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Abstrakt 
The purpose of this essay is to investigate the democratic consolidation of 
Honduras, a country in Latin America. The aim is to look into the democratic 
consolidation after the military coup in 2009. The method that was applied to 
this essay was a case study, where the data is qualitative as the essay goes in 
to depth of Honduras situation.  

The main theory used to analyze the empirical data is Linz and Stepan’s five 
arenas; civil society, political society, rule of law, bureaucratic structure, and 
economic society. The basic stages of democracy and democratic 
consilidation are also used to get a broader perspective of the phenomenon.  

The result of this essay shows the basis of Honduras democratic consilidation 
from 2009 and forward. In terms of the arenas this essay shows that none of 
the arenas prerequisite are meet. As a sign of the weak democracy in 
Honduras the essay identifies that the problems, which they had before the 
military coup, are still present.  
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1. Inledning 

Latinamerika har länge präglats av militärregimer. Efter 1974 påbörjades en 

demokratiseringsperiod som Samuel Huntington, en amerikansk statsvetare, 

myntade som ”tredje vågen av global demokratisering” som syftade på den 

då pågående demokratiseringstrenden som spreds, framför allt till 

militärregimer i stora delar av Latinamerika under sent 70-tal och början på 

1980-talet (Diamond 1999:1). Militärregimer har gjort anspråk på 

demokratin genom att legitimera sitt styre som ett behövligt agerande för att 

införa eller återskapa demokrati (Dahl, 2005:360). Deras dominans har under 

de senaste decennierna sakta avtagit och ersatts av demokratiskt valda 

regeringar. Samtidigt har forskare menat att militärstyrkornas närvarande 

fortfarande är ett problem. Även om deras inflytande inte var utbredd över 

den politiska agendan och således inte aktivt styrde politiken, behöll de 

makten över det politiska och institutionella autonomin. Orsaken till detta 

kan förklaras som att det civila styret ännu inte hade lyckats fastställa 

kontrollen över militärstyrkorna (Ruhl, 1996: 33).   

Honduras politiska historia är ett explicit exempel på hur en militärregim och 

instabil politik kan gestaltas. Militärstyrkan har ständigt varit närvarande och 

således innehavt den dominerande makten i landet (Meyer, 2018:3). I takt 

med att Honduras förklarades som en självständig republik år 1838, samt 

drev igenom en transition mot civilt styre kom landet att präglas av 

betydande politisk instabilitet som ledde till diktaturer, inbördeskrig och 

flertal uppror (Everucylture, 2016). Politikens instabilitet förknippas ofta 

med att presidenter, vid försök att reformera politiken, avsattes genom 

militärkupper under decennier. Det var under år 1980 som, under 

amerikanska påtryckningar, ledde Honduras mot en demokratisering (Ne, 

2017). Demokratiseringsprocessen som började ta form 1982, resulterade 

återigen i en övergång till civilt styre, varpå konstitutionen förstärktes och 
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grundlagen fastställde Honduras styrelseskick som demokratisk (Globalis, 

2018).  

1.1 Problemformulering  
Statskuppen i juni 2009 var en händelse som plötsligt hejdade Honduras 

demokratiska framsteg (Lisón, 2016:25). Dåvarande president Manuel 

Zelaya föreslog en folkomröstning för att rösta om eventuell upphävning av 

lagen som förbjöd omval av presidenter, men militären förkastade idén 

(SVD, 2009), med stöd av att presidentens förslag ansågs vara lagstridig av 

den rättsliga makten (Lisón, 2016:33). Det hör till historien att Zelaya-

regeringen främjade det militära inflytande genom att uppmana styrkorna att 

agera som stöd till politiska aktörer under förutsättningarna att de agerade 

under befälhavarens order. Vilket i en demokrati bör vara presidentens 

kommando och inte befälhavarens. Dessa omständigheter stimulerade hög 

grad av autonomi hos militärstyrkan, vilket i sin tur legitimerade 

avsättningen av presidenten (Lisón, 2016:28).  

Statskuppen benämndes som en ”höger och vänster” konflikt samt ansågs 

som en ”klassisk militärkupp” präglad av historien. Akademiker, massmedia 

och internationella samt multilaterala aktörer utryckte sina åsikter i försök att 

främja demokratin och kritiserade det militära ingripandet då omvärlden 

betraktade agerandet som oacceptabelt i den internationella kontexten. För att 

nämna en, försonings- och sanningskommittén, som tillsattes för att utreda 

statskuppen, har hittills inga rekommenderade åtgärder till största del 

uppfyllts (Regeringskansliet, 2017:4). Vissa internationella deklarationer 

gentemot statskuppen var inte mer än ytliga eftersom att Honduras nationella 

kontext inte var rekognoserat i högre grad (Lisón, 2016:27). I skrivande 

stund har det snart passerat tio år sedan händelsen. Det gör det beaktansvärt 

att undersöka vad som har skett i landet efter att demokratin bräktes i 

samband med statskuppen 2009. Har Honduras återhämtat sig från den 
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bristfälliga demokratin och har landet förutsättningar att konsolidera 

demokrati?  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar Honduras har 

för att konsolidera demokrati efter den omvälvande statskuppen 2009 som 

bräckte demokratin. Det ska ske med fokus på det civila, politiska & 

ekonomiska samhället samt rättsystemet och byråkratin.  

För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: 

- Hur ser Honduras demokratiska konsolidering ut efter statskuppen 2009 

enligt följande arenor?  

- Civila samhället 

- Politiska samhället 

- Rättssystemet 

- Fungerande byråkrati 

- Ekonomiska samhället 

1.3 Disposition  
I del ett presenteras inledning, problemformulering följt av syfte och 

frågeställningarna. I del två redogörs val av metod, val av material, val av 

teori och avgränsningar. I del tre presenteras tidigare forskning om 

demokrati, demokratiseringsprocess och konsolidering samt uppsatsens 

teoretiska utgångspunkt följt av en sammanfattnings tabell. I del fyra 

presenteras en bakgrund om Honduras politiska historia som följs upp av 

resultatdelen som är uppdelad i varje arena för sig som ska påvisa Honduras 

förutsättningar för konsolidering. Det undersöka arenorna motsvarar civil 

samhället, politiska samhället, rättsystemet, fungerande byråkrati och 

avslutas med ekonomiska samhället. För att knyta samman alla delar 

genomförs en slutsats och diskussion.  
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2 Metod och material 

2.1 Fallstudie 
 Det finns olika sätt att definiera fallstudier på, medan vissa menar att en 

fallstudie är ”en intensiv studie av en enda enhet med målet att generalisera 

för en större samling enheter” (Gerring 2004:341), menar andra att det är 

”grundlig undersökning av en händelse som analytikern tror demonstrerar 

(eller inte demonstrerar) hur en identifierbar generell princip verkar” 

(Mitchell 1983:27/May 2011:261). Metodpraktikan (2007,109) menar att 

fallstudie och jämförande studier är snarlika eftersom de menar att slutsats 

kräver orsak och verkan, som i sin tur kräver jämförelser som indirekt 

indikerar på två analysenheter, likt jämförande studier, men för att en 

fallstudie ska vara lämplig menar författarna att det är väsentligt att 

analysenheterna används inom ramen för en och samma kontext, denna 

lämplighet motsvara utgångspunkt för denna uppsats som ämnar undersöka 

Honduras, under tidsperioden 2009- 2018.  Förespråkare inom fallstudier 

uppfattar det som ”kärl där teorin satts i arbete” (Ibid, 261), vilket också 

motiveras som en lämplig metod för denna uppsats, eftersom att 

teoretiserandet föregår forskningen (May, 2011:44). Den teorikonsumerande 

ansatsen känneteckens av att undersökningen på Honduras, med hjälp av 

Linz & Stepans teori och förklaringsfaktorer på ett område, konsolidering, 

ska försöka förklara fallet i fråga (Esaiasson et al. 2007:41).   

 

Forskningsstrategin för det insamlade materialet har genomförts av en 

kvalitativ ansats med textanalys på sin spets då uppsatsen fokuserade på 

mindre antal enheter varpå en djupgående analys av det insamlade materialet 

genomfördes (Creswel 2009/Frejes et al. 2014). En svaghet med denna 

metod är reliabilitetsproblemet som uppkommer med tolkningsutrymmet 

som ges, därför krävs det en noggrann läsning och eftertänksamhet av 

texternas intention och genre, det kan exempelvis vara texter som har i syfte 
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att påverka och handlar då partisk, eller att skribenten påverkas av 

påtryckningar inifrån sig själv eller utifrån (Esaiasson et al. 2007:223). Som 

svar på metodens utmaning låg det i mina händer som uppsatsförfattare att 

kunna garantera validitet genom att undersöka texter och artiklar som 

oberoende av varandra påvisade samma sak. 

