare. Med fria och rättvisa val tillkommer mänskliga rättigheter så som 

yttrandefrihet, organisationsfrihet, rätten för landets medborgare att ta del av och delta i 

landets politik samt att folket blir helt försäkrade om att det är de själva som har valt 

landets styre och att det är dem som sitter på den största makten (ibid, s. 5). 

 

Bevis har även framkommit som visar på att ett fritt och rättvist val hjälper till att stärka 

kvinnornas position i landet, korruption bekämpas, konflikt blir mindre troligt samt att 

landets fattigaste får det bättre (ibid, s. 5) 

 

Vikten utav att ett land uppnår en konsoliderad demokrati för att demokratin i landet i 

framtiden inte ska bryta samman är något som Andreas Schedler tar upp i sin artikel 

”What is democratic consolidation?”. I artikeln beskriver Schedler om hur ett land som 

går ifrån ett auktoritärt styre till att bli en demokrati är mycket skör. Detta då landets 

ledare inte endast kan fokusera på att styra landet på ett demokratiskt vis, utan de måste 

även hela tiden se till att den nya demokratin i landet inte bryter samman. Schedler 

menar på att misstag ofta har gjorts av länders ledare när de försöker förebygga att 

demokratin inte blir konsoliderad och istället kollapsar. Det har funnits en tendens till 

att endast fokusera på enskilt stora och mäktiga aktörer som skulle kunna hota 

demokratin, till exempel att landets armé genomför en kupp eller mäktiga aktörer inom 
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företag. Schelder menar på att det är viktigt att se utanför dessa ”klassiska” hot mot 

demokratin och även uppmärksamma att gerillaarméer, kriminella gäng, en missnöjd 

befolkning och även att demokratiskt valda ledare kan vara ett hot mot demokratin då de 

vid landets högsta position har makten att styra landet mot ett mer auktoritärt samhälle 

(Schedler, 1998). 

 

3.2 Linz och Stepans fem demokratiska arenor 

För att på ett tydligare sätt förklara hur processen kring den konsoliderade demokratin 

ser ut väljer Linz och Stepan att presentera något som de kallar ”De fem arenorna av 

konsoliderad demokrati”. Linz och Stepan menar på att för att det som tidigare nämnts 

att beteendet, attityden och konstitutionen ska arbeta i favör för demokratin behövs 

grundläggande framsteg inom den konsoliderande demokratins fem arenor göras. Dessa 

arenor är på ett eller annat sätt sammanlänkande med varandra och utgör tillsammans 

grunden för en påbörjan till att uppnå en konsoliderad demokrati. Dessa fem arenor är, 

(1) Civilt samhälle, (2) Politiskt samhälle, (3) Rättsstat, (4) Statsapparat och till sist (5) 

Ekonomiskt samhälle (ibid, s. 7). I följande avsnitt kommer dessa att i detalj undersökas 

vad de handlar om och vilken påverkan de kräver från andra arenor samt vilka arenor de 

själva påverkar. 

 

3.2.1 Civilt samhälle 

Civil samhället, menar Linz och Stepan, har en viktig del i uppbyggandet av en 

konsoliderad demokrati. Inom denna arena är det civilbefolkningen som agerar. Den 

handlar om hur de civila väljer att organisera för att uttrycka sin intressen och utöva 

påverkningsarbete. Detta kan ta sin form genom på olika sätt. Det kan ge sig i uttryck i 

form av rörelser som religiösa grupper, grannsamverkan eller kvinnogrupper. Även 

organisationer som fack och olika yrkesgrupperingar är viktiga inom denna arena (ibid, 

s. 7). Dessa sammansvärjningar av människor är ytterst viktiga då det genom att 

påverka och övervaka landets styre kan styra landet åt det håll som folket vill. Dessa 

grupperingar hjälper även till att implementera demokratin samt hjälper de till att 

starkare förankra demokratin i landet som senare kan leda till att landet kan klassificeras 

som en konsoliderad demokrati (ibid, s. 9). Som exempel på detta lyfter Linz och 

Stepan fram exempel från Sydamerika och Östeuropa där stora grupperingar av folket 

har lyckats motsätta sig och avsätta en auktoritär regim (ibid, s. 7). Trots att författarna 

lyfter fram vikten av den organiserade folkmassan beskriver de även vikten utav de som 
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inte väljer att organisera sig aktivt. Detta då det är ofta just dessa, den största delen av 

folket, som dyker upp vid demonstrationer och fler och fler väljer att ansluta sig när 

några tar första steget. Dessa ”oorganiserade” personer behövs för att ett folk ska kunna 

pressa eller avsätta en regering som inte agerar i folkets intresse. För att det i 

överhuvudtaget ska vara möjligt för människor att organisera sig i stor skala krävs det 

att den regerande staten inte motsätter sig detta. Alltså krävs det att det inom landet 

råder yttrandefrihet och organisationsfrihet (ibid, s. 8).  

