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Abstract 

The people in Tunisia demanded democracy and civil liberties, which led to large-

scale demonstrations against the Tunisian regime in December 2010. The 

demonstrations against the authoritarian regime was considered to be the beginning 

of the Arabic Spring. Of all states that was affected by the Arab Spring, Tunisia 

became that one country that succeeded their transition from an authoritarian state to 

a democratic one. In order to analyze why Tunisia became a democratic state, this 

study aims to clarify what factors that affected the democratization process. 

Through the theoretical framework of Samuel P. Huntington, the factors that 

affected the third wave democratization are used in this study in order to analyze the 

Tunisian democratization and transition. Through analyzation; deepening legitimacy 

problems of the regime and economic growth was considered to affect the Tunisian 

democratization. Actions of external actors partly affected the country’s 

democratization. However, religious changes and snowballing effects was 

considered not to have an impact on the democratization and transition towards 

democracy.  

Nyckelord 

Demokratisering, demokrati, transition, arabiska våren, Tunisien, 

demokratiseringsfaktorer, Samuel P. Huntington 

Tack 

Vill tacka mina nära och kära som erbjudit stöd under arbetets gång. 
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1 Inledning 

Den 17 december 2010 tände den tunisiske medborgaren Mohammed Bouazizi eld 

på sig själv som en protest mot de auktoritära tunisiska myndigheternas förtryck.1 

Bouazizi’s självmord blev det startskott som utlöste fortsatta protester gentemot den 

tunisiska regimen, vilket skapade revolt landet över.2 Motivet bakom landets 

storskaliga demonstrationer bedömdes vara ett utbrett missnöje och stor frustration 

bland befolkningen gentemot det auktoritära styret, med förankring i en önskan om 

demokratisering och större krav på bättre levnadsvillkor.3 Omfattande 

manifestationer ledde till att landets diktatoriska president Zayn al-Abidin Ben Ali 

tvingades avgå efter 24 år vid makten.4 Händelsen ledde till Tunisiens första fria val 

ägde rum i oktober 2011.5 Från och med valet 2011 kom Tunisien att betraktas som 

en elektoral demokrati, och landets transition mot en demokratisk stat tog sin 

början.6 

Revolten i Tunisien betraktades som en utlösande faktor som förorsakade fortsatta 

protester och uppror gentemot auktoritära och icke-demokratiska regimer över 

landsgränserna i Nordafrika.7 I januari 2011 bröt folkliga uppror ut i Egypten, där 

medborgarna demonstrerade gentemot landets auktoritära regim. Denna revolt ledde 

till den egyptiska presidentens avgång.8 I februari samma år fortsatte liknande 

protester i andra delar av Nordafrika och Mellanöstern, i länder som exempelvis 

Jemen, Libyen och Jordanien – dessa med varierande resultat.9 Denna våg av 

folkliga uppror och protester mot auktoritära regimer som svepte över Nordafrika 

och Mellanöstern, kom att kallas för den arabiska våren.10  

 

1 Breuer, A., Groshek, J. (2014). Online Media and Offline Empowerment in Post-Rebellion Tunisia: 

An Analysis of Internet Use During Democratic Transition. Journal of Information Technology & 

Politics. Vol. 11, nr. 1, 2014: 25-44. s. 31 
2 Axeldotter, Olsson, K. Bakgrund – Så började arabiska våren. SVT Nyheter. 2015-01-14. 
3 Graham-Harrison, E. Beyond Syria: the Arabic Spring’s aftermath. The Guardian. 2018-12-30. 
4 Axeldotter, Olsson, K. Bakgrund – Så började arabiska våren. SVT Nyheter. 2015-01-14. 
5 BBC. Arab uprising: Country by country. BBC News. 2013-12-16. 
6 Freedom House 2011 
7 Zaccheus, U. Så började den arabiska våren. SVT Nyheter. 2019-09-15. 
8 Axeldotter, Olsson, K. Bakgrund – Så började arabiska våren. SVT Nyheter. 2015-01-14. 
9 Graham-Harrison, E. Beyond Syria: the Arabic Spring’s aftermath. The Guardian. 2018-12-30 
10 Zaccheus, U. Så började den arabiska våren. SVT Nyheter. 2019-09-15 
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Tunisien har enligt forskning varit det land som fått ett demokratiskt genomslag 

efter den arabiska vårens folkliga revolter.11 2014 antog landet bland annat en ny 

demokratisk konstitution innehållande omfattade principer kring mänskliga 

rättigheter.12 För att undersöka vad som bidrog till den tunisiska 

demokratiutvecklingen syftar den här studien till att analysera och belysa faktorer 

som var förekommande och avgörande i demokratiprocessen. 

 

1.1 Syfte & frågeställning 

Statsvetaren Samuel P. Huntington diskuterar i sitt verk The Third Wave – 

Democratization in the Twentieth Century kring faktorer till den tredje vågens 

demokratisering, en våg av demokratiseringar som inträffade mellan 1974 och 1990. 

Huntingtons kausalfaktorer för den tredje vågen utgjordes av; legitimitetsproblem, 

ekonomisk tillväxt, religiösa förändringar, externa aktörer och snöbollseffekt. 

Dessa faktorer användes i syfte att analysera involverande länder under den tredje 

vågen i deras transitioner från ett auktoritärt styrelseskick till ett demokratiskt.  

Den här studiens forskningsproblem syftar till att undersöka vilka faktorer som var 

förekommande och avgörande för Tunisiens påbörjade transition 2011, och i vilken 

utsträckning dessa faktorer kan användas för att analysera landets demokratisering. 

För att undersöka detta förhåller sig studien till Huntingtons fem förklarande 

faktorer för den tredje vågen. Utifrån analys avseende förekomst och påverkan av 

Huntingtons faktorer, kan dessa undersökas i relation till Tunisien och landets 

transitionsutveckling med önskan att granska i vilken utsträckning faktorerna kan 

användas för att analysera Tunisiens demokratisering. Huntingtons forskning kring 

faktorerna kommer därmed utgöra studiens teoretiska underlag för diskussion. 

 

 

 

11 Zaccheus, U. Så började den arabiska våren. SVT Nyheter. 2019-09-15 
12 Regeringskansliet. Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

i Tunisien 2015–2016.  
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Detta syfte resulterar i två frågeställningar som studien önskar besvara: 

1. Varför inleddes en transition från ett auktoritärt styre till ett demokratiskt i 

Tunisien? 

2. I vilken utsträckning kan Huntingtons förklarande faktorer för den tredje 

vågens demokratisering användas för att analysera Tunisiens transition? 

Frågeställningarna belyser forskningsproblemets syfte; Analysera i vilken 

utsträckning Samuel P. Huntingtons förklarande faktorer för demokratisering under 

den tredje vågen kan ha påverkat Tunisiens demokratisering i samband med den 

arabiska våren. Genom att använda Huntingtons faktorer kan vi analysera i vilken 

utsträckning dessa kan analysera Tunisiens demokratisering, och därmed undersöka 

om det är möjligt att analysera Tunisiens demokratisering utifrån dessa.  
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2 Tidigare forskning  

Den tunisiska presidenten och diktatorn Zayn al-Abidin Ben Ali kom att kontrollera 

de politiska institutionerna inom den tunisiska regimen. Ben Ali-regimen 

kontrollerade dessutom landets kommunikation fram till arabiska vårens 

genombrott. Detta menar Breuer och Groshek i sin artikel i Journal of Information 

Technology & Politics. Tack vare regimens investeringar i telecom-utvecklingen 

under 1990-talet, kom Tunisien att vara ett av de mest utvecklade länderna i 

Nordafrika vad gäller telefon och kommunikation. Utvecklingen ledde till att 

internetåtkomsten var hög bland landets invånare under 2000-talet. Trots 

utvecklingen kring internet och annan information- och kommunikationsteknik, 

kontrollerade Ben Ali-regimen media och kommunikation. Censur och blockader av 

internetsidor var därför under 2000-talet vanligt.13  

Efter Mohammed Bouazizi’s självmord, som blev startskottet för omfattande 

protester gentemot de tunisiska auktoriteterna, kom internet och sociala medier att 

spela stor roll i landets fortsatta demokratiseringsprocess, menar Breuer och 

Groshek. Trots regimens censur förmådde landets medborgare att använda sociala 

medier i syfte att sprida information och nyheter kring situationen i landet. Breuer 

och Groshek argumenterar för att de fortsatta protesterna gentemot regimen 

grundades på information om regimens övergrepp mot folket som delats på sociala 

medier, vilket skapade aggregering. Internet blev dessutom allt viktigare i syfte att 

vidarebefordra information om omfattningen av de protester som statskontrollerade 

medierna desperat försökte dölja.14 Breuer och Groshek konstaterar att sociala 

mediers påverkan på Tunisiens demokratisering var omfattande. Detta genom 

sociala mediers möjlighet till politisk mobilisering som därmed främjade 

nedbrytningen av Ben Ali-regimen.15 

 

 

13 Breuer, A., Groshek, J. (2014). Online Media and Offline Empowerment in Post-Rebellion Tunisia: 

An Analysis of Internet Use During Democratic Transition. Journal of Information Technology & 

Politics. Vol. 11, nr. 1, 2014: 25-44. s. 31 
14 ibid. s. 32 
15 ibid. s. 40 
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2.1 Demokratiseringsforskning med alternativa kausalfaktorer 

Av de länder som påverkats av arabiska våren, är Tunisien det land som bäst lyckats 

med en transition. Detta för att protesterna både ledde till president Ben Ali’s 

avgång och etableringen av ett nytt demokratiskt system. Detta menar professor 

Vanderhill på Wofford College. Liksom Breuer och Groshek tycks anledningen till 

protesternas starka genombrott enligt Vanderhill vara den information- och 

kommunikationsteknik som i form av sociala medier gjorde det möjligt för de 

tunisiska demonstranterna att organisera protester och undkomma regimens censur. 

Genom att sprida information på sociala medier kunde det tunisiska folket ta del av 

händelserna och därefter agera.16 

Trots att användandet av sociala medier spelade roll för att mobilisera protester och 

sprida budskap, var det inte just sociala medier som gjorde att en ny demokratisk 

regim implementerades, menar Vanderhill. Att Tunisien genomgick en transition 

berodde på att flera andra faktorer spelade roll. Den tunisiska militären var 

exempelvis under president Ben Ali icke involverad i politiska angelägenheter. Inte 

heller hade militären någon överkomlig makt eller roll i landets politiska ledning. 