 

2.2 Val av material  
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har varit grunden till de analysfrågor 

som ställdes till materialet, som hade i syfte att guidade mig som 

uppsatsförfattare genom en analys (Ahrne & Svensson, 2016:161). 

Det teoretiska materialet är främst hämtat från Linz & Stepans bok Problems 

of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, 

and post-Communist Europé (1996) och har kompletterats med Dimonds 

böcker Developing democracy, Toward consolidation (1999) samt 

 Consolidating the third wave democracies, Themes and perspectives (1997).  

 

Materialet har valts i enighet med forskningsfrågorna för att de ska kunna 

besvaras (Ahrne & Svensson, 2016:116), materialet är huvudsakligen taget 

från sekundära källor bestående av främst vetenskapliga artiklar som söktes 

elektroniskt via Google Scholar. Sökningen drevs i högsta grad på engelska 

samt spanska och sökord som Honduras society, political system, economy, 

president & elections användes flitigt för att hitta lämpligt material. De 

utländska artiklarna genererade vissa svårigheter i översättningsmomenten 

men var snarare mer tidkrävande än ogenomförbara moment. All material 

har sedan sammanställts och analyserats. Uppsatsens metod, fallstudie, 

förutsätter en genomgående materialinsamling som ska analyseras för att 

uppnå en slutsats (Ejvegård, 2009:35).  
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2.3 Val av teori 
Det finns ledande teoretiker inom konsolideringsområdet som Robert A. 

Dahl, Samuel P. Huntington, Guillermo O’Donnell, Adam Prezeworski, Juan 

J. Linz och Alfred Stepan för att nämna några. 

 Dahl (2005:129) menar att demokrati är ett ideal som är omöjlig att uppnå 

och benämner hela begreppet för polyarki. Dahl ställer fem antaganden för 

att demokratiska processer ska vara legitima, dessa är effektivt deltagande, 

lika rösträtt, upplyst förståelse, kontroll över dagordningen och sist 

inkluderande demos (Ibid; 170-177). Prezeworski menar att en regim kan 

betraktas demokratiskt så länge följande områden existerar i ett land vilka är; 

demokrati, tillväxt med måttlig inflation, minskad ojämlikhet, gynnsamt 

internationellt klimat och parlamentariska institutioner och utgår från en 

minimalistisk demokratidefinition vars grundläggande karaktärsdrag är 

öppna val med konkurrenskraft för politiska partier (Diamond et al, 

1997:295). Likt Prezeworski ställer Diamond också minimum krav för att 

identifiera demokrati i ett land, och menar att ledande regeringen får makten 

genom att det råder konkurrens om att styra statsapparaten och den offentliga 

makten. Det som skiljer teoretikerna åt är Diamonds klassificering av 

demokratier som innefattar en låg och hög grad av demokrati. Diamond 

klassificerar lägsta graden av demokrati som val demokrati och 

klassificeringen för en stabilare demokrati te sig genom liberal demokrati 

(Diamond, 1999:8).   

Men med hänsyn till problemformuleringen, syfte och de gripbara 

förutsättningarna för demokratisering med givna arenor som Linz och 

Stepans teori presenterar så blir denna teori mer lämplig för uppsats snarare 

än att genom indikationer undersöka om staten är demokratisad. Deras teori 

som återfinns i deras gemensamma bok; 

 Problems of Democratic Consolidation and Transition (1996) utgör således 

det teoretiska materialet som har kopplats samman med forskningsfrågorna. I 
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kapitalt Democracy and its Arenas beskrivs de väsentliga förutsättningarna 

som bör finnas i ett land för att konsolidera demokrati, det sker genom de 

fem arenor bestående av civil samhället, politisk samhälle, rättssystemet, 

byråkrati och sist, det ekonomiska samhälle och utgår från en minimalistisk 

demokratidefinition (Diamond et al, 1997:43). 

 

2.4 Avgränsningar  
Uppsatsen avgränsas till en tidsram som motsvarar årsperioderna 2009 till 

2018. Avgränsningen motiveras med beaktande att statskuppen som ägde 

rum år 2009 var en tydlig händelse som bräckte Honduras demokrati, det är 

således viktigt att händelsen tas med i beräkningen som en grundläggande 

utgångspunkten för att kunna svara på uppsatsens syfte. Därefter avgränsas 

uppsatsen i relation till Linz och Stepans teoretiska drag som består av fem 

arenor.  
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3 Teori 
 

3.1 Tidigare forskning om demokrati  
Demokrati i språklig betydelse och i dess enklaste form kännetecknas av att 

makten ligger hos folket, även kallat folkstyre. Det råder förvisso oenigheter 

kring hur själva maktutövningen bör utformas, så en universell definition 

finns inte (Ankar et al. 2013:37). Men däremot har det konstruerats flertal 

definitioner av etablerade teoretiker som har verkat inom det 

statsvetenskapliga fältet som är eniga på definitionen av demokratins kärna, 

det vill säga vilka baskriterier som ska ingå i en demokrati. 

Sammanfattningsvist ska baskriterierna uppfylla följande (Cornell 

2014:6/Lindberg & Teorell 2013).  

• Rättvisa och öppna val med allmän och lika rösträtt 

• Effektiva val, landets ledande befattningar ska ha kontroll över 

statens territorium 

• Garanterade politiska fri- och rättigheter mellan valen. Så som 

åsiktsfrihet, yttrande- och pressfrihet, organisations- och mötesfrihet 

 

Definitionsbegreppet av demokrati sorteras utifrån två underkategorier. Den 

första är maximalistisk definition och innefattar hela samhället, det innebär 

således att demokrati är uppnått endast när samtliga relationer och det 

politiska, ekonomiska, sociala och medmänskliga sfärerna är demokratiserat. 

Den andra är minimalistisk och som innefattar en snävare definition med 

avgränsning till politikerns sfär av samhället. I detta avseende är demokrati 

kopplat till få komponenter som främst behandlar ett öppet och konkurrens 

rådande val (Hydén, 1998:27). 
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3.1.1 Tre viktiga faser i en demokratiseringsprocess 

Det talas om tre demokratiseringsfaser när man vill förklara hur en stabil 

demokrati formas. Demokratiseringsfaserna är viktiga att nämna för att få en 

fulländad uppfattning om den demokratiska processen (Diamond et al. 

1997:15). Dessa är innebörders ordnade efter följande; liberaliseringsfasen, 

transitionsfasen och konsolideringsfasen. 

 

Liberaliseringsfas 

Liberaliseringfasen är inledd när icke demokratiska regimer släpper 

kontrollen över politiskt förtryck samt ger utrymme till civila fri- och 

rättigheter (Linde et al. 2006:14). 

Transitionsfas 

Linz och Stepan (1996:3) menar att en komplett demokratisk transition är 

avslutad när de politiska aktörerna har uppnått överenskommelser om att utse 

en regering på basis av valresultatet, då voteringen förväntas vara fria och 

rättvisa. Regeringen ska även ha befogenheter att generera nya politiska 

aktörer samt förväntas det att verkställande, lagstiftande och dömande 

makten ska handla totalt oberoende med andra organ. En genomförd 

demokratisk transition innebär dock inte att processen är fullbordad. Det 

finns flertal åtaganden som ska uppfyllas, som etablerade förhållanden och 

kultiverade attityder samt vanor för att en demokrati ska betraktas som 

konsoliderad (Diamond et al. 1997:15). 

Konsolideringsfas 

Konsolideringsfasen är vägen som ska leda till att ett demokratiskt styre 

befästs. Det sker i samband med att ovanstående faser är realiserad, vilket 
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motsvarar en övergång från en odemokratisk regim till demokratisk stat 

(Linz & Stepan, 1996:3). För att en stat ska befästa demokrati förutsätts det 

att kriterierna för samtliga arenor ska uppfyllas. 

