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Abstract 
 
In a world where authoritarian states are taking a bigger place in the global 

arena, it’s important to learn from democracies and how a strong democracy 

can be upheld. The objective of this essay is to explain how Mongolia, a  

country with two giant authoritarian geographical neighbors in China and 

Russia still upholds a strong consolidated democracy. How did Mongolia 

develop from a history of communism to a free open country? This essay 

aims to explain Mongolia’s democratization after the collapse of the USSR 

in 1990 through the national internal factors of Larry Diamonds 

democratization theory; the development of authoritarian fragmentation and 

the development of civil society.  

 

The result illustrates that the development of authoritarian fragmentation led 

to competition between the elites, hard-liners vs soft-liners which in turn 

turned out in liberalization improvements. While the outcome of the 

development of civil society led to mobilization, protests and manifestations 

towards change and NGO’s got established which in turn lead to liberal 

reforms and economic improvement. The conclusion of the essay argues that 

the development of authoritarian fragmentation and civil society played a big 

role in Mongolia’s democratization in the 1990s.  
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1 Inledning 
 
Mongoliet skiljer sig från de flesta andra demokratiska stater, landet är en 

etablerad liberal demokrati som skiljer sig då närmsta grannländerna Kina 

och Ryssland som också omringar landet är auktoritära, enligt demokrati-

ranking som årligen görs når Ryssland 10 och Kina 12 på den 100 gradiga 

skalanivån (Freedomhouse: 2018) I dagens läge är grannländerna på väg att 

bli ännu mer auktoritära snarare än demokratiska, trots detta står Mongoliet 

som en demokratisk stat. Mongoliet har lyckats med en konsoliderad 

demokrati och med marknadsekonomi visar landet att en utveckling mot en 

demokrati och demokratiseringsprocess fungerar trots en auktoritär 

omgivning och med en historia utav kommunism och ett samarbete med 

Sovjetunion.  

 

Sedan revolutionen år 1990, vid samma tidpunkt som Sovjetunionen började 

fallera isär och kollapsa har Mongoliet etablerat flera val och gått framåt i 

utvecklingen till en konsoliderad demokrati med en ständig utveckling sedan 

revolutionen (Freedomhouse: 2018). Därför kommer denna studie att 

undersöka och förklara hur och varför Mongoliet är en demokrati trots en 

auktoritär omgivning. Den auktoritära utvecklingen och civila samhällets 

utveckling kommer att fördjupas för att förklara demokratiseringen. För att 

undersöka om dessa två nationella faktorer bidrog och i vilken utsträckning 

till en demokratisk utveckling. 
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1.1 Frågeställning och syfte 
 
Denna uppsatsens syfte är att undersöka Mongoliet och landets 

demokratiutveckling efter Sovjetunionens fall och landets egna revolution 

1990.  Mongoliet är ett land som är unikt på sitt sätt då landets grannländer är 

auktoritära men även ”omringar” Mongoliet. Uppsatsen syftar till att 

undersöka och förklara hur landet lyckades konsolidera en stabil fungerande 

demokrati trots en auktoritär omgivning. Att uppsatsen endast utgör en 

fallstudie och undersöker ett land gör att det blir mer djupgående på just det 

landet, detta görs med anledning av att försöka undersöka just Mongoliets 

demokratiutveckling. I annat fall hade uppsatsen kunnat klassificeras och 

involvera flera länder närliggande Mongoliet. 

 

Flera andra länder i världen har lyckats med flera demokratiska framsteg för 

att sedan drabbas av bakslag men sedan revolutionen har Mongoliet lyckats 

upprätthålla demokrati utan större bakslag. Trots detta har landet lyckats 

avhandla sex presidenter från flera olika partier utan en auktoritär utveckling. 

Därför kommer uppsatsen att undersöka och analysera hur Mongoliet lyckats 

bli en demokrati efter Sovjetunionens fall och hur landet lyckats upprätthålla 

den trots en kraftfull auktoritär frammarsch av grannländerna Kina och 

Ryssland.   

 

Uppsatsen kommer att använda nationella faktorer som driver till 

demokratisering vilket också är den teoretiska utgångspunkten. Detta för att 

internationella faktorer inte har någon påverkan på Mongoliet med anledning 

av att grannländerna är auktoritära. De nationella förklaringsfaktorerna 

kommer att användas från Larry Diamonds bok ”The Spirit of Democracy” 
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Med syftet i minne kommer uppsatsen besvara två frågeställningar som 

lyder: 

1. Hur påverkade den auktoritära utvecklingen till Mongoliets 

demokratiutveckling? 

2. Hur påverkade civilsamhällets utveckling till Mongoliets 

demokratiutveckling? 

1.2 Avgränsning 
 

Denna uppsats kommer att ta upp hur Mongoliets demokratiutveckling och 

framsteg mot en konsoliderad demokrati från och med 1990. Detta med 

anledning av att demokratiseringsfasen först då startade. Hur styret såg ut 

innan 1990 kommer att utelämnas om inte specifika fall går att koppla till 

demokratiutvecklingen. Den yttre påverkan på Mongoliet kommer även den 

att utelämnas. Att endast skriva om Mongoliet och inte jämföra med ett annat 

land gör att endast Mongoliet blir relevant för uppsatsen. Uppsatsen kommer 

att använda sig från 1990 till nutid, vilket kan ses som en kort tid i ett lands 

historia men det är viktigt att beakta att landet utvecklats enormt under dessa 

30 år. 

2 Metod 
I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten samt 

forskningsdesign som används.  I slutet av kapitlet presenteras 

materialinsamlingen och den källkritisk granskningen av materialet 

2.1 Teorikonsumerande fallstudie 
 
Denna studie kommer att förklara Mongoliets demokratiutveckling, för att 

göra detta kommer en kvalitativ fallstudie att användas. Den klassiska 

teorikonsumerande designen kommer att användas i uppsatsen. Detta för att 

den fyller uppsatsens syfte bäst. Den aktuella teorin står i centrum där det 
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sedan handlar om att försöka förklara och ange orsaken till det fenomen som 

vill förklaras (Eisaison et al, 2017: 41–44). Teorin finns och kommer att 

appliceras gentemot fallstudielandet Mongoliet och detta medför en analys 

som utforskas djupgående. Teorin passar även i ett sätt att utveckla kausala 

mekanismer, dvs att enklare och bättre förstå på vilket sätt en viss 

förklaringsfaktor orsakar det fenomen som vill förklaras. ”Varför och hur X 

påverkar Y” (Eisaison et al, 2017: 108–110).  

 

Därför är det även en beskrivande och förklarande, genom att uppsatsen 

kommer att beskriva och informera. I den kvalitativa innehållsanalysen syftar 

främst text till studiet av innebörden av texten ”Vad förklarar och säger 

texten?”. Detta innebär en starkare och säkrare tolkning och bedömning av 

komplicerade texter där endast relevant text kommer att användas och 

mindre icke relevanta kan utelämnas (Bergström och Boréus, 2012: 49–53). 

