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Abstract 

This essay aims to examine how the democratization of Tunisia has taken 

place since the Arabic spring. It will also analyze how well the country 

qualifies as a consolidated democracy and what conflicts that have been the 

driving force of the democratization process. The essay is a qualitive case 

study and explores the years of 1987 to 2018. Moreover, it is supported by 

the democratization theory of Dankward A Rustow. 

The Arabic spring was a consequence of the high unemployment numbers, 

the poverty in the country and the discontent of the president’s approach of 

ruling. The road to the democracy has suffered from many difficulties due to 

influences of the previous authoritarian rule. The situation in Tunisia after 

the Arabic spring has been unstable and demonstrations in smaller scales has 

taken place. Today the country has free and fair elections regularly and 2014 

a new constitution was introduced. However, people have not gained a better 

lifestyle from the democratization even though the democracy has flourished. 

Lastly, the Tunisian democracy is not yet consolidated and still needs to the 

implemented into the country’s laws and population. 
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1 Inledning 

Världens demokrati har under modern tid ständigt varit utsatt för hot, 

utmaningar och auktoritära influenser från odemokratiska stormakter i 

världen. Länder vars demokratiutveckling gjort framsteg under den senaste 

decenniet har stannats upp, länder där fri- och rättigheter har tagits för givet 

försvinner, möjligheten att påverka, göra sin röst hörd minskar och länders 

demokratigrad sjunker. År 2018 rapporterade 71 länder en negativ trend i sin 

demokratiska utveckling i kontrast till 35 länder som kunde uppmäta en 

positiv utveckling. Den demokrati som tagits förgiven utsätts just nu för en 

kris. År 2017 rapporterade Freedom House den lägsta demokratigraden på 

tolv år. 1  

I en pågående demokratisk motvind startade demokratirörelsen arabiska 

våren som en förhoppning om en början på en samhällsförändring samt 

demokratiska transitioner inom länder i Nordafrika och Mellanöstern. 

Arabiska våren startade i december 2010, dessförinnan hade en majoritet av 

länderna haft en historia fylld av långt sittande odemokratiska regenter och 

inget möjligt skifte av den auktoritära styrelseformen kunde bevittnas. 

Regimerna hade överlevt tidigare demokrativågor som demokratiserat andra 

delar av världen genom att de styrande uppnått stabilitet av makten. De 

arabiska ländernas befolkning utgörs av en majoritet av muslimer och 

forskning har visat att islam har en bristande förmåga att integreras med 

demokrati.  

Arabiska våren lyckades dock med något som framstod som omöjligt, 2 

makthavare tvingades avgå i länder som Egypten, Libyen och Tunisien på 

grund av massiva demonstrationer som följde av revolutionen. Samtliga 

länder förutom Tunisien misslyckades med sin demokratisering, även om 

 

1 Freedom House, Freedom in the World 2018, Democracy in Crisis, 2018,  
2 Gause, F Gregory. (2011). Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: The Myth of 

Authoritarian Stability. Foreign Affairs, 90(4), 81-90. 
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landet kämpade med liknande problem som kunde ses i grannländerna. 

Tunisien lyckades göra en substantiell förändring för landets medborgare och 

reformerade styrelseformen. Landet har kämpat med en rad faktorer som 

varit ogynnsamma och talat emot en demokratisering 3 och därtill har 

genomfört den i en global negativ demokratitrend. Det sistnämnda gör 

Tunisien till ett unikt fall som öppnar upp intresset för att undersöka dess 

demokratisering. Denna studie kommer undersöka hur har det varit möjligt 

för landet att demokratiserats och hur kan processen förstås. 

 

 

1.1 Syfte & Frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka och analysera demokratiseringen av 

Tunisien under åren efter den arabiska våren med start 2011. Studien 

kommer innefatta en inblick i Tunisiens väg från auktoritär regim mot 

konsoliderad demokrati och förklara tranisitionerna däremellan.  

 

Frågeställningar 

• Hur har Tunisiens demokratiseringsprocess sett ut efter den 

arabiska våren?  

• Vilken väletablerad konflikt har gett upphov till den tunisiska 

demokratiseringen?  

• I vilket utsträckning har Tunisiens demokrati konsoliderats?  

 

3 Khan, A. (2014). The Arab Spring lives: Can the place where the revolution began make democracy 

work amid the chaos of the Middle East? Maclean's, 127(46), 38. 
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Frågeställningarna är utformade efter att nå studiens syfte och grundar sig i 

Dankward A Rustows demokratifaser enhetsfasen, upplösningsfasen, 

övergångsfasen samt konsolideringsfasen.  

 

1.2 Avgränsningar 

Studien har valts att avgränsats mellan åren 1987 till 2018. Analysering av 

situationen före arabiska våren (2010) kommer ske genom att undersöka från 

år 1987. Detta är för att historiska kontexter som inträffade före revolutionen 

som upplevs som relevanta för att förklara demokratiseringen bör 

tillhandahållas för att ge en djupare kunskap för resultatet. I avsnitt 4.4.3 

kommer en mer omfattade motivering till tidsavgränsningen ges.  

Ytterligare avgränsning som gjorts så att studien kommer endast att 

undersöka Tunisiens demokratisering och inte involvera en jämförelse utav 

andra länder som också var en del av arabiska våren. Detta för att få en mer 

djupgående insikt för enbart fallet Tunisien.  

1.3 Disposition  

Studien kommer bestå av sex delar, varav de inledande kommer upplysa om 

fallets relevans och syfte, därefter besvaras frågeställningarna som skall 

utredas samt studiens avgränsningar. Vidare behandlas, tidigare studier om 

demokrati i Tunisien samt tidigare forskning inom demokrati och 

demokratisering sammanställas. Sedan presenteras teorin som kommer ha en 

bestående del för studien då den kommer användas som mall för analysen. 

Följande avsnitt involverar motivation och förklaring till val av metod, 

material, teori och avgränsningar. Nästa del förklarar studiens analys, där 

Tunisiens demokratisering undersöks med stöd av teorin och 

operationaliseringsmallen kommer sammanställas i avslutningen där 

Tunisien har applicerats. Slutligen följer slutsatsen där frågeställningarna 
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kommer på ett tydligt sätt besvaras och en diskussion om analysdelen 

kommer ta plats.  

 

2 Tidigare Forskning 

2.1 Demokrati och Tunisien 

Tidigare forskning inom demokrati och Tunisien har studerats inom olika 

spektrum, ett perspektiv inom ämnet är religionens roll i kombination med 

demokrati i det Tunisiska samhället. John L. Esposito och John Obert Voll 

förklarar att förekomsten mellan islam och demokrati är det grundliga 

problemet till varför demokrati har visat sig vara svår att etablera i 

muslimska länder. 4 Genom att analysera sex länder där majoriteten av 

medborgarna är muslimer är det möjligt att se historiska och 

socioekonomiska faktorer till en försämrad möjlighet för demokratisering. 

En av anledningarna är att demokrati är en politisk tradition från västvärlden 

och är väl sammanlänkat dess styrelseformer. Denna tradition saknas i de 

muslimska länderna vilket motverkar en demokratisk process.5 Många av de 

muslimska länderna är även motvilliga att anpassa sitt samhälle till en västlig 

demokratisk modell. 6 I en del av länderna är även de muslimska rörelserna 

delaktiga i statsapparaten dock varierar inflytandet. I vissa fall kan de trotsa 

de styrande vilket försämrar möjligheterna för demokratisering.7 

Enligt Haerpfer med flera är det möjligt att se ett samband mellan 

demokratiutvecklingen i ett land och andel procent i landet som är 

muslimer.8 Författarna fördömer att det är själva invånarna som misstror 

 

4 Esposito, John & Voll, John. Islam and Democracy (1996) Oxford University Press: New York. s.7 
5 Ibid. 17 
6 Ibid. 30 
7 Ibid. 33 
8 Haerpfer, Christian W, Bernhagen, Patrick, Welzel, Christian & Inglehart, Ronald F. (2019) 

Democratization. 2:a upplagan. Oxford Univerity Press: New York. s.280 
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demokratin, även religionens och kulturens påverkan är liten. Författarna 

pekar på att det är de institutionella faktorer som gör demokratisering svår. 9  

2.2 Demokrati  
 

Demokrati är ett ständigt aktuellt begrepp som stundtals har tagits förgivet av 

forskare, vilket kan medföra att det vetenskapliga värdet för begreppet 

sjunker. 10 Det finns en mängd olika definitioner av begreppet samt vad det 

innebär i både praktiken och teorin. Aristoteles var en av de första som 

började undersöka de politiska regimerna och hans tankar är möjliga att 

sammanställa till två frågor: Vem styr och till vems intresse? Genom 

applicering av dessa frågor kan man utläsa den politiska regimen i ett land.11 

Vid demokrati styrs regimen genom folkets (flertalets) vilja och till 

invånarnas intresse.  