 

Som tidigare nämnt är arenorna som presenterade tätt sammankopplade och kan inte 

existera utan att någon eller några av de andra arenorna gör det. Civila samhällets arena 

är på ett eller annat sätt ihopkopplat med alla de andra arenorna. För att det civila 

samhället ska kunna utvecklas krävs det som sagt att yttrandefrihet och 

organisationsfrihet finns. För att detta då ska vara möjligt krävs det att en rättsstat råder 

som garanterar detta, samt att statsapparaten implementerar och upprätthåller dessa 

lagar och regleringar. Det civila samhället kräver även att det ekonomiska samhället inte 

är alltför nära kopplat till staten. Detta på grund av att det skulle leda till att arenan 

skulle få en lägre grad av autonomi vilket i sin hand leder till att det civila samhället inte 

kan agera utifrån sina egna intressen och på så sätt driva den demokratiska utvecklingen 

framåt.  

 

Det civila samhället hjälper själva till att driva det politiska samhället framåt då grunden 

i det politiska samhället då den civila arenan är en av grunderna till politiska idéer 

politiska utveckling. Även statsapparaten och det ekonomiska samhället drar nytta utav 

det civila samhället då denna arena granskar dessa två samt så kommer nya idéer om 

utveckling från det civila samhället (ibid, s. 14) 

 

3.2.2 Politiskt samhälle 

Det politiska samhället lägger grunden för att det som man kanske oftast tänker på när 

man tänker på termen ”demokrati” faktiskt existerar och fungerar. Arenan innefattar det 

demokratiska statsskickets institutioner som politiska partier, organiserade nationella 

val och det legislativa organet. Utan det politiska samhället blir en demokrati helt 

omöjlig. Det civila samhället kan nästintill på egenhand störta en sittande auktoritär 

regim, men utan det politiska samhället kan en konsoliderad demokrati inte uppstå.  
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Linz och Stepan beskriver även vikten utav att förstå samspelet mellan det politiska 

samhället och det civila samhället, hur det politiska samhället är viktigt för att det civila 

samhället ska kunna uttrycka sig samt hur det civila samhället hjälper det politiska 

samhället att röra sig framåt och få guidning i beslut (ibid, s. 9). En av det politiska 

samhällets viktigaste uppgifter är att representera landet befolkning genom politiska 

partier. Deras uppgift i sin tur är att kontrastera skillnader mellan olika åsikter som 

framförs av folket, men där alla har sina grundvärderingar inom demokrati. Står alla 

politiska partier på samma grund att demokratin är något de alla strävar efter, är den 

konsoliderade demokratin inom räckhåll. Detta då partier alltid har demokratin som 

grund men tycker olika i resterande frågor (ibid, s. 10). 

 

På samma sätt som den civila arenan kräver att lagar existerar som upprätthålls av 

rättsstaten och statsapparaten för att den ska kunna agera på ett demokratiskt vis krävs 

detta även för det politiska samhället. För att det politiska samhället ska kunna existera 

demokratiskt krävs det även att det civila samhället ger arenan legitimitet. Utan detta 

kan det civila samhället se till att arenan omkullkastats och/eller reformeras (ibid, s. 14).  

 

I sin tur ser det politiska samhället till lagförslag och konstitutionella ändringar läggs 

fram. Samtidigt är det den politiska arenan som innehar statsapparatens ämbeten och är 

på så sätt medlemmar av landets legislativa organ. Det politiska samhället lägger även 

ramverken för vilken det ekonomiska samhället kan verka inom (ibid, s. 14). 

 

3.2.3 Rättsstat 

För att både det civila samhället och det politiska samhället ska ha möjligt att existera 

och hunna handla på ett demokratiskt vis krävs det att en utvecklad rättsstat finns. Detta 

upprätthålls genom att alla samhällets institutioner och dess befolkning tillsammans 

respekterar landets lagar och rättigheter. Speciellt krävs det att landets regering och stat 

respekterar lagen då det är just dessa institutioner som har det yttersta ansvaret för att 

lagar och rättigheter implementeras och upprätthålls. Rättsstaten måste även vara starkt 

förankrat i landets konstitution för att detta ska kunna bli en möjlighet. Rättsstaten 

legitimeras genom en stark till tro till landets konstitution, dess lagar och att en 

konsensus råder att det är dessa som utgör grunden för landets styre. Det ska även 

finnas en överväldigande majoritet för att en förändring av landets styre ska kunna ske 

(ibid, s. 10). 
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För att rättsstaten ska kunna verka krävs som tidigare nämnt att lagen respekteras. Det 

krävs att det finns en utbredd norm av tilltro till rättsstaten hos den civila arenan. Samt 

krävs det att både den politiska arenan och att statsapparaten respekterar lagarna. 

 

Rättsstaten lägger själv grunden till den hierarki av olika normer inom landet som de 

övriga arenorna är uppbyggda kring. Utan det legala ramverket får de andra arenorna 

ytterst svårt att etablera sig samt att verka (ibid, s. 14). 

 

3.2.4 Statsapparat 
En demokrati kräver att ett land har en stat som accepteras utav befolkningen. För att 

lyckas med detta krävs det att staten tillfredsställer befolkningen i form av att tillfoga 

befolkningen de basala behov och tjänster som de kräver. Av staten krävs det även att 

de på ett legitimerat sätt upprätthåller det statliga våldsmonopolet inom landet. För att 

staten ska lyckas med detta krävs finansiering vilket görs genom att beskatta folket. 