Uppsatsen kommer att förklara Mongoliet där det intressanta ligger i att 

förklara demokratin i landet genom en fallstudie men också hur landet 

bibehållit demokratin utan större bakslag och demokratiseringsprocessen dit 

till en demokrati. Detta kommer att göras med den teoretiska utgångspunkten 

av Diamonds nationella faktorer som driver till en demokratisering, 

Tidsperspektivet kommer att avgränsas från 1990 till nutid, med anledning 

av att Mongoliets demokratiseringsprocess påbörjades i samma tidpunkt som 

Sovjetunionens föll. 

 

2.2 Material och källkritik 
 
Den främsta materialinsamlingen som kommer att användas och ligga till 

grund för uppsatsen är sekundärkällor. Material som kommer att samlas in 

och användas och bearbetas kommer främst vara ifrån vetenskapliga artiklar 

och rapporter från samhällsvetenskapliga tidskrifter. Men även ”vanliga” 

rapporter och artiklar kommer att användas för att få fram relevant 



 

5(37) 
 

information och fakta. En annan stor del av uppsatsens materialinsamling 

kommer att ske genom litteratur. Ett stort antal erkända tunga statsvetares 

litteratur kommer att samlas in och bearbetas. Litteratur från Robert Dahl, 

Larry Diamond och Samuel P Huntington kommer att inhämtas. Detta 

innebär att vetenskapliga artiklar som inhämtas kommer att vara pålitliga och 

trovärdiga källor samtidigt som klassisk litteratur kommer att inhämtas. 

Materialinsamlingen kommer både bestå av äldre tyngre verk genom 

böckerna men även från nya uppdaterade fakta och data genom vetenskapliga 

artiklar. Denna variationen påvisar en tyngd och pålitlighet.  

 

Det råder även variation då de tyngre klassiska böckerna ofta ger uppkomst 

till plats för åsikter och tankar av författaren (t.ex. Robert Dahl’s teori 

angående demokrati, där argument och åsikter finns med).  

Samtidigt som tidskrifter och rapporter i många fall förklarar och presenterar 

resultat som är ”nya” och aktuella i jämförelse med den äldre litteraturen. 

Detta i sin tur medför att det insamlade materialet inte bara kommer i olika 

typer av texter men även ifrån andra infallsvinklar och perspektiv. Utöver så 

kommer icke-bundna organisationer (NGO’s) rapporter och data att användas 

till materiainsamling. Freedomhouse är ett exempel på en NGO som mäter 

och studerar demokratiutveckling i världen. V-Dem Institute är en annan. 

Med denna variation från både vetenskapliga artiklar och rapporter från väl 

erkända tidskrifter och litteratur från klassiska statsvetare ihop med NGO’s 

rapporter och data. Dessa källor anses vara oberoende och opartiska vilket 

styrker reliabilitet och validitet genom de tunga vetenskapliga artiklarna och 

den klassiska litteraturen. Tredjehandskällor såsom internet och media 

kommer också att användas i materialinsamlingen vid behov.  
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2.3 Disposition 
 
Uppsatsen består av fyra delar där den första beskriver en kort inledning och 

historia, sedan presenteras och preciseras frågeställning, syfte och 

avgränsning. Den andra delen förklaras forskningsdesign och 

tillvägagångsättet i bearbetning av metod och material som forskningen 

kommer att använda. 

 

Den tredje delen presenterar tidigare forskning och den teoretiska 

utgångspunkten, även urvalet till analysen presenteras och fördjupas. I den 

sista och fjärde delen analyseras den teoretiska utgångspunkten och urvalet 

av de nationella faktorerna. Sist så avslutas uppsatsen med en slutsats där 

diskussion och resultat presenteras och redogörs. 

3 Tidigare forskning 
I denna del av arbetet kommer tidigare forskning som är relevant för 

uppsatsen att förklaras och presenteras. Detta behöver förklaras för att förstå 

uppsatsen i sig. Viktiga aspekter för att förstå analysen kommer här att lyftas 

upp. Tidigare forskning kring begreppen och definitioner av demokrati, 

demokratisering och de olika demokratiseringsfaserna kommer att 

presenteras i denna del av uppsatsen. Demokratiseringsfaktorer såväl 

nationella som de internationella faktorerna kommer att förklaras men 

urvalet av förklaringsfaktorerna som kommer fördjupas är de nationella 

förklaringsfaktorerna. Anledningen till urvalet är att de nationella faktorerna 

är det som kommer att användas och appliceras på fallstudielandet 

Mongoliet. 
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3.1 Demokrati  
 
För att förstå en demokratisering och dess faktorer är det viktigt att förstå 

begreppet demokrati och dess definition. Demokrati har sitt ursprung i 

antikens Grekland och betyder folkstyre/folkmakt. 

Styrelseskicket i Aten var först med demokrati med folkomröstningar för 

dåtidens behöriga, dvs manliga medborgare av staden Aten samtidigt som 

domstolar såg till att det som beslutades i folkomröstningar verkställdes och 

implementerades (Wolf 2016: 62–65). Robert Dahl i sin bok Democracy and 

Its Critics från 1989 diskuterade demokrati genom institutioner som krävs för 

att ett styrelseskick kan anses klassas som en demokrati. Dahls definition på 

demokrati ses i flera fall som midrange definition på demokrati mellan 

valdemokrati och liberal demokrati. Robert Dahl menar att ett styrelseskick 

måste inneha sju institutioner för att kunna klassas som en demokrati: 

 

1. Valda befattningshavare: Med kontroll över regeringens beslut i 

policys som bestämts av de valda befattningshavarna. 

2. Regelbundna val som är fria och opartiska: De valda 

befattningshavarna väljs i rättvisa, fria och opartiska val. 

3. Allmän och lika rösträtt: Alla vuxna behöriga har rätten att rösta i 

valen 

4. Rätten till att ställa upp i val: Alla vuxna behöriga har rätten att 

ställa upp och kandidera i val 

5. Effektiv yttrandefrihet: Alla medborgare har rätten att uttrycka sig 

själva utan risken att bli bestraffade i den politiska arenan. 

6. Alternativ information, inte bara regimkontrollerade 

informationskällor: Medborgare har rätt att söka efter alternativa 

fakta och källor. 

7. Friheten och rätten att bilda självständiga 

föreningar/organisationer: För att lyckas uppnå flera av de punkter 
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som nämns ovan t.ex. rätten att ställa upp i val måste medborgarna 

inneha rätten att forma självständiga föreningar, intressegrupper och 

organisationer bortom statsmaktens kontroll. (Dahl 1989: 220–223) 

 

Dahl argumenterar för att med dessa sju institutioner kan man undersöka hur 

demokratiskt ett land är genom att applicera institutionerna på landet och ser 

hur utvecklat landet är. Dahl säger även att dessa institutioner är nödvändiga 

för att medföra de demokratiska kriterierna som han anser vara demokrati: 

jämlikhet vid röstning, effektivt deltagande, upplyst förståelse, kontroll över 

agendan och implementation (Dahl 1989: 222–225). 