Många forskare har olika tolkningar om vad det demokratiska samhället 

innefattar, det existerar därför en mängd olika uppfattningar vad som bör 

inkluderas och inte. Det minimalistiska perspektivet att se en demokrati anser 

forskare är den elektorala demokratin, då fria och rättvisa val är det 

uteslutande fokuset. 12 Joseph Schumpeter var en av de första som beskrev de 

elektorala demokratierna. Han ansåg att det enda kriteriet för att ett land 

skulle vara demokratisk var att invånarna besatt rätten att rösta i val 

regelmässigt. Följaktligen, skulle auktoritära styrelseformer undvikas och 

makthavarna skulle lugnas för att motverka att styra för sin egen vinning. 13  

Ett mer storskaligt perspektiv beskriver Robert Dahl som han kallar polyarki. 

Ett polyarkiskt samhälle utmärks av sju mer omfattande institutioner jämfört 

 

9 Haerpfer, Christian W, Bernhagen, Patrick, Welzel, Christian & Inglehart, Ronald F. (2019) 

Democratization. 2:a upplagan. Oxford Univerity Press: New York. s.365 
10 Karvonen, Lauri (1997). Demokratisering. Lund: Studentlitteratur. s.7 
11 Silander, Daniel, 2012, Politiska regimer en introduktion, Stockholm: Santérus Förlag. s. 20 
12 Silander, Daniel, 2012, Politiska regimer en introduktion, Stockholm: Santérus Förlag. s. 21 
13 Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas. (2014) Demokratiseringsprocesser nya 

perspektiv och utmaningar. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund. S.21 
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med elektorala demokratin. Alla dessa måste uppfyllas för att ett land skall 

kunna vara en liberal demokrati och få kallas polyarki. Landet skall bland 

annat ha valda ledare,14 fria och rättvisa val, möjligheten att få ställa upp i val 

samt yttrandefrihet. 15 Genom dessa sju institutioner uppnår det berörda 

samhället lika rösträtt, ett verkningsfullt deltagande och kunskap bland 

medborgare, även kontroll över den politiska agendan och slutligen ett 

omfattande medborgarskap. 16 

2.3 Demokratisering 
 

Liksom det finns många definitioner av demokrati finns det även flertalet 

förklaringar till begreppet demokratisering och varför ett land 

demokratiseras. Denk och Silander väljer att definiera begreppet som 

processer som resulterar till att ett samhälle blir större grad demokratiskt.17  

Vid studerande av demokratisering är det omöjligt att undvika att undersöka 

själva demokratibegreppet på grund av dess sammankopplade länk. 

Karvonen beskriver hur demokratin är målet och demokratiseringen är den 

nödvändiga resan mot målet. Enligt honom är det inte möjligt att förstå 

vägen utan att se målet. 18 Demokratiseringsprocessen beskrivs även som en 

ständigt pågående process, demokratin är alltid möjlig att utveckla och 

behöver alltid underhåll. 19  

 

14 Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas. (2014) Demokratiseringsprocesser nya 

perspektiv och utmaningar. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund. s. 245 
15 Dahl, A Robert. (1989) Demokratins gränser och möjligheter. Ordfront & demokratiAkademin: 

Stockholm. s. 246 
16 Ibid. 247 
17 Denk, Thomas, Silander, Daniel (2007) Att studera demokratisering – fenomen, förlopp, 

förutsättningar och framtid. Santérus förslag: Stockholm. s.17 
18 Karvonen, Lauri (1997). Demokratisering. Lund: Studentlitteratur. s.11 
19 Grugel, Jean & Bishop, Matthew Louis. (2014) Democratization A Critical Introduction. 2:a 

upplagan. Palgrave Macmillan: London. s.6 
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Den demokratiska processen börjar med ett icke demokratiskt samhälle som 

går mot det mer demokratiska. 20 En lyckad demokratiseringsprocess 

innehåller följande: liberalisering, vilket är den minskade auktoritära 

förtrycket och introduceringen av demokratiska fri- och rättigheter inom 

samhället. Transition som är vägen mot det demokratiska och en ny regim, 

regimförändrings processen.21 Transitionen behöver inte gå mot det mer 

demokratiska samhället utan kan göra det motsatta. 22 Konsolidering är den 

nyblivna demokratiska regimens fördjupning och demokratins essentiella 

grund för regimen. 23  

2.4 Demokratiseringsfaktorer 

2.4.1 Samuel Huntington  

Samuel Huntington beskriver den globala demokratiseringsprocessen som 

vågor. Vid skapandet av Huntingtons bok The Third Wave 1991 hade tre 

vågor förekommit under historien. En demokratisk våg består av transitioner 

i flertalet regimer som går från de odemokratiska till det demokratiska inom 

ett begränsat tidsspann. En våg kan även inkludera en start på 

demokratisering som inte lyckas fullbordas.  De två första vågorna möttes av 

en motvåg som försämrade den demokratiska framgången och gjorde så att 

länderna återgick till det auktoritära. 24 Huntington förklarar hela 

demokratiseringsprocessen genom att dela in begreppet i why, how och how 

long. 25 Why förklarar varför demokrativågorna uppkommer det kan bland 

annat vara genom ett lands ekonomiska utveckling, snöbollseffekten eller 

regimens sätt att hantera problem som landet utsätts för exempelvis 

 

20 Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas. (2014) Demokratiseringsprocesser nya 

perspektiv och utmaningar. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund. s.18 
21 Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas. (2014) Demokratiseringsprocesser nya 

perspektiv och utmaningar. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund. s.19 
22 Ibid. 25 
23 Ibid. 19 
24 Huntington, Samuel. (1991) The Third Wave Democratization in the late twentieth century. 

University of Oklahoma Press: Norman. s. 15 
25  Ibid. 30 
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ekonomiska eller legislativa svårigheter.26 How är på vilket sätt den 

auktoritära regimen förändras till det mer demokratiska27 och how long 

involverar demokratins konsolidering i landet.  

2.4.2 Seymore Martin Lipset 

 

En annan syn av demokratisering hade Seymore Martin Lipset som ansåg att 

det fanns ett samband mellan ekonomiska utveckling och demokratisering. 

Ett land som har ett högre välstånd har större chans att vara demokratiskt,28 

det är även möjligt att undersöka landets utbildnings- och urbaniseringsgrad 

för att se om landet har demokratiserats. 29 Lipset menar att rika länder 

demokratiseras i större utsträckning än fattiga, beroende på hur mycket 

resurser som är möjligt att spenderas på utbildning i landet. Det innebär att 

om mer fokus läggs på utbildning kommer det resultera i en mer ekonomisk 

verkningskraft. Denna cirkel är utmärkande för Lipsets 

demokratiseringsteori. 30 

2.5 Demokratins konsolidering 

2.5.1 Juan Linz och Alfred Stepan 

Linz och Stepan väljer att dela in begreppet demokratisk konsolidering i tre 

delar. Landets befolkning skall vara eniga om att demokrati är den 

grundläggande tanken på hur ett land kan styras, det vill säga att demokratin 

skall vara det enda alternativet till styrelseform. Folkets beteende skall även 

vara fullt demokratiska. Inga aktörer i samhället skall ha möjlighet att 

försämra demokratin eller genomföra ett regimbyte. Attitydmässigt skall en 

 

26 Huntington, Samuel. (1991) The Third Wave Democratization in the late twentieth century. 

University of Oklahoma Press: Norman. s. 33 
27 Ibid. 109 
28 Lipset, Seymore Martin. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and 

Political Legitimacy. The American Political Science Review, 53(1) 69–105. s.75 
29 Ibid. 78 
30 Ibid.79 
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majoritet av medborgarna i samhället innehava en tro i det demokratiska 

systemet och de anti-demokratiska rörelserna skall vara små eller kraftlösa. 

Landslagarna och konstitution bör även falla inom de demokratiska 

ramarna.31  

2.5.2 Giuseppe Di Palma  

 

Ett populärt begrepp för att förstå den konsoliderade demokratin är uttrycket 

”the only game in town” först utryckt av Giuseppe Di Palma år 1990 32. Han 

anser med begreppet att den konsoliderade demokratiformen är den enda 

fungerande spelplanen för samhället och dess politiska spelare.33 

 

I kommande teoriavsnitt kommer Rustows demokratiseringsteori presenterats 

och i metodiken kommer teorin även motiveras varför den valts att ligga till 

grund för studien.  