Dessutom var militären underfinansierad. Militären gynnades heller inte av Ben Ali-

administrationens utbreda korruption och hade inga ekonomiska intressen som 

skulle kunna färga dess aktiviteter. Dessa faktorer bidrog till att militären inte kom 

att använda våld gentemot demonstranterna i syfte att skydda president Ben Ali i 

januari 2011.17 

Under perioden mellan den tunisiska transitionens startskott 2011, till den 

demokratiska konstitutionens implementering 2014, drabbades landet av flera 

politiska kriser. Inte heller under denna period kom militären att intervenera i 

politiska angelägenheter. Militärens apolitiska ställning gjorde det möjligt för det 

tunisiska civilsamhället och dess organisationer att tillsammans med politiker 

komma fram till förhandlingsbara lösningar, utan militärens våld. Att militären 

 

16 Vanderhill, R. The Internet, Regime Breakdown, and Democratization: Lessons from Tunisia. 

Journal of International Affairs. 2018-06-04.  
17 ibid.   
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förblev apolitisk under transitionsprocessen, spelade därmed stor roll för att 

Tunisien kom att demokratiseras överhuvudtaget, menar Vanderhill.18 

Civilsamhällets betydelse under Tunisiens demokratiseringsprocess kom också att 

spela roll för demokratins implementering i landet, argumenterar Vanderhill för. 

Efter Ben Ali’s avgång och slutet för hans regim kom organisationsfriheten att 

respekteras. Genom etablerandet av civila organisationer som representerade olika 

medborgerliga intressen, kunde dessa fungera som förhandlingsaktörer tillsammans 

med politiker i syfte att arbeta för demokratins befästande i landet. Vanderhill 

menar att ett starkt civilt samhälle med organisationer och aktörer som representerar 

olika politiska alternativ, är ovärderligt i en transitionsprocess. Det civila samhället i 

Tunisiens var därmed avgörande för landets demokratiska utveckling. Militärens 

apolitiska icke-involverande i dessa aktiviteter, bidrog än mer till utvecklingen av 

demokrati i Tunisien. Vanderhill konstaterar att kombinationen av effekten av 

sociala medier, det starka civilsamhället och den apolitiska militären, kom att 

påverka Tunisiens demokratisering och konsolidering av demokrati.19 

Tidigare forskning har belyst ämnet kring Tunisiens demokratisering, och baserat på 

resultat av detta kan det konstaterat att olika faktorer och förklaringar kan ha 

påverkat Tunisiens transition från ett auktoritärt styrelseskick till ett demokratiskt. 

Enligt forskare har sociala medier spelat en avgörande roll i Tunisiens 

demokratiseringsprocess. Detta med anledning till sociala mediers möjlighet att 

sprida kunskap och informera om händelser på ett snabbt och effektivt sätt, samt 

möjligheten att nå ut till allmänheten och kunna mobilisera folket. Dessutom har 

militärens agerande och civilsamhällets styrka påvisat att ge effekt på landets 

demokratisering. 

Den här studien förhåller sig däremot till helheten vid analys av Tunisiens 

demokratisering, där även analys av upptrappningsfas och påbörjande av 

demokratisering tas i beaktning. Istället för att belysa enskilda faktorer som 

exempelvis sociala mediers roll i landets demokratiseringsprocess som tidigare 

 

18 Vanderhill, R. The Internet, Regime Breakdown, and Democratization: Lessons from Tunisia. 

Journal of International Affairs. 2018-06-04. 
19 ibid. 
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forskning har resulterat, används i den här studien Samuel P. Huntingtons 

kausalfaktorer för den tredje vågen i syfte att analysera dess påverkan på Tunisiens 

demokratisering. Genom att analysera helheten av Tunisiens demokratisering i 

relation till Huntingtons faktorer, kommer studiens syfte att uppfyllas.  
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3 Teori 

Mellan åren 1974 och 1990 inträffade flera demokratiska transitioner i minst 30 

auktoritära länder världen över.20 Denna våg av demokratiska regimförändringar 

kom enligt Samuel P. Huntington att kallas för den tredje vågen.21 I sin bok The 

Third Wave – Democratization in the Late Twentieth Century, diskuterar 

Huntington framförallt den tredje vågen där fokus bland annat har grundats på 

kausalfaktorer för involverade länder som under tredje vågen demokratiserats. I 

synnerhet undersöker Huntington hur det kommer sig att vissa länder under den 

tredje vågen demokratiserades och vissa inte. Utifrån detta diskuterar Huntington 

vilka faktorer som möjligen avgjorde eller påverkade ett lands 

demokratiseringsprocess, och som därmed haft inflytande över landets transition 

från en auktoritär stat till en demokratisk.22 Huntington argumenterar för att det var 

fem faktorer som påverkade länders demokratisering under den tredje vågen: 

1. Legitimitetsproblem, 

2. Ekonomisk tillväxt, 

3. Religiösa förändringar, 

4. Externa aktörer,  

5. Snöbollseffekt.  

 

3.1 Begreppsförtydligande 

För att få en bättre förståelse över ämnet kring demokratisering, och i synnerhet 

Tunisiens demokratisering, kommer det här avsnittet att definiera begrepp som är 

vanligt förekommande i studien.  

 

20 Huntington, S. P. Democracy’s Third Wave. Journal of Democracy. Vol. 2. No. 2 Spring 1991. s. 

12. 
21 Huntington, S. P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 15 
22 ibid. s. 34 
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3.1.1 Auktoritär regim 

En auktoritär regim är enligt Silanders Politiska Regimer en icke-demokratisk 

regim.23 Den auktoritär regimens ledarskap domineras av ett fåtalsstyre som styr och 

bestämmer landets samhällsvillkor.24 Oftast är det ett parti som dominerar 

statsapparaten och kontrollerar samhällsutvecklingen. Andra partier tenderar att 

existera i auktoritära stater, men dessa endast i syfte att legitimera den rådande 

makteliten.25 Trots att det oftast är ett dominerande parti, finns det en viss (men 

begränsad) politisk pluralism, där få maktcentra som samverkar.26  

Den auktoritära regimen kännetecknas av ett auktoritärt ledarskap, där regimen 

tillsammans med andra samhälleliter (exempelvis militär), tenderar att använda våld 

för att skapa medborgerlig lydnad. Genom denna typ av samverkan med andra 

makteliter i samhället legitimeras regimelitens politiska makt.27 

Civilsamhället är i en auktoritär stat begränsat. Tolerans mot ett socialt och politiskt 

orienterat civilsamhälle existerar, men endast i kontrollerade former. Genom 

kontroll av civilsamhället arbetar den auktoritära regimen aktivt med att tysta ner 

politiska strömningar som skulle kunna utmana regimelitens maktposition.28 I en 

auktoritär stat tenderar regimen att kontrollera media, de ekonomiska resurserna och 

valapparaten. Dessutom är censur och våldsutövande gentemot oliktänkande vanligt 

förekommande. Yttrandefrihet, fri partibildning och andra demokratiska 

institutioner förekommer inte i auktoritära stater.29  

 

3.1.2 Demokratisk regim 

Enligt statsvetaren Robert A. Dahl utmärks en demokratisk regim av ett antal 

institutioner. Dessa institutioner avser det som institutionellt berör det demokratiska 

 

23 Silander, D. (2012). Politiska regimer. Stockholm: Santérus Förlag. s. 25 
24 ibid. s. 34 
25 ibid. s. 35 
26 ibid. s. 33 
27 ibid. s. 35 
28 ibid. s. 36 
29 ibid. s. 35 
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systemets uppbyggnad, samt det som berör normer och värderingar kring folkets 

kollektiva förverkligande av makt. Dahls demokratiska institutioner är: 

1. Valda företrädare, 

2. Fria och rättvisa val, 

3. Allmän och lika rösträtt, 

4. Rätt till att ställa upp i val, 

5. Yttrandefrihet, 

6. Tillgång till alternativ information, 

7. Fria organisationer 

Genom att undersöka förekomsten och etablerandet av dessa institutioner i ett land, 

kan vi få kunskap kring hur demokratisk en regim är.30 

Elektoral demokrati och liberal demokrati är två typer av demokratiska regimer som 

förutsätter demokratiska värden. I den elektorala demokratin betonas politiska 

rättigheter, innefattande rätt till fritt politiskt deltagande och rätten till fria och 

rättvisa val. Valsystemet i en elektoral demokrati är institutionellt implementerat där 

förekomsten av fria och rättvisa val är systematiskt förekommande. Detta förutsätter 

lagar och stadgar som uttrycker möjlighet för folket att organisera politisk aktivitet. 

I den elektorala demokratin försäkras det institutionellt att formellt valda företrädare 

har politisk rätt och legitimitet att styra landet.31 

I den liberala demokratin främjas liberalisering samt de civila rättigheterna och 

friheterna, med betoning på åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet, etc.32 

Liberala demokratier uttrycker de civila friheternas betydelse, där folket ska ges 

möjlighet att utveckla sin individuella autonomi oavsett politiska krafter på 

maktposition.33 

 

 

30 Silander, D. (2012). Politiska regimer. Stockholm: Santérus Förlag. s. 23 
31 ibid. s. 24 
32 ibid. s. 22 
33 ibid. s. 24 
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3.1.3 Demokratisering 

Demokratiseringsbegreppet har många definitioner. Enligt Ekman m.fl. innebär 

demokratisering ett lands övergång från ett icke-demokratiskt system till ett 

demokratiskt. Utifrån ett begreppsmässigt perspektiv avser demokratisering en 

regimförändringsprocess, som innebär slutet av en icke-demokratiska regim, 

övergångsfasen till ett demokratiskt system, och till slut befästandet av en ny 

demokratisk regim. En demokratisering innefattar liberalisering, transition och 

konsolidering.34 

Dahl diskuterar i Polyarchy att demokratisering är en process där utvecklande av ett 

politiskt system är baserat på fri konkurrens och fritt deltagande35, och att dessa är 

en väsentlig del av demokratiseringsbegreppet.36 Liksom Nilsson argumenterar för 

att en demokratisering är en process, som avser den politiska utvecklingen ett land 

genomgår mot mera demokrati.37 I denna process ingår övergången samt 

utvecklingen och konsolideringen av demokratin.38  

Utifrån dessa ställningstagande kommer definitionen av demokratisering i den här 

studien att innebära den demokratiska processen kring utvecklandet, 

implementerandet och konsolideringen av demokratin i det politiska systemet.  

 

3.1.4 Transition  

Själva övergången från ett typ av styrelseskick till ett annat kallas för transition.39 

Främst avser studiet kring transitioner själva övergången från ett auktoritärt 

styrelseskick till ett demokratiskt, samt konsolideringen av själva demokratin.40 Men 

 

34 Ekman, J. et al. (2014). Demokratiseringsprocesser: Nya perspektiv och utmaningar. Upplaga 2. 

Studentlitteratur AB. s. 18 
35 Dahl, R. A. (1977). Polyarchy. Yale University Press. s. 6 
36 ibid. s. 10 
37 Nilsson, M. (2005). Demokratisering i Latinamerika under 1900-talet – vänstern och demokratins 

fördjupning. Diss. Växjö University Press. s. 9 
38 Schedler, A. Studies in Comparative International Development, Spring 2001, Vol. 36, Nr. 1, pp. 66-

92. s. 67. 
39 Ekman, J. et al. (2014). Demokratiseringsprocesser: Nya perspektiv och utmaningar. Upplaga 2. 