3.1.2 Konsolidering  
Konsolidering, likt demokrati, har ingen universell definition, vilket har 

bidragit till att många forskare även här har framhävt egna definitioner. Larry 

Diamond är en av de verkande inom konsolidering som har bidragit med 

begreppsförklaring. Diamond menar att konsolideringen är fullbordad när 

den processen mot demokratin är så fördjupad och att det medfört legitimitet 

hos folket, att ett tillbakadragande av demokrati inte ska vara möjlig 

(Diamond, 1994:6).  

Linz och Stepan konsoliderings teori, som utgör uppsatsens teoretiska grund 

och är en välanvänd teori menar författarna att konsoliderad demokrati te sig 

genom tre samhälleliga dimensioner (Linz och Stepan, 1996:5). 

1. Beteende dimensionen 

 Det innebär att inga aktörer, vare sig man är politiker eller 

medborgare, får motarbeta demokratins principer och dess regering 

för att försöka uppnå egna mål i samhället (Ibid:6).  

2. Attityd dimensionen 

Det krävs en attityd blanda majoriteten av befolkningen som är 

övertygande om att, trots motgångar i ett land, så som politiska och 

ekonomiska kriser, ska politiska förändringar komma inifrån ramen 

för demokratiska förförande, och på så sätt förväntas demokrati ses 

som ”the only game in town” (Diamond et al. 1997:34). 

3. Konstitutionell dimensionen 

Samtliga politiska aktörer inom det statliga och ickestatliga är 

underställda lagen, normer och procedurer som är grundade på 

demokratiska principer (Linz & Stepan, 1996:6). 
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Linz och Stepans definition på konsolidering 

Politiska regimen ska regera under demokratins komplexa system som består 

av institutioner, incitament och regler, samtliga ska betrakta demokratin som 

”the only game in town"(Diamond et al. 1997:15) 
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3.2 Linz & Stepans teori – de fem arenor  
Enligt Linz och Stepan (1996:17) måste fem sammankopplade och 

förstärkande arenor vara närvarande eller utformade som förutsättning att 

konsolidera demokrati. De berörda arenorna är det civila och politiska 

samhället, rättssystemet, byråkrati och det ekonomiska samhället. Ett 

förtydligande av varje arena som utgör nödvändiga förutsättningar för att ett 

land ska konsolideras presenteras nedan.  

3.2.1 Civila samhället 
Det civila samhället refererar till politisk entitet som innebär själv-

organisationer, autonoma grupper, individer och rörelser som försöker 

formulera värderingar och skapa sammanslutningar som främjar deras 

intresse (Diamond et al. 1997:17). Det kan vara grupper som involverar 

kvinnor, religion, grannskap men också samhällsföreningar inom facket, 

journalister, jurister och entreprenörsgrupper (Linz & Stepan 1996, 7).  

Idén om ett civilt samhälle som en typ av organisation nåde stora framgångar 

när det kom till att skapa oppositioner mot de militärregimerna i 

Sydamerikas länder. Utöver alla bildningar inom det civila samhället som 

fack-och studentförening så ingår även alla de människor som inte tillhör 

någon ”organisation”. De som inte tillhör en ”organisation” är enligt Linz & 

Stepan de som är mest kritiska när det kommer till att påverka ett skifte av 

makt i ett land, detta brukar utryckas genom exempelvis demonstrationer 

som till slut tvingar fram en förändring (Linz & Stepan, 1996:7). 

3.2.2 Politiska samhället 
Den andra arenan är det politiska samhället, som utgår från att samtliga 

politiska aktörer konkurrerar om den legitima rätten att styra statsapparaten 

samt den offentliga makten (Diamond et al. 1997:17). Denna arena ska med 

utgångspunkt för en konsolidering ha nödvändig grad autonomi (Diamond et 

al. 1997:18). Det politiska samhället inom ett styre måste vara väl 

genomtänkt för att kunna fungera. Inom det politiska samhället bestäms 
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följande: politiska partier, val, regler för valen, politiskt ledarskap, allianser 

mellan partier och lagstiftning, samtliga punkter ska leda till en demokratisk 

regering (Ibid, 17). 

Det civila och politiska samhället kan både främja och hämma varandras 

utveckling av demokratin, de är dock ständigt beroende av varandra.  Civila 

samhällen ses som en drivkraft, bland annat bidrar det till politiska alternativ, 

men kan ses som ett hjälpmedel att övervaka staten och dess regering, vilket 

motsvarar politiska samhället. Civila samhällets fördelar är dessutom att det 

kan vara en hjälp på vägen att motstå omvändelser, driva fullständiga 

övergångar samt möjlighet att leverera drivkrafter till att konsolidera och 

fördjupa demokratin. Linz & Stepan menar att civila samhället är en drivkraft 

eftersom att samtliga steg i demokratiseringsprocessen ska utgå från att 

civilsamhället är självständigt och dynamisk (Diamond et al. 1997:18). 

 

3.2.3 Rättssystemet 

Det civila och politiska samhället måste vara invävt och förenat med den 

tredje arenan, rättssystemet, som förutsättning för en demokratisk 

konsolidering. Rättssäkerheten är väsentlig för demokratisk konsolidering, 

vilket betyder att aktörerna i det politiska systemet, så som den valda 

regeringen och den statliga administrationen, måste vara underställda och 

ansvariga inför lagen, även kallat ”rule of law” (Diamond et al. 1997:18). Ju 

bättre samtliga institutioner koopererar med rättssäkerhetsprincipen, desto 

högre kvalité kan demokratin och samhället uppnå (Diamond et al. 1997:18). 

Rättssystemet som växte fram långt innan fullständiga demokratiseringar 

ägde rum räknas vara en av de största prestationerna under 1900-talets 

liberalism i Europa samt vissa delar av Japan. Rättsstatens, som då kallades 

för Rechsstaat, grundades som ett skydd för medborgarnas rättigheter, som 

var till att via domstolen, ha möjlighet att försvara sig själva mot tjänstemän 

och staten. Nutida rättsstat är fundamentala förutsättningar för 
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demokratisering, eftersom att det än idag är medborgarnas rättsliga arena att 

utöva politiska rättigheter med frihet och självständighet (Diamond et al. 

1997:19).  

 
3.2.4 Fungerande byråkrati 
De tre tidigare nämnda arenorna, civilt samhälle, politiskt samhälle och 

rättssystemet är grundläggande för att konsolidera demokratin. En 

konsoliderad demokrati har större chans att lyckas om dessa tre finns i en 

kombination med en fungerande byråkrati mellan politiska ledare och 

institutioner.  

En stat som styrs på demokratiska grunder ska leverera grundläggande 

tjänster som medborgarna själva kräver samt garantera och skydda 

medborgarnas rättigheter.  För att möjliggöra det krävs det att staten på ett 

effektivt ska kunna skydda sin stat och dess invånare, genom att anställa 

poliser, domare och statlig service. För att detta ska vara möjligt måste en 

demokrati ha en effektiv kapacitet för att styra, att reglera och att ta in 

skatteintäkter så att det kan upprätthålla staten. En demokrati behöver alltså 

en användbar byråkrati för att fungera (Diamond et al. 1997:20). 

 

3.2.5 Ekonomiska samhället 
Linz och Stepan (1996:12) kallar den sista arenan för ”ekonomiska 

samhället” för att författarna anser att ekonomin är en mellanhand mellan 

staten och marknaden. De refererar till ett antal studier som verifierar att 

statligt ägande och marknadsinventioner har betydande roll i alla 

konsoliderade demokratier.  

För att ekonomin ska kunna bidra till demokratisering hävdar Linz & Stepan 

(1996, 13) att det måste finnas åtminstone en betydlig grad av 

marknadsautonomi och ägande mångfald inom ekonomin för att skapa det 

civila samhället.  Detta hör samman med att om all egendom är i statens 
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händer och alla pris-, arbetskrafts-, leverans- och distributionsbeslut är 

statens exklusiva räkning i kontrollen av ekonomin så finns inte grunden 

inom det politiska samhället, vilket gör att konsolidering inte är möjligt. 

Detta gör att det ekonomiska samhället är vitalt för en konsolidering. 

Ekonomin bör vara statlig och marknadsstyrd för att ge landet möjlighet att 

reglera ekonomin vid behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Civilt samhälle 

 
Grupper och rörelser 
som är självständiga 
från staten ska ha rätt att 
organisera sina 
intressen. Journalister/ 
kvinnogrupper/ 
fackförbund. 