3 Teori 

3.1 Rustows demokratiseringsteori 

Dankward A Rustow ger en egen syn på demokratiseringsprocessen. Rustow 

förnekar den ekonomiska och sociala aspekten i demokratin jämfört med 

Lipset. Han beskriver hur en demokratisering är en unik process som inte kan 

generaliseras så att processen startar i samma socialklass eller politiska 

problem i varje land. Följaktligen finns det inte heller en gemensam lösning 

 

31 Linz, Juan J & Stepan, Alfred. (1996) Toward Consolidated democracies. Journal of Democracy. 7 

(2) 14–33. s.16 
32 Di Palma, Giuseppe (1990) To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions. Berkeley, 

Los Angeles, Oxford: University of California Press. s.113 
33 Ibid. 109 
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till demokratiseringen att applicera på samtliga fall. Som Rustlow förklarar 

”…there may be many roads to democracy”. 34  

För att undersöka länders demokratisering utformade Rustow en dynamisk 

modell med fyra faser som är bestående för varje demokratiseringsprocess. 

De har utformats för att förstå olika demokratiska vägar.35  Faserna följer: 

1. Background Condition: Enhetsfasen  

Den första nödvändiga fasen i en demokratisering är förekomsten av folkets 

gemensamma enighet. Enigheten genomsyrar hela demokratiprocessen och 

är även grunden för den konsoliderade demokratin. 36 Viktigt är även att 

landet som skall demokratiseras har en styrelseform som är möjlig att 

demokratisera samt att en statsbildning som är föränderlig existerar. 37 

Rustow stryker ekonomiska, sociala eller andra faktorer som skulle kunna 

vara mer drivande för en demokratis start. Det finns ingen minimumnivå för 

hur landets ekonomiska eller sociala utveckling ska ha varit för att demokrati 

skall kunna etableras. Medborgare i landet ska även inneha en så pass stark 

nationalitet att det ska vara svårt att inte vara en del av enigheten. Den 

nationella enigheten kan ha uppkommit gradvis under landets historia eller 

alltid funnits där i brist på ett annat alternativ än enighet.38 Genom att 

befolkningen upplever en gemensam nationell identitet landet redo att inta 

nästa fas.  

2. Preparatory phase: Upplösningsfasen  

För att demokratiseringsprocessen skall kunna fortsätta krävs en fråga, 

konflikt eller liknande inom landet som upprör och väcker starka känslor hos 

 

34 Rustow, Dankward A. (1970) Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Comparative 

Politics. 2 (3) 337-363. s.345 
35 Ibid. 350 
36 Ibid. 344 
37 Denk, Thomas, Silander, Daniel (2007) Att studera demokratisering – fenomen, förlopp, 

förutsättningar och framtid. Santérus förslag: Stockholm. s.27 
38 Rustow, Dankward A. (1970) Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Comparative 

Politics. 2 (3) 337-363. s.352 
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folket. Den befästa konflikten behöver inte beröra demokrati eller andra fri- 

och rättigheter. Nya eliter kan växa fram vilket gör att kampen eskalerar som 

i sin tur kan orsaka att nya grupper inom samhället mobiliseras. Vilken typ 

av grupp kan variera från land till land och kan vara yrkesgrupper, 

samhällsklasser eller grupperingar som förenas inom åsikter som 

samhällsfrågor. 39 Det samma gäller för konflikten, den formar sig olika 

beroende på land. Vad som influerar hela upplösningsfasen är i grunden 

polarisering av åsikter och brist på det pluralistiska i samhället. På grund av 

det följande så börjar den icke demokratiska styrelseformen tappa fäste inom 

samhället och makthavarna kan börja inse och till en viss grad acceptera de 

skilda åsikterna. 40  

3. Decision phase: Övergångsfasen 

Efter den nationella enigheten och den befästa konflikten har åstadkommits 

av landet är den tredje fasen möjlig, dock kommer den inte per automatik 

naturligt. Övergångsfasen präglas av ett vägskäl om valet av demokrati. 

Demokratin behöver konstant fullföljas, vilket innebär att ett gynnsamt 

förslag för demokrati kan bestridas då demokratiprocessen halkar bakåt till 

någon de tidigare faserna. 41 Demokrati är komplext och tar en lång tid att 

utveckla. 42 Demokrati kan växa fram som resultatet av ett antal steg eller 

genom ett stort beslut. 43 Oftast sker diskussionerna som formar grunden till 

landets framtid av en liten krets. Rustow menar att kretsen har en 

oproportionerligt stor roll då de ska bestämma landets kommande 

styrelseform. Liksom många beslut som fattas ska demokratin i ett land 

utarbetas från en mängd olika motiv. Enligt Rustow är det väsentliga inte 

vilka värderingar som makthavarna har i diskussionen utan mer vilka steg 

 

39 Rustow, Dankward A. (1970) Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Comparative 

Politics. 2 (3) 337-363. s.353 
40 Ibid. 355 
41 Ibid. 356 
42 Ibid. 355 
43 Ibid. 356 
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som de är villiga att ta för samhällets utveckling. Överenskommelsen och 

resultatet av diskussionen måste vara möjligt att sprida till invånarna och 

politiker i landet, då demokrati kan anpassas och sedan etableras. 44 

4. Habituation phase: Konsolideringsfasen  

I den sista demokratiseringsfasen har maktledaren och invånarna nått 

insikten med demokratins kraft och gynnsamhet. Fokus riktas framförallt på 

att ledaren har kommit att acceptera demokratin som den enda möjliga 

styrelseformen. Den första ledaren som tillkommer efter de demokratiska 

faserna kan ha infört demokratin på grund av interna och externa 

påtryckningar och stundtals inte av den egna viljan. Däremot kommer de 

nästkommande ledarna ha en djup tro på fördelarna med den demokratiska 

formen att styra landet. I vissa länder kan de tidigare icke demokratiska 

ledarna behöva försvinna, avlida eller liknande för att demokratin skall 

konsolideras. Ett tag efter demokratiska handlingar och reformer utförts av 

makthavare samt politiker kommer invånarna anpassa sig och så småningom 

börja tro på demokratins kraft och därav blir demokrati det enda alternativet 

för landet. 45 

Enligt Rustow skall demokratiseringen ses som en process som uppkommer 

via en konflikt mellan nya och gamla ledare inom samhället och slutar med 

en överenskommelse och en kompromiss som sedan följer en anpassning till 

det nya politiska systemet. Mycket fokus läggs på ledarna, deras makt och 

inflytande roll i processen. 46  

 

 

 

44 Rustow, Dankward A. (1970) Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Comparative 

Politics. 2 (3) 337-363. s.357 
45 Ibid. 560 
46 Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas. (2014) Demokratiseringsprocesser nya 

perspektiv och utmaningar. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund. s.78 
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4 Metod & Material 

4.1 Fallstudie  

Studiens metodik har valts till en kvalitativ fallstudie. Det nämnda är 

beroende av studiens syfte och forskningsproblem. Fallstudien har en 

betydande kraft i att förstå och förklara det väsentliga i en teori och därefter 

applicera det följande på ett specifikt fall. 47  Fallet kan identifieras vid en 

revolution, ekonomiskt system eller en politisk regim enligt George och 

Bennett. 48 Det följande stärker relevansen att genomföra en fallstudie inom 

studiens ämne. Vid fallstudier har även jämförelsen och fokuset mellan orsak 

och verkan en väsentlig betydelse. I studiens specifika fall är orsaken 

arabiska våren influensen på Tunisien, verkan och själva resultatet är 

demokratiseringen i landet. En traditionell fallstudiedesign fodrar en kontext 

samt en eller flera faktorer som kan analyseras beroende till kontexten. 49 

Studien ska behandla analysenheter som är Rustows forskning om 

demokratiseringsfaser i en tunisisk kontext. Målet är att förstå det unika fallet 

av demokratin framväxt i Tunisien vilket en fallstudie passar ypperligt 

eftersom det endast är ett fall som är relevant att reda ut för att slutligen 

erbjuda svar på frågeställning samt uppfylla syftet.  

Ytterligare styrkor hos fallstudien är dess möjlighet att bidraga till att 

uppsatsen i en hög grad får en konceptuell validitet, vilket menas med att 

studien kan identifiera och uppmäta de kriterium tillfredsställer det teoretiska 

ramverket. 50 

 

47 Bennet, Andrew and Alexander George (2005), Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences. Cambridge: MIT Press. s. 25 
48 Ibid. 17 
49 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2015). Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. s. 109 
50 Locke, M. Richard & Thelen, Kathleen. (1998) Problems of Equivalence in Comparative Politics: 

Apples and Oranges, Again.  American political Science Association: Comparative Politics Newsletter. 

8.     
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Uppsatsen kommer att vara av den teorikonsumerande karaktären, då syftet 

med studien är att söka kunskap om det enskilda fallet av Tunisiens 

demokratisering. Den teorikonsumerande forskningsdesignen handlar främst 

om att förklara orsakerna till det undersökta fallet med hjälp av en teori. 51 

Sammanfattningsvis, är det möjligt att säga att tillämpa en fallstudie 

tillsammans med en teorikonsumerande studie lämpar sig väl då de båda 

lägger en betydande vikt på teorin och dess betydelse för fallet.  