Därför krävs det att befolkningen ser staten som en legitim sådan och att staten 

uppfyller de krav som majoriteten ställer för att de ska vara villiga att betala skatt utan 

motstånd. Mycket av denna arena handlar alltså om statens legitimitet gentemot 

befolkningen (ibid, s. 11). 

 

Som nyss nämnt kan en endast en statsapparat fungera på ett korrekt demokratiskt vis 

om den har stöd av landets andra arenor. För att statsapparaten ska kunna upprätthålla 

landets lagar och även vara en legitim användare av det monopoliserade våldet krävs det 

att civilsamhället har full tilltro till den. Statsapparaten kräver även att det politiska 

samhället har producerat de lagar som de ska införa samt att de har byggt upp ett 

ekonomisk samhälle där staten får in tillräckligt mycket skattepengar så att de har 

ekonomisk möjlighet upprätthålla sin plikt mot resten av samhället.  

 

Statsapparaten har på grund av sin uppgift att upprätthålla landets lagar samt att de 

innehar landet vålds monopol en stor påverkan på alla de övriga arenorna då de alla till 

viss del är ”underställda” staten (ibid, s. 14). 

 

3.2.5 Ekonomiskt samhälle 
Den sista arenan som Linz och Stepan lyfter fram är den ekonomiska arenan, som de 

själva kallar ”ekonomiskt samhälle”. Inom denna arena tar de fram två modeller som de 
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menar inte kan existera för att en konsoliderad demokrati ska kunna uppnås. Den första 

de tar fram är planekonomi. I ett land där planekonomi råder kan inte en konsoliderad 

demokrati existera. Detta förklarar författarna genom att mena på att genom total statlig 

kontroll av marknaden drabbas civilsamhället hårt och kan då inte vara ett fritt sådant 

som kan driva på demokratiutvecklingen. Även det politiska samhället drabbas hårt utav 

en planekonomi då staten äger rätten till arbetskraft, prissättning och utbud och 

efterfrågan. De menar dock på att det kan finnas undantag för länder som befinner sig i 

krig (ibid, s. 11-12).  

 

Det andra påstående som läggs fram är att en konsoliderad demokrati inte kan återfinnas 

i länder där total marknadsekonomi råder (ibid, s. 11). Förklaringen till detta läggs fram 

i tre olika svar. För det första kan en fullständig marknadsekonomi inte komma till 

världen utan en stat. En sådan ekonomi kan heller inte upprätthållas utan en statlig 

intervention i marknaden. Detta då ekonomin kräver att vissa lagar upprätthålls samt att 

vissa delar av marknaden regleras, till exempel aktiemarknaden. Den andra anledningen 

till att en stat krävs, menar författarna på är att även de bästa av ekonomier kommer att 

utsättas för prövningar och kommer i vissa fall att fallera. För att marknaden i 

överhuvudtaget ska kunna överleva detta krävs det att staten kan gå in och rädda och 

reglera den. Den tredje anledningen som presenteras är att en stat måste kunna hjälpa 

sina invånare med basala institutioner, som till exempel utbildning och sjukvård. Utan 

någon form av statlig möjlighet till intervention och reglering kommer invånarna 

drabbas hårt utav plötsliga nergångar på marknaden. Demokratin skulle på grund av 

detta inte vara stabil (ibid, s. 12-13).   

 

För att en konsoliderad demokrati ska kunna uppstå krävs det därför att en stat har en 

viss kontroll över ekonomin, den får dock inte vara så stor att en planekonomi råder. 

Staten måste kunna ha kontroll över vissa delar för att kunna rädda ekonomi om 

situationen börjar bli osäker samt så måste staten ha möjlighet att implementera och 

upprätthålla vissa basala institutioner för att dess medborgare ska kunna leva ett liv som 

leder till att det civila samhället fortsatt driver demokratiutvecklingen framåt. 

 

Det ekonomiska samhället lägger en stor grund för att landets statsapparat ska ha 

möjlighet att göra sitt jobb, detta genom att denna arena är den som har ansvar för att 

producera landets skatteintäkter. Det ekonomiska samhället hjälper även till att det 
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civila- och det politiska samhället kan upprätthålla sin autonomi och mångfald genom 

att bidra med de ekonomiska rättigheterna.  

 

För att detta ska vara möjligt krävs det att den ekonomiska arenan är respekterad utav 

landets civila samhälle. Det krävs även att den politiska arenan har lagt en laglig grund 

för arenan samt att statsapparaten hjälper till att upprätthålla de instiftade lagarna (ibid, 

s. 14).  

 

4 Analys 
4.1 De demokratiska arenorna i Thailand 
I tidigare avsnitt presenterades Linz och Stepans fem demokratiska arenor. Dessa arenor 

menare de ligger utgör grunden för att ett land ska kunna bli en konsoliderad demokrati. 

