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Abstract  

The purpose of this study is to contribute with a new and clearer perspective of 

Vietnam’s possibilities to move towards democracy. Despite the fact that Vietnam 

during the last two decades experienced fast economic growth, Vietnam was one of 

the countries left untouched by the third wave of democratization. Researchers have 

both been optimistic about that the economic development should lead to democracy, 

but also started to question why Vietnam is not moving towards democracy. By 

analyzing socioeconomic and cultural aspects recognized by researchers as important 

for democratization, this study is contributing with a more nuanced perspective of 

Vietnams possibilities for democratization.   

 

The result shows that Vietnam is still facing severe problems concerning the 

country’s opportunities to move towards democracy. Vietnam’s socioeconomic 

development slowed down before it reached a level sufficient for democratization. 

Continued development of this area, as well as looser control by the government over 

different institutions of society is essential for Vietnams future development towards 

democracy.  

 

Keywords: Vietnam, democratization, education, industrialization, urbanization, 

religion, national unity and democracy   
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1. Inledning 

Den ekonomiska tillväxten som har pågått i Asien de senaste decennierna har 

bidragit till optimism från omvärlden att ländernas ekonomiska utveckling ska 

resultera i att de demokratiseras.
1

 Vietnam är ett av de länderna som genom 

ekonomisk liberalisering under 1980 talet har lyckats skapa snabb ekonomisk tillväxt. 

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering har dock lyst med sin 

frånvaro i Vietnam, och landet styrs fortfarande av en auktoritär regim.
2
 Hur kommer 

det sig att Vietnam, trots en stark ekonomisk tillväxt, fortfarande inte har 

demokratiserats? 

 

Francis Fukuyama argumenterar att även om sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och demokrati är omdebatterat och kritiserat, fick detta samband starkt stöd under den 

tredje demokratiseringsvågen som började 1974. Han menar även att utvecklingen i 

Asien är ett bra exempel på detta samband. Till exempel i Sydkorea och Japan tog den 

demokratiska utvecklingen vid samtidigt som den ekonomiska. Fukuyama menar 

dock att sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering är indirekt. Det 

är de positiva aspekter resulterade av ekonomisk utveckling som är fördelaktiga för 

demokratisering, som högre utbildning, ökat välstånd bland befolkningen, samt ökade 

individuella friheter. Även i länder där demokratisering inte har tagit vid samtidigt 

som den ekonomiska utvecklingen, kan liknande faktorer fördelaktiga för 

demokratisering observeras. I Kina har exempelvis ledare för demokratirörelser varit 

välutbildade, tillhörande medelklassen och kosmopolitiska medborgare, vilket är en 

väldigt vanlig utveckling av medborgarna då landet genomgår en ekonomisk 

utveckling.
3
  

 

I Growth without Democracy argumenterar Eva Hansson att den ekonomiska 

liberaliseringen och tillväxten haft en negativ inverkan på förutsättningarna för 

demokratisering i Vietnam. En affärselit och medelklass har växt fram som stödjer 

upprätthållandet av den auktoritära regimen, då det ligger i deras ekonomiska 

intressen.
4
 Hansson har kritiserat teorier som framhåller sambandet mellan ekonomisk 

                                                        
1
 Hansson, 2011, s. 17 

2
 Hansson, 2011, s. 18, 202 

3
 Fukuyama, 1995, s. 1-3 

4
 Hansson, 2011, s. 204, 214 
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tillväxt och demokrati. Hon menar även att tidigare teoretiska idéer har fokuserat för 

mycket på politiska eliter och ignorerat sociala rörelser i civilsamhället som motsätter 

sig den auktoritära regimen. Hennes studie berör hur sociala rörelser med rötter i den 

vietnamesiska arbetarklassen protesterar mot den auktoritära regimen och hur regimen 

pressar tillbaka dem.
5
  

 

Idag går det att konstatera att den ekonomiska tillväxten i Vietnam inte resulterat i 

demokratisering. För att förstå förutsättningarna för demokratisering av ett land finns 

det dock fler faktorer än ekonomisk liberaliseringen och politiska eliter att ta hänsyn 

till. Samuel Huntington argumenterar att en enda orsak inte är tillräcklig eller 

nödvändig för att förklara demokratisering. Ekonomisk liberalisering och tillväxt är 

viktiga för att främja demokratisering, men inte tillräckligt för att ett land ska påbörja 

sin demokratiseringsprocess. Även andra faktorer är väsentliga att studera för att 

förstå ett lands förutsättningar för demokratisering.
6
 De faktorer som denna studie 

kommer fokusera på är följande: Utbildning, industrialisering, urbanisering, 

dominerande religion och nationell enighet.  

 

Valet av Vietnam som fall för denna studie är intressant ur inomvetenskapligt 

perspektiv eftersom Vietnam är ett av de länder som ofta anses ”gå mot strömmen”, 

då landet har genomgått snabb ekonomisk tillväxt utan att röra sig i demokratisk 

riktning.
7

 Eftersom sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokrati är 

problematisk i Vietnam, är det väsentligt att analysera andra faktorer i syfte att få en 

bättre bild av förutsättningarna för demokratisering i landet. Det utomvetenskapligt 

intressanta är bland annat agerandet från andra länders bistånds organisationer. 

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (SIDA), har exempelvis sedan 

2009 valt att fasa ut biståndet till Vietnam. År 2008 lämnade SIDA ett förslag till 

regeringen att ändra biståndsstrategin för Vietnam, och i februari 2009 fattade 

regeringen beslut att fasa ut biståndet till Vietnam 2009-2013. SIDA framhåller dock 

att Vietnam fortfarande ska få stöd inriktat på demokrati, mänskliga rättigheter och 

miljö.
8
 Om Vietnam fortfarande är i behov av stöd för att uppnå de förutsättningar 

                                                        
5
 Hansson, 2011, s. 23-24 

6
 Huntington, 1993, s. 36-39 

7
 Diamond, 1999, s. 267-268, Sörensen, 2008, s. 113-115 

8
 Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, 2009, s. 2-8 
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som är väsentliga för demokratisering, som inte är i ”direkt fokus” på demokrati, 

framstår utfasningen av biståndet som problematiskt. 

 

1. 2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva Vietnams förutsättningar för demokratisering under 

2010-talet. Med utgångspunkt i de frågetecken som uppstått på grund av Vietnams 

snabba ekonomiska utveckling utan att påbörja demokratisering, berör denna studie 

andra faktorer som är viktiga för att demokratisering ska påbörjas. De faktorer som 

kommer att analyseras är utbildning, industrialisering och urbanisering, som 

tillsammans utgör en socioekonomisk dimension. Ytterligare faktorer som kommer 

analyseras är vilken religion som dominerar samhället och om det råder nationell 

enighet i Vietnam, dessa utgör en kulturell dimension.   

 

Frågeställning:  

1. Vilka är förutsättningarna för demokratisering i Vietnam utifrån en 

socioekonomisk dimension? 

2. Vilka är förutsättningarna för demokratisering i Vietnam utifrån en kulturell 

dimension? 

 

1.3 Metod, avgränsningar och material 

Denna uppsats antar form av en teorikonsumerande beskrivande fallstudie av 

förutsättningarna för demokratisering i Vietnam, med ambition att förklara. Min 

fallstudie är beskrivande då jag beskriver förutsättningarna för demokratisering i 

Vietnam utifrån olika teoretiska perspektiv. Undersökningen är teorikonsumerande då 

existerande teorier om demokratisering kommer att användas i syfte att beskriva 

förutsättningarna för demokratisering i Vietnam.
9
  

 

De teoretiska idéer jag använt mig av som utgör analysenheterna (faktorerna) i 

uppsatsen är huvudsakligen de som Samuel Huntington använde för att förklara den 

tredje demokratiseringsvågen som ägde rum 1974-1990, med viss vidareutveckling av 

Axel Hadenius, Martin Seymor Lipset, Francis Fukuyama och Dalai Lama. Eftersom 

det gjorts tidigare forskning angående politisk och ekonomisk liberalisering i 

                                                        
9
 Esaiasson Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 41, 26-27 
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Vietnam, samt medelklassens betydelse för demokratiseringen i landet, berör min 

analys inte dessa aspekter direkt. De kommer dock nämnas, eftersom de i relation till 

de faktorerna som ingår i analysen, är viktiga för helhetsbilden av förutsättningarna 

för demokratisering i Vietnam.  

 

Det är inte bara Vietnams ekonomiska framgångar och brist på demokratisering som 

gör landet till ett intressant fall. Trots att det är välkänt att Vietnam är en auktoritär 

stat och att landets befolkning inte får ta del av demokratiska rättigheter, har det gjorts 

väldigt få studier om Vietnams förutsättningar att påbörja en demokratiserings 

process. Hansson har studerat rollen av sociala rörelser i landet och hur regimen 

trycker tillbaka dessa. Hon har även studerat hur medelklassen växt fram som ett stöd 

till den auktoritära regimen och därför inte varit fördelaktig för demokratisering.  För 

att förstå landets förutsättningar för demokratisering är det nödvändigt att även 

använda teorier grundade i forskning av demokratiprocesser som pågått i andra länder 

tidigare. På grund av tidsbegränsningar och utrymme har jag i min studie valt att 

begränsa mig till de faktorer som nämns i inledningen. 

 

Materialet jag undersökt är vetenskapliga studier i form av publikationer, rapporter 

och avhandlingar som berör situation utifrån de olika faktorerna. Materialet är relativt 

nytt för att ge en relevant beskrivning av situationen och rör sig därför mellan 

tidsintervallen 2004-2014. Möjligheten att hitta relevant och trovärdig information 

angående Vietnam varierar beroende på vad som undersöks eftersom forskningen i 

Vietnam, speciellt inom samhällsvetenskaperna, är kontrollerade av regimen. För min 

undersökning av de två olika dimensionerna var det inga större problem att hitta 

trovärdig information. När det exempelvis gäller den socioekonomiska dimensionen 

publicerar världsbanken varje år uppdaterade rapporter och andra publikationer som 

berör möjligheter och utmaningar för utbildning, industrialisering och urbanisering i 

Vietnam. Taking Stock: an update on Vietnam’s recent economic development
10

 

publicerades två gånger under 2013 och en gång under 2014 och ger ingående 

beskrivning av landets socioekonomiska utveckling. Detta är bara ett exempel av flera 

andra publikationer som använts i analysen. Publikationer från världsbanken var även 

användbara för att analysera den kulturella dimensionen, men för denna dimension 

                                                        
10

 Mahajan & Tuan Dinh, 2013, Dinh, Demombynes, & Badiani-Magnusson, 2014 
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var det även nödvändigt att använda artiklar från exempelvis Journal of Vietnamese 

studies och Journal of Rule of Law. En annan sökmotor som användes förutom 

världsbanken för att hitta relevant material var Linnéuniversitetets sökmotor 

Onesearch.   