3.1.1 Demokratiseringsteorier 
 

Diamond hänvisar till Dahls sju institutioner i demokratiseringsteori men 

utvecklar sitt resonemang kring demokratisering med att argumentera för att 

det både finns en svagare sorts av demokrati: valdemokrati (kallas även för 

hybrid democracy, frozen democracy) och en stabilare och bättre demokrati: 

liberal demokrati. Han menar att bara för att ett politiskt system innehar 

demokrati till ordet innebär det inte att systemet är bra eller att det inte 

behöver utvecklas ännu era. Valdemokratier i olika länder varierar stort i 

kvalitet där b.la valfusk, osäkra val, kränkningar av mänskliga rättigheter och 

korruption är bara några exempel. Valdemokratins processer ger möjligheter 

för att utveckla ett starkare samhällsliv med social rättvisa, fria liberala 

värderingar men uppkommer inte av sig självt bara för att valdemokratin 

tillämpas. Valdemokratier ska inte vara ett mål utan ett steg i processen mot 

den liberala demokratin (Diamond, 2008:17–24).  

 

(Sörensen 2008: 7–11) är inne på samma spår som Diamond gällande liberal 

demokrati och menar att den första formen av liberal demokrati uppkom 

omkring år 1820, han menar att den dåvarande demokratin var en ”protected 

democracy” som ”skyddade” medborgarna från staten och såg till att staten 
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handskades med policys som låg i medborgarnas intresse. Sörensen hänvisar 

till David Held som menar att demokrati inte bara är ett politiskt system utan 

även ett socialt och ekonomiskt system (Held 2006: 170–172). 

 

Demokratiseringsdefinitionen skiljer sig i den maximalistiska och 

minimalistiska definitionen där den förstnämnda syftar till att demokrati 

uppnås inte fullt ut om inte alla funktioner (politik, ekonomi, sociala) är 

utvecklade och under stats-styrets kontroll. Det sistnämnda syftar till att 

demokrati endast begränsar sig till den politiska arenan, där fria och rättvisa 

val. I den minimalistiska definitionen anses demokrati inte vara ett system 

för hela samhället utan endast den politiska arenan. (Ekman, Linde och 

Sedelius, 2014: 19–22)  

 

3.1.2 Mongoliets demokratiutveckling 
 

Tidigare forskning om Mongoliets demokratiutveckling och konsolidering 

menar att utvecklingen i landet beror mycket på moderniseringsteorin där 

valdeltagandeprocessen bidragit till tillit och tro till de politiska 

institutionerna. Nya värderingar och ideal kommer att forma landet i 

inkluderingen där man avvisar det traditionella och historiska gamla synsättet 

att styra ett land. Forskning påpekar att denna form av utveckling bidrar till 

ett bättre socialt samhällsliv och miljö. De mongoliska myndigheterna gick 

hårt åt en industrialisering som medförde ett bättre liv för arbetaklassen men 

också en starkare ekonomi för landet vilket utvecklade demokratin 

(Rodionov et al, 2018: 1–4).  Forskning påvisar att Mongoliets snabba plan 

för ekonomiska reformer såsom etablering av privata sektorer medförde 

pluralism och öppenhet vilket bidrog till en demokratiseringsprocess (Fish, 

1998: 127–132). 
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3.2 Demokratisering 
 
Forskningen inom demokratisering och dess process har speglat sig i flera 

olika definitioner på demokratisering. I denna uppsats kommer 

demokratisering definieras som en process och förlopp där samhällen rör sig 

mot ett mer demokratiskt styre än förut. Där stater förflyttas från auktoritära 

styren till styren av allt större demokratiska styren. Från diktaturstyren till 

demokratistyren.  Det finns flera olika sätt att se på demokratisering i 

studieobjektet, dvs vilket perspektiv man vill undersöka demokratisering på. 

Demokratiseringens utfall, demokratiserings riktning, demokratiseringens 

resultat och demokratiseringens förlopp (Denk och Silander 2007: 10–17) 

 

Studien kommer att utgå ifrån demokratiseringen som förlopp med fyra faser 

mot en demokrati ifrån det auktoritära styret. Faserna kommer att vara 

enhetsfas, upplösningsfas, övergångsfas och konsolideringsfas. Dessa faser 

kommer att förklaras var för sig. Rustow menar att dessa fyra faser måste ske 

för att det ska finnas en förutsättning för att en stat skall kunna 

demokratiseras och för processen att aktiveras (Rustow,1970: 349–363). 

 

Tabell 1. Demokratiseringsfasernas process. (Denk Silander 2007:25) 

Enhetsfas Samhällen stabiliseras och 
genomgår ombildningsfaser 

Upplösningsfas Den gamla icke-demokratiska 
styrelseformen upplöses, flera 
liberala inslag i samhället 

Övergångsfas Transition gentemot demokratiska 
institutioner. Fri och rättigheter 
implementeras 

Konsolideringsfas Etablerat demokratiskt styrelsesätt. 
Institutioner blir representativa och 
effektiva som syftar till att inbringa 
legitimitet 
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3.2.1 Enhetsfas 
 

Den första fasen i demokratisringsfasen, enhetsfasen innebär att samhällen 

stabiliseras och etableras som en politisk enhet istället för splittring. Detta 

sker t.ex. genom när samhällen splittras och länder ifrågasätts där grupper 

önskar att bilda sig sitt egna land eller ambitionen att tillhöra något annat 

land. Andra exempel kan vara att ett land blir attackerat och invaderas utav 

ett annat land. Resultatet av händelsen leder till att samhällen då blir under 

bildande. Ombildande eller som i en upplösning. Enhetsfasen kan appliceras 

på Central och Östeuropa efter att Sovjetunionen föll under 1990-talet. 

Länder som varit en del av Sovjetunionen blev nu självständiga och 

tvingades först att ombilda sig för att hålla ihop samhället och staten för att 

sedan påbörja den första demokratiseringsfasen, enhetsfas. (Denk och 

Silander 2007: 26–28)  

 

Rustow påpekar att det är viktigt att finns en nationell identitet även om det 

förekommer olika grupperingar och folkgrupper inom samhället, detta för att 

känna en samhörighet som nation och som en förutsättning för en 

demokratisering. Med en nationell samhörighet medför det att det undgås 

reservationer emot statsbildningen individerna lever i. Detta i sin tur ger 

utfall i att det resulterar till en stabilitet vilket enklare utmynnar till en 

demokratisering när befolkningen drar åt samma håll (Rustow 1970: 349–

352). 

 

(Denk och Silander 2007:28–29) menar på att enhetsfasen lägger vikt vid 

processer som skapar en integration inom befolkningen så att människor 

upplever gemenskap inom ett territorium och som upprättar politiska 

funktioner. Vilket innebär att det finns en statsstyrelse som kontrollerar och 

reglerar staten och samhället. För att skapa integration och en politisk 

funktionalitet krävs det inrättningar av skattesystem, domstolsväsende och 
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flertalet institutioner för att skapa en stabilitet och ett stadgat samhälle. När 

statsskicket har etablerats inom ett avgränsat territorium är det viktigt att 

komma ihåg att oavsett typ av styrelseform (demokratisk eller icke-

demokratiskt) att om suveräniteten accepteras både från aktörer inom 

territoriet och aktörer utanför territoriet (inre och yttre suveränitet) då finns 

en chans och förutsättningar att skapa förutsättningar för en demokratisering. 