Studentlitteratur AB. s. 25 
40 ibid. s. 17 
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begreppet transition avser en generell regimövergång, och kan likväl avse 

övergången från ett demokratiskt styrelseskick till ett auktoritärt.41 

I den här studien syftar begreppet transition till processen och övergången för ett 

lands politiska styre, från ett auktoritärt ledarskap till ett demokratiskt. Detta med 

anledningen av studiens forskningsproblem, som avser analysera Tunisiens 

demokratiska övergång.  

 

3.1.5 Demokratiseringsfaktorer  

Den här studien utgår teoretiskt från Huntingtons kausalfaktorer under den tredje 

vågen. Faktorerna som Huntington diskuterar benämns i den här studien som 

demokratiseringsfaktorer. Dessa faktorer presenteras i avsnitt ”3.2 

Demokratiseringsfaktorer”.  

 

3.2 Demokratiseringsfaktorer 

Huntington argumenterar för att varje lands demokratiseringsprocess är unik och att 

en kombination av orsakande faktorer kan påverka en demokratiseringsprocess. Av 

de fem demokratiseringsfaktorerna menar Huntington att en kombination av dessa 

kan påverka ett lands politiska transition från en auktoritär regimtyp till en 

demokratisk.42 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer som påverkade demokratiseringsprocesser 

under den tredje vågen presenteras en för en.  

 

3.2.1 Legitimitetsproblem 

Efter det andra världskriget tenderade människor i högre utsträckning än tidigare att 

acceptera demokrati och demokratiska värden. Stater med ideologiskt inpräntade 

 

41 Ekman, J. et al. (2014). Demokratiseringsprocesser: Nya perspektiv och utmaningar. Upplaga 2. 

Studentlitteratur AB. s. 26 
42 Huntington, S. P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 38 



 

13(52) 

 

demokratiska värden och normer ansågs dessutom vara framgångsrika på 

internationella arenan. En legitim och rättfärdig regim bör därmed vara av 

demokratisk karaktär.43 

I en värld men högre acceptans för demokratiska värderingar, blev konsekvenserna 

för auktoritära regimer fördjupade legitimitetsproblem. Upprätthållandet av att 

rättfärdiga det auktoritära sättet att styra blev därmed problematiskt när acceptansen 

och normaliserandet av demokrati blev ett faktum. När dessutom förmågan att 

upprätthålla framgångsrika prestationer, i form av exempelvis ekonomiska och 

militära bedrifter, blev bristande i jämförelse med demokratiska stater, tenderade 

legitimitetsproblem för auktoritära regimer bli större.44 

För de flesta regimer brister legitimiteten när löften krossas och frustration hos 

befolkningen uppstår. Ouppfyllda löften kring exempelvis ekonomisk utveckling, 

förbättrade livsförhållanden eller militära framgångar kan skapa frustration och 

bristande förtroende hos medborgare, vilket leder till en försvagad regim.45 

Demokratiska regimer kan hantera detta legitimitetsproblem på ett bättre sätt än 

auktoritära regimer. Detta för att demokratiska regimer byts ut och förändras vid 

regelbundna val.46 Regimer med bristande förtroende och legitimitet kan röstas bort 

eller bytas ut i syfte för att en ny regeringsbildning ska ta plats.47 Nya valda 

regimbildningar kan komma med ny kraft och med nya löften, vilket gör att 

förtroendet för den nya regimen, och det demokratiska systemet, därmed ökar. Detta 

då missnöje och bristande förtroende och tillit tas tillhanda av det demokratiska 

systemet. Auktoritära regimer förändras och förnyas inte på samma sätt och i 

samma utsträckning som demokratiska, utan då måste förändring ske inifrån, vilket 

skapar svårigheter. Speciellt för auktoritära regimer med en sittande diktator, 

tenderar svårigheter kring förändring och förnyelse att uppstå, då det inte ligger i 

regimens strukturella natur att förnyas. Därför tenderar auktoritära regimer att stöta 

 

43 Huntington, S. P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 47 
44 ibid. s. 47 
45 ibid. s. 50 
46 ibid. s. 48 
47 ibid. s. 50 
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på större legitimitetsproblem än demokratiska regimer, då medborgerligt förtroende 

och tillit för en oföränderlig regim brister.48 

 

3.2.2 Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt har en viss påverkan på demokratisering då det finns en viss 

korrelation mellan graden ekonomisk utveckling och graden demokrati.49 

Välbärgade länder tenderar att vara demokratier.50 En demokratiseringsprocess 

tenderar att påbörjas i auktoritära länder som har en stark eller medelstark 

ekonomisk tillväxt.51 Detta eftersom ekonomisk utveckling bland annat kan 

destabilisera en auktoritär regim genom att tvinga den att liberaliseras, för ökade 

ekonomiska framsteg. Ekonomisk utveckling och tillväxt skapar dessutom en 

förutsättning för att demokratin ska befästas.52 

Ekonomisk tillväxt kan påverka ett lands sociala struktur. Denna förändring kan 

därmed främja demokratisering. Detta för att förbättrad ekonomi och tillväxt kan 

påverka och forma medborgares attityder kring exempelvis livskvalitet och 

livsförhållanden. Dessutom tenderar medborgares utbildningskompetens öka i 

länder med ekonomisk tillväxt.53 Attityder kring exempelvis livskvalitet och 

utbildning kan öka medborgerlig kompetens, detta för att ökad ekonomisk tillväxt 

kan öka tillgängligheten för samhälleliga resurser bland sociala grupper. Dessa 

faktorer korrelerar positivt med demokratiska institutioner, vilket gör att ekonomisk 

tillväxt kan främja demokratisering. Dessutom tenderar medelklassen utökas i ett 

land med ekonomisk tillväxt. En stor medelklass leder till en stor del av 

befolkningen åtnjuts av liknande livsvillkor och attityder. Ju större en medelklass är, 

desto större betydelse har den för politisk genomslagskraft, med anledning av dess 

liknande åsikter och attityder. I en auktoritär stat med en stor medelklass blir det 

svårt att upprätthålla ett auktoritärt styre där en förhållandevis liten och välsituerad 

 

48 Huntington, S. P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 48 
49 ibid. s. 59  
50 ibid. s. 34 
51 ibid. s. 60 
52 ibid. s. 59 
53 ibid. s. 65 
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ledning skall stå upp mot en stor och utbredd medelklass. Tack vare medelklassens 

omfattning och dess genomslagskraft, kan den påverka en demokratisering, om 

medelklassens politiska önskan är att demokratiseras.54 

I och med globaliseringen bidrar ekonomisk tillväxt dessutom till att ett lands 

ekonomi integreras med världsekonomin. Detta gör att landet involveras med andra 

länder, i form av exempelvis handel och investeringar. Därmed sker ett utbyte av 

teknologi, kommunikation och idéer, och då inte minst idéer kring demokrati. 

Genom att integreras med demokratiska värderingar och normer, kan ett lands 

demokratisering främjas.55 

Kombinationen av ekonomisk tillväxt och dess integration med världsekonomin, 

förändring kring medborgares attityder gentemot livskvalitet, ökad utbildningsnivå 

bland medborgare, samt en större medelklass, tenderar att påverka ett lands 

påbörjade demokratiseringsprocess. 

 

3.2.3 Religiösa förändringar 

Det finns en stark korrelation mellan demokrati och västlig kristendom. Det var 

främst i kristna länder som majoriteten av den tredje vågens demokratisering 

utvecklades.56 I mitten av 1900-talet var protestantiska länder i högre utsträckning 

demokratiska jämförelsevis med katolska länder. Anledningen tycktes vara att 

protestantismens principer var mer av demokratisk karaktär än katolicismens, med 

förankring i bland annat organisationsuppbyggnad och främjandet av demokratiska 

principer som exempelvis mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling. Den 

katolska kyrkan var till skillnad från den protestantiska auktoritärt uppbyggd, med 

en hierarkisk maktstruktur.57  

Under 1960-talet förändrades den katolska kyrkan. Istället för att stödja och 

legitimera auktoritära regimer (som tidigare varit norm), började kyrkan motsätta 

 

54 Huntington, S. P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 66 
55 ibid. s. 66 
56 ibid. s. 73 
57 ibid. s. 75 
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sig dessa regimer. Detta genom att erbjuda skydd och stöd för förtryckta och utsatta 

medborgare, organisera demokratiska rörelser samt att ta avstånd från det 

auktoritära sättet att styra. Tack vare förändringar kring demokratiska principer så 

förändrades kyrkan. Denna religiösa förändring ledde till att demokratiska värden 

istället blev önskvärda och föredömliga. Dessa demokratiska principförändringar, 

med förankring i mänskliga rättigheter och sympati för medborgare, ledde därmed 

till sociala och politiska strukturförändringar. Förändringarna ledde till att den 

katolska kristendomen istället blev en demokratisk drivkraft.58 Katolicismens 

doktrin betonade nu motstånd gentemot politiskt förtryck med tyngre institutionell 

basis innehållande principer kring mänskliga rättigheter och individuella friheter, 

samt främjande av ekonomisk utveckling, vilket anses vara demokratiska 

drivkrafter.59 Under den tredje vågen bidrog denna religiösa förändring till att 

katolska länder med auktoritärt styre förändrades till demokratiska.60 

Förändringar kring religiösa principer med förankring i demokratiska incitament, 

som betraktades som önskvärda, ansågs vara en drivkraft som under den tredje 

vågen ledde till att auktoritära länder reformerades till demokratiska.  

 

3.2.4 Externa aktörer 

Enligt Huntington kan ett land demokratiseras baserat på influenser och påverkan av 

politiska insatser från externa aktörer.61 Under den tredje vågen kom handlingar från 

externa aktörer att spela roll i frågan om demokratisering för involverande länder. 

Aktörer som exempelvis Vatikanen, Europeiska Gemenskapen (föregångare till 

Europeiska Unionen) och USA tenderade att påverka och influera länder som under 

den tredje vågen kom att demokratiseras. Anledningen till att dessa aktörer 

tenderade att påverka demokratiseringsprocesser var på grund av aktörernas 

befrämjade och agerande av liberalisering och demokratiska normer. Som nämnt i 

avsnitt ”3.2.3 Religiösa Förändringar”, främjade exempelvis Vatikanens agerande 

 

58 Huntington, S., P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 77 
59 ibid. s. 74 
60 ibid. s. 77 
61 ibid. s. 85 
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demokrati genom att motsätta sig auktoritära styren och stötta demokratiska 

rörelser.62 Europeiska Gemenskapen införde under 1970-talet doktriner för 

organisationen som bidrog till uppmuntran och strävande efter demokrati. 