 

Ett fåtal gånger under studien uppstod problem när uppgifter var gamla och ibland 

tvivelaktiga. Ett exempel är regeringens beräkning av hur många av medborgarna som 

är ateister och hur många som tillhör religiösa rörelser, vilket skiljer sig starkt från 

andra källor. Speciellt hur många som tillhör protestantismen skiljer sig mellan 

regeringens beräkning och andra källor. Jag löste dessa problem genom att gå igenom 

ett stort antal källor, för att se hur många som gav stöd till samma uppgifter. Eftersom 

det finns mycket material tillgängligt angående de fem faktorerna orsakade detta inget 

större problem för studien.  

 

1.4 Disposition  

I detta avsnitt har den inom- och utomvetenskapliga relevansen av denna uppsats 

förklarats. Följt av syfte, frågeställning och tillvägagångsätt för studien. I följande del 

definieras demokrati, demokratisering och liberalisering. Den tredje delen berör vad 

som tidigare skrivits om Vietnams regim och förutsättningarna för demokratisering. 

Även de faktorer som används för att analysera förutsättningarna för demokratisering 

i Vietnam diskuteras. Vietnams utveckling och politiska situationen beskrivs 

översiktligt i den fjärde delen. I den femte delen används faktorerna för att analysera 

förutsättningarna för demokratisering i Vietnam. I sjätte delen sammanfattas 

resultaten av analysen i syfte att ge en heltäckande bild av Vietnams förutsättningar 

för demokratisering. Slutsatser om landets möjligheter och utmaningar diskuteras 

också, och slutligen diskuteras förslag för vidare forskning på området. 
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2. Demokrati och demokratisering  

2.1 Demokrati 

Vid studier av demokratisering har forskare betonat ett minimalistiskt och ett 

maximalistiskt perspektiv av demokrati. Det minimalistiska perspektivet av demokrati 

är valdemokrati och det maximalistiska perspektivet är liberal demokrati.
11

 

Valdemokratin betonar regelbundet återkommande rättvisa och fria val, i vilka de 

politiska kandidaterna och partierna konkurrerar om väljarnas röster. Det är vid valen 

som väljarna har möjlighet att påverka utformningen av politiken, då de kontrollerar 

och kräver ansvar av de politiska eliterna. I en valdemokrati är det de politiska 

representanterna, valda av väljarna, som fattar de politiska besluten. Väljarna har 

endast inflyttande över politiken vid valen då de utser de politiska representanterna.
12

 

En elitistisk definition av valdemokratin kommer från Joseph Schumpeter. 

Schumpeter beskriver demokrati som en institutionell metod. Enligt Schumpeter 

fattas politiska besluts av individer som erhåller rätten att besluta genom val där de 

konkurrerat om väljarnas röster. Väljarna kan kontrollera och utkräva ansvar av de 

politiska ledarna vid valet, då de avgör om de tidigare ledarna ska bli omvalda eller 

ersatta. Schumpeter definition av demokrati framstår som minimal och elitistisk då 

han framhåller de politiska ledarna som de främsta aktörerna, det är deras konkurrens 

om röster som är det centrala elementet för demokratin.
13

 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till skillnaderna mellan valdemokrati och liberal 

demokrati. Enligt Dahl bör demokratiska stater (liberala demokratier) leva upp till 

följande sju kriterier: valda företrädare, fria och rättvisa val, allmän och lika rösträtt, 

rätt att ställa upp i val, yttrandefrihet, tillgång till alternativa informationskällor och 

fria organisationer.
14

 Att ett land håller val och att majoriteten av befolkningen har 

möjlighet/är tillåtna att delta, betyder inte nödvändigtvis att landet är en liberal 

demokrati med skydd av individuella fri- och rättigheter.
15

 Även Larry Diamond 

framhåller att valdemokratier endast kräver en begränsad nivå av friheter, så som 

yttrandefrihet, tryckfrihet, organisationsfrihet och samlings och åsiktsfrihet. 

Existensen av dessa är först och främst för att göra politiskt deltagande och 

                                                        
11

 Silander, 2012, s. 21 
12

 Giljam, Hermansson, 2010, s. 15-17, Silander, 2012, s. 21, Lipset, 1983, s. 27 
13

 Pateman, 1970, s. 3-5 
14

 Denk, Silander, 2007, s. 18 
15

 Dahl, 1971, s. 4-8, Diamond, 1999, s. 3-4, 10 
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konkurrens meningsfullt.
16

 Länder klassas formellt som demokratier då de uppnår 

kriterierna för valdemokrati, men det innebär inte att de respekterar de individuella 

fri- och rättigheterna som i en liberal demokrati.
17

   

 

2.2 Demokratisering och liberalisering 

Enligt Huntington är det kritiska skedet vid demokratisering då en regim som inte 

tillsats genom ett fritt, öppet och rättvist val, blir ersatt. Konsolidering av ett 

demokratiskt system inträffar efter detta val, i den fortsatta demokratiseringen av ett 

land. Liberalisering indikerar steg i demokratisk riktning. Liberaliseringen kan 

innebära exempelvis att politiska fångar släpps, censuren minskar, fler problem 

diskuteras i offentligdebatt, stöd för kandidater med lite makt att delta i val, friare 

civilsamhälle och andra steg i en mer demokratisk riktning som inte direkt utmanar de 

högsta politiska beslutsfattarna. Liberalisering kan, men behöver inte nödvändigtvis 

leda till fullskalig demokratisering.
18

  

 

Enligt Huntington är det en lång och komplicerad väg för en stat att gå från en 

odemokratisk regim till en demokratisk.
19

 Därför blir en analys av Vietnams 

förutsättningar för att bli en liberal demokrati väldigt komplex att genomföra. Denna 

studie fokuserar därför på Vietnams förutsättningar att påbörja demokratisering, det 

vill säga påbörja en process mot ett fritt och rättvist val. 

 

Lipset argumenterar att även om olika historiska event och händelser har betydelse för 

ett lands möjligheter att påbörja demokratisering och uppnå kriterierna för en 

valdemokrati, finns det andra viktiga faktorer som påverkar förutsättningarna för 

demokratisering. Enligt Huntington kan många faktorer användas för att analysera 

förutsättningarna för demokratisering i ett land, och som nämnt menar Huntington 

även att en faktor är aldrig nödvändig eller tillräcklig för att förklara varför länder 

demokratiseras eller inte.
20

 De faktorer som diskuteras i slutet av följande del är de 

som används i analysen. Dessa föregås av faktorer som är viktiga för att förstå 

helheten av denna studie.  

                                                        
16

 Diamond, 1999, s. 8 
17

 Diamond, 1999, s. 8-10 
18

 Huntington, 1993, s. 9 
19

 Huntington, 1993, s. 9 
20

 Huntington, 1993, s. 37-38 
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3. Tidigare forskning och teoretiska förutsättningar för 

demokratisering  

Här diskuteras vad som skrivits tidigare om den ekonomiska utvecklingen i relation 

till demokratisering i Vietnam och andra östasiatiska länder. Vidare diskuteras vad 

som skrivits tidigare om faktorerna som används i denna studie för att analysera 

förutsättningarna för demokratisering i Vietnam. Ekonomisk liberalisering och social 

sammansättning, kommer inte att användas vid analysen, sedan dessa undersökts i 

tidigare forskning. Det är dock nödvändigt att nämna dem för att ge ett klarare 

perspektiv på Vietnams förutsättningar för demokratisering, samt för att tydliggöra 

relevansen av de faktorerna som används i denna studie. De andra faktorerna som 

diskuteras är de tidigare nämnda faktorerna som utgör den socioekonomiska och 

kulturella dimensionen.  

 

3.1 Ekonomisk liberalisering och demokratisering i Vietnam   

När det kommer till frågor om demokratisering jämförs utveckling i Vietnam ofta 

med den i Kina. 1994 definierade Minxin Pei Vietnam, Kina och Indonesien som 

några av de östasiatiska länder som trots snabb ekonomisk tillväxt lämnades oberörda 

av den tredje demokratiseringsvågen. Han menar att länderna genomgått ekonomisk 

liberalisering, vilket bidragit till att deras marknader integrerats till den globala 

marknaden och dess medborgare fått större ekonomiska friheter. Denna utveckling 

har dock inte följts av politisk liberalisering. Detta utmanar sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och demokrati på två sätt: Först och främst att ett lands 

ekonomiska utveckling har stark påverkan på dess politiska system, framtvingar 

institutionella förändringar och påverkar grupper i samhället att kämpa för sina 

rättigheter och liberalisering av det politiska systemet. Den andra aspekten som 

utmanas av utvecklingen i dessa länder är argumentet att rättssäkerhet är 

grundläggande för ekonomisk tillväxt. Det går att ifrågasätta hur regimerna i dessa 

länder lyckats upprätthålla sin makt och om det kommer resultera i att den 

ekonomiska utvecklingen hämmas, eller om teorierna verkligen stämmer. Enligt Pei 

stämmer teorierna eftersom han menar att politisk liberalisering har påbörjats i 

länderna. Förändringarna är dock väldigt små och sker långsamt.
21

 

 

                                                        
21

 Pei, 1994, s. 213-216 
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År 1997 argumenterade Diamond att om Vietnams utveckling fortsätter är det mer 

sannolikt att Vietnam är mer demokratiskt än Kina år 2020. Fortsatt ekonomisk 

liberalisering bör leda till politisk liberalisering, därmed en mindre auktoritär regim 

och senare även ett styrelseskick som tillåter deltagande i större utsträckning.
22

 

George Sörensen jämför också Vietnam med Kina och definierar dem som auktoritära 

utvecklingsregimer. Denna typ av auktoritära regim har förmåga att skapa både 

tillväxt och välfärd, utan förekomst av politisk liberalisering. Sörensen argumenterar 

vidare att det är svårt att finna denna form av regim i andra delar av världen. Även 

deras kombination av politiska, kulturella, ekonomiska och andra förutsättningar är 

svåra att finna på andra ställen.
23

 Hansson argumenterar också att tillväxten i Vietnam 

har skett utan att politisk liberalisering har börjats. Enligt Hansson har den 

ekonomiska liberaliseringen och tillväxten inte har bidragit till ett hot mot den 

auktoritära staten utan har snarare ökat dess makt. I takt med den ekonomiska 

tillväxten har en medelklass växt fram som stödjer den auktoritära regimen istället för 

att utmana den. De demokratiska röster som finns bland arbetarklassen har istället 

tryckts tillbaka av den auktoritära regimen.
24

Enligt Fukuyama är sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och demokratisering mer komplex än det ofta framstår som. Han 

menar att sambandet ekonomisk utveckling och demokrati är indirekt. Det är den 

positiva utveckling som väntas komma med ekonomisktillväxt som är fördelaktig för 

demokratisering. Den ekonomiska tillväxten förväntas bidra till ett samhälle där 

människor är högre utbildade och har mer individuell frihet, vilket exempelvis 

inträffat i Japan och Sydkorea.
25

 

 

3.2 Social sammansättning  

Enligt Huntington har en växande medelklass positiv inverkan på demokratisering. 