I detta avsnitt kommer dessa fem arenor att appliceras på Thailand. Detta för att 

undersöka vilka förutsättningar det finns i landet och vilka utmaningar som de står inför 

för att kunna bli en konsoliderad demokrati. 

 

4.1.1 Civilt samhälle 
Den första demokratiska arenan som Linz och Stepan presenterar handlar om hur ett 

civilsamhället ska fungera och vara strukturerat för att den konsoliderade demokratin 

ska kunna uppnås. Arenan lyfter fram vikten utav att landets civila väljer att organisera 

sig i olika former av organisationer och föreningar och att de genom denna organisering 

kan vara med att utveckla och påverka landet (Linz & Stepan, 1996, s. 7). Just 

organiseringen av folk är även viktig då den hjälper till att fördjupa demokratin i landet 

(ibid, s. 9). För att det civila samhället ska ha möjlighet att kunna verka på ett vis som 

Linz och Stepan menar är nödvändigt krävs det att det finns lagar i landet som försäkrar 

detta, vilket leder till att den civila arenan är mycket beroende utav den politiska. Lagar 

som stärker individens yttrandefrihet och organisationsfrihet är ett krav (ibid, s. 8). En 

av de viktigaste uppgifterna som det civila samhället har är att granska landets 

makthavare samt att ha möjligheten att ställa dessa till svars om de missköter sig eller 

går emot folkets vilja (ibid, s. 14).  

 

Thailand har inom denna arena stora problem och landet har stora hinder att överkomma 

för att på något vis kunna uppnå ”målen” inom denna arena.  
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I Freedom House rapport från 2018 presenteras det hur det civila samhällets situation i 

landet ser ut. Till att börja med presenteras det hur situation för landets media ser ut. Att 

ett lands media är fri och opartisk är ytterst viktigt, då det i många fall är media som 

hjälper den ”civila” befolkningen med att granska landets statsmakt. Vad som 

framkommer av Freedom House rapport är att thailändsk media är långt ifrån både fri 

och opartiskt. Sedan NCPO tog makten 2014 har juntan på en mycket bred front fört ett 

”krig” mot landets media. Genom att använda sig utav hot, censur samt att skriva in nya 

lagar har de lyckats att tysta de delar av pressen som de anser är ett hot mot deras 

ledarskap. Juntan har arresterat journalister och utfrågat dem på militärbaser för att se 

till att de skräms till tystnad. Media kåren riskerar även att straffas om de uttrycker sig 

kritiskt mot regeringen och dess arbete eller om de uppmuntrar oppositionella röster. 

Flera media stationer har även fått stängas ner på grund av regerings förtryck (Freedom 

House, 2018). 

 

Det är inte bara journalister och media som har drabbats hårt utav den thailändska 

regeringens hårda tag mot hur de vill att folk ska få uttrycka sig. NCPO granskar även 

vad som skrivs på nätet. Detta visade sig framförallt under 2017 då först en journalist 

som hade uttryckt sig regimkritiskt på Facebook straffades. Senare samma år dömdes en 

student till över två års fängelse då denne hade delat en bild på Facebook av landets nya 

kung som regeringen ansåg vara kritisk mot kungen. Just denna typ av ”brott” som 

studenten dömdes för, majestätsbrott (kritik mot ett lands regent), har blivit ett allt 

vanligare brott som personer döms för i landet. Dessa ”förbrytare” har hittats genom 

regeringens övervakning av internet, men det förekommer även ett angiverisystem där 

vanliga civila anmäler andra (Freedom House, 2018).  

 

Även friheten till att organisera sig är mycket hårt utsatt i landet. En politisk samling på 

mer än fem personer är enligt lag förbjudet. Just vad som räknas som en politisk 

samling är diffust men det är regeringen som har sista ordet om vad de anser som 

politisk. Folk som trotsar detta förbud och öppet uttrycker sina åsikter genom större 

samlingar och demonstrationer riskeras att fängslas eller bötfällas. Även andra 

organisationer som inte bedriver just politisk verksamhet utan mer arbetar för 

förbättring av mänskliga rättigheter drabbas utav detta förbud. Detta då det är som 

tidigare nämnt att det är regeringen som själva bestämmer vad de anser vara en politisk 

sammankomst. Detta har drabbat människorättsorganisationer i landet då regeringen har 
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förbjudit dessa och legitimerat detta genom att påvisa att organisationen bedriver en 

politisk agenda. Även skolor och universitet har drabbats hårt. Undervisningar eller 

öppna diskussioner om politik som på något sätt skulle kunna skada regeringen 

kontrolleras ytterst noggrant och i vissa fall förbjuds de helt. Akademiker vid 

universiteten är under konstant uppsyn och skräms ofta till att inte forska eller skriva 

om frågor som behandlar landets politik. Det har i vissa fall gått så långt att dessa 

akademiker har blivit tvungna att fly landet på grund av rädsla. NCPO har även aktivt 

förhindrat folk från att vara med och påverka och diskutera de lagar som förhindrar 

organisationsfriheten (Freedom House, 2018).  