4.2 Material 

Materialinsamlingen till fallstudien har gjorts i samband med syftet och för 

att få en inblick om hur demokratiseringsprocessen gått till i Tunisien. 

Materialet som bearbetats har valts ut på grund av dess relevans för ämnet.  

Materialet som undersökts har primärt varit böcker och artiklar av den 

statsvetenskapliga genren. Flertalet källor har undersöks inom ämnet med 

många olika författare och forskares synvinklar. Vilket har resulterat till en 

studie som är nyanserad samt där reliabiliteten och validiteten är hög. Vid 

kvalitativa fallstudier finns det nämligen en stor risk för subjektivitet vid 

inhämtning av information vilket påverkar forskningen negativt, då studiens 

trovärdighet minskar. 52 En artikel som hänvisas flertalet gånger i resultatet 

är Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact av Mohamed A El-

Khawas. Artikel är publicerad av Mediterranean Quarterly som i sin tur har 

publicerats på internetplattfomen Project Muse. Hemsidan tillhandahåller 

böcker och artiklar inom samhällsvetenskap och humaniora som är av hög 

kvalité från den vetenskapliga världen samt från olika universitetsförlag. Allt 

material är även referentgranskat (peer-reviewed). Källan anses därför av hög 

trovärdighet och bidrar till en högre kvalitet av studien.   

 

51 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2015). Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts. s.41 
52 Bennet, Andrew and Alexander George (2005), Case Studies and Theory Development in the Social 

Sciences. Cambridge: MIT Press. s. 25 
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En ytterligare informationskälla till studien är demokratimätningar, gjorda av 

Freedom House. Vad som bör tas till beaktning vid studerande av demokrati 

är de olika mätningsorganisationerna och vad exakt som uppmätes. Freedom 

House mäter exempelvis inte i direkt mening demokrati utan länders 

politiska och civila rättigheter. 53 Mätningarna kan ge en alltför generell bild 

av situationen i länderna 54 vilket kan medföra att analysen blir bristfällig och 

ytlig. Detta kan motverkas med fler källor som bidrar till en mer omfattande 

syn på demokratin i landet.  

En stor mängd av materialet som analyserats har funnits via 

Linnéuniversitetets söktjänst Onesearch som tillhandahåller sekundärmaterial 

bestående av böcker, artiklar, rapporter med mera. Materialet har utsatts för 

kritisk granskning och därför anses materialet vara tillförlitligt. Det finns ett 

stort och lättillgängligt utbud av sekundärmaterial inom ämnet 

demokratisering generellt och detsamma gäller för Tunisiens fall. Som 

författare bör man dock vara försiktig då informationen kan vara av låg 

kvalité och vara vriden eller falsk. Definitioner som används i de olika 

källorna kan använda på varierande sätt, vilket försämrar den akademiska 

graden och trovärdigheten för studien.   

4.3 Teoretisk utgångspunkt 

Rustows teori har valts att läggas till grund till studien beroende av hans 

omfattande syn av att se demokratiseringsprocessen som en helhet och 

samtidigt se detaljerna som är viktiga för ett lands demokratisering. Det finns 

en mängd andra demokratiseringsteorier, några redan nämnda (Huntington 

och Lipset). Dessa har valts bort på grund av deras mer begränsade syn att se 

hela processen och dess sätt att fokusera på en viss drivkraft i processen, så 

som det ekonomiska sambandet. Rustows teori involverar även precisering 

 

53 Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas. (2014) Demokratiseringsprocesser nya 

perspektiv och utmaningar. 2:a upplagan. Studentlitteratur: Lund. s. 228. 
54 Ibid. 229 
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av konsolidering som är nödvändigt för studiens syfte. Rustow påpekar även 

att alla länders demokratisering kan omöjligen generaliseras och han ser det 

unika med varje demokratiprocess. Hans modell ger utrymme för olikheter. 

Teorin kommer användas som ett hjälpmedel att förstå demokratiseringen av 

Tunisien och besvara studiens frågeställningar. Den första frågan besvaras 

genom att undersöka helheten av teorin, det vill säga samtliga faser. Den 

andra frågan är inspirerad av Rustows tro inom den upplösningsfasen att en 

konflikt bör ta akt för att en demokratisering skall vara möjlig.  Den slutliga 

frågan kan besvaras genom att studera Rustows sista fas, 

konsolideringsfasen, då det kommer vara möjligt att se om Tunisien har nått 

en fördjupad grad av demokrati. 

4.4 Tidsperspektiv  

Studien kommer att undersöka tidsspannet 1987 till 2018 och undersöka hur 

Rustows demokratiseringsfaser kan appliceras på dessa år i Tunisien. 

Rustows första faser kräver analysering av åren före arabiska våren och för 

att få en ordentlig inblick av läget i landet innan revolutionen samt av landets 

historia väljs 1987. Dessutom tillträde presidenten Zine El-Abidine Ben Ali 

1987 och därför faller det sig naturligt att välja året som startpunkt för 

tidsavgräsningen. Hade avgränsningen gjorts till ett mindre antal år före 

arabiska våren hade studien riskerats att lida av brist av djupgående 

kännedom och kunskap om den läget i Tunisien. 

Det sista av Rustows faser kräver ett antal år efter den arabiska våren för att 

få en helhetssyn på demokratiseringen och möjligheten att se om den 

konsoliderats. Därför väljs 2018 som slutpunkt för avgränsningen. Det 

kommer då bli genomförbart att kunna täcka in de faser som teorin anser 

tillhör en demokratisering. Demokratisering är även en långgående process 
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och det tar lång tid att etableras och implementeras. 55 Följaktligen, att 

studera för få antal år eller en tidsperiod som är för avlägset i tiden ifrån 

2019 skulle göra resultatet inaktuellt och riskera att bli felaktigt i ställning till 

den sista frågeställningen. Dessutom att välja ett år som är för nära nutid som 

2019 är riskabelt då fakta och mätningar bland annat kan komma att ändras 

och/eller uppkomma vara falskt.  

4.5 Operationalisering 

Operationaliseringen av studien kommer ske i med stöd av Rustows 

demokratiseringsfaser enhetsfasen, upplösningsfasen, övergångsfasen samt 

konsolideringsfasen. Kännetecknen för varje fas kan utläsas i tabell 1. 

Genom att applicera situationen i Tunisiens från 1987 till 2018 på de fyra 

olika faserna är det möjligt att se tendenser och utläsa vilka kännetecknen 

som existerar. Med hjälp av det följande kommer det bli möjligt att se om 

Rustows teori kan förstå demokratiseringen av Tunisien. I den slutliga delen 

av resultatet kommer operationaliseringstabellen presenteras med applicering 

av Tunisien (avsnitt 5.3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Rustow, Dankward A. (1970) Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model. Comparative 

Politics. 2(3), 337-363. s.355 
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4.5.1 Operationaliseringstabell  
 

Demokratiseringsfaser Karaktärsdrag 

Enhetsfasen Landet besitter en styrelseform som är 

möjlig att demokratisera. En nationell 

enighet bland folket existerar.  

Upplösningsfasen En väl befäst konflikt i landet är 

närvarande där åsikterna är polariserade. 

Nya grupper inom samhället börjar 

mobilisera sig. Den auktoritära 

styrelseformen börjar tappa sitt fäste.  

Övergångsfasen Vägskäl mellan valet om den 

demokratiska eller auktoritära 

styrelseformen uppstår. Ledarna 

diskuterar fram landets framtid. Resultatet 

av diskussionen måste vara möjligt att 

sprida till invånarna och politikerna. 

Konsolideringsfasen Ledaren och befolkningen har erkänt och 

accepterat demokratin. Demokratin blir 

det enda möjliga alternativet att styra 

samhället. 
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5 Analys 

5.1 Arabiska våren i Tunisien 

Den arabiska våren, lokalt även kallad Jasmin Revolutionen är en 

demokrativåg som tog sitt fäste i Tunisien och spred sig senare till andra 

länder i arabvärlden. Startskottet för rörelsen blev gatuförsäljaren Mohamed 

Bouazizi självmord som var en protest för att demonstrera sitt misstycke över 

hur presidenten Zine El-Abidine Ben Ali valde att styra och förvalta den 

tunisiska makten. De lokala protesterna som följde självmordet spreds via 

sociala medier samt internetsidor och blev så småningom nationella. 