Detta är eftersom medelklassen ofta antagit demokratiska värderingar och förespråkar 

demokrati. Vid demokratiseringen av många länder har medelklassen med sina 

demokratiska värderingar ofta varit den centrala drivkraften för demokrati.
26

 Axel 

Hadenius menar istället att medelklassen kan spela en motsatt roll, och ibland har 

både medelklassen och arbetarklassen allierat sig med auktoritära regimer istället för 

                                                        
22

 Diamond, 1999, s. 267-268 
23

 Sörensen, 2008, s. 113-115 
24

 Hansson, 2011, s 23-28, 34-36 
25

 Fukuyama, 1995, s. 1-2 
26

 Huntington, 1993, s. 45, 66-68 
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att motverka dem.
27

 Enligt den forskning Hansson gjort om den auktoritära regimen i 

Vietnam verkar det som att den växande medelklassen i Vietnam, liknande 

medelklassen i vissa andra sydöstasiatiska länder, bidragit till en stabilare auktoritär 

regim. Medelklassen i Vietnam har inte växt fram som en utmaning till den 

auktoritära regimen, utan som stöd för den.
28

 Ekonomisk tillväxt i sig och olika 

gruppers direkta inverkan på regimen, är dock bara några av de faktorer som kan 

förklara förutsättningarna för demokrati i ett land. De följande faktorerna som 

diskuteras är de som i denna studie kommer användas för att analysera 

förutsättningarna för demokratisering i Vietnam. 

 

3.3 Den socioekonomiska dimensionen  

Utbildning, industrialisering och urbanisering är sammankopplade och utgör 

tillsammans ett mått på ett lands socioekonomiska utveckling som är viktig för politisk 

liberalisering och demokratisering.
29

 I denna del kommer inverkan de tre har på 

förutsättningarna för demokratisering diskuteras.  

 

3.3.1 Utbildning  

Utbildning har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för förutsättningarna för 

demokratisering, speciellt läs- och skrivkunnighet. Läs- och skrivkunnighetens ger 

medborgarna möjlighet att ta del av information från tv, radio, tidningar och andra 

tillgängliga källor.
30

 Studier gjorda i Central- och Östeuropa har också visat att en av 

de centralaste faktorerna för demokratisering är utbildning. Med högre 

utbildningsnivå följer också högre värderingar av demokrati. I många 

postkommunistiska länder har utbildning även visat sig ha positivt effekt på liberala, 

prodemokratiska politiska och sociala värderingar. Yun-han Chu menar att i Kina, är 

utbildning den faktorn som har starkast effekt på transformation av den politiska 

kulturen på individuellnivå. Även i Hongkong har högre utbildningsnivå bidragit till 

mer tolerans för sociala konflikter och högre värderingar av politisk frihet.
31

   

 

                                                        
27

 Hadenius, 2001, s. 81 
28

 Hansson, 2011, s. 34-36 
29

 Hadenius, 1992, s. 77 
30

 Hadenius, 1992, s. 79-90 
31

 Diamond, 1999, s. 199-200 
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Utbildning leder inte direkt till demokrati, men ökar möjligheterna för människor att 

anta demokratiska värderingar. Utbildning bidrar till mer förståelse och tolerans för 

oppositionen och minoritetsgrupper i samhället, samt positivare inställning till 

flerpartisystem.
32

 Enligt Lipset är utbildning väsentligt för att skaffa bra förståelse för 

demokrati och tolerans för andra individer och deras åsikter. Lägre utbildning 

förväntas bidra till en enklare syn på politik och då även en felaktig syn på betydelsen 

av tolerans och politisk förändring. Utbildning bidrar till mer kulturell och historisk 

förståelse, ett mer reflekterat tänkande och ökad förmåga att förstå olika former av 

information från samhället.
33

 Utbildning förväntas med andra ord leda till mer 

öppenhet och förståelse för politiska problem.
34

  

 

3.3.2 Industrialisering  

Högre grad av industrialisering och urbanisering väntas resultera i färre anställda 

inom jordbrukssektorn och en högre levnadsstandard för en större del av 

befolkningen. Fler anställda inom servicesektorn har visat sig ha stor betydelse för 

landets möjligheter för demokratisering. Situationen på arbetsmarknaden och 

produktionen framstår som viktigare för graden av demokrati än hur rikt landet är.
35

 

Om ett land uppnått sin rikedom genom försäljning av olja och andra naturresurser 

och industrialisering inte inträffat, förväntas inte denna ekonomiska framgången vara 

positiv för demokratiseringen av landet. Denna utveckling kan istället leda till att 

staten får mer makt och är oberoende av inkomster producerade av landets 

befolkning. Ekonomisk tillväxt baserad på industrialisering är mer önskvärd eftersom 

det leder till en komplex och interrelaterad ekonomi som är svårare för auktoritära 

regimer att kontrollera. Denna utveckling gör det nödvändigt att omfördela 

beslutsfattande till aktörer utanför regeringen, vilket bidrar till nya sociala strukturer 

som är fördelaktiga för demokratisering. Med ökat ekonomiskt välstånd förväntas 

medborgarna utvecklas mer som individer, bli mer kompetenta och vara mer 

tillfredsställda med livet, vilket korrelerar med demokratiska institutioner i samhället. 

Dessutom förväntas denna ekonomiska utveckling bidra till högre grad av utbildning i 

samhället, vilket är, som nämnt tidigare, positivt för demokratisering.
36

    

                                                        
32

 Lipset, 1983, s. 38-40 
33

 Lipset, 1983, s. 108-110 
34

 Hadenius, 1992, s. 78 
35

 Hadenius, 1992, s. 84-88 
36

 Huntington, 1993, s. 65 
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3.3.3 Urbanisering 

Urbaniseringen är viktig för demokratiseringen sedan de länder där en majoritet av 

befolkning bor i städerna oftare är demokratiska.
37

 Urbanisering förväntas medföra 

samtliga positiva effekter för demokratisering: människor får möjligheten att bryta sig 

fria från stängda traditionella samhällen med auktoritär prägel. De får då möjligheten 

att interagera med andra grupper i samhället och därmed utveckla mer toleranta och 

demokratiska attityder.  

 

Trots att urbanisering och industrialiseringen tillsammans bidrar till en ekonomisk 

utveckling som är önskvärd för demokrati, är det viktigt att komma ihåg att 

ekonomisk utveckling är den lång ifrån tillräcklig och behöver inte betyda att landet 

kommer att demokratiseras. Ekonomisk utveckling kan antingen leda till 

destabilisering av auktoritära regimer, att de tvingas genomföra politisk liberalisering 

eller att regimen väljer att intensifiera förtryck.
38

 Huntington framhåller även att de 

sociala förändringar resulterade av den ekonomiska tillväxten kan bidra till situationer 

som är ofördelaktiga för demokrati. Förändringarna kan det bidra till att konflikter 

mellan grupper som tidigare inte varit ett problem, skapa politiska splittringar och blir 

därmed negativt för demokratisering.
39

 Hög tillväxt, urbanisering och högre 

utbildning, bidrar även till högre krav från medborgarna på staten och samhället. I 

många fall är länderna inte tillräckligt utvecklade för att tillfredsställa dessa krav i 

samma takt som de uppstår, vilket också kan bidra till splittringar mellan olika 

grupper i samhället.
40

 

 

3.4 Den kulturella dimensionen  

Kulturella aspekter som vilken religion som dominerar i samhället och enighet mellan 

olika grupper kan också ha viktig inverkan på ett lands förutsättningar för 

demokratisering. I denna del diskuteras olika religioners inverkan på 

förutsättningarna för demokratisering och efter det betydelsen av ett lands nationella 

enighet.  

                                                        
37

 Lipset, 1983, s. 34-38 
38

 Huntington, 1993, s. 59 
39

 Hadenius, 1992, s. 81 
40

 Hadenius, 1992, s. 82-83 
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3.4.1 Religion  

En västerländsk form av kristendom dominerade i länderna som demokratiserades 

under den tredje vågen. Länder som istället dominerades av buddhism, islam eller av 

konfucianism, påbörjade i mindre utsträckning demokratisering.  Detta är inte bevis 

på ett kausalt samband, men denna form av kristendom betonar individualism och 

separation mellan staten och kyrkan. Innan den tredje demokratiseringsvågen var 

protestantismen den del av kristendomen som sammankopplades med 

demokratisering, eftersom de länder som demokratiserats nästan uteslutande var 

protestantiska. Under den tredje vågen var det istället ändrade värden och strukturer 

inom katolska kyrkan som bidrog till att katolska kyrkan blev en av de pådrivande 

faktorerna för demokratisering.
41

 Tidigare genomsyrades den katolska kyrkans 

organisation av auktoritär struktur, och tillskillnad från protestantiska länder hade 

länder dominerade av katolicism oftast en låg ekonomisk tillväxt. I början av 1950 

talet började detta ändras och under den tredje vågen hade katolska kyrkans roll som 

samhällsinstitution förändrats markant. Istället för att understödja auktoritära stater 

som katolska kyrkan gjort under 1960 talet, blev kyrkan istället ett viktigt stöd och 

drivande kraft för demokratirörelser. Katolska kyrkan bidrog med skydd, stöd och 

resurser för rörelser som kämpade mot förtryckande regimer.  

 

Katolska kyrkans ändrade roll med fokus på utsatta gruppers politiska och sociala 

rättigheter, politiska strukturer och individuella rättigheter hade en väsentlig inverkan 

på förutsättningarna för demokrati i de länder där den katolska tron dominerade. 

Katolska kyrkan kom att uppfatta oppositionen från befolkningen och blev en form av 

kanalisering för opposition. Det största steget för den katolska kyrkans 

ställningstagande för demokratisering var när denna tog direkt avstånd från 

handlingarna och förtryck som auktoritära regimer utförde.  Den katolska kyrkan 

ställde sig i många länder som demokratiserades under tredje vågen som motståndare 

mot staten och försvarare av folket och dess rättigheter.
42

  

 

Även om många demokratiteoretiker, däribland Huntington, argumenterar att 

konfucianismen ofta förekommer i länder som ännu inte demokratiserats, menar 

                                                        
41

 Huntington, 1993, s. 73-78 
42

 Huntington, 1993, s. 72-83 
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Fukuyama att de två inte är helt oförenliga. Han menar att konfucianismen kan vara 

bra för demokrati av olika anledningar. Konfucianismen fokuserar mycket på 

utbildning, och utbildning är som nämnt viktigt för demokratisering. Historiskt har 

konfucianismen också visat sig mer tolerant för andra religioner än exempelvis 

kristendomen och Islam. Även om det inte finns några kulturella svårigheter för ett 

samhälle påverkat av konfucianism att vara demokratiskt, är konfucianism vanligare i 

auktoritära stater än i demokratier. Dock utgör inte konfucianismen större problem för 

demokratisering än islam och hinduismen, snarare mindre än de två sista nämnda. 