 

Den ljusglimt som går att återvinna i Thailand inom denna arena är hur religion 

behandlas i landet. Alla religioner är tillåtna och skyddas utav konstitutionen. Trots att 

alla religioner är finns det dock problem. Det är enligt lag förbjudet att på något vis 

nedvärdera Buddismen. I södra Thailand råder det även konflikter mellan muslimer och 

buddister som har gjort utövandet av religion problematiskt (Freedom House, 2018). 

 
4.1.2 Politiska samhälle 
Hur den politiska arenan i samhället ser ut är av yttersta vikt för att en konsoliderad 

demokrati ska kunna uppnås i ett land. Arenan behandlar de mer ”klassiska” 

demokratiska fenomen som politiska partier, val samt har hand om det lagstiftande 

organet. En stor del utav det politiska samhällets handlingsförmåga har sin grund i det 

civila samhället då det är från den de får både idéer samt sin legitimitet (Linz & Stepan, 

1996, s. 9). 

 

Som tidigare nämnt är det mycket svårt för landets befolkning att organisera sig 

politiskt då lagen är anpassad så att större politiska offentliga samlingar är förbjudna. 

Politiska partier i sin klassiska bemärkelsen har både haft och har även nu mycket svårt 

att uttrycka sig samt att erbjuda något rimligt motstånd mot landets regering. År 2014 

lade NCPO fram en ny lag som förbjöd nya partier att bildas, och de redan befintliga 

partierna förbjöds att fortsätta med sin politiska aktivitet. Ytterligare en ny lag lades 

fram 2017. På ytan såg det ut som att lagen skulle underlätta för nya/oppositionella 

partier att aktivt utöva sin politiska handlingskraft. Denna nya lag innebar dock att 

partierna skulle behöva betala en årlig avgift samt att de var tvingade till att vara aktiva i 

hela landet. Utöver dessa bestämmelser så togs inte det tidigare förbudet mot att 

organisera sig i oppositionella partier bort. 2018 kom det dock ett tillägg till denna lag 
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som såg till att det tidigare förbudet togs bort, nya partier fick nu bildas. Problem 

kvarstår dock på denna front då alla nybildade partier måste godkännas av NCPO 

(Freedom House 2018).  

 

Som en följd av att partier måste godkännas av NCPO blir det otroligt svårt att föra en 

opposition. Trots att det finns en viss opposition i landet (om en väldigt svag och liten) 

är sannolikheten att ett oppositionsparti skulle lyckas med att ta makten genom ett val 

mycket små, dessa partier har ingen möjlighet att på riktigt kunna konkurrera med den 

sittande regeringen. NCPO har sedan sitt våldsamma maktövertagande 2014 flera 

gånger lovat att nationella val ska hållas inom snar framtid. Detta är inte något som 

NCPO än så länge inte har lyckats leva upp till, utan det har varit tomma löften och de 

har konstant skjutit upp ett kommande val. När, eller kanske snarare om, ett val kommer 

att hållas i landet finns det fortfarande delar av landets relativt nya konstitution som 

kommer göra det svårt för oppositionen att konkurrera ut regeringen. Som till exempel 

tidigare nämnt, att lagar motarbetar andra partier än det redan sittande samt att 

konstitutionen gynnar landets ovalda regering. Även landets kung har stor makt i landet 

då denne själv har ändrat i konstitutionen för att stärka sin egen makt, och på så vis 

minska en del av folkets (Freedom House, 2018).  

 
4.1.3 Rättsstat 
Då landet styrs av en nästintill enväldigt militärjunta blir det till en viss del 

problematiskt att undersöka hur väl rättsstaten fungerar. Denna arena har sin grund i att 

staten ska respektera och implementera de lagare som konstitutionen kräver. Då 

konstitutionen är utformad av juntan samt till juntans fördel implementeras den väl, och 

landets lagar bland annat ser till att hålla juntan kvar i maktposition samt trycker ner 

landets opposition värnar de starkt om dessa. Å andra sidan finns det såklart stora 

problem med att staten så starkt värnar om sin konstitutionen i detta fall. En annan 

viktigt del av denna arena är att hela samhället står bakom lagarna (Linz & Stepan, 

1996, s. 10). Det som har gått att se, vilket tidigare har nämnts, är att delar av 

befolkningen inte står bakom dessa lagar. Journalister och studenter har fängslats då de 

aktivt har brutit mot lagar då de har kritiserat landets kung eller regering. Andra delar av 

lagen, den lag som möjliggör religionsfrihet har varit hårt prövad då konflikten i södra 