Protesterna, som hade varit ett sällan skådat fenomen i det moderna tunisiska 

samhället 56 chockade presidenten och makteliten förnekade missnöjet. Med 

tiden insåg de protesternas storskalighet och politiska program skapades för 

att förebygga den utsträckta arbetslösheten. Programmen mottogs negativt 

och sågs som ännu ett löfte som makthavarna gjorde för att slippa ta tag i de 

riktiga problemen.57  Protesterna växte och blev våldsamma, i ett försök att 

lugna demonstranterna hotade presidenten att straffa demonstranterna och 

påstå att landets ekonomi kommer att drabbas hårt av protesterna. Skolor och 

universitet stängdes, utegångsförbud infördes för att främst hålla unga ifrån 

att vara ute och protestera. 58Två veckor senare lovas befolkningen till den 

längre utsträckning mer fri- och rättigheter samt att Ben Ali inte kommer 

kandidera till nästa presidentval. Demonstrationerna fortsätter utan 

försvagning och stödjs av en mängd olika civila samhällsgrupper. 59När 

polisen och militären som tidigare samarbetat med presidenten bestrider Ben 

Alis order att skjuta demonstranter, rekommenderas presidentfamiljen att fly 

 

56 Saidin, Mohd. (2018). Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root Causes of the Tunisian Jasmine 

Revolution and Egyptian January 25 Revolution. International Journal of Islamic Thought. 13(1). s.70  
57 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.9 
58 Gelvin, James (2012) The Arab Uprisings what Everyone Needs to Know. Oxford University Press: 

New York. s.43 
59 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.10 
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landet av militärchefen. Den 14 januari lämnar presidenten och hans familj 

Tunisien och en ny era i tunisisk historia tar vid. 60 

5.2 Rustows demokratiseringsfaser i relation till Tunisiens 

demokratisering 

I följande del kommer Rustows demokratiseringsfaser appliceras på 

Tunisien. Varje fas kommer undersökas i enskilda rubriker och därför 

kommer det bli möjligt att se om det finns några kännetecken av faserna i 

Tunisiens demokratiseringsprocess.  

5.2.1 Enhetsfasen 

Tunisien är ett land som sedan 1950-talet präglats av två långt sittande 

diktatorer som lyckats skapat en enpartistat. Vid 1956 valdes Habib 

Bourguiba till president och gjorde sig till enväldig härskare av landet. Han 

tilldelades vid en senare tidpunkt presidentskap för livstid. Under Bourguibas 

31 år vid makten saknade någon form av demokratiskt val eftersom 

presidenten ansåg att befolkningen inte önskade det. 1987 gick makten över 

till Zine El-Abidine Ben Ali, en man från Bourguibas maktelit. 61 

Ben Alis presidentskap var betydligt mer liberalt 62 och under hans tid vid 

makten gjordes stora ekonomiska framsteg genom reformer samt 

handelssamarbeten med bland annat Europa. Utvecklingen gjorde det möjligt 

att skapa säkerhet i landets ekonomi. 63 Under ett decennium hade landet en 

årlig ekonomisk tillväxt på 5 % som skapade en god livsstil för många av 

Tunisiens medborgare. Under Zine El Abidine Ben Alis presidentskap som 

varade i 23 år lyckades landet hålla sig undan konflikter och krig vilket 

 

60 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.11 
61 Stepan, Alfred. (2012). Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations. Journal of Democracy, 23(2), 

89-103. s.100 
62 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.1 
63 Ibid. 6 
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resulterade i en stabilitet bland befolkningen och samhället. Innan arabiska 

våren var Tunisien ett av de mest sekulerade länderna i Nordafrika. Ett 

exempel är att lagarna rörande kvinnors rättigheter existerade under den 

auktoritära regimen samt att yrkesgrupper var sammansvetsade genom 

fackföreningar. Ännu en skillnad i landet jämfört med grannländer var att en 

religiös tolerans var närvarande och politik och religion var skilda ifrån 

varandra. 64 Före 2010 visade landet däremot brist på pressfrihet och 

politiska rättigheter. Presidentens parti RCD upptog år 2008 152 av de 189 

mandaten i parlamentet och i valet 2004 som var varken fritt eller rättvist 

vann Ben Ali med 95 %. Ben Ali uppmuntrar oppositionella åsikter att göra 

sig hörda men skulle kritiska budskap om regimen spridas skulle de tystas 

och fängslas. 65 Partier som tilldelades mer än tre procent av rösterna i valen 

förbjöds och presidenten Ben Ali hade både polis och militär på sin sida som 

såg till att de stränga lagarna följdes. 66  

Följaktligen legitimerades landets auktoritära styrelseform av presidentens 

förmåga att skapa en positiv samhällsutveckling, främst genom den 

ekonomiska tillväxten. Enligt El-Khawas hindrades missnöjet och 

hypotetiska revolutioner av medborgarna till följd av framgången i det 

tunisiska samhället.  Fokuset lades på ekonomin medan mänskliga rättigheter 

hamnade i skuggan. 67 

Historiskt har Tunisien genom målinriktade ledare skapat en stabilitet som 

har blivit en del av den tunisiska nationalidentiteten. Landets brist på 

våldsamma konflikter och krig tros vara en förklaring till stabiliteten. Den 

nära relationen med Europa inom områden som politik, ekonomi samt kultur 

 

64 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.1 
65 Freedom House. (2008) Tunisia Freedom in the world 2008. 
66 Saidin, Mohd. (2018). Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root Causes of the Tunisian Jasmine 

Revolution and Egyptian January 25 Revolution. International Journal of Islamic Thought. 13(1). s.71 
67 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.1 
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har resulterat i en politisk kultur som undviker konflikter och istället 

tillmötesgått problem via fredliga ageranden som diskussion, förhandlande 

eller lagstiftande via den starka staten. Den tunisiska nationella enigheten är 

dels beroende av förändring via fredliga och odramatiska förändringar. 68 

5.2.2 Upplösningsfasen 

År 2008 utsattes världen av en finanskris som har kommit att bli den värsta 

sedan den stora depressionen på 1930-talet. Länder runt om i världen 

drabbades hårt och Tunisien var inget undantag. På grund av den ekonomiska 

nedgången i Europa och de betydande handelskontakter med världsdelen 

minskade exporterna. Detta följde med att den blomstrande tunisiska 

ekonomin saktades ned och landets historiska stabilitet var på väg mot en 

obalans.  

2010 var landets ekonomi under uppsegling återigen genom Ben Alis 

reformer som bestod av att skriva ned värdet på den lokala valutan samt 

implementera ett program som var bundet till den internationella 

valutafonden för att återupprätta landets ekonomi. 69 Krisen lämnade dock 

allvarliga konsekvenser i landet och reformerna inkluderade inte tillräckliga 

åtgärder för varken den omfattande arbetslösheten eller ojämlikheten i landet, 

som var de mest drabbade områdena. Reformerna skapade inga jobb för 

studenter som avslutat sin universitetsutbildning. 70 Av alla nyexaminerade 

studenter var 37 % arbetslösa, sammanlagt var 23 % av alla unga i landet 

utan jobb. I samband med stigande arbetslöshet, höjdes även priser och 

 

68 Alexander, Christopher. (2010) ”Tunisia stability and reform in the modern Maghreb” i Ehteshami, 

Anoushiravan (Red) The Contemporary Middle East. Routleg: New York. s. 111 
69 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.7 
70 Esposito, John, Sonn. Tamara & Voll, John. (2016). Islam and Democracy After the Arabic Spring. 

Oxford University Press: New York. s. 187 
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skulderna hos befolkningen, även turismen minskade som stod för en stor del 

av landets inkomst. 71  

Sedan Bourguibas avgång hade korruptionen ökat väsentligt. Den växande 

fattigdomen och utbredda korruptionen i landet hade nått nya höga värden 

som gjorde fortsatt ignorans omöjlig.72 Ben Alis styrelseform beskrivs som 

mer nonchalant mot folket då han endast önskade se en tillökning av elitens 

och presidentfamiljens roll till skillnad från Bourguiba som i en auktoritär 

form utveckla det Tunisiska samhället. 73 Under sommaren 2009 hade ett 

växande missnöje uppenbarat sig mot den tunisiska regimen och 

amerikanska ambassadören Robert Godel uttalades sig i internationell media 

om presidentfamiljens levnadsstil och ansåg att den växande frustrationen 

bland befolkningen var väl legitimerat, till följd hur de agerade mot det 

tunisiska folket. Det tunisiska samhället saknade en länk mellan makteliten 

och befolkningen och regimen accepterade ingen kritik från varken 

internationella eller inrikes källor. Under slutet av 2010 läckte information ut 

angående omfattande korruption inom presidentfamiljen, vilket väckte ännu 

mer aggression bland folket. 74 

I Transparency Internationals korruptionsindex sjönk landet markant under 

Ben Alis sista regeringsår. År 2005 intog Tunisien plats 59 av 178 alla 

studerade länder, 5 år senare var placeringen 43 (0 är det mest korrupta och 

178 minst korrupt). Presidentfamiljen som vid denna tidpunkt hade utbrett 

sig till över 140 personer blev allt mer misstyckt. 75 Presidentfrun Leila 

 