Den form av demokrati som kan tänkas utvecklas i många asiatiska länder kommer 

dock skilja sig från den modell USA representerar. Enligt Fukuyama ligger problemet 

i många sydöstasiatiska länder inte i att de präglas av konfucianism, utan att de 

behöver högre tillväxt och bättre välstånd för att uppnå demokrati. Därför kommer 

länderna kunna demokratiseras med fortsatt socioekonomisk utveckling, oberoende 

om deras kultur är påverkad av konfucianism eller inte.
43

 

 

Liknande argument angående buddhismen är viktigt att ta hänsyn till. Trots att 

buddhistiska länder i mindre utsträckning är demokratiska, förespråkar buddhismen 

enligt den nuvarande Dalai Lama (Tenzin Gyatso), demokratiska värden. Han menar 

att buddhismen, liksom demokrati, förespråkar individualism, individers lika värde 

och rätt till liv, frihet och lycka. Vidare argumenterar han att vad som är nödvändigt i 

ett samhälle är balans mellan individens intresse och samhället i helhet. Dalai Lama 

motsätter sig även idén att asiatiska samhällen skulle präglas av normer som är 

antidemokratiska och fundamentalt skilja sig från normer i västvärlden. Han 

framhåller även att i grunden eftersträvar vi alla samma mål, och för att uppnå ett 

civiliserat samhälle krävs respekt för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och 

jämställdhet av alla människor.
44

 

 

3.4.2 Nationell enighet   

En förutsättning för demokrati är att det råder enighet mellan olika grupper i 

samhället. Den politiska kulturen i samhället måste vara anpassad att hantera ett 

pluralistiskt samhälle demokratiskt, där olika grupper blir hörda och respekterade. För 

att ett samhälle ska fungera krävs ett system som balanserar konflikt och enighet 

                                                        
43

 Fukuyama, 1995, s. 3-5, 8-10 
44

 Dalai Lama, 1999, s. 1-2 
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mellan olika grupper. Många gånger är denna balans svår att uppnå och i de flesta 

samhällen finns någon form av etnisk, religiös, språklig eller geografisk splittring. 

Splittringar mellan olika grupper har bidragit till att de känner samhörighet och 

solidaritet med de individerna som befinner sig inom ”den egna” gruppen, och 

misstänksamhet mot individer tillhörande andra grupper.   

 

Splittringar som berör ojämlikheter av exempelvis fördelning av välfärd och resurser, 

är mycket lättare att tillgodose än religiösa och etniska splittringar, sedan den tidigare 

går att tillgodose genom kompromiss av fördelningen. De två senare är mer 

problematiska då de berör solidaritet och uppfattningar. Det är svårt för en 

demokratisk stat att hantera dessa splittringar och därför kan de vara ett hinder för 

demokratisering. Till exempel på Nordirland har religiösa splittringar i populationen 

resulterat i problem för demokratisering. I Fiji bidrog konflikten mellan två ungefär 

lika stora grupper till att militären tog makten 1987. Även om problemet med etniska 

splittringar är största i Afrika, är det även ett förekommande problem i de flesta 

asiatiska länderna. I Afrika resulterade splittringar mellan olika grupper i samhället i 

att länder styrts med rasistiska principer, och pluralistiska regeringar har fallit som 

följd av konflikter mellan olika grupper. Pluralistiska regeringar har också ersatts av 

enpartistater som följd av konflikter mellan olika grupper i samhället. Studier har 

också visat att de samhällen som är extremt pluralistiska etniskt är oftast inte 

demokratier. Etniska splittringar och konflikter tenderar att destabilisera politiken i 

samhällen och ökar även risken för politiskt våld. 

 

Det är även viktigt att ta hänsyn till relationerna mellan de olika grupperna som utgör 

splittringarna i ett samhälle. Om de olika grupperna i ett samhälle har både olika 

etniciteter och religion, eller olika etniciteter och språk, är situationen mer svårlöst. 

Skulle de olika grupperna istället ha olika etniciteter men tillhöra samma religion och 

tala samma språk, är det lättare att finna en lösning för situationen. Arent Lijphart 

menar att problemet med splittringar bland olika grupper i en population bäst kan 

lösas genom att det ”byggs broar” mellan de olika grupperna. Detta sker lättast om de 

olika grupperna är ungefär lika stora. Med utgångspunkt i sina studier menar 
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Hadenius istället att de länder där majoriteten är betydligt större än minoriteterna, är 

mer fördelaktigt för demokratisering.
45

   

 

Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att, som Huntington argumenterar, 

inrikes eller utrikes faktorer som är fördelaktiga för demokratisering är aldrig 

ensamma tillräckliga för att skapa demokrati. Det finns alltid viktiga politiska aktörer 

som måste vilja skapa demokrati (oberoende av deras motiv). Samtidigt måste 

faktorer fördelaktiga för demokratisering föreligga för att det ska vara möjligt för 

aktörerna att kunna skapa demokrati. Med andra ord, vissa länder demokratiseras inte 

fast de har förutsättningarna, då de inte har en politisk ledare som vill skapa 

demokrati. Andra länder har ledare med vilja att skapa demokrati, men landet har inte 

de förutsättningar som krävs för demokratisering.
46
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4. Bakgrund och den politiska situationen i Vietnam  

Efter att Saigon fallit 1975 och det kommunistiska norra Vietnam vunnit det andra 

Indokinakriget (mer känt som Vietnamkriget), var den kommunistiska ledningen 

snabb med att integrera södra Vietnam i det socialistiska system de byggt upp i norra 

Vietnam. De var rädda att de kapitalistiska idéerna och värderingarna i den södra 

delen av landet skulle få starkare fäste och påverka utvecklingen även i den norra 

delen. Redan den 26 april 1976, på årsdagen av kommunismens seger i Vietnam, hölls 

därför val till nationalförsamlingen för hela Vietnam. Den socialistiska republiken 

Vietnam utropades med Hanoi som huvudstad.
47

 Kriget lämnade efter sig ett skadat 

land med ekonomiska svårigheter, förstörda byar och infrastruktur. För att lösa 

landets omfattande utmaningar och för att integrera södra Vietnam med norra 

Vietnam igen, påbörjade regimen en rekonstruktion på fler nivåer: ekonomisk, social, 

politisk och ideologisk. Den fria marknaden i södra Vietnam skulle socialiseras och 

alla medborgare skulle anpassa sig efter det socialistiska systemet. Försöket att bygga 

upp landet genom att utveckla ett socialistiskt system även i södra Vietnam 

misslyckades. Tillväxten inom jordbruket och industrin blev endast marginell, och 

landet blev även importberoende för att klara matförsörjningen.
48

 

 

Vid partikongressen i december 1986 beslutade kommunistpartiet att genomföra Doi 

Moi-politiken (renoveringspolitiken),
49

 vilket innebar en övergång från planekonomi 

till marknadsekonomi. Landet öppnades för utländska investerare och påbörjade 

integrering i det globala näringslivet. Den växande industrin och exporten var 

drivandet faktorer i Vietnams intåg på den globala marknaden.
50

 Sedan år 1992 har 

alla ekonomiska indikatorer visat en positiv ekonomisk tillväxt. En markant tillväxt 

skedde inom både industrin och jordbruket och landets infrastruktur förbättrades.
51

 

Sedan början av 1990 har tillväxten i Vietnam varit bland den snabbaste i värden,
52

 

och landet har årligen haft en tillväxt på cirka 8 % de senaste 25 åren.
53

 På senare år 

har ekonomiska tillväxten dock varit mer hämmad och 2013 låg tillväxten på 5,4 %.
54
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Trots ekonomiska framgångar har landet drabbats av omfattande problem. 

Fattigdomen minskade markant men samtidigt ökade ojämlikheterna i landet. Detta 

bidrog till stora skillnader mellan stad och landsbygd, samt mellan olika etniska 

grupper och övriga delar av befolkningen. Hög arbetslöshet och bristande 

infrastruktur, är några av de ytterligare problem som den ekonomiska reformpolitiken 

inte lyckades få bukt på.
55

   

 

I slutet av 1980 påbörjades en stor debatt angående om den ekonomiska 

liberaliseringen skulle leda till politisk pluralism. Detta var dock inte fallet, och 

ledande röster inom partiet som förespråkat ekonomisk liberalisering var inte 

intresserade av politisk liberalisering. 1990 blev en medlem av Politbyrån (partiets 

verkställande organ) avstängd efter att hen förespråkat demokrati och det stod klart att 

ledarna för partiet kommer fortsätta förespråka ekonomisk liberalisering, utan att visa 

vilja för demokratisering.
56

 Fortfarande idag är Vietnam en auktoritär enpartistat och 

styrs av landets kommunistparti (CPV). Kommunistpartiet är landets enda lagliga 

parti och garanteras den ledande makten av konstitutionen. Kommunistpartiet leds av 

generalsekreteraren Nguyen Phu Trong, premiärministern Nguyen Tan, och Truong 

Tan Sang, som innehar presidentposten. De demokratiska rättigheterna i landet är 

starkt begränsade av staten. Det senaste valet till nationalförsamlingen, landets högsta 

och lagstiftande organ, hölls i maj 2011, och det var knappast fritt eller rättvist. Den 

statligt kontrollerade massorganisationen ”the Fatherlands Front”, väljer och granskar 

alla kandidater som ställer upp i valet. Kommunistpartiet fick 458 av de 500 platserna 

i nationalförsamlingen och dominerar därmed det lagstiftande organet. Regeringen 

angav ett valdeltagande på 99 %. Enligt internationella valobservatörer är det dock 

väldigt osannolikt att valdeltagandet låg på denna höga nivå.
57

  

 

Pressfriheten i Vietnam är starkt begränsad. TV och radio drivs och kontrolleras av 

staten. Dagstidningarna är statsägda men drivs av olika utgivare. Enligt en presslag 

från 1989 måste all press vara till stöd för kommunistpartiets politik, men även ett 

forum för folket. Trots detta händer det att tidningar förbjuds och journalister 
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fängslas.
58

 Även om det enligt konstitutionen finns yttrandefrihet i Vietnam, fortsätter 

regimen att begränsa denna rättighet. Regimen inskränker uttalande som kritiserar 

individuella regeringsmedlemmar, förespråkar flerpartisystem, demokrati eller 

mänskliga rättigheter. Även journalister från andra länder som rapporterar inifrån 

Vietnam arbetar under restriktioner och bevakning som begränsar deras arbete.
59

 I 

takt med att internetanvändandet ökat har även restriktionerna på dessa sociala medier 

ökat i syfte att minska spridning av kritik mot regimen och förespråkandet av 

demokratiska idéer. 