Medlemsstaterna tvingades vara demokratiska för att kunna utnyttja organisationens 

privilegium. Privilegium som var önskvärt utifrån både ett ekonomiskt och 

intersocialt perspektiv. Medlemskapet i Europeiska Gemenskapen sågs också som 

en garanti för stabilisering av demokrati och ekonomisk utveckling.63 

Organisationen har sedan dess födelse främjat demokratiska principer och 

mänskliga fri- och rättigheter genom doktriner för att gynna demokratin i 

medlemsländerna och i utomeuropeiska länder.64 Under den tredje vågen agerade 

Europeiska Gemenskapen därmed som ett demokratiskt ankare genom att 

uppmuntra demokratisering och demokratiska värden i utbyte mot organisationens 

förmåner, detta i syfte att förhindra länder till att bli autokratiska.65 

Under den tredje vågen använde sig USA av politiska, ekonomiska, diplomatiska 

och militära medel för att befrämja demokratisering. Detta genom exempelvis 

instiftande av demokratiska institutioner i syfte att sprida idéer kring 

demokratisering, utförande av ekonomiska sanktioner gentemot auktoritära regimer, 

främjande av demokratiska värden utomlands genom diplomatiska agerande66, samt 

tillhandahållande av materiell support till demokratiska insatser.67 USA:s direkta 

agerande för främjandet av demokrati hade en viss påverkan på 

demokratiseringsprocesserna i vissa länder under den tredje vågen.68 

Externa aktörer, i form av exempelvis religiösa samfund, internationella 

organisationer eller enskilda stater, kan influera demokratiska strömningar genom 

agerande. Externa aktörers agerande kan påverka demokratiseringsprocesserna i 

icke-demokratiska länder, detta genom att agera på ett sätt som främjar och gynnar 

 

62 Huntington, S., P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 86 
63 ibid. s. 88 
64 Europeiska Unionen. EU – En överblick – EU:s mål och värderingar. 
65 Huntington, S., P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 89 
66 ibid. s. 93 
67 ibid. s. 94 
68 ibid. s. 98 
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demokratiska värden och demokratisering. Utifrån externa aktörers agerande kan 

länder bli pådrivna av externa och internationella handlingar till att demokratiseras.  

 

3.2.5 Snöbollseffekt 

En lyckad demokratisering i ett land kan uppmuntra och främja demokratisering i ett 

annat. En möjlig förklaring till länder som blir uppmuntrade och inspirerade att 

driva en demokratisering, är att de kan ha identifierat sig med ett land som redan 

demokratiserats. Exempelvis kan ett land möta liknande problem som existerat i ett 

demokratiserat land, vilket gör att en demokratisering tycks vara lösningen på 

problemen. En annan förklaring till att länder demokratiseras på grund av 

inspiration från andra demokratiserade länder, kan vara att ett lyckat demokratiserat 

land anses vara mäktigt, och därmed blivit ett kulturellt och politiskt föredöme. 

Denna typ av effekt kallas för snöbollseffekt; en effekt som skildrar hur en händelse, 

event eller en situation i ett land kan utlösa en liknande händelse i ett annat.69 

Snöbollseffekten tenderar att vara starkast i länder som är geografiskt och kulturellt 

besläktade.70 Snöbollseffektens verkan förstärktes dessutom efter andra världskriget 

i takt med att globaliseringen stärktes och att kommunikationsförbindelser mellan 

världens länder förbättrades. Kommunikation i form av media och tv, samt 

transportering och förbättrade logistiska förbindelser bidrog till att kunskap och 

idéer lättare kunde spridas. Genom spridning av idéer gynnas därmed spridning av 

demokratiska värden.71 

Snöbollseffekten kan ges uttryck i olika former, exempelvis demonstrationer. 

Lyckade demonstrationer i ett demokratiserat land kan utlösa demonstrationer i ett 

annat utifrån vetskapen av att det är möjligt med demokratisering i andra länder.72 

 

 

69 Huntington, S, P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. Norman: 

University of Oklahoma Press. s. 100 
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3.2.6 Användning av demokratiseringsfaktorer 

I studien används Huntingtons demokratiseringsfaktorer som ett teoretiskt underlag 

för att förstå hur dessa faktorer påverkade Tunisiens demokratisering, vilket ger 

möjlighet till användningsanalys. Faktorernas betydelse och förekommande agerar 

därmed som utgångspunkter i syfte att applicera dessa i relation till Tunisien och 

dess förekomst i landets demokratiseringsprocess för att undersöka om möjlig 

påverkan och analys. Huntingtons demokratiseringsfaktorer operationaliseras och 

illustreras i en tabell, vilket presenteras i avsnitt ”4.1.2.1 Operationalisering av 

demokratiseringsfaktorer”. 
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4 Metod & material 

4.1 Metod 

För att uppfylla studiens forskningssyfte och besvara frågeställningarna på 

lämpligast sätt, krävs det att valet av metod är förenlig med studiens 

forskningsproblem, dess syfte och frågeställningar, samt forskningsämne och val av 

teori. Detta för att resultatet av studien ska vara av önskat innehåll och kvalitet. 

Valet av metod är därmed analyserat och utvalt utefter forskningsproblemets och 

forskningssyftets karaktär. Eftersom studiens syfte ämnar analysera Samuel P. 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer i förhållande till Tunisiens demokratisering, 

baseras studien på en teoretisk utgångspunkt i syfte att analysera 

demokratiseringsfaktorerna. 

En analysteknik syftar till en uppsättning regler för hur ett material ska samlas in, 

användas och bearbetas.73 Den här studiens analysteknik är av kvalitativ karaktär, 

med anledning till att genom kvalitativa texter analysera förekomsten av 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer i förhållande till Tunisiens demokratisering. 

Valet av en kvalitativ metod baseras på forskningssyftets krav av analys, vilket bäst 

kan anses uppnås genom en kvalitativ studie då ett kritiskt granskande angreppsätt 

är passande vid analys av textmaterial. Detta med anledning till att en kvalitativ 

metod, med ett kritiskt granskande angreppsätt, kan möjliggöra ställningstagande 

och tolkning av ett textmaterial. Därmed kan analys av Huntingtons 

demokratiseringsfaktorer möjliggöra ett ställningstagande för kartläggning om 

förekomsten av dessa faktorer kan ha påverkat Tunisiens demokratisering. Detta för 

att i sin tur undersöka i vilken utsträckning dessa kan användas för att analysera 

landets demokratisering. Att tolka textmaterial är därmed en väsentlig del av att 

uppnå studiens forskningssyfte, därför bör valet av metod baseras på vad som anses 

passande till detta och vara lämpligt till studiens forskningssyfte, vilket en kvalitativ 

metod kan åstadkomma.74 

 

73 Beckman, L. (2005). Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer. 

Stockholm: Santérus Förlag. s. 10. 
74 Esaiasson, P. et al. (2012). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Nordstedts juridik. s. 212 
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4.1.1 Kvalitativ fallstudie 

Studiens forskningsdesign är en kvalitativ fallstudie, med ett fall i fokus som ska 

analyseras. Valet av en kvalitativ fallstudie baseras på studiens syfte; undersöka 

Tunisiens demokratisering utifrån det teoretiska ramverket baserat på Samuel P. 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer samt förekomsten och analys av dessa.75 

Fallet är Tunisien, vars demokratisering önskas analyseras. Fallstudier används som 

metod i syfte att undersöka ett fall mer djupgående genom en datainsamling. Ur en 

fallstudie kan därmed en förklarande och mer ingående diskussion bli möjlig, vilket 

möjliggör en nyanserad bild av fallet. Utifrån detta argument kan därmed en 

fallstudie ge svar på den här forskningsstudiens frågeställning; att undersöka fallet 

Tunisiens demokratisering utifrån ett teoretiskt ramverk.76 Valet av att använda 

kvalitativ fallstudie som metod anses därmed lämpligt med avsikt att uppnå studiens 

syfte. 

 

4.1.2 Teoretisk utgångspunkt och avgränsning 

Studiens syfte önskar analysera Tunisien demokratisering. För att uppfylla syftet 

kommer studiens teoretiska avgränsning endast förhålla sig till Samuel P. 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer för demokratiseringsprocesser under den 

tredje vågen. Dessa faktorer är legitimitetsproblem, ekonomisk tillväxt, religiösa 

förändringar, externa aktörer och snöbollseffekt. Huntingtons forskning kring 

demokratiseringsfaktorerna utgör studiens teoretiska ramverk. Dessa utgör grunden 

för studiens underlag och diskussion, med önskan att analysera Tunisiens 

demokratisering utifrån förekomst och analys av dessa. I avsnitt ”3.2 

Demokratiseringsfaktorer” presenteras en djupare förklaring av Huntingtons 

förklarande faktorer.  

Eftersom denna fallstudie har sin teoretiska utgångspunkt i Huntingtons 

demokratiseringsfaktorer, är studiens forskningsdesign därmed teorikonsumerande. 

Detta med anledning till att en teorikonsumerande forskningsdesign använder sig av 

 

75 Esaiasson, P. et al.  (2012). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Nordstedts juridik. s. 109 
76 Nationalencyklopedin. Fallstudie. NE.se. 
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kausalfaktorer utifrån ett valt teoretiskt ramverk i syfte att kunna analysera och 

förklara ett valt forskningsproblem.77 Huntingtons demokratiseringsfaktorer utgör 

studiens teoretiska ramverk i syfte att användas som kausalfaktorer för analys av 

Tunisien demokratisering. Utifrån detta anses valet av teorikonsumerande 

forskningsdesign vara lämpligt till forskningsstudiens syfte.78 Dessutom används 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer i syfte att pröva i vilken utsträckning dessa 

kan användas till att analysera Tunisiens demokratisering. På så vis används även en 

teoriprövande forskningsdesign som syftar till att använda kausalförklaringar, det 

vill säga beskriva orsakerna till ett fenomen som ska förklaras. I detta fall avser 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer som kausalförklaringar, som används för att 

beskriva orsakerna till ett fenomen, dvs. Tunisiens demokratisering.79 

 

4.1.2.1 Operationalisering av demokratiseringsfaktorer 

För att kunna applicera Huntingtons förekommande demokratiseringsfaktorer i 

relation till Tunisiens demokratiseringsprocess, krävs det att faktorerna 

operationaliseras, dvs. görs mätbara. För att kunna operationalisera faktorerna 

behövs en tydlig definition av det teoretiska underlaget, detta med anledning till att 

en klar definition kan möjliggöra en tydligare operationalisering.80 Denna tydliga 

definition av det teoretiska underlaget, dvs. demokratiseringsfaktorerna, 

presenterades i ”3.2 Demokratiseringsfaktorer”.  

Operationaliseringen illustreras i en tabell, där demokratiseringsfaktorerna 

presenteras, samt vad som praktiskt exemplifierar det som de i teorin föreslår. 

Tabellen fungerar som ett analysverktyg i syfte att förstå innebörden och kärnan av 

demokratiseringsfaktorerna. Operationaliseringstabellens syfte är att tydligare 

illustrera demokratiseringsfaktorernas betydelse. Detta teoretiska ramverk, med 

visuell hjälp av operationaliseringstabellen, ligger till grund för argument och 

diskussion av Tunisiens demokratisering, med förhoppning att det teoretiska 

 

77 Esaiasson, P. et al. (2012). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
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ramverket och den operationella indikatorn överensstämmer med studiens 

forskning. Detta leder därmed till hög validitet, vilket är önskvärt.81 

Demokratiseringsfaktor Kortfattad förklaring 

Legitimitetsproblem • Omvärldens ökade acceptans för 

demokrati. 