 

Tabell 2. Enhetsfasens processer 

A) Gemenskap inom ett 

B) Territorium som upprättar 

C) Politisk funktionalitet 

 

Enhetsfaserna betonar vikten av processerna som skapar integration inom 

befolkningen. Detta möjliggörs genom att inrätta funktioner i samhället 

såsom domstolar, myndigheter och andra institutioner. 

 

 

3.2.2 Upplösningsfas (liberalisering) 
 
Upplösningsfas kallas även för liberalisering och i betydelse innebär att det 

gamla styrelseskicket upplöses. Processen innebär att de olika icke-

demokratiska styrelseskicken tappar sin förmåga att styra samhället.  

Upplösningsfasen kännetecknas utav att de icke-demokratiska staterna börjar 

applicera små liberala inslag i samhällslivet. Detta sker med anledning av att 

det icke-demokratiska styrelseskicket och dess institutioner tappar legitimitet 

och makt.Detta kan bero på att institutionernas maktutövning utmanas och 

trotsas av andra aktörer som ifrågasätter hur de icke-demokratiska 

institutionerna arbetar. Demonstrationer och protester mot maktutövningen är 

ett exempel på utmaningar från samhället även den styrande elitens vilja att 

förändra styrandeformen ses som en faktor mot en liberalisering och 
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upplösningsfas. (Denk och Silander, 2007: 29) Detta genom egna intressen, 

eliterna bildar pakter och konkurrens bland eliter för att göra sig så kraftfulla 

som möjligt. Detta medför att det icke-demokratiska styrelsesättet ifrågasätts 

och liberala inslag slår rot (Schmitter, 2017: 64–65).  

 

Förhandlingar mellan eliter och samhällets påfrestningar är en bidragande 

hjälp till en transition mot ett mer demokratiskt styre. Hard-liners och soft-

liners i eliten med olika intressen utmynnar i konflikt om hur styret bör ser ut 

vilket ger plats för demokratiska inslag (Sörensen, 2008: 33:35). Även 

internationella aktörer och länder kan genom pådrivning hjälpa gentemot en 

process till förändrat styrelseskick.  Staten kan förändra sitt styrelsesätt 

genom att agera lite mer öppet och förändra sin form genom att tillåta en 

ökad politisk inklusion och politisk konkurrens (Denk och Silander, 2007: 

29–30). Detta i sig betyder inte att stater automatiskt blir demokratier utan att 

stater blir mindre icke-demokratiska.  

 

Liberalisering och förändring kan även vara så omfattande att staten snabbare 

antar demokratiska drag, påtryckningar från internationella aktörer i t.ex. 

ekonomiska affärer som skapar en kontakt med de icke-demokratiska 

länderna kan sätta tryck på länderna genom att hindra affärer. De icke-

demokratiska staternas vilja att bibehålla sig som handelspartners med 

internationella aktörer gynnar för en liberal utveckling då påtryckningar om 

ekonomiska affärer inte går igenom om inte mänskliga rättigheter accepteras 

och respekteras (Diamond, 2008: 70–73, 211–214). 

3.2.3 Övergångsfas (transition) 
 

Övergångsfas kallas även för transition. Detta innebär ett påbörjande och 

starten på arbetet med att börja etablera ett demokratiskt sätt att besluta och 

styra ett samhälle. Övergångsfasen syftar till de processer som etablerar 
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demokratiska inslag, här införs demokratiska institutioner och även öppna 

och rättvisa val tillhör sättet att rösta (Denk och Silander, 2007: 29–30). När 

enhetsfasens process utvecklats till övergångsfasen med fria och rättvisa val 

och etablerats menar Schumpeter att demokratin blir ett verktyg för en 

politisk kamp mellan eliterna. Valens funktion och mekanism är att 

kontrollera eliterna och vad dem får göra men på andra sidan myntet lämna 

över beslut och val åt eliternas expertis (Schumpeter, 2015: 228–230). 

 

Vid övergångsfasen är institutionerna starkare och medför möjligheter för 

civilbefolkningen att organisera sig och uttrycka åsikter.  (Denk och Silander, 

2007: 30). De politiska friheterna och rättigheterna är etablerade och gör det 

möjligt för rättvisa val. Övergångsfasen färgas av en tid där flera nya 

politiska reformer implementeras, samhällen går nu från icke-demokratiska 

till valdemokratiska styrelseskick. Vanligtvis sker även en ny konstitution 

och lagstiftning i landet vid övergångsfasen, detta med stora demokratiska 

inslag. (Denk och Silander 2007, :30–32) 

 

Vid övergångsfasen när ett samhälle övergått till flera demokratiska inslag i 

samhället blir landet en valdemokrati. Sörensen betonar vikten av att detta 

inte får ses som ett slutmål. Det är därför viktigt att fördjupa demokratin 

(Sörensen, 2008: 47). Även om valdemokratier har inslag av fria och rättvisa 

val återstår flera svagheter i samhället och systemet. Diamond poängterar att 

andra instanser i samhället måste utvecklas då bl.a. minoriteter fortfarande 

kränkts och diskrimineras, polisen agerar på ett icke-demokratiskt sätt och 

samhällets lagstyre påvisar svagheter. Han menar att valdemokrati ger 

möjligheter till att uppfylla de basala värderingarna såsom social rättvisa, 

frihet, yttrandefrihet och andra liberala värderingar men att dem inte 

uppkommer av sig självt bara för att landet är en valdemokrati, det är därför 

viktigt att landet fortsätter utvecklas till en konsoliderad liberaldemokrati 

(Diamond, 2008: 21–28) 
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3.2.4 Konsolideringsfas 
 

Konsolideringsfas betyder in sin enkelhet att det demokratiska sättet att styra 

ett samhälle etablerats och fungerar stabilt. Konsolideringsfasen är processen 

där en valdemokrati fördjupas och utvecklas. De politiska institutionerna blir 

allt fler och utvecklats genom att dem är demokratiska vilket medför en stabil 

grogrund. Själva processen mot en liberaldemokrati utmärker sig genom att 

institutioner blir representativa och effektiva som syftar till att inbringa 

legitimitet. (Denk och Silander 2007: 32). Detta i sin tur medför att 

institutioner såsom polisen, militären och försvarsstyrkor ställs under 

kontroll av staten samtidigt som domstol och juridikväsendet står fristående 

för att göra det så säkert som möjligt för medborgarna (rättssäkerhet). Detta 

betyder även att politiska konflikter och beslut hanteras inom den politiska 

arenan och de demokratiska spelreglerna. Det som utmärker ett konsoliderat 

demokratiskt civilsamhälle är att aktörer agerar enligt de demokratiska 

institutionernas regler.  (Denk och Silander 2007: 31–33).  