 

Under våren 2013 påbörjade kommunistpartiet en kampanj med syfte att förnya 

konstitutionen från 1992. Förhoppningar väcktes om politisk liberalisering och att 

landet skulle röra sig i en demokratisk riktning. Regeringen samlade in förslag från 

allmänheten. Förvånade över befolkningens demokratisträvan, beslutade sig 

kommunistpartiet för att lägga ner kampanjen och nämnde det aldrig igen.
60

 Under 

2014 rapporterade Freedom House om försämrad situation för civila och politiska 

rättigheter i landet.
61

 Enligt lag är de mänskliga rättigheterna skyddade. Detta är 

endast formellt och staten kränker ofta dessa. Rättsväsendet är som media under 

kontroll av regimen. Polisbrutalitet är ofta förekommande, liksom långa 

häktningstider utan rättegång. Det har även inträffat dödsfall på grund av skador som 

uppstått under häktningstiderna.
62

 Regeringen använder sig även av husarrest och 

arbetsläger för att straffa dem som motsätter sig regeringen. Det är lite insyn i de 

vietnamesiska fängelserna, men enligt uppgifter är levnadsstandarderna där 

oacceptabla.
63
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5. Analys 

5. 1 Vilka är förutsättningarna för demokratisering av Vietnam utifrån 

den socioekonomiska dimensionen? 

Denna del innefattar en analys av förutsättningarna för demokrati utifrån den 

socioekonomiska dimensionen. Analysen sker i följande ordning: Utbildning, 

industrialisering och urbanisering.  

 

5 .1. 1 Utbildning 

För de strukturella förändringarna som inträffat i Vietnam under den ekonomiska 

liberaliseringen har utbildning varit en drivande faktor. Utbildningsnivån hos den 

vietnamesiska befolkningen har ökat betydligt och de som växt upp efter 

implementeringen av Doi Moi är mer utbildade än tidigare generationer i landet 

någonsin varit.
64

 För förutsättningarna för demokratisering har framgångarna inom 

utbildningsystemet till viss del varit positiva. Det kvarstår dock fortfarande 

omfattande problem och hinder som måste övervinnas för att utbildningsnivån i landet 

ska vara fördelaktig för demokratisering.  

 

Läs- och skrivkunnighet hos en majoritet av befolkningen är en av de viktigaste 

förutsättningarna för ett lands möjligheter att demokratiseras. Även om vissa 

ojämlikheter kvarstår, är läs- och skrivkunnighet välspridd i Vietnam.
65

 

Läskunnigheten ligger på cirka 93 %, och har under en längre tid varit högre än i de 

flesta andra länder som ligger på samma utvecklingsnivå. Läskunnigheten är dock 

inte jämt fördelad över befolkningen och är lägre bland minoritetsbefolkningar som 

bor i avlägsna områden.
66

 Trots denna positiva utveckling är det svårt att se hur den 

ökade läs- och skrivkunnigheten ska få större inverkan på förutsättningarna för 

demokratisering, sedan media är kontrollerad av regeringen och det är svårt att få tag i 

information som inte är till stöd för kommunistpartiet. 

 

Den grundläggande utbildningen i Vietnam har även varit framgångsrik inom andra 

ämnen. Unga vietnameser fick bättre resultat i PISA undersökningen (Programe for 
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international student assessment) 2012 än studenter från många andra mer utvecklade 

länder. 
67

 Trots att fler påbörjar grundläggande utbildning i Vietnam finns det 

ojämlikheter i påbörjad skolgång mellan olika socioekonomiska grupper.
68

  

 

Även om den högre utbildningen i Vietnam också genomgått omfattande 

förändringar, är det där vi finner de största problemen för demokratisering i relation 

till utbildning. År 1987 fanns det 101 universitet i Vietnam. År 2009 hade denna siffra 

ökat till 376. Antalet studenter som påbörjar högre utbildning vid landets universitet 

har också ökat markant, från 133,000 1987 till 1,7 miljoner 2009. Trots detta kvarstår 

problem för den högre utbildningen.
69

 Även om regeringen strävat efter att anpassa 

utbildningen efter den ekonomiska tillväxten har detta misslyckats, och de största 

problemen för utbildningssystemet beror på att det är centralstyrt och präglas av ett 

konservativt synsätt. 

 

Tidigare var utbildningssystemet anpassat till det sovjetiska systemet och 

arbetskraften skulle vara anpassad till den centraliserade ekonomin, där arbetsamhet 

och lojalitet mot arbetsgivaren meriterades. Vid införandet av Doi Moi politiken 

ställdes nya krav på utbildningsväsendet. Den nya marknaden ställde krav på 

uppfinningsrika kreativa personer som kan arbeta självständigt och under press. 

Vietnam har inte lyckats anpassa sig till detta och utbildningssystemet är fortfarande 

kontrollerat av regeringen och the Ministry of Education and Training (MOTE). 

Undervisningen är fortfarande starkt påverkat av konfucianismen som präglar 

kulturen i Vietnam, och det hierarkiska sovjetsystemet med fokus på undervisning 

och examinationer. Detta har bidragit till i att studenterna inte engageras i aktiviteter 

som kräver mer aktivt deltagande och involverar flera discipliner. Som ett resultat har 

studenternas utveckling begränsat, vilket märks i deras möjligheter till anställning 

efter avslutade studier.
70

  

 

Kunskapsnivån bland ledande aktörer inom utbildningsystemet, administratörer och 

lektorerna vid universiteten är låg och lektorerna är ofta dåligt betalda.
71

 De måste 

                                                        
67

 Bodewig, Badiani-Magnusson, Macdonald, Newhouse, & Rutkowski, 2014, s. 3 
68

 Bodewig, Badiani-Magnusson, Macdonald, Newhouse, & Rutkowski, 2014, s. 110 
69

 Do Huy & Ho Thanh, s. 4, Berg & My Phuong, 2010, s. 3 
70

 Thi Tuyet, 2013, s. 3, 8 
71

 Berg & My Phuong, 2010, s. 4, 10 



Linnéa Nordqvist  911105 

 22 

därför ofta ha mer än ett jobb, vilket bidragit till sämre kvalitet och mindre tid för 

undervisning.
72

 Dessa problem har resulterat i brist på vision att exempelvis utveckla 

nya läroplaner i syfte att förbättra utbildningarna. Universiteten är relativt isolerade 

från internationell kunskap och har därför begränsad möjlighet att ta del av lärande 

från andra delar av världen. Även då möjligheter uppstått, har språkbarriärer och 

konservativt synsätt hindrat vietnameserna från att ta del av bättre former av 

utlärande.
73

 Ett annat problem är korruptionen inom utbildningsväsendet. Det är 

möjligt att köpa titlar och examen, och anställningar av universitetspersonal baseras 

ofta på politisk bakgrund, familj och personliga kontakter. De som är anställda högre 

upp i ledningen har ofta sin utbildning från Sovjet eller östra Europa, saknar 

kunskaper i engelska och uppträder ofta fientligt mot kollegor som är utbildade i 

västvärlden.
74

  

 

Problemen inom utbildningsväsendet har resulterat att utbildningsnivån hos 

studenterna är låg jämfört med andra närliggande länder. Den ekonomiska 

utvecklingen i denna del av världen har visat nära samband med bättre kvalitet i högre 

utbildning. Detta är märkbart ibland annat Sydkorea, Kina och Taiwan. I Vietnam har 

utvecklingen av den högre utbildningen inte följt detta mönster. Även i länder som 

Filipinerna, Thailand och Indonesien där den ekonomiska utvecklingen inte lyckats, 

har högre utbildning varit mer framstående än i Vietnam. Studenternas låga 

kunskapsnivå ha bidragit till att de har svårigheter att konkurrera internationellt om 

högre utbildningsplatser i USA och Europa. Vietnamesiska studenter har även 

bristande kunskaper i engelska. Ett företag testade engelskkunskaperna hos 2000 IT 

studenter. Endast 90 av dem som blev godkända, och endast 40 av dem hade 

tillräckliga kunskaper i engelska för att bli anställda.
75

  

 

Även om politiska ledare och ledande aktörer inom utbildningsväsendet känner till 

utmaningarna och behoven för den högre utbildningen i Vietnam, finns det motstånd 

att genomföra ändringar för att lösa problemen. De nödvändiga reformerna 

utbildningssystemet är i behov av skulle innebära att beslutsfattande om bland annat 

lärares löner, läroplaner och andra viktiga beslut, flyttades från regeringen till 
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institutionerna själva.
76

 Motståndet beror på att ledarskapet inom utbildningsväsendet 

är påverkat av normer från den etablerade centralstyrda kulturen och regeringen, 

vilket bidrar till att kapaciteten att genomföra de förändringar som krävs för att 

förbättra utbildning är starkt begränsade. Även om den akademiska friheten ökat, 

finns det fortfarande informella och formella kontroller som begränsar den 

akademiska dynamiken i landet.
77

 Den politiska inblandningen i utbildningsväsendet 

har även en olycklig inverkan på utlärandet och forskningen. Inblandningen har 

bidragit till att det är oattraktivt att göra kritisk och sanningssökande forskning, 

speciellt inom samhällsvetenskapen.
78

 Centralstyrandet hindrar institutioner inom 

utbildningsväsendet från att effektivt och strategiskt planera sitt arbete.
79

 I länder som 

Singapore, Taiwan, Japan, Malaysia och Thailand har statliga universitet givits status 

som oberoende legala institutioner. Rädslan för att institutionerna skulle använda 

denna självständighet på ett oväntat sätt har dock avskräckt Vietnams regering från att 

fullt implementera liknande reformer.
80

 

 

I en utvärdering av den högre utbildningens inverkan på förutsättningarna för 

demokratisering, framstår den låga kvalitet och isolation som finns vid de 

vietnamesiska universiteten jämfört med många andra länder som problematisk. Den 

låga nivån av utbildning som finns även bland de högre uppsatta aktörerna inom 

utbildningsväsendet, gör sig tydligt påmind i deras handlingar och värderingar. Som 

nämnt är det många aktörer inom den högre ledningen inom universiteten som ställer 

sig emot förändring av systemet. De verkar alltså inte värdera den politiska friheten 

lika högt som högre utbildade i exempelvis Hongkong gör. Den tolerans som Lipset 

menar kommer med högre utbildning verkar inte heller ha påverkat den akademiska 

ledningen, som är fientlig mot kollegor som är utbildade i västvärlden. Det 

begränsade inflytande av värderingar och idéer från andra delar av världen till de 

vietnamesiska universiteten, dess anställda och studenter, är också problematiskt då 

de har mindre chans att ta del av demokratiska värderingar och normer från andra 

länder. Med andra ord har det vietnamesiska utbildningsystemet utvecklats och nått 

viss framgång, men gamla strukturer hämmar dess utveckling. Därför har 
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utbildningsnivån hos en större del av befolkningen inte nått den nivå där den är 

fördelaktig för demokratiska värderingar.  