• Bristande förtroende för det auktoritära 

politiska systemet. 

• Bristande förtroende gentemot den 

auktoritära regimen, orsakat av ex. 

krossade löften. 

• Auktoritär regim = Oföränderlig regim, 

leder till bristande förtroende. 

Ekonomisk tillväxt • Ökad ekonomisk tillväxt. 

• Förändring i attityd bland medborgarna 

kring ex. livskvalitet. 

• Högre utbildningsnivå bland medborgare. 

• Utökad medelklass. 

• Integration med världsekonomin. 

Religiösa förändringar • Förändringar inom den katolska kyrkan, 

där demokratiska principer blev norm. 

• Principförändringar innefattande 

motsättningar gentemot det auktoritära 

styrsättet.  

• Religion = Demokratisk drivkraft. 

Externa aktörer • Externa aktörers främjande av demokrati 

och dess efteragerande kan påverka 

demokratisering positivt. 

• Agerande och insatser från externa aktörer 

påverkar demokratiseringsprocesser. 

Snöbollseffekt • Uppmuntran till demokratisk förändring 

baserat på inspiration från ett annat land. 

• Demonstrationseffekt. 

Tabell 1. Operationalisering av Huntingtons demokratiseringsfaktorer. 

 

 

81 Mälardalens Högskola. Validitet. 
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4.1.3 Övriga utgångspunkter 

Den här studien förhåller sig till att undersöka hur Tunisien såg ut innan arabiska 

våren, mellan åren 2000–2010, med anledning till att undersöka och analysera 

förekomsten av Samuel P. Huntingtons förklarande faktorer under tiden innan 

revolutionen. Detta för att kunna uppfylla studiens syfte – att analysera i vilken 

utsträckning förekomsten av Huntingtons förklarande faktorer kan ha påverkat 

Tunisiens demokratisering i samband med den arabiska våren, vilket ger utrymme 

för analys kring användandet av demokratiseringsfaktorernas betydelse för landets 

demokratisering. Dessutom diskuterar studien effekterna av den arabiska våren i 

förhållande till Tunisien, i syfte att markera demokratiseringsprocessen och 

transitionen från ett auktoritärt till ett demokratiskt styre. Tunisiens demokratiska 

utveckling fram till 2015 diskuteras därmed också i studien. Studiens tidsomfång är 

därför 15 år, från år 2000 till år 2015. Detta för att åstadkomma en tydlig överblick 

av Tunisiens demokratisering och transition. 

 

4.2 Material 

För att genomföra studien krävs det material och källor. Det finns två typer av 

källmaterial; primärdata och sekundärdata. En stor del av materialet i den här 

studien är baserat på sekundärdata, vilket avser insamlade och ordnade data som kan 

återfinnas i exempelvis faktaböcker och litteratur. Sekundärdata avser dessutom 

tillgängliga data som ofta är publicerad av exempelvis organisationer, myndigheter 

och liknande i form av (exempelvis) vetenskapliga publikationer. Sekundärdata är 

alltså den typ av data och information som kan återfinnas på hemsidor, i litteratur, 

dokument och artiklar etc. utgivna av exempelvis organisationer och myndigheter.82 

Materialet i studien utgörs av sekundärdata, och då av relevant data och information 

från litteratur samt publiceringar från myndigheter, organisationer, uppslagsverk och 

liknande. Anledningen till att valet av sekundärdata anses lämpligt till den här 

studiens materialinsamling, baseras på forskningsproblemets karaktär. 

Informationen som krävs för att uppnå forskningssyftet och besvara dess 

 

82 Umeå Universitetsbibliotek. Vetenskapliga Publikationer.  
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frågeställningar, kan återfinnas i bland annat litteratur och artiklar. Detta ger därmed 

utrymme för diskussion ur ett kostnad- och tidsperspektiv, då sekundärdata i 

förhållande till primärdata gynnar kostnad- och tidseffektivitet. Utökning av 

studiens omfattning avseende kostnad och tid anses ej lämpligt och förenligt med 

studiens omfång, därmed utgörs materialinsamlingen av sekundärdata. 

 

4.2.1 Källkritisk bedömning 

Materialinsamlingens tillvägagångssätt baseras på relevans för studiens 

forskningsproblem och statsvetenskapliga karaktär. Med utgångspunkt ur de 

källkritiska kriterierna i form av äkthet, oberoende, samtidighet och tendens, är 

materialet i studien noga utvald för att uppfylla dessa. Materialet och källorna är 

enligt dessa kriterium pålitliga och opartiska, utan yttre påfrestningar som skulle 

kunna manipulera data.83 Anledningen till att dessa kriterium utgör basis för urvalet 

av material förankras i önskan om att studiens materialunderlag (och därefter 

resultat) skall vara korrekt och objektivt, vilket i sin tur bidrar till studiens höga 

tillförlitlighet och reliabilitet.84 

Som nämnt utgörs studiens material av litteratur med statsvetenskaplig relevans, 

samt av relevanta internetbaserade hemsidor av organisationer och myndigheter. 

Dessutom består materialet av vetenskapliga artiklar med förankring i 

demokratiforskning och relevans för studiens forskningsproblem och syfte med 

anknytning till Tunisien och demokrati. Dessa källmaterial är tillförlitliga utefter 

äkthetskriteriet. Källorna anses vara äkta och sanna, med pålitligt material som 

granskat av externa aktörer då materialet är publicerat och kontrollerat.85 Materialet 

från utvalda källor är inte heller beroende av andra källor, utan de utgör sig vara 

primärkällor. Källornas oberoende har därmed granskats, viket bidrar till källornas 

höga tillförlitlighet.86 Det har varit av stor vikt att studiens underlag har baserats på 

 

83 Esaiasson, P. et al. (2012). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Nordstedts juridik. s. 279. 
84 Mälardalens Högskola. Reliabilitet.  
85 Esaiasson, P. et al. (2012). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Nordstedts juridik. s. 282. 
86 ibid. s. 283 
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korrekt data, utan yttre påfrestningar som kunnat möjliggöra manipulation eller 

partisk färgning av informationen. Materialet och källornas tendens är därmed noga 

granskat för att undvika att materialet påverkats av otillbörliga faktorer, som 

exempelvis politisk åsiktsskildring. Det källkritiska kriteriet kring tendens har 

därmed uppfyllts då utvalda källor främst utgjorts av material som syftar till 

upplysning.87 Materialets samtidighet har tagits i beaktning. Detta genom att 

använda material som upprättats vid nära tidpunkter av aktuella händelser.88 En stor 

del av materialet som används i studien har upprättats under de 15 år som studiens 

tidsomfång omfattas av. Resterande har publicerats senare och då i relation till 

aktuella händelser.  

Däremot används en viss del material i studien från källor som utgivits längre bak i 

tiden. Detta med syftning på Samuel P. Huntingtons The Third Wave – 

Democratization in the Twentieth Century som utgivits 1993. Denna källa utgör 

grunden för studiens teoretiska ramverk. Trots tidsperspektivet är Huntingtons 

forskning fortfarande aktuell och därmed rimlig att använda som teoretisk 

utgångspunkt. Dessutom används Robert A. Dahl’s Polyarchy avseende hans 

forskning kring demokrati och demokratisering från 1977. Detta i syfte att upprätta 

definitioner av begrepp. Liksom Huntingtons forskning är Dahl’s 

demokratiforskning aktuell och således brukbar. 

Studiens utvalda källmaterial kan efter noga källkritisk analys konstateras uppfylla 

de källkritiska kriterium som bidrar till studiens reliabilitet och tillförlitlighet. 

  

 

87 Esaiasson, P. et al. (2012). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Nordstedts juridik. s. 286 
88 ibid. s. 284 
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5 Analys 

De storskaliga protesterna under december 2010 som riktades mot Tunisiens 

auktoritära regim kom att betraktas som startskottet för Tunisiens transition från ett 

auktoritärt styre till ett demokratiskt. Dessa protester kom dessutom att eskalera och 

spridas över Nordafrika och Mellanöstern, vilket blev starten på den arabiska 

våren.89 Tunisien är det land som lyfts fram som ett positivt exempel bland de länder 

som skakades av arabiska vårens folkliga uppror. Detta med anledning till att 

Tunisien är det enda landet där omvälvningarna av revolterna har lett till ett 

demokratiskt genombrott.90    

 

5.1 Tunisien före och under arabiska våren (2000–2011) 

President Zayn al-Abidin Ben Ali blev Tunisiens president under 1980-talet, och 

lyckades under sina år vid makten bygga upp och upprätthålla ett auktoritärt styre 

som kom att bestå fram till arabiska vårens inledning 2011.91 President Ben Ali 

instiftade under sina år reformer som gjorde att han kunde fortsätta att styra landet, 

val efter val.92 Någon fri debatt var inte möjlig under Ben Ali. Regimkritiker och 

människorättsaktivister löpte stor risk att fängslas och trakasseras, vilket gjorde att 

civilsamhället begränsades aktivt av staten.93  Under 2009 förbjöd regimen 

åtkomsten av sociala medier som exempelvis Youtube. Dessutom var den statliga 

censuren omfattande. Internetsidor som behandlade ämnen kring demokrati och 

mänskliga rättigheter förbjöds, i syfte att begränsa allmänhetens kännedom kring 

relaterade ämnen.94 

 

89 Freedom House (2019)  
90 Breuer, A., Groshek, J. (2014). Online Media and Offline Empowerment in Post-Rebellion Tunisia: 

An Analysis of Internet Use During Democratic Transition. Journal of Information Technology & 

Politics. Vol. 11, nr. 1, 2014: 25-44. s. 31 
91 ibid. s. 30 
92 Schraeder, P. J., Redissi, H. Ben Ali’s Fall. Journal of Democracy; Baltimore. Vol. 22, nr. 3. Juli 

2011: 5–19. s. 8. 
93 Alexander, C. (2010). Tunisia – Stability and Reform in the Modern Maghreb. New York: 

Routledge. s. 64 
94 Freedom House (2010) 
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Presidenten och hans regim fick under 2000-talet regelbunden kritik av omvärlden 

för bristande respekt av de mänskliga rättigheterna. Enligt Freedom House var 

Tunisien det land i Nordafrika och Mellanöstern som 2008 hade sämst klimat vad 

gäller press- och yttrandefrihet, och var därmed det osäkraste landet att befinna sig i 

som journalist.95 

 

5.2 Tunisien i relation till Huntingtons demokratiseringsfaktorer 

För att besvara studiens frågeställningar och uppfylla dess forskningssyfte, kommer 

härmed Huntingtons demokratiseringsfaktorer appliceras i relation till Tunisien 

genom att analysera landets situation innan och under arabiska våren. 