71 Saidin, Mohd. (2018). Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root Causes of the Tunisian Jasmine 

Revolution and Egyptian January 25 Revolution. International Journal of Islamic Thought. 13(1). s.71 
72 Alvi, Hayat. (2014) The Human Rights and Development Impetuses for Tunisia’s Jasmine 

Revolution. Contemporary Review of the Middle East 1(1), 25–51. s.33 
73 Ibid. 39 
74 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.8 
75 Saidin, Mohd. (2018). Rethinking the ‘Arab Spring’: The Root Causes of the Tunisian Jasmine 

Revolution and Egyptian January 25 Revolution. International Journal of Islamic Thought. 13(1). s.9 
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Trabelsis (även kallad Tunisiens Marie Antoinette) 76 involvering och 

bestämdhet inom politiken var stark ogillad bland befolkningen. Hennes tio 

syskons inblandning och illegala övertagande inom det tunisiska näringslivet 

förhindrade tunisiska medborgares inflytande i marknaden. Försäljningen av 

bilmärket Ford, flertalet hotell, ett flygbolag och radiostationer låg i 

presidentens ägo. Enligt den tunisiska centralbanken var det möjligt att 

uppmäta presidenten och hans frus ägande till totalt 180 stora företag som 

var etablerade i landet. 77 Hälften av den tunisiska marknaden hade en 

koppling till Ben Ali genom hans och Leila Trabelsis släktband. 78 

Korruptionen var utbredd till en sådan grad att den var närvarande i alla 

aspekter i samhället.79 Det tunisiska samhället var till fullo designat så det 

skulle medföra och förstärka fördelarna med korruption. Regimens 

korruption hade under de senaste årtionden 80 påverkat allt från gatuförsäljare 

till byråkrater, sammanfattningsvis påverkades alla medborgare. 81 

Saidin förstärker de nämnda konflikterna och samhällsproblem inom landet 

som var grunden till revolutionen. Enligt honom var det de ekonomiska 

faktorerna som var främst bidragande till att Ben Alis styre blev allt mer 

avskytt. Den höga arbetslösheten, en utbredd fattigdomen samt en höjning på 

matpriserna i ett samhälle som hade erfarenhet av en stabil ekonomisk 

tillväxt startade konflikten som skulle ge upphov till arabiska våren.82 De 

ekonomiska problemen var inte ensamma om att vara den befästa och 

drivande konflikten, även bristen på politisk legitimitet och presidentens 
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78 Ibid.41 
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Revolution. Contemporary Review of the Middle East 1(1), 25–51. s.38 
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oförmåga att styra landet var ytterligare en faktor.83 En av de personer som 

demonstrerade under arabiska våren, Najeh Sassi förklarade att hennes 

frustration grundades i Ben Alis styrelseform. Hon ansåg alltså inte att 

korruptionen och arbetslösheten var det största problemet 84 

I det tunisiska samhället var arbetslösheten hög, fattigdomen utbredd och 

tilltron till det politiska systemet låg. Av detta följde att andelen av 

befolkningen som ansåg sig trivas och vara nöjda med livet minskade från 24 

% till 14 % mellan 2008 och 2010. En miljon av det tunisiska folket ansåg att 

deras levnadssituation blev sämre85 ungdomar tyckte sin framtid vara negativ 

då inga pengar fanns för att skapa familj och stadga sig. 86 De regimkritiska 

åsikterna började spridas i regioner som Kasserine och Gafsa där 

arbetslösheten var runt 22 %. Det gjorde att folk insåg regeringens brist i att 

inte bry sig om de arbetslösa och fattiga delarna av befolkningen. 87  

Den 17 december 2010 blir starten på den arabiska våren då gatuförsäljaren 

Mohamed Bouazizi begått självmord utanför staden Sidi Bouzids stadshus. 

Anledningen var att protestera mot att en polis konfiskerat hans 

försäljningsfrukt. Bouazizi hade då försökt att stoppa polisen vilket 

resulterade i att han blev nedslagen. Händelsen anses visa tydligt regimens 

arrogans mot korruption och den bristande möjligheten att skapa jobb för 

unga. Hela händelseförloppet filmades, spreds på internet och tillförde mod 

bland befolkningen att börja protestera. Detta blev startskottet på arabiska 

våren. 88 De sociala medierna hade en väsentlig plats i arabiska våren, 
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Mohamed Bouazizi blev en förebild för demonstranter och bilder av honom 

kunde ses i de tunisiska samhällena. Bilder och videor på demonstranter som 

blivit illa behandlade av polisen motiverade och väckte ilska vilket 

motiverade och mobiliserade fler folk. 89 Demonstranterna var främst unga 

eller civila samhällsgrupper. Fackförbund stöttade demonstranterna under 

hela revolutionära processen.90 

Det finns olika teorier kring varför den arabiska våren startade i Tunisien och 

även flertalet orsaker till att den auktoritära styrelseformen tappade sitt fäste 

inom landet, likaså vilka faktorer som var drivande. De ekonomiska 

faktorerna hade en omfattande roll, dock kan det inte uteslutas att det också 

var bristen på frihet, rättvisa och demokrati som också startade processen. 

Andra förklaringar är att det tunisiska folkets dröm om demokrati har haft en 

liten del i revolutionen då det främsta de ville ha var en samhällsförändring. 

Demokratin blev då en stödjande grund till förändringen. 91 

5.2.3 Övergångsfasen 

Efter att presidenten lämnat Tunisien beskrivs stämningen som hoppfull. 

Inom landet rådde en positiv stämning. Detta skulle snart upphöra då en ny 

president och en ny maktledning behövde tillsättas. Den före detta 

premiärministern Mohamed Ghannouchi axlade rollen som president 92 i 

övergångstiden mellan Ben Alis avgång och nästkommande val. Timmar 

efter beslutet har konstitutionsdomstolens tolkat konstitutionen och funnit att 

talmannen Fouad Mebazaa skulle innehava presidentposten istället för 
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Ghannouchi. 93 Ghannouchi blir dock inte utan makt utan utses till 

premiärminister. Han skapar en ny regering, bestående av ledande personer 

från oppositionspartier, aktivister och sex före detta aktiva medlemmar i Ben 

Alis parti. 94 Oppositionsledarna får erhålla mindre betydelsefulla roller i den 

nya regeringen. I protest mot den nya regeringen avgår ledare från bland 

annat arbetarpartiet och det liberala partiet samt andra politiska ledare hotar 

att göra detsamma. 95 Demonstranterna anser att den nya regeringen kommer 

vara förödande för demokratin då de upplever att befolkningen blir lurade av 

den nya övergångsregeringen.96 Ghannouchi beskrev däremot att den 

tillfälliga regeringen efter Ben Ali har ett mål, vilket är att fullfölja den 

transition mot demokrati som påbörjats. 97 Premiärministern utlovar friheter 

som pressfrihet, organisationsfrihet samt att politiska fångar ska befrias. 98 18 

januari återupptas åter protesterna av de unga för att ännu en gång visa sitt 

misstycke kring den nya regimen. Enligt dem är diktatorn borta men hans 

regim är fortande närvarande och styrande. De kräver den nya presidenten 

och premiärministerns avgång så en renodlad demokratisk regering utan 

inblandning av landets historiska auktoritära influenser kan ta över makten.  

Protesterna får gehör och ministrar från Ben Alis parti RCD (Democratic 

Constitutional Rally) tvingades avsluta sin tjänst i partiet däremot inte i 

regeringen. Massdemonstrationerna fortsätter utan förändring och något slut 

är inte möjligt att observera. Återigen, avgår ministrar som varit verksamma i 

den tidigare Ben Ali regeringen. I ett försök till lugnande uttrycker 
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Ghannouchi att han ska avgå efter nästkommande val 99 samt att en ny 

konstitution skall skrivas. Aktivisterna låter sig inte övertalas och den 25 

februari fylls landet med hundra tusen demonstranter som tvingar 

Ghannouchi ställas inför vägvalet mellan att lämna eller stanna kvar vid 

makten. Två dagar senare avgår han och påpekar att anledningen är för att 

undvika våld mot demonstrationerna vilket han ser som den enda 

anledningen för att stoppa protesterna, då de skulle sluta med dödsiffror. 

Demonstranterna går vinnande ut och även flertalet ministrar avgår. Denna 

händelse är möjligt att se som vägskälet mellan framtidens Tunisien, valet 

mellan demokrati och auktoritär där demokratin går segrande ur. 100 

Den nya tillfälliga premiärministern blir Al-Baji Caed Essebsi, tidigare 

utrikesminister under många år för den före detta diktatorn Bourguiba. 