Thailand har ställt religioner mot varandra och på så vis förhindrat delar av 

befolkningen att utöva sin religion (Freedom House, 2018). 
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Ytterligare problem som går att återfinna inom denna arena är att landets lagar i vissa 

fall inte gäller alla som bor i landet. Till exempel är byar i norra Thailand inte full 

integrerade i samhället vilket har lett till att de inte alltid har fått ett formellt 

medborgarskap. Detta har skapat klyftor mellan dessa personer och de som faktiskt har 

ett formellt medborgarskap då invånarna i byarna bland annat saknar rätten till skola 

och rätten till att få rösta i ett möjligt stundande val. Ett annat exempel på att lagen inte 

gäller alla är att i många fall får både polisen och militären arbeta fritt utan att bli 

straffade för sina handlingar. Något annat som är viktigt att lyfta fram är att sedan 2015 

har militären/polisen rätt att hålla en person häktad i upp till sju dagar utan att 

egentligen ha någon anledning eller rättsligt grund till sitt beslut. Rapporter har kommit 

fram som har visat på att militären har använt sig utav inhumana metoder, så som tortyr 

och andra brott mot mänskliga rättigheter (Freedom House, 2018). Brott mot mänskliga 

rättigheter förekommer alltså i landet, detta trots att Thailand har skrivit under nästintill 

alla FN stadgar om mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna, n.d). Så trots att landets 

regering till viss del faktiskt lever upp till delar av arenans förutsättningar, att 

regeringen ska följa och implementera de lagar som konstitutionen presenterar, främjar 

varken konstitutionen eller regeringen demokrati samt så förekommer brott mot 

mänskliga rättigheter.  

 
4.1.4 Statsapparat 
Statsapparatens arena har sin grund i att landets befolkning och landets institutioner ska 

se regeringen som legitim. Detta krävs för att landet ska kunna bli demokratiskt. Att 

veta exakt hur thailändarna själva ser på sin regering är svårt att exakt säga. Detta då 

alla försök av motståndare till juntan att utrycka sig kritisk har på ett snabbt och barskt 

vis tystats ner. Det som går att säga är att den sittande regeringen inte har tagit makten 

genom en legitim väg, då de genom en militärkupp kom till makten. Thailändarna har 

heller inte sedan juntan tog över haft möjlighet att ställa sin regering till svar för det 

som de skulle kunna anse är fel då inga val har hållits än (Freedom House, 2018) 

 

En annan viktig del av denna arena är att staten måste ses som legitim utav sin 

befolkningen så att staten kan upprätthålla sitt våldsmonopol. I Thailand har det visat 

sig att staten inte har lyckats med detta. I södra Thailand, i området Pattani, har det 

sedan en lång tid tillbaka pågått en väpnad konflikt. Folket där känner starkare 

kopplingar till grannlandet Malaysia än vad de gör till Thailand. Detta då en stor del av 

befolkningen talar malaysiska samt är muslimer. Om folket i Pattani vill bli en del av 
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Malaysia eller bilda en egen stat råder det delade meningar om, men de har hur som helt 

tagit till vapen mot Thailand för att visa sitt missnöje och bryta sig fria (Myndigheten 

för samhällskydd och beredskap, 2016). 

 
4.1.5 Ekonomiskt samhälle 
Den ekonomiska arena som Linz och Stepan tar upp handlar, som tidigare avsnitt har 

behandlat, hur ett lands ekonomi bör och inte bör skötas. Landet ska inte vara en total 

marknadsekonomi och det ska heller inte råda planekonomi. För att ett land ska ha 

möjligheten att uppnå en konsoliderad demokrati menar författarna på att det i grunden 

krävs en marknadsekonomi, men det krävs även att staten ska ha möjlighet till viss 

intervenering (Linz & Stepan, 1996, ss. 12-13).  

 

Om det är någon av Linz och Stepans arenor som det ser någorlunda ljust ut för så är det 

just denna. Thailand är i grund och botten en marknadsekonomi med en relativt fri 

marknad. Landet har under de senaste åren visat upp en större frihet på marknaden än 

vad de tidigare visat. Att till exempel starta upp egna företag har blivit väsentligt 

mycket simplare bara under de senaste åren. Det har även blivit lättare att investera i 

landet vilket i sin tur stimulerar den totala ekonomin. Landets regering reglerar även 

priser på basala förnödenheter så som ris, olja samt gödningsmedel (Heritage, 2018). 

 

Problem går dock att finna inom den ekonomiska arenan. En extremt utbredd korruption 

haltar den ekonomiska utvecklingen (Heritage, 2018). 

 

Generellt sett går det dock att se att den ekonomiska utvecklingen i landet är positiv och 

landet rankas på den övre delen av tabellen av alla världens länder och nära toppen i sin 

region när det gäller ekonomisk frihet (Heritage, 2018). 

 

4.2 Övriga analyser om konsoliderad demokrati och fördjupning av 
demokrati 
Linz och Stepan nämner utöver de fem arenorna tre stycken dimensioner som krävs för 

att ett land ska kunna bli en konsoliderad demokrati. Dessa tre är beteende, attityd 

samt det konstitutionella. Dessa tre byggs upp med hjälp av de fem arenorna (Linz & 

Stepan, 1996, s. 6).  
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Vad som går att se i Thailands fall när det gäller dessa dimensioner är att det finns stora 

problem inom dessa. För det första, när det gäller beteendet som handlar om att de 

aktörer som har stor påverkan i landet faktiskt jobbar för demokratin och inte jobbar 

utifrån sina egna mål på ett odemokratiskt vis. Även grupper som med hjälp av våld 

försöker bryta sig ur staten riskerar att underminera demokratin (ibid, s. 6). I detta fall 

går det klart och tydligt att se att så inte är fallet. Detta då regeringen till att börja med 

kom till makten på ett odemokratiskt vis. Regeringen har även systematiskt 

underminerat det demokratiska systemet genom att införa lagar som begränsar 

demokratins utveckling, till exempel infört lagar som gör det svårt för oppositionella 

partier att bildas (Freedom House, 2018). Konflikten i Pattani regionen där en grupp har 

tagit till vapen för att strida mot regeringstrupper visar på att konflikter inte löses genom 

demokratiska medel, utan våld används (Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 

2016). 