Demokratiseringsfaktorernas betydelse och förekommande för Tunisiens 

demokratisering kommer presenteras. 

 

5.2.1 Legitimitetsproblem 

Trots att idéerna kring demokrati och mänskliga rättigheter är gamla, har den 

internationella utbredningen av de mänskliga rättigheternas betydelse under 2000-

talet bidragit till att demokratiska värden blivit en internationell norm. 

Internationella, regionala och lokala organisationer och institutioner som övervakar 

och främjar dessa rättigheter har dessutom ökat under 2000-talet, vilket lett till en 

demokratisk normalisering.96 

Bland den tunisiska befolkningen fanns ett växande missnöje gentemot Ben Ali’s 

auktoritära regim. Detta baserat på hur regimen begränsade demokratiska värden 

och framförallt den politiska friheten, genom att inskränka yttrandefrihet och fri 

partibildning.97 Dessutom växte misstroendet mot regimen grundat på den utbredda 

och normaliserade korruptionen som förekom inom Ben Ali-administrationen, där 

 

95 Freedom House (2009) 
96 Gelvin, J. L. (2012). The Arab Uprisings – What Everyone Needs to Know. New York: Oxford 

University Press. s. 29 
97 Graham-Harrison, E. Beyond Syria: the Arabic Spring’s aftermath. The Guardian. 2018-12-30. 
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ledande politiker berikade sig själva genom utnyttjande av landets ekonomiska 

system.98 

Trots ekonomisk stabilitet i Tunisien var landet under 2000-talet drabbat av stor 

arbetslöshet, vilket väckte frustration bland tunisierna.99 Speciellt bland unga 

tunisier var frustration och förtvivlan ett faktum, med anledning av få 

arbetsmöjligheter och låg sysselsättning.100 I mitten av 2000-talet var över 40% av 

landets unga tunisier arbetslösa, där ungefär hälften av dessa hade en 

universitetsexamen.101 Dessutom var missnöjet kring de extremt höga matpriserna 

omfattande. Matbrist till följd av dåliga skördar, en ökad befolkning, och en regim 

med misslyckade råvaru-importinvesteringar, gjorde att matpriserna sköt i höjden.102 

Bostadsbristen, till följd av ökad urbanisering, skapade än mer frustration bland 

befolkningen där en önskan om bättre levnadsvillkor betonades. Kombinationen av 

det strikta och kontrollerade samhället, det auktoritära styret som begränsade fri- 

och rättigheter,103 tillsammans med det utbredda missnöjet av korruption hos 

regimen och dess sätt att lösa arbetslösheten, bostadsbristen och de höga 

matpriserna, ledde till att tilliten gentemot president Ben Ali och hans regim 

försämrade drastiskt. Missnöjet bland befolkningen uppdagades vilket ledde till 

protester.104 När de storskaliga protesterna gentemot president Ben Ali och regimen 

bröt ut i december 2010, efter Bouzizis självmord, förstärktes kraven från 

befolkningens sida på Ben Ali’s avgång.105 I desperation bemötte Ben Ali 

demonstranterna med nya löften kring politiska reformer. Presidentens löften om 

nya jobb, att han inte skulle ställa upp i nästa presidentval 2014, och minskad statlig 

censuren, ansågs inte tillräckliga och tillförsiktliga nog enligt demonstranterna.106 

 

98 Schraeder, P. J., Redissi, H. Ben Ali’s Fall. Journal of Democracy; Baltimore. Vol. 22, nr. 3. Juli 

2011: 5–19. s. 9 
99 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Earnings Growth and 

Employment Creation: An Assessment of World Bank Support in Three Middle-Income Countries. s. 25 
100 Freedom House (2012) 
101 Perkins, K. (2014). A History of Modern Tunisia. Upplaga 2. New York: Cambridge University 

Press. s. 218 
102 Gelvin, J. L. (2012). The Arab Uprisings – What Everyone Needs to Know. New York: Oxford 

University Press. s. 22 
103 European Forum for Democracy and Solidarity. Tunisia.  
104 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. Tunisien: Modern historia 
105  Schraeder, P. J., Redissi, H. Ben Ali’s Fall. Journal of Democracy; Baltimore. Vol. 22, nr. 3. Juli 

2011: 5–19. s. 7  
106 Gelvin, J. L. (2012). The Arab Uprisings – What Everyone Needs to Know. New York: Oxford 

University Press. s. 27 
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De storskaliga protesterna gentemot Ben Ali och hans regim ledde till slut att 

presidenten, den 14 januari 2011, tvingades avgå och fly landet.107 Efter Ben Ali’s 

avgång tillsattes presidentposten tillfälligt och en ny provisorisk samlingsregering 

bildades. 2011 kantades av protester gentemot den tillsatta regimen. Anledningen 

tycktes vara att flera av regeringens ministerposter tillsattes av ministrar från Ben 

Ali-regimen, ministrar med lågt förtroende.108 Total brytning med den gamla 

regimen var ett krav från demonstranternas sida, vilket ledde till regeringens 

upplösande och en kollaps för Ben Ali-administrationen.109 

Huntington betonar att legitimitetsproblem för en auktoritär stat kan grundas på den 

ökade normaliseringen av demokrati och mänskliga rättigheter på den 

internationella arenan. Under 2000-talet ökade antalet organisationer och 

institutioner som främjar demokratiska värden, vilket har bidragit till att demokrati 

blivit en internationell norm. Liksom under den tredje vågen som under 2000-talet 

var acceptansen för demokrati omfattande, vilket enligt Huntingtons faktor rörande 

legitimitetsproblem därmed kan ha bidragit till bristande legitimitet för Ben Ali’s 

auktoritära regim i Tunisien. 

Befolkningens omfattande missnöje och frustration över den höga arbetslösheten, 

korruptionen, bostadsbristen och de ökade matpriserna, ledde till förtvivlan och 

missnöje över regimens sätt att styra landet och lösa dessa problem. Dessutom 

förstärktes missnöjet till det auktoritära styrelseskicket eftersom mänskliga fri- och 

rättigheter begränsades kraftigt. Kombinationen av dessa gjorde att den tunisiska 

befolkningen fick bristande förtroende och lägre tillit till president Ben Ali och hans 

regim. Bristande tillit och legitimitet grundat på regimens misslyckade försök att 

lösa samhälleliga problem, kan enligt Huntington leda till ökade legitimitetsproblem 

för regimen och dess auktoritära sätt att styra. Eftersom Ben Ali-regimen är av 

auktoritär karaktär, får regimen ytterligare svårigheter att upprätthålla legitimiteten. 

Detta eftersom auktoritära regimer i jämförelse med demokratiska inte byts ut och 

förnyas på samma sätt, vilket gör att missnöjet inte kan tas tillhanda av det politiska 

 

107 BBC. Arab uprising: Country by country. BBC News. 2013-12-16. 
108 Schraeder, P. J., Redissi, H. Ben Ali’s Fall. Journal of Democracy; Baltimore. Vol. 22, nr. 3. Juli 

2011: 5–19. s. 15 
109 Nationalencyklopedin. Tunisien. NE.se 
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systemet. Ben Ali har genom instiftandet av reformer kunnat styra landet utan en 

regimförnyelse. På så sätt tenderar auktoritära regimer att stöta på större 

legitimitetsproblem än demokratiska regimer, då medborgerligt förtroende och tillit 

för en oföränderlig regim brister.  

Utifrån denna analys baserat på Huntingtons demokratiseringsfaktor 

legitimitetsproblem, kan det konstateras att legitimitetsproblem förekommit hos den 

tunisiske regimen under president Ben Ali. Missnöjet och det bristande förtroendet 

hos befolkningen gentemot regimen, samt den ökade acceptansen för demokratiska 

värden, har bidragit till legitimitetsproblem. Det kan därmed fastlås att 

legitimitetsproblem förekommit, vilket i sin tur enligt Huntington kan ha påverkat 

Tunisiens demokratiseringsprocess. 

 

5.2.2 Ekonomisk tillväxt 

Trots att Ben Ali och hans regim styrde Tunisien med järnhand, tolererades styret i 

viss grad eftersom ledarskapet främjade ekonomisk utveckling och tillväxt.110 Den 

ekonomiska tillväxten baserades på bland annat tillverkningsindustrin.111 

Ekonomiska reformer i form av privatisering av statliga företag112 och investeringar 

i utbildning och utvecklingsprojekt,113 låg bland annat till grund för landets stabila 

och goda ekonomi under 2000-talet.114 Tunisien var under Ben Ali ett ekonomisk 

liberalt land,115 med betoning på gradvis utveckling av marknadsekonomi.116 

Presidenten förde en relativt öppen ekonomisk politik, med integration med 

utländska näringsliv.117 Ben Ali’s progressiva politik kring ekonomi låg till grund 

för utvecklingen av integration med världspolitiken och framförallt handeln med 

 

110 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. Tunisien: Aktuell politik. 
111 African Development Bank Group. Tunisia: Economic and Social Challenges Beyond the 

Revolution. 2012. s. 13 
112 ibid. s. 18 
113 OECD/UNESCO Institute for Statistics (2003), World Education Indicators 2002: Financing 

Education - Investments and Returns, OECD Publishing, Paris. s. 147 
114 Nationalencyklopedin. Tunisien. NE.se 
115 African Development Bank Group. Tunisia: Economic and Social Challenges Beyond the 

Revolution. 2012. s. 12 
116 Freedom House. (2009)., Freedom House (2010). 
117 Perkins, K. (2014). A History of Modern Tunisia. Upplaga 2. New York: Cambridge University 

Press. s. 211 
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Europeiska Unionen (EU), vilket innan, under och efter arabiska våren var 

Tunisiens viktigaste handelspartner.118 Den geografiska närheten till Europa gjorde 

att handel med EU föll sig naturligt.119 Genom ett Associationsavtal utvecklades 

bland annat en överenskommelse mellan EU och Tunisien, där tullar på tunisiska 

industrivaror togs bort.120 Genom Associationsavtalet reglerades handelsrelationen 

mellan Tunisien och EU, där ett gemensamt regelverk kom att innebära ömsesidiga 

rättigheter och förpliktelser. Förutom delar kring frihandel och liberalisering, 

innehöll avtalet ett avsnitt kring politisk dialog och samarbete. Med detta avtal 

etablerades en plattform för dialog och stödjande av samhällelig utveckling parterna 

emellan. Utvecklingen av handelssamarbete ledde till Tunisiens ökade handel med 

Europa, vilket gynnade den ekonomiska tillväxten i landet.121 

Utbildningsnivån ökade under 2000-talet till följd av statliga utbildningsreformer. 

Andelen invånare med universitetsutbildning ökade därmed markant.122 Det var tack 

vare den ekonomiska tillväxten under 2000-talet som Ben Ali-administrationen 

kunde investera i utbildning. Men också i sjukvård och andra samhälleliga 

förnödenheter som främjade livskvaliteten hos den tunisiska befolkningen. 