 

 
Politiskt samhälle 

 
Politiska partier & 
aktörer ska få 
möjlighet att 
påverka och 
konkurrera om 
makten. 

 
Rättssystemet 

 
Samtliga aktörer i 
samhället ska 
acceptera och följa 
lagar. Inga 
undantag får råda.   

 
Fungerande byråkrati  

 
Statsförvaltningen 
måste fungera på 
ett rättssäkert och 
effektivt sätt. 

 
Ekonomiska samhället  

 
Ekonomin bör vara 
statlig och 
marknadsstyrd för 
att ge landet 
möjlighet att 
reglera ekonomin 
vid behov. 

Tabell 1: Sammanfattning av Linz och Stepans konsolideringsteori 
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4 Resultat 
I kapitlet redogörs till en början en presentation av Honduras politiska 

historia som komplement för en ökad förståelse av landet, sedan presenteras 

resultatet av de fem undersökta arenorna efter statskuppen till nutida 

situation. Vissa arenor presenteras utdrag av konstitutionen.    

4.1 Politisk historia 
Honduras partisystem har traditionellt sett bestått av två dominerande partier, 

nationalistpartiet (Partido Nacional, PNH) och liberalpartiet (Partido Liberal 

PLH). Rivalitet mellan de liberala och konservativa fraktionerna härstammar 

från 1900-talet i Honduras. Trots den ideologiska skillnaden mellan 

grupperna har det emellertid inte handlat om att manifestera partiernas 

ståndpunkt efter det utan användes snarare som ett medel av eliterna som 

rivaliserade om statens resurser, som i sig var relativt begränsade på grund av 

landets dåliga ekonomi (Robinson, 2006:114).   

1920 hade båda partierna stabiliserats och skapat en stödbas, vilket 

fastställde normen av tvåpartisystemet som än idag är närvarande i landet.  

Det som möjliggjorde tillväxten av partierna, till skillnad från andra partier 

var att de hade bättre finansiering, främst var det ekonomiska stödet från två 

stora utländska bananbolag. Från 1932 till 1949 leddes landet av diktatorn 

Tibucio Carías som helt slopade den politiska konkurrensen. Under 1957 

återupptog liberala partiet makten men fick ett abrupt slut när presidenten 

avsattes i en militärkupp. Militärstyrkan satt i makten fram tills transitionen 

1982 och de facto att PHN och PLH partierna inte förbjöds var för att denna 

period inte präglades av en alltför repressiv militärregim (Ibid). Sedan 

övergången 1982 har Honduras demokrati varit stabil trots att militärens 

inflytande ständigt har övervakat. Det var i slutet av 1990-talet som ett 

resultat av flera reformer och i samband med kalla krigets slut som 

underlättade för civila regeringar att göra stora framsteg vad gällde 

kontrollen över militärstyrkornas makt (Llanos, 2010:179).  
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Som Resultat av denna process ansågs Honduras ha skapat bästa 

demokratiska kontrollen över militären (Llanos, 2010:175). Början på 2000-

talet var militären fortfarande underordnad civilbefogenheten (Ruhl, 2004, 

944). men som ödelades när en demokratiskt vald president i modern tid 

avsattes i en statskupp (Llanos, 2010:175).  

 
4.2   Civil samhället  
Linz och Stepans första arena: Civila samhällets förutsättningar för en 

demokratisk konsolidering är att grupper och rörelser som är självständiga 

från staten ska ha rätt att organisera sina intressen så som journalister, 

kvinnogrupper och fackförbund. 

I den honduranska konstitutionen framställs en uppsättning lagar som 

skyddar medborgarnas rättigheter i det civila samhället. Artikel 78 i 

konstitutionen garanterar frihet för förening och sammansättningar, så länge 

de inte strider mot allmän ordning. Följande artikel, 79, uttrycker att samtliga 

medborgare har rätt att träffa andra, fridfullt och utan vapen, i offentliga 

demonstrationer som främjar deras intresse av något slag, utan statens 

tillåtelse. Däremot har staten rätt att, vid offentliga sammanträden av politisk 

karaktär, utföra särskild tillståndsordning med syfte att garantera den 

allmänna ordningen (Oas, 2011:11).  

Strax efter statskuppen 2009 centrerades den politiska makten rejält, det 

tillämpades regleringar som begränsade avsevärt journalisternas och 

människorättsförsvaranas handlingsutrymme att kritisera tjänstemän och 

makthavare i den politiska sfären (Diakonia 2017). Konsekvenserna av detta 

har på senare år sträck sig över yttrandefriheten och journalisternas rätt att 

verka fullt ut, vilket i sin tur har polariserat det honduranska samhället.  

De bakomliggande faktorerna till yttrandefrihetens komplexa status är bland 

annat våldet mot journalisterna (elheraldo, 2018).  I samband med 

statskuppen som orsakade ökad förtryck hindrades många journalister från 
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att täcka demostationerna 2009, vilket försvårade för internationella 

samfundet att en fulländad uppfattning av situation från ett opartiskt 

perspektiv (och för yttrandefriheten att verka). Det låg snarare i regeringens 

makt att rättfärdiga statskuppen genom att legitimera tillvägagångsättet som 

ett skydd mot konstitutionen (Borgh, 23, 2015), detta undergrävde 

journalisternas jobb. Från och med statskuppen till 2015 dödades 46 

journalister varpå straffrihet låg på 91 %. Statistisk som visar antalet 

mördade journalister är den tydligaste indikatorn på repression gentemot 

journalister, vilket under angivna år hade ökat markant i landet (Borgh, 23, 

2015). Honduras nationella kongress verkställde under 2011 en lag som, med 

nuvarande president Hernandez i kongressen, underlättade för myndigheter 

och kommunikationsinsatserna som ansvarar för telefonavlyssning att 

registrera samt avlyssna all kommunikation som sker via e-post, telefon eller 

på andra sätt. Tre år senare, under Hernandez mandatperiod tillämpades 

ytligare en lag som hindrade journalister från att rapportera information som 

staten ansåg, i enighet med lagen, vara ”klassificerad”, det vill säga att lagen 

om klassificering av offentliga handlingar vad gäller säkerhet och nationellt 

försvar gav staten rätt att sekretessbelägga offentligt material (Ibid, 25).  

Under 2015 tillämpades lagen om skydd för journalister och 

människorättsförsvarare, som genom en teknisk kommitté ansvarar för att 

utföra riskanalys, överläggning samt beslut om skyddsåtgärder (oas, 2015).  

Dock är journalisterna i Honduras i skrivande stund fortfarande förtrycka då 

myndigheterna systematiskt bryter mot konstitutionens pressfrihetsgarantier 

(Freedomhouse, 2018). Hittills sista registrerade reform som verkställdes 

2017 behandlade antiterrorismbestämmelser i strafflagen, vilket berättigar 

statens beslut att fängsla de journalister som antas uppmuntra till hat eller 

terrorism (Ibid).  Enligt reportrar utan gränser rangordnas Honduras på plats 

141 av 178 länder i årets pressfrihetindex vilket tyder på att situationen för 

journalisterna i Honduras är betecknad som svår (reporterutangranser, 2018).  
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Mötesfriheten är konstitutionellt skyddad, men demonstrationerna möts mer 

ofta än sällan av ett våldsamt polisiärt ingripande, senaste det inträffade var 

december 2017 i samband med valet. Medborgarna arrangerade 

massdemonstrationer för att kräva mer insyn i presidentvalet varpå 

säkerhetsstyrkorna undertryckte vågen av demonstrationer genom 

användandet av överdrivet våld som kostade mer än 20 demonstranter livet 

och hundratals arresterades (Freedomhouse, 2018).   

De som arresterades har anklagats för påstådda brott under 

demonstrationerna vilket har lett att flera av de inblandade står inför 

straffrättsliga förförande men utan rätten att prövas i domstol (amnesty, 

2018). Som svar på det invecklade läget inledde regeringen utegångsförbud i 

tio dagar. Mötesfriheten, enligt freedomhouse, sänktes från 2 till 1 på grund 

av utfallet av händelsen (freedomhouse, 2018). Organisationsfriheten i landet 

präglas av problematik eftersom att aktörerna inom de icke-statliga 

organisationerna utsätts för övervakning, trakasserier, hot och våld. Det kan 

vara svårt att verka då staten motverkar och undergräver deras jobb.  