 

I en konsoliderad demokrati försöker heller inte aktörerna att agera på så sätt 

att de försöker ersätta det demokratiska institutionerna med icke-

demokratiska institutioner utan istället accepterar och respekterar 

styrelseformen. Medborgarnas attityd och beteende där en överväldigande 

majoritet stöttar det demokratiska syret och ser demokrati som det bästa 

styrelseskicket ”The Only Game in Town” är en indikation på att demokratin 

är konsoliderad i samhället (Linz och Stepan, 1996: 4–6). 

 

Figur 1. Demokratiseringsprocessen  
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• I enhetsfasen organiseras bildandet, den nationella identiteten formas. 

• I upplösningsfasen appliceras små liberala inslag. 

• I övergångsfasen etableras demokratiska institutioner, fria och 

rättvisa val. I denna fas kan länders styrelseform skifta fram och 

tillbaka mellan icke-demokratiska och demokratiska innan den 

stabiliseras och etableras. 

• I konsolideringsfasen är demokratin djupt etablerad och integrerad i 

samhället 

3.3 Förklaringsfaktorer till demokratisering 
 
I detta stycke av uppsatsen kommer faktorer som driver till en 

demokratisering att presenteras och förklaras. Det är dessa faktorer som 

driver ett land till en demokratiseringsprocess och förändring i samhället. 

Både internationella och nationella faktorer kommer att presenteras men att 

fördjupningen kommer att ligga på de nationella faktorerna som presenteras i 

nästa stycke då endast dem är relevanta för uppsatsens syfte. 

3.3.1 Internationella faktorer 
 

I faktorer till demokratisering har främst de nationella faktorerna varit i 

fokus. Men (Denk och Silander 2007: 66) framhåller att erkännandet på 

internationella faktorers bidragande till demokratisering tillslut kom på 1990-

talet. De internationella faktorerna hänvisar till faktorer som sker utanför 

samhället 

 

En faktor där spridning av tänkande, idéer och förändring mellan länder 

kallas för processen inom diffusion. Demonstration och diffusionseffekten 

bidrar till spridning där länder tar efter andra länder (Denk och Silander 

2007:67) När länder tar lärdom och inspiration av varandra för en 

demokratisering kallas det för ”snowballing-effect”. När ett land gör en 
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förändring kan närliggande länder få en vi-kan-också känsla. Detta inger 

hopp och smittar av sig. Detta kallas för demokratidiffusion och kan startas 

från annat håll än inifrån, på internationell nivå möts världsledare på 

toppmöten och tar lärdom och byter erfarenheter med varandra som bidrar 

till en demokratisering (Diamond 2008:107–108). Internationella strukturer 

genom organisationer som FN, IMF och WTO bidrar till demokratifrämjande 

genom att vara globala aktörer som medför samarbeten genom att sätta upp 

gemensamma samarbetsmönster och ståndpunkter. (Diamond 2008: 118).   

Ihop med att de internationella organisationerna kan erbjuda ett medlemskap 

eller hjälp om demokratiska inslag tillsätts i landet, vilket kallas för exklusiv 

strategi Länder är beroende av varandra och integration är 

demokratifrämjande (Denk och Silander, 2007:75–79) 

 

Demokratibistånd utifrån främjar till en demokratiutveckling, genom att 

utbilda och stödja länder att bygga upp politiska institutioner, reformer, 

utbildning i demokrati och assistans vid val på gräsrotsnivå. Denna form av 

demokratibistånd ger erfarenheter och fördjupar demokratin stabilare än om 

endast bidragande genom ekonomiskt bistånd. Detta är något som USA 

sedan starten av institutionen ”National Endowment for Democracy” (NED) 

assisterat över 1,5 miljarder kronor fördelat på tio länder. (Diamond, 

2008:120–126) Demokratifrämjande handlingar sker även med hjälp av 

påtryckningar. Externt fredligt tryck för att få till förändringar i länder sker 

igenom ekonomiska kopplingar (investering, handel) och sociala kopplingar 

(turism, utbildningsbyten). Genom detta kan länder sätta press på det icke-

demokratiska landet till en förändring, hot genom sanktioner men också att 

förändring bör ske för fortsatt ekonomiskt samarbete (Denk och Silander, 

2007:77).  
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3.3.2 Nationella faktorer 
 
Nationella faktorer till demokratisering hänvisar till det som händer inuti 

samhället som bidrar till förändring och en demokratiprocess. Samuel H 

Huntington argumenterar i sin forskning med påståendet att länders BNP är 

variabeln som förklarar d demokratiska utvecklingen i flertal länder, detta 

genom att påvisa att 23 länder demokratiserades där ländernas BNP låg 

mellan 520$ och 5810$. Samtidigt som länder mycket senare påbörjar en 

demokratiseringsprocess. Han påpekar att det givetvis finns undantag där 

icke-demokratiska länder har högre BNP med anledning av oljetillgångar. 

(Huntington, 1991: 58–62). Ekonomisk utveckling och välfärd har visat sig 

vara en bidragande faktor. (Denk och Silander 2007: 40) påvisar att 

forskning visat att länder med en stark ekonomisk välfärd också har 

genomgått en större demokratisk utveckling samtidigt som länder med minde 

ekonomisk välfärd påvisar mindre demokratiska inslag och styrelsesätt.  

 

Det civila samhället och den sociala kontexten bidrar till en demokratisering. 

Forskning påvisar att urbanisering leder till förändringar i samhället. 

Människor som lever i tätbefolkade samhällen tenderar att medföra större 

potential till mobilisering i sakfrågor. Kommunikation mellan människor 

förenklas vid urbanisering och livet i storstadslivet är öppnare och 

komplexare än det traditionella slutna samhället på landsbygden.  

Huntington menar att ekonomiska tillväxten leder till bättre levnadskvalitet 

och utbildning vilket i sin tur medför till en större medelklass som utmynnar 

till demokratisering i länder. När utbildningsnivån utvecklats så utvecklats 

även individens medvetenhet genom tänkande, läsandet, skrivandet och att 

hantera information.  
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Bättre levnadsvillkor och förhållanden påvisar en betydelse för en 

demokratiutveckling, samtidigt som det diskuteras i demokratiforskning att 

religion spelar en viss roll på länders utveckling där man funnit att de flesta 

demokratiska länder är kristna, främst de protestantiska länderna. Detta kan 

tolkas som att kristna länder i högre grad är mer sekulariserade (Denk och 

Silander, 2007:45–47, 55; Huntington 1991:45–46).  

 

Det civila livets utveckling utöver utbildning är bl.a. organisationsliv där 

människor möts i organiserade former som leder till diskussioner och utbyte 

av tankar och idéer vilket stärker individens sociala kapital och skapar nya 

egna värderingar och åsikter. Robert D Putnam menar att det finns två olika 

sätt av socialt kapital. Det första kallar han för bounding capital som håller 

gruppen intakt, exempel på organisationer som ”country-clubs” och 

kvinnliga kyrk grupper. Det andra kallar han för bridging capital där 

organisationer/grupper kommunicerar med andra grupper exempelvis vid 

gemensamma intressen i medborgarrättsrörelser eller protester (Putnam 17–

22). 