Investeringarna och de ekonomiska reformerna ledde till att läs-och 

skrivkunnigheten ökade markant, liksom den förväntade livslängden utökades. 

Dessutom tenderade det tunisiska folket att uppnå individuella ekonomiska 

framgångar, samt ökad tillgång till konsumtionsvaror vilket förhöjde livskvaliteten 

än mer.123 Tillskillnad från andra länder i regionen hade Tunisien dessutom en 

förhållandevis stor och stark medelklass.124 Genom regimens investeringar, 

förhöjdes livskvaliteten och utbildningsnivån bland Tunisiens medelklass, vilket 

gjorde att en stor del av landets befolkning var relativt välmående.125 

 

118 Perkins, K. (2014). A History of Modern Tunisia. Upplaga 2. New York: Cambridge University 

Press. s. 196 
119 Alexander, C. (2010). Tunisia – Stability and Reform in the Modern Maghreb. New York: 

Routledge. s. 68 
120 European Commission. Countries and Regions – Tunisia. 2019. 
121 Kommerskollegium. Tunisien – En del av EU:s associationsavtal med MENA-länderna. 
122 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. Tunisien: Utbildning.  
123 Perkins, K. (2014). A History of Modern Tunisia. Upplaga 2. New York: Cambridge University 

Press. s. 212 
124 Borg, S. Det tunisiska undantaget. Utrikespolitiska Institutet. Utrikesmagasinet. 2016-04-27. 
125 Perkins, K. (2014). A History of Modern Tunisia. Upplaga 2. New York: Cambridge University 
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Ben Ali-regimen liberaliserade ekonomin genom ekonomiska reformer och 

handelsavtal, vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Dessutom kännetecknades den 

ekonomiska politiken av befrämjande av integration med världsekonomin, och 

speciellt med EU. Främjandet av ekonomisk tillväxt och integration med 

världsekonomin, tenderar enligt Huntington att främja demokratisk utveckling. 

Dessutom menar Huntington att en demokratiutveckling tenderar att ske i 

auktoritära stater med en ekonomisk tillväxt, vilket må vara fallet i Tunisien.  

Integrationen med världsekonomin, och framförallt EU, har gjort att Tunisien blivit 

en del av en politisk plattform, med förekommande av dialog och idéutbyte. Enligt 

Huntington bidrar integration med världsekonomin till utbyte av idéer, och inte 

minst utbyte av demokratiska idéer. Genom handel med andra världsliga aktörer, 

som exempelvis EU, kan Tunisien enligt Huntington bli inspirerad av demokratiska 

idéer, vilket kan främja en demokratisering. 

Förutom främjande av handel och ekonomisk tillväxt, utvecklade Ben Ali-regimen 

reformer kring utbildning, vilket utökade den tunisiska befolkningens 

utbildningsnivå och kompetens. Genom ökad ekonomisk tillväxt investerade Ben 

Ali-administrationen i sjukvård, utbildning och andra samhälleliga förnödenheter, 

vilket gjorde att livskvaliteten bland den tunisiska befolkningen ökade. Eftersom 

den tunisiska medelklassen var stor, ökades livskvaliteten för en stor den av 

befolkningen. Enligt Huntington leder ökad ekonomisk tillväxt och liberalisering till 

ökad livskvalitet. Ökad livskvalitet kan enligt Huntington dessutom leda till 

förändring av attityder, och speciellt attityder kring utökad livskvalitet och 

självförverkligande, tack vare liberalisering och ekonomisk tillväxt. Tillsammans 

med utökad utbildningskompetens i ett land tenderar befolkningens attityder att 

förändras. Ökad utbildningsnivå, ökad livskvalitet och förändrade attityder är enligt 

Huntington faktorer som kan påverka demokratisering. Eftersom medelklassen i 

landet dessutom var stor, förändrades dessa attityder hos en stor del av 

befolkningen. En stor medelklass gör att demokratisering kan få större genomslag, 

menar Huntington. Detta för att medelklassens omfattning har stor påverkningskraft. 

Demokratiseringsgenombrottet i Tunisien kan därmed ha påverkats av den 

omfattande medelklassens vilja.  
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Utifrån denna analys baserat på Huntingtons demokratiseringsfaktor ekonomisk 

tillväxt, kan det konstateras att ekonomisk tillväxt har förekommit hos den tunisiska 

regimen under president Ben Ali. Utveckling av en liberaliserad ekonomi och 

integration med världsekonomin, instiftande av utbildningsreformer, ökning av 

kompetens och livskvalitet hos befolkningen som utgörs av en stor medelklass, har 

förorsakats av ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt kan i ett auktoritärt land bidra 

till en påbörjad demokratisering, menar Huntington. Det kan därmed fastlås att 

ekonomisk tillväxt förekommit, vilket i sin tur enligt Huntington kan ha påverkat 

Tunisiens demokratiseringsprocess. 

 

5.2.3 Religiösa förändringar 

Islam är den tunisiska statsreligionen126, vilket varit fallet sedan 1956. Vad gäller 

sekularisering, har religion och statliga angelägenheter varit separerade under 2000-

talet. Trots sekularisering övervakade Ben Ali-regimen noga moskéer och 

muslimska samfund, i syfte att förhindra förekommande av extremistiska aktiviteter. 

Genom statlig finansiering kunde regimen kontrollera moskéernas religiösa 

verksamhet och förhindra icke-önskvärda aktiviteter. Trots att det under 2000-talet 

förekom en relativt respekterad religionsfrihet (med fri tillåtelse att uttrycka 

religiösa läggningar), tenderade polisadministrationen att trakassera medborgare 

som offentligt uttryckte muslimskt konservativa religiösa trosuppfattningar. Kvinnor 

tilläts exempelvis inte att bära slöja.127 Ben Ali-administrationen arbetade aktivt 

under 2000-talet med att förtrycka medborgare som aktivt och offentligt uttryckte 

sin konservativa och fundamentala muslimska tro.128 

Huntington argumenterar för att attitydförändringar kring demokratiska värden hos 

ett religiöst samfund kan påverka ett lands demokratisering positivt. Detta i länder 

där religion spelar stor roll. När demokratiska principer implementeras hos religiösa 

samfund i länder där religionen utgör legitimitetbaserad del av det politiska 

 

126 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. International 

Religious Freedom Report for 2018. 2018. s. 1 
127 Freedom House (2011) 
128 Freedom House (2012) 
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samhället, kan det religiösa samfundet fungera som en demokratisk drivkraft. 

Huntington menar därmed att religiösa principförändringar kan leda till 

demokratisering om ett religiöst samfund verkar för detta. 

Under 2000-talets Tunisien har religionen och staten varit sekulariserade. Redan där 

faller Huntingtons tes. Religionen har inte spelat en legitimitetsbaserad roll i det 

politiska samhället, eftersom stat och religion varit separerade, och därför har inte 

religionens verksamhet kunnat påverka en demokratiseringsutveckling i samma 

utsträckning som den skulle kunnat göra om religionen spelade stor roll i samhället. 

Ben Ali-administrationen har dessutom arbetat aktivt för att tysta ner religiösa 

röster. 

Läget har i Tunisien under tiden före revolutionen varit oförändrad vad gäller 

religiösa aspekter. Det har inte skett någon demokratisk förändring hos den 

muslimska verksamheten som skulle kunnat påverka Tunisiens 

demokratiseringsprocess. Utifrån denna analys avseende Huntingtons 

demokratiseringsfaktor religiösa rörändringar, kan det konstateras det inte har 

förekommit några religiösa förändringar vad gäller demokratiska attitydförändringar 

hos religiösa samfund i landet under president Ben Ali. Enligt Huntington har 

Tunisiens demokratiseringsprocess därmed inte påverkats av några religiösa 

demokratifaktorer. 

 

5.2.4 Externa aktörer 

Det var under Ben Ali’s styre förbjudet för icke-statliga aktörer i form av 

exempelvis intresseorganisationer att utöva politiska aktiviteter, och speciellt kring 

ämnen relaterat till demokrati och mänskliga rättigheter.129 Trots detta fanns det 

möjligheter för en organisation att verka i landet. Detta om organisationen var 

registrerad hos en tunisisk myndighet. Däremot var det extremt svårt för icke-

statliga organisationer att registrera sig och verka i landet utan att tvingas vara 

kopplad och beroende av regimen. Icke-statliga organisationers arbeten och 

 

129 Freedom House (2010) 
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agerande försvårades därför.130 Trots att det var svårt för icke-statliga aktörer att 

verka inom landet i Ben Ali’s Tunisien, verkade andra externa aktörer internationellt 

för politisk räkning. EU arbetade under tiden före arabiska vårens genombrott för 

främjande av demokratiska principer i Nordafrika och Mellanöstern.131 Detta genom 

partnerskapsbaserade strategier kunna närma sig auktoritära regimer i dessa 

geografiska områden med mål att påverka demokratisering och demokratisk 

förändring utifrån EU:s demokratiprinciper.132 Genom demokratiförhandlingar på 

ministernivå133 arbetade EU för att främja demokratiutveckling och demokratiska 

värden med syfte att komma överens om demokratiska förhållningssätt som skulle 

kunna påverka en regimutveckling i demokratisk riktning.134 Under 2000-talet 

inträffade det sju möten mellan EU och tunisiska delegater för Ben Ali-regimens 

räkning. EU:s försök till politiska närmanden hos Ben Ali-regimen var dessvärre 

icke lyckade. Partnerna kom icke överens kring främjande av EU:s 

demokratiprinciper.135 Trots EU:s försök att befrämja demokratisering och respekt 

för mänskliga rättigheter, ansågs inte den tunisiska regimen att intresseras. Regimen 

betraktade demokratisering och yttrandefrihet som ett hot mot demokrati136, 

eftersom dessa värden ansågs ge utlopp för terrorism.137 I de demokratifrämjande 

förhandlingarna med Tunisien, fungerade EU endast som en aktör som skulle kunna 

skapa attraktiva incitament kring demokratisering – men bara för samarbete, inte 

inhemsk förändring.138 

Enligt Huntington kan externa aktörer, i form av exempelvis internationella 

organisationer, influera demokratiska strömningar genom agerande. Externa 

aktörers agerande kan påverka demokratiseringsprocesserna i icke-demokratiska 

länder, detta genom att agera på ett sätt som främjar och gynnar demokratiska 

värden och demokratisering. Under 2000-talet integrerades Tunisien med EU genom 

 

130 Freedom House (2011) 
131 European Union External Action. Middle East and North Africa (MENA). 2016. 
132 Van Hüllen, V. (2019). Negotiating Democracy with Authoritarian Regimes. EU Democracy 

Promotion in North Africa. Democratization. Vol. 26, No. 5, 869–888. s. 869 
133 ibid. s. 873 
134 ibid. s. 871 
135 ibid. s. 870 
136 ibid. s. 877 
137 ibid. s. 875 
138 ibid. s. 883 
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handel (se ”5.2.2 Ekonomisk tillväxt”). Under samma period verkade EU för 

demokratifrämjande arbeten där flera möten med Tunisien ägde rum avseende 

demokrati och mänskliga rättigheter som centrala förhandlingsområden. Som aktör 

agerade EU aktivt för att influera den tunisiska regimadministrationen till att 

inspireras av demokrati och till att respektera de mänskliga rättigheterna. Trots flera 

försök att förhandla med regimadministrationen, intresserades de inte av 

demokratisering.  