Antiterrorismbestämmelser i strafflagen har också underlättat för staten att i 

stort sett anklaga organisationerna (Freedomhouse, 2018). Global Witness 

som är en frivilligorganisation vars syfte är att dokumentera brott mot 

miljöaktivister i världen presenterade i en rapport 2017 att Honduras var det 

farligaste landet för miljöförsvarare efter att ha 123 personer dödats i landet 

sedan 2010 (elpais, 2017). 

Civila samhället, som refererar till politisk entitet, är det första nödvändiga 

förutsättningen för en möjlig konsolidering. Enligt Linz och Stepan innebär 

det att medborgarna ska ha rättigheter att förmedla åsikter och företräda egna 

intressen genom att sammanslutningar. Sett till Honduras civila samhälle är 

dessa rättigheter skyddade enligt konstitutionen men som i praktiken inte 

fullföljs. Honduranska regeringen har inte fullt ut respekterat medborgliga 

rättigheter så som rätt till deltagande och mötesfriheten.  Linz och Stepan 



 

20(36) 
 

menar att civil samhället förutsatt att samhället är självständigt och dynamisk 

kan det ses som ett hjälpmedel att övervaka staten och dess regering och vara 

en hjälp på vägen att konsolidera och fördjupa demokratin, vilket har visat 

sig vara framgångsrikt vid skapandet av oppositioner gentemot 

militärregimer. I Honduras, sedan statskuppen, har det inte varit möjligt ens 

mot en demokratiskt vald regering. Linz och Stepan menar att vanliga 

medborgare som inte tillhör en organisation har den kraften att påverka ett 

skifte av makt som till slut tvingar fram förändringar. De har förvisso 

förekommit massdemonstrationer men utan att lyckas påverka då de ständigt 

har förtryckts med hjälp av polisära och militära ingripanden. Genom att 

centrera den politiska makten efter statskuppen och har journalisternas 

handlingsutrymme och rättigheter blivit allt snävare och yttrandefriheten har 

blivit lidande.  

Staten har reglerat lagar som till deras fördel tystnar ner folkets röster vilket 

indikerar att grupper och rörelser som är tänkta att agera självständigt från 

staten blir fråntagna sina rättigheter. Eftersom att staten, genom militären, 

kontrollerar, hotar och mördar de som kritiserar regeringen och 

institutionerna leder det till rädsla hos medborgarna vad gäller deras roll i att 

bevaka staten, speciellt journalisterna som är extremt utsatta, trots att det på 

senare tid har tillämpats lagar som är till att garantera mer skydd så 

upprätthålls det till med hänsyn till vilka siffror reportrar utan gränser visar. 

Sammandraget utifrån detta resultat uppfyller det civila samhället inte de 

förutsättningarna som krävs för att konsolidera demokrati.  

 

 

4.3 Politiska samhället  
Linz och Stepans andra arenan: Politiska samhällets förutsättningar för en 

demokratisk konsolidering är att politiska partier & aktörer ska få möjlighet 
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att påverka och konkurrera om makten, denna arena ska med utgångspunkt 

för en konsolidering ha nödvändig grad autonomi. 

Artikel 48 i konstitutionen förbjuder politiska partier att motsätta sig det 

demokratiska–och republikanska regeringssystemet (Oas: 2011:8). Artikel 

236 fastställer att republikens president samt vice president väljs gemensamt 

och direkt av folket som kräver en majoritet. Resultatet ska deklareras av 

valmyndigheten, och, om inte möjligt, tar nationella kongressen eller högsta 

domstolen över (Oas: 2011:27).  

I Honduras upprätthålls val vart fjärde år som i enlighet med lagen garanterar 

fria och rättvisa val (Oas, 2011). De två partier som traditionellt har 

dominerat politiken har varje val konkurrerat om makten (Robison, 

2016:115), Kort efter statskuppen inleddes en period av osäkerhet gällande 

Honduras framtida demokratiska regimen (Llanos, 2010:174). Den 

konstitutionella planeringen av valprocessen avbröts inte trots den 

bekymmersamma politiska situationen, istället hölls valet som vanligt i 

november 2009. Med följande valresultat, som efter statskupper, tenderar att 

resultera i att den deponerade presidentens opposition motar flest röster som 

en protest, var i detta fall inget undantag. Liberalpartiet, visade det sämsta 

resultatet vilket också motsvarade största glappet mellan de två dominerande 

partierna under den demokratiska epoken. Partisystemet visade stabila 

resultat, efter att man förmodade ett lågt valdeltagande som i sig skulle 

undergräva legitimiteten för kommande regering 2010, men deltagandet 

behöll nedåtgående trenden (50 %) och endast 5 % mer deltog i valet 

dessförinnan (55%) (Ibid: 191). Pepe Lobo som kandiderade och utsågs till 

segare i valet 2009, tillträdde ämbetet i januari 2010 (Ibid, 174). Under denna 

sju månaders process lämnade militärstyrkan den politiska scenen (Ibid:190).  

Några månader efter Lobos tillträde återställdes ett demokratiskt sken i 

regeringen (Ruhl, 2017). Med tanke på den svåra regeringstiden som Lobo 

ställdes inför som resultat efter Zelayas suspension varade det demokratiska 
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skenet inte särskilt länge. En faktor, bortsett från den politiska krisen kan 

skyllas på militärstyrkans roll vars politiska relevans återupptogs i både 

Lobos samt Hernandez nuvarande regering (Lisón, 2016:28).  

Politiska aktörer, särskilt medlemmar av oppositionen har flitigt utsatts för 

brott som bryter mot mänskliga rättigheter, allt i från mord, hot, fysiskt våld 

och kidnappningar. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har 

genom åren som dessa situationer har upprepats kunnat konstatera av 

samordnade uppgifter som samlats in efter statskuppen, att militären utförde 

brott mot oppositionen. Dessa uppgifter tyder på att det politiska våldet har 

utspelat sig inom tidsramen för valet 2013 och 2017, varpå de som mördades 

var kopplade till politiska partier (Cear 2018:9). Honduras aktuella president 

Juan Orlando Hernández (PNH) fick makten 2013 efter ett val präglat av 

missnöje från motstånds partier som hävdade att det förekommit valfusk, 

dock helt obefogat efter att internationella valobservatörerna ansåg att valet 

huvudsakligen hade gått rätt till. 

 

På grund av att Högsta domstolens konstitutionella kammare upphävde den 

grundlag som förbjöd omval av presidenter, gjorde det möjligt för Hernández 

att ställa upp i omvalet 2017 (regeringskansliet, 2017:4). Hernández utsågs 

återigen till segare, däremot ansåg oppositionskandidaten Salvador Nasralla 

(PLH) och anhängare till partiet att valet omgärdades av tveksamheter och 

indikerade att valfusk hade förekommit från Hernández regering (SVT, 

2017). 

Demokratiska drag förutsätter att politiska partier, regelbundna val, regler för 

val, politiskt ledarskap, allianser mellan partier existerar. 

Honduras politiska arenan visar att regelbundna val förekommer och de 

röstberättigade har möjlighet att rösta på mer än ett parti, vilket indikerar på 

att de politiska aktörerna möter oppositioner och därmed konkurrerar om 

makten. Självständigheten i den politiska sfären däremot, som enligt Linz & 
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Stepan är nödvändig för att konsolideras uppfylls inte så länge 

militärstyrkans inflytande i den politiska scenen inte upphör.  

Som förutsättning för konsolidering är det angeläget att oppositionen har 

möjlighet att påverka, och sett till oppositionen i Honduras är de oerhört 

utsatta. Civil samhället och det politiska samhället är beroende av varandra 

men tenderar att antingen främja eller hämma den demokratiska utvecklingen 

i landet, Men i det förefaller, i detta fall, att politiska samhället hämmar 

civila samhället från att utveckla demokratin. 

 

4.4 Rättssystemet 
 Linz och Stepans tredje arena: Rättsystemets förutsättningar för en 

demokratisk konsolidering är att samtliga aktörer i samhället ska acceptera 

och följa lagar. Inga undantag får råda. Det är även medborgarnas rättsliga 

arena att utöva politiska rättigheter med frihet och självständighet. 

 

Artikel 60 uttrycker ”alla honduraner är lika inför lagen. Det förklaras 

straffbart diskriminera på grund av kön, klass, ras och ” (Oas, 2011). 