Essebsi gör omfattande demokratiska handlingar och rensar inom flertalet 

områden i det tunisiska samhället som anses lida av bristfällighet, vara 

odemokratiska och korrupta. Tjänstemän från RCD partiet samt personer 

med koppling till Ben Ali som var misstänkta för handlingar av korruption, 

maktmissbruk och andra brott arresteras. Den första övergångsregeringen 

upplöstes och deras kapital omhändertogs. 9000 tidigare tjänstemän från Ben 

Alis tid förbjöds ställa upp i kommande val. 101 

Essebsi ser även till att skapa ett högre råd för att nå målen med 

revolutionen, fortsätta den demokratiska transitionen och implementera 

reformer. Rådet består av representanter från 12 politiska partier, 18 

samhällsorganisationer, fackföreningar och NGO:s verksamma inom 

områdena mänskliga- och kvinnorättigheter. Även nationella personligheter 

inkluderas utifrån oklara kriterium. Totalt består rådet av 155 personer som 

ska se till att bygga institutioner för att legitimera byggandet av det politiska 
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systemet efter regimens fall. Rådet skapas även för att verka mot en 

kommitté som hade bildats i januari samma år bestående av personer som 

tidigare varit aktiva i Ben Alis regering. Dessa ville se en mer radikal 

transition. 102 

Ytterligare åtgärder som gjordes var skapandet av en oberoende 

valmyndighet för att kontrollera och syna konstitutionsförsamlingens arbete 

och val. Tidigare valsedlar framställda av Ben Ali gjordes om, namn byttes 

ut för att ge det nya politiska systemet legitimitet. 103 Därefter beslutas det 

om att flytta det kommande valet från 24 juli 2011 till 23 oktober samma år 

för att ge möjlighet till registrering av fler röstare. 104 Valet är väl 

uppmärksammat internationellt och en tid innan påtrycker utländska medier 

relevansen för att valdatumet 23 oktober ska respekteras av alla parter samt 

att partier inte ska utbringa seger i förtid. Detta är på grund av att valet ska 

ses som ett vägval om den unga tunisiska demokratin är stark nog att 

överleva och möjligen utvecklas. 105 

Den 23 oktober 2011 kommer att minnas som dagen då Tunisien höll sitt 

första fria och rättvisa val. Detta anses vara en milstolpe i den tunisiska 

demokratiska tranisitionen. Valet utsattes dock för falska rapporteringar och 

även brott mot kampanjfinansiering, men myndigheter var snabba med att 

vidta åtgärder. Vid misstänkt valfusk delades inte mandat ut. Valet erkändes 

som fritt och rättvist av internationella organisationer. 52 % av de 

röstberättigade röstade, vilket var en högre siffra än i de tidigare auktoritära 

 

102 Marina Ottaway (2011) Tunisia: Revolution is over, can reform continue? Carnegie Endowment for 

International Peace. 
103 El-Khawas, Mohamed A. (2012) Tunisia’s Jasmine Revolution: Causes and Impact. Mediterranean 

Quarterly 23 (4), 1-23. s.13 
104 Ibid. 14 
105 Marina Ottaway (2011) Tunisia: Revolution is over, can reform continue? Carnegie Endowment for 

International Peace. 



 

 

33(45) 

 

valen. Under tiden före valet var det möjligt att uppmäta en förbättring i 

medborgarnas fri och rättigheter.106 

Tunisiens upplevelse av arabiska våren visar hur väsentliga ledarna är i en 

demokratisk transition. I Tunisiens fall var en av anledningarna till vägvalet 

av demokrati beroende av landets ledare efter regimens fall, som i sin tur såg 

över politiken och var villig att ta tag i landets problem före utan att ta 

hänsyn till deras personliga ideologi. 107  

5.2.4 Konsolideringsfasen 

Efter att första demokratiska valet i Tunisien ägt rum hade vägvalet mellan 

demokrati eller diktatur gjorts, men beslutet hotades ännu av partier och 

andra makteliter som hade underliggande anti-demokratiska influenser. I 

valet 2011 utsågs partiet Ennahda som vinnare. Partiet skapade en 

koalitionsregering med två sekulära partier av mindre storlek. Ennahda var 

ett muslimskt parti som under Ben Alis tid förbjudits. Efter valsegern började 

partiet ifrågasätta den demokratiska transitionen och de tunisiska kvinnors 

centrala roll i politiken och civilsamhället. 108 Kvinnor uttryckte sin oro över 

att deras nästintill jämställda position i samhället var under hot. I Tunisien 

hade kvinnorna mer inflytande och mer rättigheter än i grannländerna, 

således var en inskränkning av kvinnors rättigheter möjlig. Efter arabiska 

våren var det även möjligt att se en ökning av sexuellt, verbalt och fysiskt 

våld mot kvinnor. 109 Inom den nya regeringen var läget instabilt och 

demokratin hade ännu inte accepterats. Den oroliga situationen orsakade två 

mord på vänsterpolitiker. Detta skapade massprotester som sedan bidrog till 

att fackföreningarna utbröt i strejk för första gången sedan 1978. Det nämnda 

resulterade i en nationell kris som fick det tunisiska befolkningen att antaga 

 

106 Freedom House. (2012) Tunisia in the world 2012. 
107 Yerkes, Sarah. (2019) The Tunisian Model. Foreign Affairs; New York. 98 (6). 
108 Ibid 
109 Wolf, Anne & Lefèvre, Raphaël. (2012) Revolution under threat: the challenges of the ” Tunisian 

Model”. The Journal of North African Studies. 17(3), 559-563. s.563 



 

 

34(45) 

 

att ett demokratiskt bakslag var inom räckhåll.110  Under ytan av den 

demokratiska framgången växte en ilska och besvikelse hos den tunisiska 

befolkningen över att de socioekonomiska förhållandena inte förbättrats. 

Många samhällsproblem som hade lagt grunden till den arabiska våren var 

ännu inte lösta vilket återigen ledde till demonstrationer och nya protester. 111 

Sommaren 2013 samlades civila samhällsorganisationer, landets 

advokatsamfund och grupper för mänskliga rättigheter där de skulle 

diskutera landets instabila läge. Deras diskussion mynnade ut i gruppen ”The 

National Dialogue Quartet”.  Gruppen representerade olika valdistrikt och 

deras intressen. De kom till insikt om vilka handlingarna som landet behövde 

för att nå en demokratisk stabilitet. Nya vallagar behövde ändras, en ny 

premiärminister och president behövdes tillsättas och en förlängning av 

skrivandet av konstitutionen var nödvändig. Gruppens rekommendationer 

tillämpades, Ennahda partiet tvingades avgå och år 2014 hölls landets första 

fria och rättvisa parlaments- och presidentval. I januari 2014 var det även 

möjligt för parlamentet att rösta igenom en fungerande konstitution. 112 

Efter sin avgång har partiet Ennahda förändrats från att föra en muslimsk 

agenda till att senare backa i sin religiösa politik då religionsrättigheterna är 

inkluderande i konstitutionen.  Partiet ville poängtera att religionens plats 

inte skulle försvinna med framgången av demokratin vilket tillförde att 

konstitutionen även berör religiösa aspekter.  

På senare tid har Tunisiens politiska partier valt att fokuserat på sitt politiska 

program jämfört med tidigare år då endast diktatorns regelverk och förtryck 

spelade roll för valet av agenda för partierna. Tunisiens folk var delat i hur 

samhället skulle styras. Regeringen försökte tillmötesgå alla oavsett om 
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invånarnas tro låg på religionen, demokratin eller båda. I 

koalitionsregeringen efter 2014 års val försökte alla regerande partier skapa 

politiska lösningar som skulle passa och bemöta tunisiers önskningar. 

Regeringen har även försökt att konsolidera konstitutionen, reformera 

statliga institutioner som bidra till ekonomiska reformer som skall öka 

tillväxten.113 

Tunisien har motbevisat myten om demokratins kompatibilitet med islam. 114 

Religionen fortsätter dock vara en stor drivkraft i det tunisiska samhället, 

invånarna vill inte ha en teokratisk stat utan de flesta av befolkningen ställer 

sig bakom en demokratisk stat som respekterar mänskliga rättigheter, 

muslimska värderingar och muslimsk kultur. Efter revolutionen var en del 

kvinnor oroliga över deras inflytande i samhället skulle minska om 

religionens plats ökade. Innan revolutionen hade kvinnorna haft ett stort 

inflytande över politiken och i byggandet av en demokratisk stat. Ett 

återkommande problem för Tunisien är att finna en balans mellan religionens 

värderingar och demokratins värderingar. 115 

Tunisiens befolkning åtnjuter idag fria och rättvisa val både till parlament 

och president, men även på lokal nivå. Landet har också utarbetat en 

progressiv konstitution. 116 Konstitutionen har blivit internationellt bedömd 

och Tunisien har blivit erkänd som en demokrati. Ett antal delar i 

konstitutionen innehar samma standard som en långt etablerad demokrati. 