 

5.1.2 Industrialisering  

Nästa steg i analysen av de socioekonomiska faktorerna är industrialisering. Sedan 

regeringen började med de ekonomiska reformerna har industrialiseringen bidragit till 

stora förändringar av de ekonomiska strukturerna i Vietnam.
81

  Vietnam har gått från 

att vara en jordbruksbaserad ekonomi, till en med fokus på industri och export. 

Samtidigt som tillväxten inom industrin och service har ökat har tillväxten inom 

sektorerna för jordbruk och naturresurser minskat. 2007 blev Vietnam medlem i 

WTO, vilket bidrog till en mer fördelaktig ekonomisk position för landet med ökade 

utländska investeringar och en sektor med privata företag har växt fram. De 

ekonomiska framgångarna har bidragit till ett stadigt ökande BNP med cirka 6-8 % 

varje år. Trots framgångarna har landet drabbats av nya utmaningar, som sjunkande 

tillväxt och högre inflation. Vietnam står inför utmaningar som behov av bättre 

transportmöjligheter, förbättrade logistiksektor och starkare konkurrens kraft på 

handelsmarknaden.
82

 Ett stort problem för Vietnams fortsatta industrialisering är 

bristande infrastruktur. För att förbättra tillväxten i landet är förbättring av 

transportnätet avgörande. Inom den industriella sektorn har arbetsgivarna även 

problem att hitta arbetare med rätt kompetens, vilket hänger samman med landets 

bristande utbildningen. Många fabriker har även problem med att de är 

importberoende, vilket bidrar till mindre flexibilitet att bemöta förändringar på 

världsmarknaden. Affärsverksamheter är komplexa, präglas av korruption och 

informationsteknologin i landet är bristande.
83

  

 

Tillgången till elektricitet i landet har ökat markant och 96 % av hushållen hade 2009 

tillgång till elektricitet. Tillgång till rent vatten och sanering är dock på en mycket 

lägre nivå och är ojämnt fördelad över landet.
84

 Den ekonomiska tillväxten har 

bidragit till ökad levnadsstandard och till att en stor del av befolkningen tagit sig ur 

fattigdomen, som föll från 53 % 1993 till under 10 % 2010. 
85

 Även välfärden har 
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blivit jämnare fördelad över befolkningen, vilket även gäller etniska minoriteter. Trots 

detta kvarstår problem och ojämlikheter mellan olika grupper.
86

 Inte bara välfärden är 

ojämnt fördelad, minoriteter har även sämre tillgång till duglig infrastruktur och som 

nämnt tidigare, till utbildning.
87

  

 

Jordbrukets del av landets BNP har minskat från 32 % 1990 till 17 % 2009, samtidigt 

som den industriella sektorn ökat från cirka 25 % till 42 %. Förändringar inom 

arbetskraften har dock inte skett i samma takt och jordbruket står fortfarande för en 

hög grad av anställningarna i landet, cirka 45 % 2009. Vilket innebär att det stora 

antalet anställda inom jordbruket är missanpassat till dess bidrag till landets BNP.
88

 

Industrialiseringen har inte bara misslyckats med att bidra till fler anställningar inom 

industrin, utan även orsakat svårigheter för arbetarna inom jordbruket. 

Industrialisering är starkt sammankopplad med urbanisering, och precis som för 

många andra länder har industrialiseringen i Vietnam resulterat i en snabb 

urbanisering. Detta har även bidragit till att mycket mark som tidigare användes för 

jordbruk nu används inom industrin, vilket har resulterat att många jordbrukare 

förlorat mark och därmed jobb. Detta har påverkat en stor del av befolkningen, och 

till största delen är det låginkomsttagare som förlorat sin mark.
89

  

 

Industrialiseringen saktade alltså ner innan den nådde ett resultat som är fördelaktigt 

för demokratisering. Levnadsstandarden har ökat för många och fler är anställda inom 

industrin och service sektorn, vilket är positivt för demokratisering. Det är dock en 

stor del av medborgarna som inte har tagit del av denna utveckling och en stor del av 

befolkningen arbetar fortfarande inom jordbrukssektorn. Behovet av fortsatt 

industrialisering är inte bara väsentlig för den fortsatta ekonomiska utvecklingen, utan 

även för Vietnams förutsättningar att demokratiseras. Här märks även utbildningens 

viktiga samband med industrialiseringen. Industrierna har drabbats av svårigheter då 

de saknar arbetare med rätt kompetens, vilket hämmar utvecklingen.  
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5.1.3. Urbanisering  

Urbaniseringen i Vietnam kom som ett resultat av den ekonomiska utvecklingen och 

industrialiseringen.
90

 Även om urbaniseringen i Vietnam har ökat sedan de 

ekonomiska reformerna började, beräknades den urbana befolkningen 2009 endast 

utgöra cirka 30 % av landets befolkning. Detta innebär att nivån av urbanisering i 

Vietnam 2009 var på samma nivå som många andra länder i sydöstraasien uppnått tio 

år tidigare, och den största delen av befolkning bor fortfarande på landsbygden. 

Samtidigt fortsätter urbaniseringen att öka sedan många söker sig till städerna i hopp 

om arbete.
91

 2014 beräknades 33 % av landets befolkning bo i urbana områden,
92

 

vilket fortfarande är en väldigt liten del av hela befolkningen.   

 

De positiva effekter för demokratisering som väntas komma med urbanisering är med 

andra ord endast tillgängliga för en liten del av den vietnamesiska befolkningen.  

Eftersom endast en liten del av befolkningen lämnat små samhällen med auktoritära 

strukturer, och integrerats med andra grupper för att kunna utveckla demokratiska 

normer, är det svårt att se hur urbaniseringen i Vietnam skulle ha en positiv inverkan 

på förutsättningarna för demokratisering.  

 

Även om de senaste siffrorna visar att endast en liten del av befolkningen bor i urbana 

områden, ökar urbaniseringen snabbt.
93

 Urbaniseringen kan även vara problematisk 

för demokratisering om det bidrar till att befolkningen ställer nya krav på samhället 

som inte blir bemöta, vilket det finns risk för i Vietnam. Urbaniseringen har ställt krav 

på förbättrad infrastruktur i takt med att medborgarnas inkomst ökat och många har 

börjat använda sig av bilar istället för motorcyklar som transportmedel.
94

 De växande 

städerna har även bidragit till högre levnadskostnader för befolkningen i städerna; 

högre pris för mat, bränsle, elektricitet och vatten. Detta har drabbat minoriteter och 

migrantarbetare i städerna extra hårt.
95

 Även om fattigdomen är mindre i urbana 

områden finns den kvar och en bättre välfärd behöver utvecklas samt inkludera en 

större del av befolkningen. Speciellt de migrantarbetare som kommer till städerna är i 
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behov av bättre välfärd och socialt skydd.
96

 Om inte de nya utmaningarna bemöts kan 

det bidra till problem för landets fortsatta utveckling och ur demokratiteoretiskt 

perspektiv, skapa konflikter mellan grupper i samhället.  

 

5.2 Vilka är förutsättningarna för demokratisering utifrån den kulturella 

dimensionen?  

Följande kommer Vietnams förutsättningar för demokratisering analyseras utifrån 

religion och nationell enighet i landet.  

 

5.2.1 Religion 

Enligt officiell statistik är 81,7% av Vietnams befolkning ateister. Denna siffra är 

dock ifrågasatt och de tre dominerande religionerna och filosofierna är buddhism, 

konfucianism och taoism,
97

 även kristendom och islam förekommer i landet.
98

 

Buddhismen är den religion i landet som har flest anhängare. Det är svårt att definiera 

exakt hur många anhängare buddhismen har i Vietnam sedan buddhismen i landet är 

uppdelad i olika grenar. Ungefär 50 % av Vietnams befolkning beräknas tillhöra 

Mahayana buddhismen som är den största formen av buddhism i landet, men 

samtidigt är dess anhängare även påverkade av taoism, konfucianism samt andra 

former av tro, som dyrkan av förfäder, hjältar och andar.
99

 

 

Protestantismen och katolicismen har betydligt färre anhängare än buddhismen i 

Vietnam. Enligt ”The Catholic Hierarchy Catalog”, fanns det år 2013, 5 658 000 

katoliker i landet, vilket är cirka 6,87 % av befolkningen. Antalet protestanter är 

betydligt färre, men har ökat från 160,000 anhängare 1975, till 1.4 miljoner idag. 

Protestantismen är mest sprid bland minoritetsbefolkningar i bergsområden, och trots 

att minoriteterna endast utgör cirka 13 % av den vietnamesiska befolkningen, utgör de 

hälften av alla protestanter i landet.
100

 Det begränsade antalet kristna anhängare 

framstår problematiskt ur demokratiteoretiskt perspektiv, då dessa två kristna 

inriktningar varit positiva faktorer för demokrati vid tidigare demokratiserings 

processer i andra länder.  
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Religiösa rörelser är viktiga för civilsamhället i Vietnam, därför har regeringens mål 

varit att kontrollera dessa rörelser. I brist på opposition mot kommunistpartiet, är 

dessa rörelser de enda oberoende rösterna som kämpar för folkets rättigheter gentemot 

den auktoritära regimen.
101

 Artikel 70 i grundlagen garanterar religionsfrihet. 

Samtidigt fastställs att inga religiösa aktiviteter får strida mot lagen eller störa statens 

arbete, och religiösa rörelser i Vietnam är utsatta för strikt kontroll.
102

  

 

Regeringens förtryck mot både katolicismen och protestantismen har förekommit 

sedan Vietnam återförenades 1975, och de två rörelserna har utsatts för strikt kontroll 

och trakasserier av kommunistpartiet. Det blev ett snabbt avbrott av framväxten av 

kyrkor i södra Vietnam och hundra tusentals kristna vietnameser emigrerade för att 

fly kommunismen.
103

Som nämnt tidigare är religionsfrihet garanterade av 

konstitutionen, men katoliker och protestanter utsätts än idag för restriktioner och 

kontroll. Speciellt svårt är det för de protestantiska minoriteterna i 

bergsområdena.
104

Tidigare tolkade äldre medlemmar av kommunistparet 

kristendomen som ett hot mot den nationella självständigheten och kommunismen. 

Sedan 1975 har det dock bevisats att de kristna kyrkorna inte utgjort ett hot mot 

regimen, utan varit en allierad i kampen för ekonomisk tillväxt och socialrättvisa.
105

 

 

Inte bara kyrkornas begränsade antal anhängare kan tolkas som negativt ur 

demokratiseringsperspektiv. Även den kontroll och de restriktioner som staten har 

utsatt de kristna kyrkorna för har hindrat dem från att vara den viktiga röst för folket 

som de hade behövt vara för att gynna demokratisering. Det kraftigt ökande antalet 

anhängare av protestantismen kan tolkas som ett positivt tecken, eftersom dess värden 

ofta förknippas med demokrati. Problemen med religionsfriheten kvarstår dock 

fortfarande.  