Som konsekvens efter statskuppen har situationen för 

människorättsförsvarare som främst företräder urfolket, afro-honduraner och 

HBTQ-personer förvärrats efter att företrädare har utsatts för hot, våld och 

mord. Det tillkom 2013 ett tillägg till diskrimineringslagen där sexuell 

läggning och könsidentitet inkluderades som förbjuda grunder för 

diskriminering, trots detta mörades 19 HBTQ-personer under 2015 och trots 

beskydd från lagen är anmälningsgraden låg på grund av förekommande 

trakasserier från polisen (regeringskansliet, 2017:14). Statens ansvar att 

skydda utsatta har i större utsträckning misslyckats eftersom att det råder 

straffrihet för brott mot mänskliga rättigheter. 

Straffriheten i landet är ett omfattande problemet, efter statskuppen godkände 

kongressen att utföra ett regeringsdekret om amnesti för de brott som begåtts 
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under statskuppen. I praktiken var det således väldigt svårt att utreda.  

Bakomliggande faktorer till straffriheten är att rättsäkerheten begränsas av 

betydande korruption och påtryckningar mot rättsväsendet, försvagad 

finansiering och tröga hanteringar av ärenden. Samtliga som sitter i fängelse 

är det endast 46 % som formellt har dömts (Ibid:7), resterande är fångar som 

väntar på att prövas i domstol (Freedomhouse, 2018). 

Den dömande makten har en formell maktseparation från verkställande och 

lagstiftande makten, men i praktiken förekommer det hot och politisk 

inbladning mot domarna i högsta domstolen. 2015 begärde interamerikanska 

domstolen för mänskliga rättigheter att låta fyra domare återinrättas efter att 

de tvingades avgå i samband med statskuppen på grund av att de fördömde 

kuppen. Begäran resulterade snarare i att regeringen kompenserade domarna 

genom att betala ut ersättning efter att regeringen hävdade att frånvaro av 

lediga platser hindrade domarna att återtas i tjänst.  Under 2016 när 15 nya 

medlemmar av högsta domstolen skulle utses av rikskongressen påstods det 

att urvalsprocessen inte hade uppfyllt internationella standarder så som 

oberoende, opartisk och öppenhet (Cear, 2018:4), ett problem som präglas av 

korruptionen och politikernas inflyttande (Globalis, 2018). 

Dessa handlingar indikerar att staten, under den undersökta perioden, 

ständigt har brutit mot lagarna.  De lagar som är till för att skydda 

medborgarna respekteras inte med tanke på hur utsatta både 

människorättsförsvarare och HBTQ-personer är i landet. Trots att lagar på 

senare år har tillkommit för att täcka upp bland annat sexuell läggning och 

könsidentitet har det inte upprätthålls med respekt, utan snarare avsiktligt 

förbisetts och flera HBTQ-personer har blivit utsatta och mördade. Effekten 

av den bristande respekten av lagar är att medborgarnas rättsliga arena 

försummas. Vid ett gripande har personen inte alltid rätten till en rättvis 

rättegång eller en rättegång överhuvudtaget, och den omfattande straffriheten 

tyder på att många förövare går under lagens namn.  Rättsystemet försvagas 
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av den utbredda korruptionen som har påverkat maktorganen att agera 

oberoende av varandra. Bristen på respekten av lagar och statens bristfälliga 

skydd gentemot medborgarna indikerar på aktörer i det politiska systemet 

inte är underställda och ansvariga inför lagen, även kallat ”rule of law som är 

en förutsättning för demokratisk konsolidering.  

 
4.5 Fungerande byråkrati  
Linz och Stepans fjärde arenan: Byråkratins förutsättningar för en 

demokratisk konsolidering är att statsförvaltningen måste fungera på ett 

rättssäkert och effektivt sätt för att skydda sin stat och dess invånare, genom 

att anställa poliser, domare och statlig service. En kombination med en 

fungerande byråkrati mellan politiska ledare och institutioner främjar 

konsolideringen.   

 

Den ofullständiga byråkratin i landet ä konsekvensen av att politiska aktörer 

är mer lojala till presidenten snarare än till själva tjänsten. På grund av att 

effektivitet i maktfördelningen går att ifrågasätta blir aktörernas 

handlingsutrymme svårare att ifrågasätta, det i sin tur främjar det egna 

intresset (everyculture, 2016). En opinionsundersökning som utfördes strax 

efter att Lobo tillträde som president 2010 visade resultatet på en tydlig 

försämring av förtroende hos medborgarna för institutionerna i landet. Enligt 

undersökningen hade politiska institutioner som kongressen och de politiska 

partierna lägsta förtroendet (Rudqvist et al, 2010:18). På grund av den 

omfattande korruptionen finns det också en minskad tilltro gentemot 

rättsväsendet (Regeringskansliet, 2017). Transparency International, som är 

en organisation som för den globala kampen mot korruption, ger världens 

länder poäng som indikerar på den upplevda nivån av korruption på den 

offentliga sektorn utifrån en skala från 0 (hög korruption) till 100 (låg 
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korruption). Honduras nivå av korruption ligger på 29 poäng av 100 vilket 

motsvarar omfattande korruption (transparancy, 2017). 

 

Som tidigare nämnt så råder det korruption, ineffektivitet och politisk 

inflytande i rättsväsendet, dessa faktorer har resulterar i att mutor mottages i 

utbyte av gynnsamma domstolsbeslut. Samma problematik existerar hos 

polisväsendet, korruptionen te sig genom utpressning och andra 

maktmissbruk (Gan, 2016). På grund av korruption och ineffektivt har 

utredningar av polisära maktmissbruk undergrävts. Presidenten Hernández 

kamp mot våldsbrott var att utöka militärt ingripande som ett legitimt 

agerande, men nationella kommissionen för mänskliga rättigheter redovisade 

i en rapport 2015 att det hade förekommit anklagelser mot militären agerande 

som rörde övergrepp, kidnappningar tortyr, rån, våldtäkt och däribland mord 

(hrw, 2016). 

När före detta president, Lobo satt i makten upptäckte de honduranska 

myndigheterna att chefen och anställda på institutet för socialförsäkringen 

hade förskingrat skattemedel till ett värde av 300 miljoner dollar varpå de 

stulna fonderna finansierade Hernández valkampanj 2013.  Medborgarna 

genomförde massdemonstrationer och krävde att internationella anti-

korruptionsorganisationen skulle insättas. När rättegångsperioden var över 

satt Hernández i makten, han var då ovillig att insätta en oberoende 

organisation men trycket från nationella och internationella aktörer 

förhandlade han till sig ett begränsat arrangemang. Avtalet var avsett att 

stärka, stödja och samarbeta med institutionerna för att korruptionen skulle 

hejdas och utredas (Meyer, 2018:7). 

 

Statsförvaltningens huvuduppgift att skydda medborgarnas rättigheter brister 

i många avseenden. Mutade domare tyder på att medborgarna rättigheter 

behandlas varierande beroende på summan man är villig att betala, 
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Korruptionen faller också oproportionerligt på fattiga människor som inte har 

pengarna vilket får försvagade konsekvenser, ineffektiviteten bidrar att 

medborgarna inte ställs inför rätta eller hamnar i långa rättsliga förfaranden. 

Polisen som har till uppgift att skydda stat och dess invånare brister också 

eftersom att pengarvärdet av mutor värderas högre. Sammantaget indikerar 

detta på att statsförvaltningens sammanhållning, för en fungerande byråkrati 

för att konsolideras inte har de förutsättningarna som krävs. 

 
4.6   Ekonomiskt samhälle 
Linz och Stepans femte arenan: Ekonomiska samhällets ses som ett 

bidragande faktor att stärka demokratiseringen om åtminstone en betydlig 

grad av marknadsautonomi och ägande mångfald råder för att reglera den vid 

behov.  

Landet ekonomi är en av de minst utvecklade i Latinamerika och med hänsyn 

till Honduras höga brottsfrekvens har det övergripande investeringsklimatet 

påverkats negativt. Företagen tvingas till betydande säkerhetskostnader och 

incitament för fast etablering är låg vilket har resulterat i en låg tillväxt och 

lägre konkurrenskraft med färre sysselsättningsmöjligheter (worldbank, 

2015). Ekonomin har diversifierats sedan 1980-talet på grund av att en rad 

president-administrationer har privatiserat statliga ägda företag, infört låga 

skatter och avgifter. 2014 förhandlade Hernández fram en överenskommelse 

med international Monetary Fund (IMF) som innebar en minskning av 

landets ekonomiska underskott till 2% av BNP till 2017. Regeringen införde 

strukturella reformer relaterat till infrastruktur, pensionsfonder, offentliga 

och privata samarbeten samt skatter.  