 

3.4 Teoretisk utgångspunkt & urval av nationella förklaringsfaktorer 
 
I denna delen av uppsatsen kommer de nationella förklaringsfaktorerna från 

Larry Diamond fördjupas, vilket också är den teoretiska utgångspunkten. 

Detta urval är auktoritär utveckling och civilsamhällets utveckling vilket är 

relevant för frågeställningen och kommer att användas i analysen. 

 

3.4.1 Auktoritär utveckling 
 
Forskning har påvisat att när den auktoritära utvecklingen och splittringen 

sker så leder det så småningom till demokratiska inslag och utveckling. Den 

auktoritära splittringen kommer från regimen och de styrande själva.  
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Inom makteliterna sker en splittring där fåtal stöttar förändring för eget syfte 

samtidigt som ett annat fåtal vill släppa fram liberala reformer.  

Konflikter uppstår mellan ”hard-liners och ”soft-liners” där de förstnämnda 

gör allt för att bibehålla makt och tar till alla medel för detta medan de 

sistnämnda är villiga att förhandla och kompromissa gentemot oppositionen. 

Detta skapar en spricka där eliterna går emot varandra och karteller inom 

eliter frodas. Auktoritära stater lever på sin legitimitet och när en splittring 

sker ifrågasätts den. Det starka styret blir tappar kraft och när staten inte kan 

bistå och uppfylla kraven, målen och det som utlovats försvagas dem. En 

svag ekonomi och när det politiska utförandet och funktionerna inte fungerar 

bidrar det till en demokratisering.  

 

När eliter bildar karteller bidrar det i sin tur att informella grupper i 

civilsamhället även dem organiserar sig. Mobiliseringen utmynnar i att staten 

utmanas. Auktoritära stater faller blir inte per automatik bara för att dem inte 

fungerar, Sovjetunionen är ett exempel på en stat som lyckades behålla sin 

”legitimitet” genom att köpa support från eliter, byråkrater och militären. 

Detta är svårt att bibehålla då ekonomin försvagas oerhört och stater som 

lyckats bibehålla legitimitet på detta sätt har sina naturtillgångar att tacka för 

där olja, diamanter och koppar några. Diamond 2008: 89–95, 103). 

 

3.4.2 Civilsamhällets utveckling 
 
Den ekonomiska utvecklingen bidrar till civilsamhällets utveckling och 

förändring. När samhället utvecklats och befolkningen blir rikare leder det 

till att maktkoncentrationen blir svårare för en enskild person eller elitgrupp 

att bibehålla för sig själva. Friska koalitioner och grupperingar skapas genom 

samma intressen vilket gör det ännu svårare för en maktkoncentration. 

Dessa intressegrupper engagerar sig i samhällslivet och politiska frågor.  
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Diamond argumenterar för att ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling 

och civilsamhällets friheter hör ihop genom att referera till data som påvisar 

att 44 av världens 50 mest utvecklade länder är liberala demokratier.  

 

Länder har lättare att liberaliseras om ekonomin utvecklats, där 

civilsamhället spelar en stor roll för att bibehålla liberala inslag och 

utvecklats framåt.  Ekonomisk utveckling påverkar till en kraftfull integrerad 

process på samhällslivet som bidrar till ett fritt tänkande och en autonomi för 

individen. Detta leder in på värderingar och med en större medelklass 

utbildas fler och spelar en roll för kritiskt tänkande och nya åsikter och idéer. 

Diamond menar att polarisering och ojämlikhet samtidigt avtar. När invånare 

flyttar in till storstäder omfamnar de nya politiska attityder och åsikter 

samtidigt som teknologin bidrar större omfång av information och till en 

globalisering med ytterligare nya perspektiv.  

 

När befolkningen från alla skikt inser att det auktoritära styret inte är att 

föredra påvisas en solid utveckling. Civilsamhällets utveckling genom icke-

statliga organisationer resulterar i starkare socialt kapital och tänkande. Som 

en utveckling av mobiliseringen sker ofta demonstrationer och protester som 

stärker det civila samhället och försvagar den icke-demokratiska staten som 

tvingas till förändringar (Diamond 2008: 102–106). 

 

Tabell 3. Nationella faktorernas karaktärsdrag 

Auktoritär utveckling Auktoritära utvecklingen syftar till 
splittring. Förändring sker när eliter 
påvisar egna intressen och hamnar i 
konflikt. Fragmentering bidrar till en 
demokratisering där vissa elitgrupper 
stöttar liberala reforrmer. Konflikt 
mellan” hard liners” och ”soft liners” 
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Civilsamhällets utveckling Civila samhällets utveckling syftar till 
förändring genom att fria 
organisationer/intressegrupper/yrken 
etableras och engageras i samhällslivet 
och politiska frågor. Men även genom 
utvecklingen i utbildningsnivå som 
bidrar till kunskap och fritt tänkande 
med ett starkt socialt kapital. 
Ekonomisk utveckling påverkar för en 
liberalisering genom ekonomiska 
reformer och privatisering vilket i sin 
tur resulterar i en större medelklass där 
fler har råd att utbildas.  

 

4 Analys 
I den sista delen av uppsatsen kommer de nationella förklaringsfaktorerna 

auktoritär utveckling och civilsamhällets utveckling att analyseras. 

 

4.1 Auktoritär utveckling 
 

Mongoliets auktoritära förändring och utveckling påbörjades redan innan 

Sovjetunionen föll men fick först stora genomslag efter kommuniststaten 

föll. Redan under 1987 förändrades den auktoritära eliten och utvecklingen 

påvisade en splittring när president Jambyn Batmonh och ledare för landets 

enda parti MPRP (Mongolian People’s party) bestämde sig för att presentera 

Mongoliets nya program som kom att kallas för Il tod. Programmet kom att 

leda landet i en transition/övergång innehållande flera liberala inslag och 

ekonomiska och politiska riktningar presenterades i en centralstyrd sluten 

makt (Sanders, 1989: 46–50).   
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Detta kom att påverka demokratiutvecklingen, den auktoritära utvecklingen 

som leder till en förändring medförde att flera nya röster nu hade klivit in i 

statsapparaten och splittrat det gamla auktoritära styrelsesättet, utvecklingen 

blev nu ett faktum. Den auktoritära utvecklingen och splittringen blev 

påtaglig när nytillsatta viktiga positioner i statsapparaten såsom sekreterare, 

vice-presidenter och diplomater anammade liberala värderingar.  

 

Eliternas splittring som medförde den auktoritära utvecklingen blev synlig 

när de äldre och yngre eliterna tillslut förhandlade och sedan kom överens 

om att införa liberala reformer (Il tod). I detta fall var de äldre hard liners 

medan de yngre kom att vara soft-liners (Fritz, 2002: 78–80).  Efter 

kompromisser implementerades det nya programmet och processen kom att 

utvecklas långsamt detta med anledning av splittringen i eliten där det 

fortfarande fanns krafter med skeptiska åsikter till demokratiska liberala 

inslag vilket i sin tur resulterade i en mobilisering där flera nya unga 

mongoler protesterade och demonstrerade för att visa sin otålighet och 

missnöjdhet (Sanders, 1989: 50–53).  