Utmaningen för Tunisien ligger dock i att implementera konstitutionen och 

att få alla parter i det politiska systemet att acceptera den nya spelplanen, 
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både vinnarna och förlorarna. 117 Det ovannämnda har varit problematiskt för 

regeringen då de misslyckats med att stifta om lagar i ordning med 

konstitutionen vilket i sin tur har drabbat de tunisiska kommunvalen. 118 

Efter många av demokratisering kämpar Tunisien fortfarande med många 

problem. Ett är den ekonomiska utvecklingen som under många år har 

misskötts.119 Det är svårt att urskilja om den ekonomiska utvecklingen har 

förbättrats eller försämrats sedan den arabiska våren. Efter revolutionen 

sjönk arbetslösheten med ett fåtal procentenheter. Den största anledningen 

var sannolikt att statliga företag och regeringen valde att öka antalet 

anställda. Arbetslösheten förblir fortfarande ett förödande problem i 

samhället. Landet har drabbats hårt av terrorism då terroristgrupper etablerat 

sig i området vilket även har påverkat den ekonomiska tillväxten negativt. 120 

Makthavarnas fokus har primärt varit att skapa en ny konstitution, skapa 

politiska institutioner, hålla val och förnya landets politik. Följaktligen har 

den nya regimen inte lyckats leverera vad som efterfrågades före arabiska 

våren vilket har medfört brist på tillit till de demokratiska allmänna 

institutionerna. Demokratin har blomstrat utan att ge utdelning för en 

förändrad livsstil som demokratin förväntas medföra. Det största problemet 

för den tunisiska regimen är återuppta den allmänna tilliten hos folket. 

Andelen av folket som anser sig ha förtroende för presidenten och 

parlamentet ligger endast runt en tredjedel. Unga anser att det är effektivare 

att göra sin röst hörd genom protester på gatan än att använda en valsedel. 

Varje år tar cirka 9000 protester plats i regioner där revolutionen en gång 

startade. 121 Trotts detta existerar det fortfarande det många som är 
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övertygande om att demokratin är det enda alternativet som styrelseform som 

snart skall segra och ge dem ett bättre liv. 122 
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5.3 Applicering av Rustows demokratiseringsfaser på Tunisiens 

demokratisering  

5.3.1 Tabell 2.  
 

 
 

Demokratiserings-

faser 

Karaktärsdrag Tunisien 

Enhetsfasen Landet besitter en styrelseform 

som är möjlig att 

demokratisera. En nationell 

enighet bland folket existerar. 

Auktoritär 

enpartistyrelseform. En 

nationell enighet existerar, 

sammanvävs av en nationell 

stabilitet som förespråkar 

diskussion före våldsamma 

konflikter.  

Upplösningsfasen En väl befäst konflikt i landet 

är närvarande där åsikterna är 

polariserade. Nya grupper 

inom samhället börjar 

mobilisera sig. Den auktoritära 

styrelseformen börjar tappa sitt 

fäste.  

Ekonomiska ojämlikheter, 

omfattande arbetslöshet, brist 

på politisk legitimitet. 

Avslöjande om 

presidentfamiljens korruption 

och misskötsel av landet. 

Mobilisering av unga och 

civila samhällsgrupper. 

Övergångsfasen Vägskäl mellan valet om den 

demokratiska eller auktoritära 

styrelseformen uppstår. 

Ledarna diskuterar fram 

landets framtid. Resultatet av 

diskussionen måste vara 

möjligt att sprida till invånarna 

och politikerna. 

Övergångsregeringen med 

auktoritära inslag avgår. 

Demokratin och 

demonstranterna segrar. 

Rensar bland de auktoritära 

influenserna inom makten och 

tillökning av demokratin. 

Första demokratiska valet 

hålls.  

Konsolideringsfasen Ledaren och befolkningen har 

erkänt och accepterat 

demokratin. Demokratin blir 

det enda möjliga alternativet 

att styra samhället. 

Makthavarna har accepterat 

demokratin och även 

befolkningen till viss del. 

Existerar en oro över 

balansgången mellan religion 

och brist på utdelning av 

demokratiska fördelar som 

gör folket missnöjt.  
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6 Slutsats 

Före arabiska våren var Tunisien präglad en historia av stabilitet och 

undvikande av stora konflikter i modern tid. Befolkningen har under modern 

tid föredragit fredliga metoder vid konflikter vilket har resulterat i att de 

långt regerande diktatorerna hade vant sig vid det. Möjligtvis kan det ha varit 

en anledning till att den arabiska våren tog ett krafttag om Tunisien. Den 

höga arbetslösheten, fattigdomen, den utbredda korruptionen samt 

presidentfamiljens omfattande involvering av den tunisiska marknaden var 

drivande konflikter som upptrappade revolutionen. Samtliga faktorer var 

grunden i ett missnöje över hur makten och de statliga resurserna förvaltades 

av den sittande makten. Demokrati var troligtvis inte det primära målet för 

arabiska våren utan snarare en styrelseform som inkluderades när tunisierna 

bad om en samhällsförändring.  

Tunisiens demokratiseringsprocess som tog fart efter arabiska våren har 

präglats av instabilitet och osäkerhet av en transition mot det auktoritära. 

Efter att Ben Ali lämnat makten har det uppstått en rädsla bland folket att 

makten hamnar i odemokratiska händer och personer som tidigare varit 

inblandade i Ben Alis regering ska få inflytande.  

Efter rensning av auktoritära influenser under 2011 hölls det första fria och 

rättvisa valet i Tunisien i oktober 2011. Fortsättningen på demokratiseringen 

efter valet påverkades av flera politiska partier och andra inflytelserika civil- 

och fackgrupper. En av grupperna som bildades under denna period var The 

National Dialogue Quartet. Tillsammans med regeringen har de enats om en 

konstitution som röstades igenom 2014, vilket var ett av stegen till ett 

konsoliderat Tunisien. En faktor som varit framgångsrik för landets 

demokratisering är politikernas vilja att se förbi sina politiska och 

ideologiska åsikter och istället primärt fokusera på vad som är bäst för 

landet. På så sättet har demokratiseringen ställts i fokus. Det tidigare nämnda 
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stämmer överens med Rustow teori om den tredje fasen som en bidragande 

faktor till att lyckas med att demokratisera ett land. 

Vid undersökningen av hur väl Tunisiens demokrati har konsoliderats med 

tillämpning av Rustows demokratiseringsfas teori är det möjligt att se att 

demokratin inte har accepterats av hela befolkningen. Makthavarna och 

partiernas tro ligger på demokratin och har efter konstitutionella förändringar 

insett att demokratin är den enda möjliga styrelseformen men den innefattar 

även brister vid implementeringen av de nya lagarna. Detta resulterar i att 

befolkningens tillit till demokratin och de nya institutionerna är frånvarande. 

Demokratin har blomstrat i landet men ännu är landet drabbat av ekonomiska 

problem, vilket gör det problematiskt att få befolkningens stöd. 

Värderingarna inom islam gör även en fulländad demokratisk tilltro svår att 

finna hos alla tunisier, då det finns en problematik med att balansera 

religionens värderingar med de demokratiska. Däremot så finns det tro och 

hopp om att demokratin en dag skall segra i landet.  

Rustows definition av ett konsoliderat samhälle skiljer sig ifrån andra 

definitioner som exempelvis Linz och Stepan. Rustows fokus ligger snävt på 

makthavarna och befolkningens syn samt övertygelse om demokratin som 

styrelseform. Rustows perspektiv ger en bristfällig analys om vad det 

konsoliderade samhället faktiskt innebär och när det är nått. Ett konsoliderat 

samhälle kan tyckas innefatta fler faktorer som Linz och Stepan återger, till 

exempel demokratiska institutioner. Tunisien har demokratiska institutioner 

men dessa kan inte inräknas i denna studies analys då Rustow endast 

fokuserar på befolkningens tilltro till dessa. Eftersom en analys har gjort 

utifrån Rustows konsolideringsfas kan resultatet inom frågeställningen 

angående Tunisiens grad av konsolidering ses som förvriden och bristfällig. 

Utöver det nämnda är det möjligt att använda teorin för att förstå Tunisiens 

demokratisering. De tre första faserna uppfylls och det är då möjligt för 

landet att nå den fjärde fasen, dock uppfylls den inte till fullo.  
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Tunisien är ett intressant fall att studera ur ett demokratiskt perspektiv och 

det finns flera infallsvinklar på demokratiseringen och vägen till en 

konsoliderad demokrati. I framtiden finns det goda möjligheter att fortsätta 

studera fallet. Kvinnornas fokus i demokratiseringen är en faktor som varit 

återkommande vid granskningen av Tunisien, framtida forskning skulle 

möjligtvis kunna handla om deras inblandning och påverkan i demokratin. 

Även mer omfattande studier angående vilken grad landets demokrati har 

konsoliderats utifrån andra teorier skulle vara intressant. 
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