 

När det kommer till den andra dimension, attityd, som handlar om att en stor majoritet 

av landets befolkning måste förespråka demokrati för att det ska vara möjligt, blir det 

delvis problematiskt att undersöka. Detta då inga studier har gjorts under de senaste 

åren när det kommer till thailändarnas inställning till demokrati. 2009 gjorde ”The Asia 

Foundation” en undersökning kring detta. Sedan 2009 har det hänt mycket inom 

Thailand men vad som gick att se då var att en extremt stor majoritet, hela 95%, ansåg 

att ett demokratiskt styrelseskick är att föredra framför alla andra former (The Asia 

Foundation, 2009). Trots att det snart har gått 10 år sedan denna undersökning 

genomfördes bör det kunna antas att en majoritet fortfarande föredrar demokrati framför 

övriga statsskick. Denna arena kräver även att motståndarna till demokratin är relativt 

några eller att de är ”isolerade” ifrån de som faktiskt främjar demokrati (Linz & Stepan, 

1996, s. 6). Då det som tidigare nämnts fortfarande kan antas att majoriteten av 

befolkningen faktiskt främjar demokratin, innebär även detta att motståndarna är relativt 

få. Ett stort problem som dock går att se är att de kanske allra största 

demokratimotståndarna sitter i regeringen. 

 

Den sista dimensionen handlar om det konstitutionella där regeringen och dess 

motståndare ska lösa konflikter på ett demokratiskt och fredfullt vis (Linz & Stepan, 

1996, s. 6). Stora problem finns inom denna dimension då regeringens motståndare inte 

har haft någon möjlighet att uttryckas sig kritiskt mot regeringen utan att bli tystade av 
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regeringen och de har heller inte haft möjligheten att rösta bort regeringen då inga val 

har genomförts (Freedom House, 2018). Regeringen har därför inte följt några former 

av demokratiska ramverk för att lösa de problem som folket tycker. Regeringen har 

heller inte löst konflikten i Pattani på ett fredfullt vis utan har själva svarat genom att 

använda sig utav militärt våld (Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2016).  

 

Eftersom att regeringen i landet inte har utlyst något demokratiskt val sedan de genom 

våld tog makten 2014 kommer det bli mycket svårt att föra landet mot en demokrati. 

Om ett val inom snar framtid skulle utlysas behöver detta inte betyda att en landet går 

mot att bli mer demokratiskt. Förutom att det först och främst krävs att ett val hålls, 

krävs det även att valet utförs på ett helt rättvist sätt (Global Commission on Elections, 

Democracy and Security, 2012, s. 6). Om det idag skulle hållas val i Thailand är det 

mycket som står i vägen för att det faktiskt skulle vara möjligt att valet blir fritt och 

rättvist. Till att börja med begränsar lagar partier från att bildas som inte kan godkännas 

utav den redan nu sittande regeringen (Freedom House, 2018). Detta innebär i praktiken 

att många åsikter kommer att behövas sållas bort för att ett parti ska bli godkänt, och på 

så vis kommer en stor del av befolkningen inte bli representerad. Även delar av 

befolkningen i bergsbyar i Thailand har inte blivit tilldelade ett formellt medborgarskap 

och saknar därför rätten att rösta, även dessa personers röster skulle därför inte bli hörda 

i ett val (Freedom House, 2018). 

 

Andra fördelar som tillkommer med ett fritt och rättvist val är att det är ett medel mot 

korruption vilket är något som Thailand har stora problem med. 

 

Om Thailand på något vis trots att nästintill allt talar emot det tar inte problemen slut 

där. Som tidigare nämnts i denna studie har Thailand haft en mycket brokig politisk 

historia där landet har pendlat mellan demokrati och diktatur (Freedom House, 2018). 

Som Andreas Schedler skriver så är en ny demokrati mycket en mycket ostabil sådan 

och det är av yttersta vikt att landet blir en konsoliderad demokrati för att den inte igen 

ska braka samman. Den nya demokratiskt valda regeringen måste hela tiden se sig över 

axeln för att nya odemokratiska hot inte ska uppstå. Dessa hot kan komma från flera 

olika aktörer så som delar av befolkningen eller som det i Thailands fall flera gånger har 

varit, militären. Om en demokrati lyckas konsolidera sig kommer inte regeringen 
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behöva fokusera på att konstant motarbeta demokratiska hot utan kan istället faktiskt 

arbeta med att ytterligare fördjupa demokratin i landet (Schedler, 1998).  