 

Utvecklingen påvisar idag en stabilitet och konsoliderad demokrati där 

Freedomhouse rankar landets auktoritära utveckling och tävlan om makten 

till 36 av möjliga 40poäng. Landet system är semipresidentialism och de fria 

och rättvisa innehar en pluralism där flera olika partier än idag kan utmana 

om makten i en orolig och auktoritär region. Mongoliets utmaningar 

framöver ligger inom korruption där partier anklagar varandra för korruption 

och olagligheter (Freedomhouse, 2019: Mongolia). Teorier om 

demokratiutveckling genom den auktoritära utvecklingen och förändringen 

visade sig stämma på Mongoliet då förnyelser i statsapparaten medförde 

splittring och utmynnade i liberala värderingar och inslag. 
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Figur 2. Mongoliets auktoritära utveckling och maktdelning 

 
 

• Diagram som visar den auktoritära förändringen och maktdelningen, 

1990 när demokratiseringen påbörjades förändrades Mongoliet från 

en topp och centralstyrt land till en demokrati med tävlan om makten 

och partikonkurrens. Diagrammet påvisar hur konsoliderad 

demokratin är med en stabil linje efter 1990 men med en liten 

tillbakagång 2013. År 1990: 0,09. År 1993: 0,82. (1 högsta värde 0 

lägsta) (Coppedge et al, 2019: Variabel: Divison)   
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• Figur 3. Demokratiutvecklingen till en konsoliderad demokrati 

 
 

• Diagram som visar att Mongoliets demokratiutveckling. 1990 

påbörjades utvecklingen och kurvan uppåt. Idag är landet en 

konsoliderad demokrati som diagrammet visar. (Coppedge et al, 

2019: Variabel: Democracy) 

 

4.2 Civilsamhällets utveckling 
 

Den ekonomiska utvecklingen innebar en stor inverkan på civilsamhället, 

med ekonomiska framsteg flyttades civilsamhällets krafter och åsikter fram 

vilket i sin tur påverkade till en demokratisering och transition. Den 

centralstyrda makten förändrades till en demokrati med partikonkurrens o 

fria val. För att förklara civilsamhället genom liberalisering, 

organisationsfrihet och höjd utbildningsnivå är det viktigt att först förklara 

ekonomins framfart. Mongoliet etablerade som en del av den demokratiska 

övergångsfasen och liberaliseringen genast direkt på 1990-talet en fri handel 

och ekonomin växte i snabb takt (reformen Il tod). Mongoliet tappade sin 

största handelspartner i Sovjetunionen och landets GDP halverades.   
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Detta fick dåvarande president Punsalmaagiin Orcibat att införa liberala 

reformer i form av privatisering och nytt banksystem (two-tier banksystem). 

Samtidigt som landet gick med i WTO 1997. När privatiseringen utvecklades 

i mitten av 1990-talet etablerades den informella sektorn där bl.a. 

taxitjänster, kiosker och hantverkare bidrog till landets ekonomiska stabilitet 

och utvecklade det civila samhällslivet. En bättre ekonomi för 

civilbefolkningen ger upphov till nya krav och viljor.  Mongoliets 

ekonomiska utveckling går hand i hand med liberaliseringen i samhället där 

ekonomiska framsteg bidrar till öppenhet, pluralism och demokratisering mot 

en konsoliderad demokratisk nation (Pompfret, 2000; 151–155). 

 

De ekonomiska framstegen och öppenheten medförde att över 20 utländska 

partners investerade i landets några av landets 100 nyetablerade företag 

(Batbayar 1994: 43–44) Den ekonomiska utvecklingen speglade sig på 

samhällsinstitutionerna som civilbefolkningen kom att nyttja. Det nya 

skattesystem medförde en starkare social sektor i Mongoliet som b.la 

involverade sjukvård, äldreomsorg, pensionssystem och högre 

minimumlöner. (Milne 1991:16–19). När Mongoliets ekonomi antog liberala 

reformer och öppenhet smittade det av sig på landets civila samhälle. 

Civilsamhällets utveckling visade sig vara en inflytelserik kraft till en 

demokratisering. Invånarna i Mongoliet mobiliserade sig i början på 1990-

talet och bidrog till demokratiseringen genom protester och hungerstrejk. 

Flertalet studenter i och med en ny större medelklass och inkomstnivå bidrog 

starkt i mobiliseringen. Flera av studenterna hade utbildats utomlands när 

föräldrarnas ekonomi förbättrats och studenterna återvände inte bara med en 

examen utan nya värderingar av demokrati och friheter, uppskattningsvis 

över 3000 människor samlades den 21 januari 1990 (Kaplonski 2004: 48–50, 

64).   
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Denna mobilisering ihop med Sovjetunionens fall ingav en nationalism, vi-

känslan där Mongolerna stod fria och utan ”storebror” gav energi till 

förändring. I mars samma år hungerstrejkade invånare framför parlamentet 

vilket i sin tur fick regeringspartiet MPRP att kapitulera och öppna för fria 

och rättvisa val. Detta påvisar hur civilsamhällets utveckling mobiliserade sig 

för demokratisering med fria och rättvisa val, nu kunde mongolerna för första 

gången gå till valurnorna med möjligheten att välja mellan olika partier att 

rösta på (Sabloff, 2013: 58–61). 

 

Utvecklingen av mobiliseringen resulterade så småningom till uppkomster av 

tre partier: Mongolian Democratic Union, Democratic socialist movement 

och New Progressive Union. Partipolitisk pluralism etablerades och genom 

förhandlingar med det styrande partiet MPRP (Mongolian People’s party) 

utökades fri och rättigheter. Forskning menar att NGO (Non Govermnental 

Organizations) främjar det civila samhället och demokratisering och flera 

NGO från både nationella och internationella aktörer öppnades i landet som 

lobbade för flera liberala inslag och utvecklade Mongoliet med nya åsikter 

och idéer. I undersökningar svarar 82% av Mongoliets medborgare att 

demokratin är att föredra trots sina brister vilket är ett bevis på en stark 

demokratin och hur konsoliderad den är i ett land som för endast 30 år sedan 

var starkt kommunistiskt och centralstyrt (Fish och Seeberg, 2017: 133–137, 

141).  

 

Tankesmedjor slog snabbt rot i Mongoliet som en del av övergången mot en 

konsoliderad demokrati och finansierades från utlandet och med en 

transparens och öppenhet i det civila samhället bidrog det till liberalisering 

och friheter där yrken som journalister och författare kunde arbeta med total 

pressfrihet och censurering i media förbjöds (Fritz 2002: 94–96).  