Hernández regering hade till 2017 upprätthållit åtagandena, men ekonomiska 

analytiker har kritiserat implementeringarna av reduceringen då det i 

slutändan visar sig haft en negativ effekt på de fattigaste i landet (Meyer, 

2018:8). Hernández har även lockat utländska investeringar på ett 
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kontroversiellt sätt genom incitament, som att anta egna lagar, inrätta egna 

rättsystem och andra uppgifter som annars är reserverat för regeringen, i 

syfte att inrätta sysselsättningar och ekonomiska utvecklingszoner i utsedda 

områden. Vissa menar att dessa zoner kommer locka till sig investeringar 

som annars skulle frukta instabiliteten och korruptionen medan kritiker 

menar att privatisering av det nationella territoriet skulle undergräva 

demokratiska rättigheter. Trots att Hernández regering lyckats med 

ekonomisk tillväxt under 3,9% under hans första mandat, antas de minska till 

3,4 (2019) på grund av investerarnas minskade förtroende i efterdyningarna 

av valet 2017 (ibid, 9). 

På grund av fattigdomen och brottsfrekvensen har ekonomin påverkats 

negativt. Sen långt tillbaka har honduranska regeringar privatiserat statligt 

ägda sektorer och reducerat skatter vilket bidrar till marknadsekonomi men 

samtidigt hindras investerare och företagare från att verka på grund av den 

höga brottsfrekvensen och korruption. Trots ansatser att locka fler in i 

marknaden har det inte bidragit till en långsiktig tillväxt. Det som är statligt 

ägt präglas av korruption från högre aktörer. Att det råder begränsad 

marknadsstyrd ekonomi visar på att all egendom, som pris-, arbetskrafts-, 

leverans- och distributionsbeslut är inte är statens exklusiva egendom i syfte 

att kontrollera ekonomin, men eftersom att de båda är bristfälliga på grund av 

att investerare backar och företagare tvingas betala för säkerhetkostnander så 

har det bidragit till en låg tillväxt och sega processer. Landets underskott på 

BNP har varit en av faktorerna till att Honduras inte har haft möjlighet att 

reglera ekonomin vid behov, som Linz och Stepan menar främjar 

konsolideringen.  
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5 Slutsats och diskussion  

5.1 Slutsats   
Uppsatsen hade som syfte att undersöka hur Honduras förutsättningar för 

konsoliderings ser ut efter den omvälvande statskupp 2009. Arbetet 

genomfördes med hjälp av fallstudie med teorikonsumerande ansats. För att 

uppnå syftet ställdes följande frågeställningar: Hur ser Honduras 

demokratiska konsolidering ut efter statskuppen 2009 enligt följande arenor: 

Civila samhället, politiska samhället, rättssystemet, fungerande byråkrati och 

ekonomiska samhället. 

Analysen som tar avstamp från statskuppen 2009 visar på att Zelayas beslut 

gällande militärstyrkans användande i den politiska sfären ökade deras 

befogenheter, en konsekvens som än idag präglar Honduras. Krisen som var 

provocerad av institutionella oenigheter och bräckte demokratin i landet har 

genererat en markant uppdelning i landets samhälle som kan bli svår att 

övervinna. Konsolideringen av demokrati går genom de fem arenor som 

indikerar på att första arenan, det civila samhällets förutsättningar för själv-

organisationer, autonoma grupper, individer och rörelser som försöker 

formulera värderingar och skapa sammanslutningar som främjar deras 

intresse inte uppfylls eftersom att statens har begränsad respekt gentemot 

medborgarnas intresse men också för att polis- och militärerna undergräver 

deras rättigheter att utföra eller utrycka samtliga akter.  

Politiska samhället utgår från att samtliga aktörer konkurrerar om den 

offentliga makten och med utgångspunkt för att konsolideras ha nödvändig 

grad autonomi. Resultatet visar att det i Honduras råder konkurrens om den 

offentliga makten då regelbundna val, politiska partier och politisk ledarskap 

upprätthålls. Trots att statskuppen bräckte demokratin och försvagade 

institutionerna genomfördes den konstitutionella planeringen av valprocessen 

2009 som tyder på medborgarnas rätt till regelbundna val, dock går det inte 

att bortse att utfallet på valet bidrog till ett demokratiskt sken i en begränsad 
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form eftersom att det inte dröjde länge innan militären återinfördes och 

förutsättningen att det politiska samhället ska vara självständigt upprätthålls 

där med inte. Detta visar på att omständigheterna inte är legitima från 

regeringens håll, det indikerar inte heller på att oppositionen har rätt att 

påverka, som är en av förutsättningarna.  

Vad gäller rättsystemet, ska den valda regeringen och den statliga 

administrationen vara underställda och ansvariga inför lagen, även kallat 

”rule of law” och att rättsstaten är fundamentala förutsättningar för 

demokratisering, eftersom att det är medborgarnas rättsliga arena att utöva 

politiska rättigheter med frihet och självständighet. Ineffektiviteten, 

korruption och politisk inflytande försvagar rättsystemet. Regeringen 

respekterar inte ”rule of law” eftersom att maktseparationen mellan 

rättsväsendet inte upprätthålls. Den omfattande straffriheten tyder på att 

myndigheterna inte tar brotten på allvar. Linz och Stepan menar att samtliga 

aktörer ska acceptera och följa lagarna och att inga undantag får råda, men i 

Honduras fall är respekten för lagarna minimal eftersom att institutionerna 

inte koopererar med rättssäkerhetsprinciperna. De utsätter medborgare för 

fara när förövarna inte ställs inför rätta och orättvisheten som korruptionen 

för med sig bidrar till att enbart somliga har den ekonomiska fördelen att 

manipulera domar till deras fördel. Det samspelet som Linz och Stepan 

menar att det civila och politiska samhället måste ha, samt vara invänt och 

förenat med rättsystemet som förutsättning att konsolideras upprätthålls inte, 

och sett till Honduras analys av enbart rättsystemet upprätthålls inte heller de 

förutsättningarna för att konsolidera demokrati.  

Inom den byråkratiska arenan har poliser och domare som uppgift att på ett 

effektivt sätt kunna skydda staten och medborgarnas rättigheter. Hela 

statsförvaltningen måste således fungera rättssäkert och effektivt enligt Linz 

och Stepan. När Honduras undersöktes blev resultatet att statsförvaltningen 

funktion är bristfällig på grund av den utbredda korruptionen. De visade även 
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att medborgarnas låga förtroende för kongressen och de politiska partierna 

har hållit i sig sedan 2010. När korruptionshärvan på socialförsäkringen 

avslöjades krävde medborgarna att en internationell anti-

korruptionsorganisation skulle inrättas vilket tyder på att medborgarna inte 

anförtrodde statens kapacitet att på ett effektivt sätt lösa korruptionens 

problematik. Undersökningen faller lika så vad gäller aspekten av 

rättsäkerhet som funktion inom statsförvaltningen då Hernández sätt att 

bekämpa våldsbrott var med hjälp av militären snarare än att bekämpa 

problemet på ett legitimt sätt. Detta tyder på att Honduras byråkratiska 

förutsättningar för en konsolidering är otillräcklig. 

Ekonomiska samhället, som är den sista arenan, menar Linz och Stepan att 

om ekonomin är statlig och marknadsstyrd så främjar detta konsolideringen. 

I Honduras återfinns både statlig och marknadsstyrd ekonomi, men på grund 

av korruption och den höga brottsfrekvensen backar inverterare från att 

etableras i landet och nationella företagare tvingas betala för säkerhet, detta 

tillsammans med korruptionen har bidragit till att Honduras ekonomiska 

samhälle inte kan främja konsolidering.  