 

P. Nikiforos Diamandouros presenterar i sin bok en relativt kritisk bild utav Linz och 

Stepans bild utav konsoliderad demokrati och menar på att den ser allt för långt fram 

och att processen för att uppnå denna typ av konsoliderad demokrati är alltför utdragen 

och att det tar minst en generation att uppnå denna form. Han menar istället på att man 

bör fokusera på att det inte ska finnas hot mot legitimiteten till landets institutioner samt 

att det inte ska förekomma brott av olika politiska grupper i landet som bryter mot 

landets demokratiska lagar (P. Nikiforos, 1997, s. 5). Även om man skulle bortse från 

Linz och Stepans vision om konsoliderad demokrati och istället välja att fokusera på 

Diamandouros variant ser läget för Thailand ytterst problematiskt ut. Detta då den 

sittande regeringen fullkomligt saknar legitimitet då det inte är folket som i 

överhuvudtaget har tillsatt den och brott mot demokratin förekommer från regeringens 

håll då de tystar ner opposition genom hot och våld (Freedom House, 2018). 

 

 
5 Slutsatser 
Denna studie har syftat till att svara på frågan ”Vilka förutsättningar har Thailand för 

att kunna bli en konsoliderad demokrati?”. För att ett undersöka detta har denna studie 

haft sin utgångspunkt i Linz och Stepans fem olika demokratiska arenor. Med hjälp av 

dessa arenor har en klarare bild utav Thailands demokratiska läge uppenbarat sig. De 

slutsatser som går att dra efter att dessa fem arenor har undersökts är att vägen som 

Thailand behöver gå för att uppnå en konsoliderad demokrati är mycket lång. I fyra av 

fem arenor är förutsättningarna för en konsoliderad demokrati mycket dåliga och 

situationen ser inte ut att förbättras inom en närliggande framtid. Det som ligger till 

grund för att ”kraven” inom dessa arenor inte uppfylls kan till en mycket hög grad 

förklaras genom att peka på landets regering. Då landet styrs utav en militärjunta som 

tog makten genom våld 2014, inte med tydliga medel visat på att de har någon intention 

till att föra landet mot en demokrati blir det mycket svårt att ens börja demokratisera 

landet. Juntan har snarare att istället föra landet mot en mer demokratisk stat fört landet 

mot att bli allt mer auktoritär genom att ändra lagar utnyttja sin maktposition till att 

själva stärka den. 
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Det lilla ljusa som går att återfinna i en av dessa arenor är att det inom den ekonomiska 

arenan faktiskt finns möjligheter. Landets ekonomi är relativt fri och uppfyller flera av 

de krav som Linz och Stepan nämner. Problem finns dock med den mycket utbredda 

korruptionen som motverkar en möjlig demokratisering. 

 

På det stora hela går det med tanke på detta att säga att förutsättningar ser mycket dåliga 

ut för en konsoliderad demokrati. 

 

En annan variant av konsoliderad demokrati som inte innefattar Linz och Stepans fem 

arenor visar även på att en demokratin står inför mycket stora utmaningar för att lyckas 

tränga sig igenom det auktoritära styrets järnhand. Även utifrån detta perspektiv är det 

främst regeringen som sätter käppar i hjulet för en möjlig utveckling. 

 

Fram till idag har inte några demokratiska val hållits i landet, vilket är mycket 

problematiskt. Regeringen vid ett flertal tillfällen lovat att val ska hållas, men har när 

det kommer till kritan skjutit detta framför sig. Just att hålla val är något som har visat 

sig vara mycket viktigt för att en demokrati ska få fart i landet. Inte bara för att just val 

är en av grunderna inom en demokrati utan även att val hjälper till att förbättra andra 

parametrar i samhället som till exempel yttrandefrihet samt att det hjälper till att lyfta 

upp samhällets kvinnor. Folkliga val har även visat sig vara ett medicin mot korruption.  

 

Trots att det ser mycket mörkt ut för demokratin verkar den ha ett brett folkligt stöd. 

Även fast det var några år sedan en undersökning gjordes om vad folket anser om 

demokrati bör inte siffrorna har ändrats alltför mycket och en stor majoritet bör därför 

vilja att landet ska röra sig mot att bli en demokrati.  

 

De senaste nyheterna angående ett demokratiskt val i Thailand är att ett val ska hållas 

den 24 februari 2019 (Lefevre, 2018). Om detta är något som kommer att uppfyllas eller 

om regeringen återigen väljer att skjuta på det kan bara tiden utvisa. Förutom att valet 

hålls krävs det även att det blir fritt och rättvist. Om valet väl blir av och om det blir fritt 

och rättvist har Thailand fortfarande stora demokratiska utmaningar framför sig som det 

måste ta i tu med för att demokratin verkligen ska konsolideras. 
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Då det sedan innan har presenterats att Thailand har stort inflytande på sin närliggande 

region är det av yttersta vikt för den demokratiska utvecklingen i regionen att Thailand 

faktiskt rör sig mot en demokrati och inte fastnar kvar i ett auktoritärt system eller rör 

sig mot ett ännu mer ofritt land. 
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