 

Buddhismens stora antal anhängare i Vietnam kan tolkas som både negativt och 

positivt för förutsättningarna för demokratisering. Länder dominerade av buddhismen 
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är i mindre grad demokratiska, vilket är problematiskt för Vietnams förutsättningar 

för demokratisering. Viktigt är dock att komma ihåg att buddhismen förespråkar 

demokrati och individuella rättigheter, och i Vietnam har buddhismen ofta varit en 

viktig röst för folket och deras fri- och rättigheter gentemot regeringen.
106

 Även 

buddhistiska anhängare har utsatts för trakasserier av regeringen, vilket 2009 

resulterade att flera flydde och ansökte om asyl i andra länder på humanitära grunder. 

Buddhister har även utsatts för andra restriktioner som hindrat dem att utöva sin 

religion, stört deras institutioner och de har även blivit bestraffade och belagda med 

böter på oklara grunder.
107

 

 

Konfucianismens inflytande över det vietnamesiska samhället kan uppfattas som 

negativt för förutsättningarna för demokratisering, sedan samhällen där 

konfucianismen har inflytande i mindre utsträckning är demokratiska. Samtidigt 

argumenterar Fukuyama att konfucianismen inte behöver vara oförenligt med 

demokrati, och att länder där konfucianismen har inflytande mycket väl kan 

demokratiseras om länderna uppnår högre tillväxt och välstånd. Eftersom Vietnam 

inte har uppnått tillräckligt välstånd, är det därför svårt att säga att konfucianismen 

nödvändigtvis utgör ett hinder för demokratisering av landet. I den socioekonomiska 

dimensionen togs det dock upp att konfucianismen är en del av vad som bidragit till 

ineffektiv undervisning och därmed lägre utbildningsnivå i landet. 

 

5.2.2 Nationell enighet  

Den sista faktorn i analysen är nationell enighet, som är viktig sedan splittringar i 

befolkningen, kan leda till både problem för demokratisering och svårigheter att 

upprätthålla ett demokratiskt styrelseskick. Vietnam är ett etniskt splittrat land och det 

finns 54 olika etniska grupper, som skiljer sig åt på flera aspekter. De olika grupperna 

talar olika språk, har olika livsstil och kultur. 84 miljoner av invånarna, vilket är 86 % 

av befolkningen, tillhör majoritetsgruppen ”Viet” eller ”Kinh”.
108

 Att kategorisera 

olika grupper i dessa 54 kategorierna är dock problematiskt, då många av 

minoritetsgrupperna inte känner igen sig i den kategorin de placerats i. Inom vissa 

kategorier kan det finnas flera kulturella skillnader än det gör kategorierna emellan, 
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och även språkliga skillnader förekommer. Den största minoritetsgruppen är Tay, som 

har runt 1,5 miljoner medlemmar, den minste är O Du, som har runt 300 

medlemmar.
109

 

 

Kinh har gynnats mest av Doi Moi politiken, och det är stor skillnader mellan Kinh 

och minoritetsgrupperna i fråga om socioekonomisk utveckling. Det är även stor 

skillnader mellan de olika minoritetsgrupperna. Vissa ligger närmare den 

levnadsstandarden som Kinh uppnått, andra ligger långt bakom dem. Tay ligger 

väldigt nära Kinh i socioekonomisk utveckling och är i mindre behov av 

utvecklingsresurser än de flesta andra minoritetsgrupper i Vietnam.
110

 Som nämnt i 

delen om socioekonomiska faktorer, har inkomstskillnaderna ökat mellan stad och 

landsbygd och mellan majoritetsbefolkningen och minoritetsgrupper. Även inom de 

olika områdena är skillnaderna mellan Kinh och minoritetsgrupperna markanta. 

Samtidigt är minoritetsgrupper också oftare bosatta utanför städerna, i områden med 

sämre ekonomisk utveckling.
111

 De etniska minoriteterna har sämre tillgång till 

sjukvård, skolgång och mark för odling. De befinner sig även oftare i områden där det 

finns sämre tillgång till service och sämre infrastruktur och har därför också sämre 

tillgång till marknadsinformation.
112

 Bland vissa etniska minoriteter finns det även 

sociokulturella faktorer och religiösa förpliktelser som hindrar dem att ta del av den 

ekonomiska tillväxten. Språkbarriären är också ett problem för de minoriteter som 

inte talar vietnamesiska.
113

  

 

Även om minoriteter i Vietnam många gånger är mer missgynnade än de större 

grupperna i samhället, finns det inga djupt rotade kulturella normer som ger dem 

mindre status i samhället. Det förekommer inga rasistiska uteslutningar av minoriteter 

från samhällslivet, eller förnekelse av medborgarskap. Vilket det gör i exempelvis 

Thailand, som kommer längre i sin demokratiska utveckling än Vietnam. Däremot 

förekommer missförstånd och stereotypiska idéer om minoriteter liknande 

diskriminering, som på olika sätt har negativ inverkan på minoriteterna och deras 
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förutsättningar.
114

 De anses ofta vara konservativa, outbildade, mindre civiliserade än 

Kinh och omedvetande om omvärlden.
115

 Mycket av diskriminering kan finnas i ett 

den etnocentrism som Vietnam präglas av, där Kinh anses vara ”den rätta” kulturen 

att leva efter för att lyckas i livet, sedan Kinh är den grupp som har fått flest fördelar 

av Doi Moi. Detta har bidragit till att många program regeringen genomfört för att 

förbättra situationen för minoriteterna har inneburit assimilering till Kinhs kultur. 

Som ett resultat av de stereotypa idéerna lyssnar myndigheterna på minoriteterna i 

mindre utsträckning, och det är därför svårare för dem att göra sig hörda. Ibland 

behandlas minoriteterna även med misstänksamhet av invånare som tillhör Kinh.
116

  

 

Det har gjorts väldigt få studier på hur minoriteterna i Vietnam identifierar sig med 

national staten, vilka av politiska skäl har varit svåra att genomföra.
117

 Trots att de är 

små och relativt maktlösa, finns det minoritetsgrupper i Vietnam som baserat på 

religion, seder och ursprung uttrycker önskan om autonomi från den vietnamesiska 

staten. Då de demonstrerat för sina rättigheter har den vietnamesiska regeringen kallat 

dem för terrorister. Regeringen har även påstått att protester av gruppers vars identitet 

sträcker sig över landets gränser är ett sätt för utrikes krafter att försöka förstöra den 

nationella enigheten.
118

 

 

Även om Vietnam är etniskt splittrat, utgör denna splittring inte nödvändigtvis ett 

hinder för demokratisering. Splittringar inom det vietnamesiska samhället på social, 

ekonomisk, språklig, etnisk och religiös nivå, utgörs bara av en väldigt liten del av 

befolkningen som tillhör de minoriteter som skiljer sig från majoriteten. I de länderna 

där splittringarna tidigare utgjort problem för demokratisering har splittringarna varit 

mellan större grupper. I Vietnam tillhör den ledande makten inte en större grupp som 

är i konflikt med en annan stor grupp i samhället. Även om det skulle finnas möjlighet 

till politisk pluralism i Vietnam idag, är det svårt att tänka sig ett scenario där olika 

grupper i samhället (baserat på etnicitet, religion, etc) skulle föra en kamp om makten. 

Kinh som utgör 86 % av befolkningen är inte bara överlägsen storleksmässigt, utan 

inom alla olika institutioner i samhället. De små grupper som har önskan om 
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självständighet från den vietnamesiska staten är på grund av sin begränsade storlek 

och makt, inget större hot mot landets nationella enighet, och därmed inte ett hinder 

för Vietnams förutsättningar för demokratisering.  
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6. Slutdiskussion och vidare forskning   

Som vi såg i inledningen och teoridelen har frågorna och förklaringarna till 

utvecklingen i många östasiatiska länder varit varierande. Den ekonomiska 

utvecklingen i Vietnam borde, enligt vissa, leda till att landet demokratiseras. Andra 

argumenterar att den ekonomiska utvecklingen verkar fortgå utan att Vietnam 

påbörjar demokratisering. Efter analysen av den socioekonomiska och den kulturella 

dimensionen i denna studie har vi en bättre bild av Vietnams förutsättningar för 

demokratisering. 

 

Resultatet av studien indikerar tydligt att utifrån de tre faktorerna som ingick i den 

socioekonomiska dimensionen; utbildning, industrialisering och urbanisering, är 

förutsättningarna för demokrati dåliga. Utbildningsnivån är som ett resultat av statens 

kontroll hämmad och låg jämfört med andra närliggande länder på samma eller lägre 

utvecklingsnivå. Även om läs- och skrivkunnighet är välspridd i befolkningen, har 

väldigt få uppnått en utbildningsnivå som förser dem med de prodemokratiska 

värderingar som är viktiga för demokratisering. Även industrialiseringen saktade ner 

innan den uppnådde en nivå som är fördelaktig för demokratisering. För 

industrialiseringen ska främja demokratisering måste en ökad utveckling ske. En stor 

del av medborgarna är fortfarande anställda inom jordbrukssektorn sedan 

arbetstillfällena inom industrin inte ökat tillräckligt. Samtidigt hämmar den låga 

utbildningsnivån industrialiseringen eftersom arbetsgivare inte hittar rätt kompetens. 

Även urbaniseringen har varit otillräcklig utifrån demokratiserings perspektiv och en 

majoritet av befolkningen bor fortfarande på landsbygden. Detta innebär att den 

största delen av befolkningen inte fått möjlighet att bryta sig loss från små auktoritära 

samhällen, interagera med nya grupper och därmed utveckla mer demokratiska 

värderingar. Det är dock viktigt att komma ihåg att urbaniseringen pågår fortfarande 

och ökar snabbt. 

 

Hanssons kritik mot sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokrati är till 

viss del rätt. En av de positiva effekterna av den ekonomiska utveckling väntades vara 

en starkare medelklass som motsatte sig regimen, vilket inte inträffade i Vietnam, 

utan medelklassen blev istället ett stöd för regimen. Samtidigt visar denna studie att 

Vietnam inte nått den socioekonomiska utveckling som väntades komma med den 
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ekonomiska tillväxten. Vietnam har alltså inte uppnått den socioekonomiska 

utveckling som väntas vara fördelaktig för demokratisering.  