 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsats till frågeställningarna “Hur ser 

Honduras demokratiska konsolidering ut efter statskuppen 2009 enligt 

följande arenor: Civila samhället, politiska samhället, rättssystemet, 

fungerande byråkrati och ekonomiska samhället” att de förutsättningar som 

ställs inom respektive arena inte upprätthålls i sin helhet, detta pekar på, med 

hänsyn till tidsramen för undersökningen som tar avstamp från statskuppen, 

att konsolideringen av demokratin i landet inte har förändrats till det bättre 

efter störtningen 2009.  
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Vidare forskning rekommenderas inom ämnet för konsolidering och 

demokratisering med fokus på interna faktorer som har för avsikt att studerar 

och förklarar institutionella beteende, detta kan bidra till en mer djupgående 

förståelse i en annan aspekt om varför Honduras inte har återhämtat sig från 

konsekvenserna av statskuppen 2009.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33(36) 
 

 

 

Referenser 
 
Ahrne, Göran. Svensson, Peter. 2016. Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm, Liber.  

Dahl, Robert A. 2005, Demokrati och dess antagonister. 
 Stockholm: Demokratiakademin. 
 
Diamond, Larry, 2009. The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free 
Societies Throughout the World. St. Martin’s Griffin 

 
Diamond, Larry. Developing democracy, Toward consolidation. 
1999 The Johns Hopkins University Press. 

Diamond, Larry, Plattner F. Marc, Chu Yun-han and Tien Hung-Mao. 
Consolidating the third wave democracies, Themes and perspectives. 1997 
The Johns Hopkins University Press.  
 
Ejvegård Rolf. 2009. Vetenskaplig metod.  
Fjärde upplaga ed. Lund, Studentlitteratur.  

Hydén, Göran. 1998. Civilsamhälle och demokratisering. Demokratisering i 
tredje världen. Lund,Studentlitteratur 
 
Linde, Jonas, Ekman, Joakim., Uhlin, Anders. Demokratiseringsprocesser: 
teoretiska ansatser och Empiriska studier, 2006. Studentlitteratur, Lund.  
 
Linz, Juan J. & Stepan Alfred. Problems of democratic transition and 
consolidation. Southern Europe, South America, and post-Communist 
Europe. 1996, The Johns Hopkins University Press. 

Ruhl Mark, Chapter 24, 2017. Honduras: Democracy in peril. Latin 
American Politics and Development by: Christine Wade, Harvey F. Kline & 
Howard J. Wiarda (ed.) Westview Press Inc.  
 
Internetkällor  

Amnesty International, 2018. Honduras: protest prohibited: Use of force and 
arbitrary detentions to suppress dissent in Honduras. 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
https://www.amnesty.org/en/documents/amr37/8289/2018/en/ 
 [2018-12-25] 



 

34(36) 
 

 
Borgh van der Chris,2015. How do journalists cope with repression? 
Utrecht University [2018-12-27] 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192512112468918 

Cear (Comisión Esoanola de ayuda al refugido) Informa general sobre la 
situación Honduras [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.cear.es/wp-
content/uploads/2018/10/Honduras.-Informe-General-2018.pdf [2018-12-25] 

Corell Agnes. 2014, Demokratiindex  
Fil.dr., Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2014/11/02522c43.pdf  [2018-12-14] 

Clayton M. Cunha Filho, André Luiz Coelho & Fidel I.Pérez Flores. 2013. A 
right to left policy switch? An analysis of the Honduran case under Manuel 
Zelaya. pp 519-542, International Political Science Review. 
 
Davies Tomas & Loveman Brian 
The politics of Antipolitics: The Military in Latin America [2018-11-30] 

https://books.google.se/books?hl=sv&lr=&id=wY_IAAAAQBAJ&oi=fnd&p
g=PR3&dq=military+latin+america&ots=6S1tTPjfQ1&sig=AII3xM2VDXX
RdY5I1GNFekkNT8A&redir_esc=y#v=onepage&q=military%20latin%20a
merica&f=false 

Diakonia. Självcensuren är redan ett faktum [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://www.diakonia.se/om-oss/Nyheter-och-mediaservice/Nyheter-fran- 
Diakonia/sjalvcensuren-ar-redan-ett-faktum/ [2018-12-20] 

El pais, 2017. Más de 120 ecologistas han sido asesinados en Honduras 
desde 2010 [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://elpais.com/internacional/2017/01/31/america/1485900562_925453.ht
ml [2018-12-26] 

Everyculture. 2016. Honduras. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.everyculture.com/Ge-It/Honduras.html [2018-11-28] 

Freedomhouse. Honduras 2018. [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/honduras#a3-freedomr 
[2018-12-25] 
 
Gan, Bussnies Anti-Corruptopn, 2016. Honduras Corruption Report. 
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.business-anti-corruption.com/country-
profiles/honduras/ [2018-12-29] 



 

35(36) 
 

 
Globalis, 2018. Honduras [Elektronisk] Tillgänglig:  
https://www.globalis.se/Soek?search=honduras [2018-12-01] 

Hrw, Human Rights Watch, 2016. Honduras, Eventos de 2016. [Elektronisk] 
Tillgänglig: https://www.hrw.org/es/world-report/country-chapters/298599 
[2018-12-29] 

Landsguiden . Länder och områden i nordamerika/Honduras (u.å) 
[Elektronisk]Tillgänglig: https://www.ui.se/landguiden/lander-och- 
omraden/nordamerika/honduras/skriv-ut-alla-kapitel/  [2018-12-26] 

Lindberg Staffan.  Human progress in the 21st century – Bright and dark 
sides of democratization. 2017, Uppsala. Kungl. Vetenskapsakademin  
(2018-12-07). 

Maec, 2018, Oficina de información diplomática. Ficha país Honduras 
(Republica de Honduras) Mars 2018. [Hämtad 2018-11-28] 

NE (Nationalencyklopedin). Honduras [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/honduras [2018-
12-05] 
 
Oas (Organizacion de estados amerianós). 2015. 
[Elektronisk]Tillgänglig:http://www.oas.org/es/cidh/expresion/pedagogicos/v
iolencia-periodistas.asp [2018-12-25] 

Rudqvist Anders, Billing Karin, Long Soraya, Jimenez Rodrigo & Suazo 
Jenny. 2010. Utfasningsutvärdering: Utvärdering av det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet mellan Honduras och Sverige 2001-2010 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
https://www.sida.se/contentassets/156c2b8645da49cebc7f633065473b2c/utfa
sningsutv228rdering-utv228rdering-av-det-l229ngsiktiga-
utvecklingssamarbetet-mellan-honduras-och-sverige-2001-2010_3330.pdf 
[2018-12-28] 

Reportrar utan gränser, för yttrandefrihet – Honduras. [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.reportrarutangranser.se/land/honduras [2018-12-25] 

SVD (Svenska Dagbladet), 2017. Hernández i ledning i omstridd rösträkning 
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.svd.se/valet-i-honduras-har-svangt 
[2018-12-05] 

SVD (Svenska Dagbladet), 2009 Omvärlden fördömer kuppen i Honduras 
[Elektronisk] Tillgänglig: https://www.svd.se/omvarlden-fordomer-kupp-i-
honduras [2018-12-18] 



 

36(36) 
 

SVT (Sveriges Television) , 2017. oklart efter valet i Honduras – Båda 
kandidaterna ser sig som vinnare  
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=7884&
artikel=6830794 [2018-11-15] 
 

Transparency International, the global coalitation against corruption. 2018. 
Honduras. [Elektronisk] Tillgänglig: 
https://www.transparency.org/country/HND# [2018-12-29] 
 
 

Artiklar  

Diamond, Larry. Toward democratic Consolidation. Journey of democracy. 
1996, Vol. 5, nr.3, (pp 4-17). 

Llanos, Mariana y Leiv Marsteintredet. 2010. Ruptura y continuidad: la 
caída de ‘Mel’ Zelaya en perspectiva comparada. América Latina Hoy, núm. 
55, septiembre: pp,173-197 (24 pages).  

Lisón Barrachina Carlos. Democracia, política y violencia en Honduras 
(2006-2014) Vol. XI, núm.1, Península, (enero-junio 2016) pp. 25-64 (29 
pages) 

Ruhl, Mark J. Journal of Interamerican Studies and World Affairs 
Vol. 38, No. 1 (spring, 1996), pp. 33-66 (34 pages)  

Ruhl Mark, 2004. Curbing Central America’s Militaries Journal of 
Democracy. Vol. 15 nr 3: 137-151. 
 
Robinson-Taylor, Michelle. 2006. La política hondurena y las elecciones de 
2005. Revista de Ciencia Política / Volumen 26. Nº 1. Pp: 114 - 124 