Det civila samhället har format Mongoliet i flera aspekter såsom 

ekonomiska, kulturella, politiska och sociala aspekter. 
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Det påvisas hur accepterat och förankrat demokratin är i samhällslivet när 

regeringen 2012 utlyste en enhet ”Developement of Civil Society”. För att 

förstärka demokratin ännu mer genom att främja och uppmana befolkningen 

att engagera sig i samhällslivet. Detta är viktigt för att utveckla kontakten 

mellan policy-beslutsfattare och de civila organisationerna/NGO för att 

förbättra samhället i allt från stadsplanering till sociala frågor. (Terbish och 

Rawsthorne 2018: 4–8, 14–17)  

 

Vidare har Mongoliet till idag lyckats bibehålla det etablerade civila 

samhället och dess rätt och friheter. Freedomhouse rankar landet till 49 av 60 

möjliga poäng i civila rätt och friheter. Dagens medier är respekterade och 

fria, även individerna är fria att uttrycka sin religion och åsikt. NGO är 

fortfarande etablerat och kan agera utan restriktioner. Detta styrker hur 

konsoliderad demokratin är i landet. Civilsamhällets utmaningar i landet 

syftar främst till den växande fattigdomen och diskriminering mot de mest 

utsatta som hamnar i utanförskap och utnyttjas. Det största hindret i 

Mongoliets samhällsutveckling är korruptionen som aktivt bidrar till en icke-

förändring för de mest utsatta (Freedomhouse, 2019: Mongolia). 

 

Figur 4. Civilsamhällets utveckling
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• Diagram som visar civilsamhällets utveckling i och med 

demokratiseringsprocessens utveckling 0,4 år 1990 till 0,82 år 1993 

då demokratiseringsprocessen utvecklats. (1 högsta värde 0 lägsta) 

(Coppedge et al, 2019: Variabel: Civil Society)   

 
 
 
 
Figur 5. Civila fri och rättigheters utveckling 

 
 
 

• Diagram som visar civilsamhällets fri och rättigheters utveckling, 

från 0.15 1989 till 0.86 1993 då demokratiseringsprocessen utvecklats 

(1 högsta värde 0 lägsta). (Coppedge et al, 2019: Variabel: Civil 

Liberties)   
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Tabell 4. Nationella faktorernas karaktärsdrag i Mongoliet. 

 

Auktoritär utveckling Den auktoritära utvecklingen i Mongoliet blev 
synlig när president Jambyn Batmonh, införde ett 
nytt program och reform: Il Tod. Ekonomiska 
reformer och liberalisering, med fria/rättvisa val 
och där partikonkurrens implementerades banade 
väg för en demokratisering i Mongoliet. 
 

 

Civilsamhällets utveckling Civilsamhällets utveckling i Mongoliet går hand i 
hand med den ekonomiska utvecklingen. Civila 
samhället fick erfara investerare från utlandet, 
NGO från utlandet. Utbildningsnivån höjdes. 
Nya värderingar och åsikter mobiliserades i 
organisationer och NGO’s. Protester och 
demonstrations-rättigheter. Pressfriheten 
implementerades, censurering förbjöds och civila 
fri och rättigheter stärktes samtidigt som 
samhällsinstitutioner utvecklades sjukvård, 
äldreomsorg, pensionssystem och högre 
minimumlöner.  
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5 Slutsats 
 
Denna uppsatsens syfte var att undersöka hur Mongoliet lyckades etablera en 

konsoliderad demokrati i en auktoritär omgivning. Med hänsyn till syftet 

formulerades två frågeställningar: 1. Hur påverkade den auktoritära 

utvecklingen till Mongoliets demokratiutveckling? 2. Hur påverkade 

civilsamhällets utveckling till Mongoliets demokratiutveckling?  

Den teoretiska utgångspunkten utgick ifrån dessa två nationella 

förklaringsfaktorerna som vidare analyserades. För att förstå 

demokratiutveckling förklarade uppsatsen demokratiseringsfaserna och dess 

innebörd men även begreppet demokrati. 

 

Resultaten av den första nationella faktorn, auktoritära utvecklingens 

påverkan till Mongoliets demokratisering visade sig vara stor och 

grundläggande. Syftet var att undersöka om den auktoritära förändringen 

spelade roll och hur den påverkade. Resultatet av uppsatsen bevisar att den 

auktoritära utvecklingen gav upphov till en splittring mellan eliten där” hard-

liners” vs” soft-liners” hade meningsskiljaktigheter i sättet att styra landet 

framåt. Detta medförde liberala inslag i Mongoliet. Positioner i 

statsapparaten tillsattes av personer med liberala värderingar.  

Den liberala utvecklingen blev en drivfaktor för landet till en 

demokratisering där fria och rättvisa val, partikonkurrens och nya politiska 

ekonomiska liberala reformer (Il tod) som i sin tur verkade för en fri och 

öppen marknad. 
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Resultaten av den andra faktorn, civilsamhällets utveckling påverkan till 

Mongoliets demokratisering visade sig inneha stor påverkan. Analysen i 

uppsatsen påvisar att civilsamhällets utveckling påverkan på Mongoliets 

demokratiseringen utspelade sig på så sätt att civilsamhällets utveckling 

bidrog i allra största grad till demokratisering genom att utbildningsnivån 

höjdes, nya värderingar och idéer tilläts vilket medförde demokratisering. 

Samtidigt som NGO’s och andra organisationer etablerades i landet för att 

utveckla demokratin ännu mer, där t.ex. pressfrihet implementerades och 

censur förbjöds. Civilsamhällets utveckling mobiliserade befolkningen där 

demonstrationer och protester kom att påverka landet i en demokratisk 

riktning. När mobiliseringen utvecklades medförde det att samhällsstyret fick 

krav på sig som i sin tur uttryckte sig i utveckling av samhällsinstitutioner 

med transparens och öppenhet där bl.a. sjukvården och minimumlöner blev 

bättre. Det civila samhället står idag fritt och starkt och regeringen påvisade 

2012 hur konsoliderad demokratin är i Mongoliet när de utlyste enheten 

”Developement for Civil Society” för att stärka civilsamhället ännu mer. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur dessa två nationella faktorers 

påverkan på demokratiutvecklingen i Mongoliet. Uppsatsens resultat påvisar 

att de nationella faktorerna auktoritära utvecklingen och civilsamhällets 

utveckling spelade en stor roll och bidrog till en demokratisering till hur 

landet är idag. Det är förvånansvärt hur Mongoliet lyckats bibehålla en 

konsoliderad demokrati när grannländerna Kina och Ryssland blir allt mer 

auktoritära, när ledarna Vladimir Putin och Xi Jingping för varje år stramar 

åt allt mer och centrerar makten till sig själva är Mongoliet fortfarande en 

konsoliderad demokrati. Landets utmaningar ligger i ekonomin och handeln 

med Kina, där kineserna erbjudit sig ekonomiska lån till Mongoliets 

ekonomiska utveckling som stagnerat de senaste åren. Med lån medföljer 

makt och påverkan som kan komma att forma Mongoliet i framtiden. (Green, 

2019).   
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En annan utmaning för framtiden syftar främst till att stå emot auktoritära 

påtryckningar och istället få hjälp ifrån ett demokratiskt håll. Det finns alltid 

en risk att Mongoliets demokrati försvagas när omgivningen blir allt mer 

auktoritär och det kan smitta av sig. Men fortfarande är landet en demokrati 

och genom att blicka bakåt kan det konstateras att den auktoritära 

utvecklingen och civilsamhällets utveckling har spelat en stor bidragande roll 

för dagens demokrati i Mongoliet. 
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