 

Utifrån analysen av studiens andra dimension, den kulturella dimensionen, verkar 

förutsättningarna för demokratisering mer positiva, men situationen är fortfarande 

problematisk. Trots att kristendomen har få anhängare och den största delen av 

befolkningen tillhör buddhismen, verkar inte detta utgöra ett större hinder för 

demokratisering. Även om länder där buddhismen dominerar i mindre utsträckning är 

demokratiska, framstår buddhismen i sig inte som ett hinder för demokratisering, 

vilket illustreras i Vietnam. I Vietnam har buddhismen snarare varit en viktig röst för 

folket. Problemet i Vietnam är att regimen har strikt kontroll över alla religiösa 

rörelser, och de kan därför inte vara det viktiga stöd för folket som de varit vid 

demokratiprocesser i andra länder. Det är även svårt att se konfucianismen som ett 

hinder för demokratisering, även om konfucianismen är vanligare i auktoritära stater. 

Detta är eftersom den låga socioekonomiska utvecklingen och statens kontroll redan 

bidragit till stora svårigheter, och om dessa skulle förbättras är det svårt att se hur 

konfucianismen skulle utgöra ett hinder. Vid studier av problem för Vietnams 

utbildningssystem har konfucianismens inflytande över kulturen och 

utbildningssystemet dock tolkats som ett problem för utbildningen i landet. Därför 

kan konfucianismen indirekt ha negativ inverkan på landets förutsättningar för 

demokratisering. 

 

Inte heller det faktum att Vietnam är etniskt splittrat utgör ett större hinder för 

demokratisering. Olika grupper är splittrade utifrån etnicitet, språk, religion, 

socioekonomiska villkor och geografiskt. Detta har orsakat problem och trakasserier, 

men det har inte bidragit till några större problem ur demokratiseringsperspektiv. 

Eftersom det inte pågår några större konflikter mellan grupperna i landet och det är 

ingen grupp som försöker styra landet baserat på sin tro eller etnicitet. Den största 

gruppen ”Kinh” dominerar inom de flesta institutioner i samhället, men är inte i 

någon större konflikt med de andra grupperna i Vietnam. I de länder där splittringar 

mellan grupper har orsakat problem för demokratisering har det handlat om större 

grupper som är i konflikt med varandra eller söker självständighet från nationalstaten.  
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För att sammanfatta ser det idag inte ut som att Vietnam kommer påbörja en 

demokratiseringsprocess inom en nära framtid. Som Huntington tar upp beror 

möjligheterna till demokratisering inte endast på de olika faktorerna, utan även på de 

politiska aktörerna. Vietnam verkar varken ha de nödvändiga förutsättningarna för 

demokratisering eller demokratidrivna politiska ledare. De politiska ledarna i Vietnam 

försöker fortfarande upprätthålla kontroll över samhället och är motvilliga att släppa 

ifrån sig delar av denna kontroll till andra aktörer, även när det är avgörande för 

landets utveckling. Utvecklingen i landet hämmas delvis för att de politiska ledarna 

inte vill släppa ifrån sig sin makt, vilket är tydligt i den socioekonomiska 

dimensionen. De politiska ledarna kontrollerar även media, rättsväsendet och de 

religiösa rörelserna, och hindrar dem därmed från att vara den viktiga röst för folket 

som de behöver vara för att kunna hjälpa till att driva landet i en demokratisk riktning.    

 

Samtidigt är Vietnam ett land under ständig förändring och utveckling. Fortsatt 

forskning på området borde studera förändringar av de analyserade dimensionerna. 

För fortsatt utveckling av Vietnam krävs det att beslutsfattande inom olika områden 

decentraliseras, vilket skulle kunna leda till politisk liberalisering. Det är en lång väg 

dit, men den vietnamesiska regeringen står inför ett avgörande val; behålla sin strikta 

kontroll och fortsätta hämma landets utveckling, eller överlåta lite av kontrollen och 

låta fler aktörer få inflytande över landets utveckling. Vad regeringen väljer är en 

fråga för framtiden, och något senare forskning borde beröra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linnéa Nordqvist  911105 

 36 

Källförteckning 
Berg, D., & My Phuong, T. H. (2010). Educational Leadership Challenges: Vietnam’s 

System of Higher Education. Education, Asia Pacific Centre for Leadership and 

Change Hong Kong Institute of. 

 

Bird, K., & Vandemoortele, M. (2011). Viet Nam’s progress on economic growth and 

poverty reduction: Impressive improvements. Overseas Development Institute. 

 

Blancas, L. C., Isball, J., Isbell, M., Tan, H. J., & Tao, W. (2014). Efficient Logistics 

A Key to Vietnam’s Competitiveness. Washington: International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank. 

 

Bodewig, C., Badiani-Magnusson, R., Macdonald, K., Newhouse, D., & Rutkowski, 

J. (2014). Skilling Up Vietnam Preparing the Workforce for a Modern Market 

Economy. Washington: International Bank for Reconstruction and Development / The 

World Bank. 

 

Bureau of Democracy, H. R. (2008). Vietnam. United States Department of State - 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor . 

 

C. Phan, P. (2014). Christianity in Vietnam today (1975–2013): contemporary 

challenges and opportunities. International journal for the Study of the Christian 

Church , 14. 

 

Cira, D. (November 2011). Vietnam Urbanization Review Technical Assistance 

Report. Hanoi: International Bank for Reconstruction and Development / The World 

Bank. 

 

Dahl, R. (1971). Polyacrchy - Participation and opposition. London: Yale University. 

 

Dalai Lama. (1999). Buddhism, Asian Values and Democracy. Journal of Democracy 

, 3-7. 

 

Denk, T., & Silander, D. (2007). Att studera demokratisering. Stockholm: Santérus 

Förlag. 

 

Diamond, L. (1999). Developing Democracy Toward Consolidation. Baltimore: The 

John Hopkins University Press. 

 

Dinh, V. T., Demombynes, G., & Badiani-Magnusson, R. (Juli 2014). TAKING 

STOCK AN UPDATE ON VIETNAM’S RECENT ECONOMIC 

DEVELOPMENTS. Hanoi: International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank. 

 

Do Huy, T., & Ho Thanh, M. P. (u.d.). Governance Reform in Higher Education of 

Vietnam . SEAMEO Regional Training Center, Vietnam . 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan. 

Vällingby: Norstedts Juridik. 



Linnéa Nordqvist  911105 

 37 

Freedom House. (2014). Vietnam- Freedom in the world 2014. (FreedomHouse) 

Hämtat från Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-

world/2014/vietnam-0#.VI-gv74bYUC den 15 12 2014  

 

Fukuyama, F. (1995). Confucianism and Democracy. Journal of Democracy , 6.2, 20-

33. 

 

Giljam, M., & Hermansson, J. (2010). Demokratins ideal möter verkligheten. i M.  

Giljam, & J. Hermansson, Demokratins Mekanismer (ss. 10-27). Malmö: Liber AB. 

 

Hadenius, A. (1992). Democracy and Development. Cambridge University Press. 

 

Hadenius, A. (2001). Institutions and Democratic Citizenship. New York: Oxford 

University Press. 

 

Hansson, E. (2011). Growth Without Democracy. Stockholm : Elanders. 

 

 

Huntington, S. (1993). The Third Wave. University of Oklahoma Press: Norman. 

International federation for Human Rights. (September 2010). VIETNAM : FROM 

“VISION” TO FACTS - Human Rights in Vietnam under its Chairmanship of 

ASEAN. 

 

Katsushi, S. I., Raghav, G., & Woojin, K. (2011). Poverty, inequality and ethnic 

minorities in Vietnam. International Review of Applied Economics , 25. 

 

Kozel, V. (2014). WELL BEGUN BUT NOT YET DONE Progress and Emerging 

Challenges for Poverty Reduction in Vietnam. Washington: International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank. 

 

Lipset, S. M. (1983). Political Man (Vol. 2). London: Heinmann Educational Books. 

 

Mahajan, S., & Tuan Dinh, V. (December 2013). TAKING STOCK AN UPDATE 

ON VIETNAM’S RECENT ECONOMIC DEVELOPMENTS. Hanoi: International 

Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 

 

Mårtensson, S. (2014). Sociala förhållande. Hämtat från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vietnam/sociala-förhållanden den 18 

12 2014  

 

Oliver, D. (2004). Higher Education Challenges in Developing Countries: The Case 

of Vietnam. International Journal of Educational Policy, Research, & Practice , 5. 

 

Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University 

Press. 

 

Pei, M. (1994). Creeping democratization in China . i L. Diamond, Consolidating the 

third wave democracies- Regional challenges (ss. 213-227). 

 



Linnéa Nordqvist  911105 

 38 

Phuong Pham, t. L. (den 01 May 2012). The Renovation of Higher Education 

Governance in Vietnam and its Impact on the Teaching Quality at Universities. 

International Centre for Higher Education Research (INCHER), University of Kassel, 

Germany. 

 

Pond, E. (2014). Vietnam's Second Revolution. World Policy Journal , 31, 107-113. 

 

Robertson, P. (den 22 September 2010). Vietnam: Widespread Police Brutality, 

Deaths in Custody. Hämtat från http://www.hrw.org/news/2010/09/22/vietnam-

widespread-police-brutality-deaths-custody: http://www.hrw.org den 13 12 2014  

 

Sörensen, G. (2008). Democracy and democratization (Vol. 3). Westview Press. 

 

SarDesai, D. R. (1998). Vietnam- Past and Present (Vol. 3). Boulder, Colorado: 

Westview Press. 

 

Silander, D. (2012). Politiska regimer. Stockholm: Santérus Förlag. 

 

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. (2009). Samarbetsstrategi för 

utvecklingsarbete med Vietnam. Utrikesdepartementet. 

 

Taylor, P. (2008). Minorities at Large: New Approaches to Minority Ethnicity in 

Vietnam. Journal of Vietnamese Studies , 3. 

 

Thị Liên, C. T. (2013). Communist State and Religious Policy in Vietnam: A 

Historical Perspective. Hague Journal on the Rule of Law , 5, 229-252. 

 

The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 

(2009). Country Social Analysis Ethnicity and Development in Vietnam. Washington. 

 

The World Bank. (2014). Urban Population. Hämtat från The World Bank: 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS den 18 12 2014  

 

The World Bank. (2014). Vietnam overview. Hämtat från The World Bank: 

http://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview den 20 11 2014  

 

Thi Tuyet, T. (2013). Limitation on the development of skills in higher education in 

Vietnam. the international journal of higher education and educational planning , 65, 

631-644. 

 

Tran, T., & Doan, T. (den 29 November 2010). Industrialization, economic and 

employment structure changes in Vietnam during economic transition. Munich 

Personal RePEc Archive. 

 

Vallely, T., & Wilkinson, B. (2008). Vietnamese Higher Education: Crisis and 

Responses. ASH institute - For democratic governance and innovation. 

 

Weibull, L. (2014). Massmedier. Hämtat från Nationalencyklopedin: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vietnam/massmedier den 18 12 2014  

 



Linnéa Nordqvist  911105 

 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