Agerande från externa aktörer (EU i detta fall) har förekommit hos den tunisiske 

regimen under president Ben Ali. Däremot har inte regimen aktivt påverkats eller 

blivit influerad till att demokratiseras genom EU:s demokratifrämjande arbete. 

Således blir det mycket svårt att analysera om EU:s arbete kan ha påverkat 

Tunisiens demokratisering i samband med den arabiska våren. Det konkreta utfallet 

och resultatet av EU:s enskilda agerande, är svårt att analysera och något som den 

här studien inte undersöker närmare. Däremot kan vi konstatera att agerande från 

externa aktörer har förekommit, vilket enligt Huntington kan påverka ett lands 

demokratisering genom politiska influenser. Men eftersom den tunisiska regimen 

inte ansåg sig intresseras av EU:s demokratifrämjande arbete, är det därmed oklart 

kring EU:s signifikanta påverkan på landets demokratisering eftersom ingen direkt 

implementering av dess arbete förekommit. Utifrån denna analys och enligt 

Huntingtons påstående kring påverkan av demokratiseringsfaktorn externa aktörer, 

kan det konstateras att agerande från externa aktörer förekommit, men inte haft 

någon signifikant påverkan på Tunisiens demokratisering. Demokratiseringsfaktorn 

externa aktörer anses därmed delvis ha förekommit.  

 

5.2.5 Snöbollseffekt 

Självmordet på Mohammed Bouzazi kom att symbolisera miljontals andra tunisiers 

frustration över en regim med politiskt och ekonomiskt maktövertag. Hans agerande 

blev startskottet för fortsatta protester som spred sig över landet, och då också 

starten för den arabiska våren.139 Inom loppet av några månader i början av 2011, 

 

139 Freedom House (2011) 
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kom flera länder i Nordafrika och Mellanöstern att påverkas av folkliga protester 

gentemot nationella auktoritära regimer. Länder som bland annat Egypten, Jemen, 

Libyen och Jordanien påverkades av storskaliga folkliga demonstrationer. Liksom i 

fallet med Tunisien ledde demonstrationerna i Egypten och Jemen till de 

diktatoriska presidenternas avgång. Protesterna med start i Tunisien hade spridit sig 

och fått genomslag i andra närliggande länder.140 Bakgrunden till de omfattande 

protesterna gentemot den tunisiska regimen och president Ben Ali var en önskan om 

en förändring i styrelseskicket, med större krav på respekt för mänskliga rättigheter 

och förbättrade levnadsvillkor.141 Orsakerna till de uppror som spridit sig över 

landsgränserna genom Nordafrika och Mellanöstern, varierade från land till land. 

Men kärnan i upproren var densamma som i fallet med Tunisien; en önskan om 

förändring kring ledarskapet och ökad respekt för demokratiska principer.142 

Gemensamt för proteströrelserna var dessutom användningen av sociala medier. 

Genom att bruka sociala medier kunde demonstranterna informera vänner och 

omvärlden om händelseutvecklingen på plats, vilket bidrog till den arabiska vårens 

genomslagskraft.143 

Hela demonstrationsförloppet i Tunisien, med början av Bouzazis självmord och 

protesterna gentemot regimen som ledde till president Ben Ali’s avgång, kom att 

betraktas som startskottet för den arabiska våren. Tack vare sociala medier och dess 

genomslagskraft kunde information om händelseförloppet spridas. Dessutom kunde 

åsikter kring önskade demokratiska värden förmedlas över landsgränserna till övriga 

delar av Nordafrika och Mellanöstern. Detta ledde till att fler protester startade 

gentemot auktoritära regimer i dessa områden.  

En snöbollseffekt är en kraft som enligt Huntington gör att en situation i ett land kan 

utlösa en liknande händelse i ett annat. Snöbollseffekten tenderar att vara starkast i 

länder som är geografiskt och kulturellt besläktade. Anledningen till att ett event 

kan utlösa liknande event i ett annat land, beror enligt Huntington på 

inspirationstagande. Demonstrationerna i Tunisien orsakade omfattade protestvågor 

 

140 Graham-Harrison, E. Beyond Syria: the Arabic Spring’s aftermath. The Guardian. 2018-12-30. 
141 Zaccheus, U. Så började den arabiska våren. SVT Nyheter. 2019-09-15.  
142 Graham-Harrison, E. Beyond Syria: the Arabic Spring’s aftermath. The Guardian. 2018-12-30 
143 Zaccheus, U. Så började den arabiska våren. SVT Nyheter. 2019-09-15  
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landet över, vilket orsakade president Ben Ali’s avgång, vilket också var något 

önskvärt för de tunisiska demonstranterna. Genom inspiration från de tunisiska 

demonstranterna kunde demonstranter i övriga länder bli inspirerade till att göra 

samma sak, menar Huntington. Genom att dessutom använda sociala medier och 

tekniska förbindelser kunde inspiration och idéer lättare spridas och leda till ökad 

rullning för snöbollseffektens kraft. Tunisiens demonstrationsförlopp kan enligt 

Huntington därmed betraktas som starten på en snöbollseffekt som kom att resultera 

den arabiska vår som innebar fortsatta protester gentemot auktoritära regimer över 

Nordafrika och Mellanöstern. Demokratiseringsförsöket i Tunisien kom att inspirera 

andra länders demokratisering. I fallet med Tunisien förekom det inte någon 

snöbollseffekt som kom att inspirera demonstrationer gentemot landets auktoritära 

regim. Huntingtons snöbollseffekt påverkade därför inte landets demokratisering. 

Detta eftersom en snöbollseffekt enligt Huntington sprids från land till land. Istället 

blev Tunisien det land som utlöste en snöbollseffekt som enligt Huntington kom att 

inspirera demokratisering i andra länder. Utifrån denna analys kan det därmed 

konstateras att en snöbollseffekt icke förekommit i fallet med Tunisien. Tunisiens 

demokratisering har därför enligt Huntington inte påverkats av en snöbollseffekt, 

däremot har det tunisiska demonstrationsförloppet utlöst en snöbollseffekt som kom 

att orsaka den arabiska våren.  

 

5.2.6 Summering  

I tidigare avsnitt har analys kring var och en av demokratiseringsfaktorerna 

presenterats. I dessa analyser har ett ställningstagande uppgetts, där ett 

konstaterande om Huntingtons demokratiseringsfaktorer har förekommit, delvis 

förekommit eller inte förekommit i förhållande till Tunisiens demokratisering. För 

att summera detta illustreras en operationaliseringstabell. I 

operationaliseringstabellen presenteras demokratiseringsfaktorernas förekommande 

i relation till Tunisiens demokratisering. 
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Demokratiseringsfaktor Förkommer Förekommer delvis Förekommer inte 

Legitimitetsproblem X   

Ekonomisk tillväxt X   

Religiösa förändringar   X 

Externa aktörer  X  

Snöbollseffekt   X 

Tabell 1. Operationalisering. Huntingtons demokratiseringsfaktorers förekommande och påverkan i 

relation till Tunisiens demokratisering.  

Vad som kan utläsas i tabellen är att legitimitetsproblem och ekonomisk tillväxt har 

förekommit, och att dessa enligt Huntington har möjliggjort påverkan på Tunisiens 

demokratisering. Påverkan från externa aktörer har delvis förkommit och därmed 

utgjort en delvis påverkan på landets demokratisering. Några religiösa förändringar 

kring det religiösa tunisiska samhället har inte förekommit under tiden före arabiska 

våren. Inte heller har en snöbollseffekt förekommit som skulle kunna ha påverkat 

landets demokratisering.  

 

5.3 Tunisien efter arabiska våren (2011–2015) 

Efter arabiska vårens genombrott och president Ben Ali’s avgång 2011, hölls det i 

oktober val i Tunisien, vilket var Tunisiens första fria val någonsin.144 Under 2011 

skedde remarkabla förändringar i landet vad gäller acceptansen för mänskliga 

rättigheter och politiska friheter, med förankring i liberalisering. Enligt Freedom 

House rapport för 2011, kom Tunisien efter valet att betraktas som en elektoral 

demokrati, och som ett delvis fritt land. Detta baserat på ökad respekt för 

yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Tunisiens transition 

mot en demokratisk stat tog under 2011 sin början.145 Den nya valda konstituerade 

församlingen fick efter valet 2011 i uppgift att skapa en ny konstitution och 

författning baserad på demokratisk grund.146 Arbetet kring den nya författningen 

 

144 Fernando, S., Mahmood, M. Tunisia’s voters go to the polls in Arab spring’s first election. The 

Guardian. 2011-10-24. 
145 Freedom House (2012) 
146 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. Tunisien: Modern historia 
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påbörjades och kom slutligen att godkännas 2014.147 Den nya godkända 

konstitutionen baserades på demokratiska principer med förankring i långtgående 

skrivningar kring mänskliga fri- och rättigheter. Politiska friheter och rättigheter 

kring yttrandefrihet och pressfrihet betonades.148 Dessutom utvecklades nya vallagar 

utifrån transparenta och demokratiska stadgar. Detta ledde till att president- och 

parlamentsvalet 2014 var det första valet i landets historia som skett utifrån 

demokratiska grunder. Sedan 2014 betraktas därmed Tunisien som en demokrati. 

Detta med anledning till förekommandet av demokratiska och fria val, samt det 

konstitutionella främjandet av mänskliga rättigheter och politiska friheter.149 

Sedan 2014 har ett fungerande demokratiskt politiskt system upprättats. President- 

och parlamentsvalen är regelbundna samt demokratiskt och liberalt konstruerade. 

Det nya demokratiska systemet har bidragit till att pressfrihet och fri åsiktsskildring 

har utvecklats, med möjlighet för allmänheten att uttrycka tankar utan statliga 

repressalier. Fri media utan censur är dessutom förekommande. Mötes- och 

föreningsfriheten respekteras i hög utsträckning. Det är tillåtet för allmänheten att 

etablera politiska partier och organisationer, vilket gjort att civilsamhällets möjlighet 

att påverka det politiska landskapet har utvecklats.150 Trots att Tunisien har 

utvecklats markant i en demokratisk riktning sedan revolterna 2011, och nu 

betraktas som en demokrati, kvarstår utmaningar. Trots att pressfriheten är 

konstitutionellt inskriven, finns rester kvar från Ben Ali-regimens hårda 

mediekontroll, då det fortfarande förekommer att journalister utsätts för trakasserier 

vid åsiktsyttrande. Och trots konstitutionens försäkrande om oberoende domstolar, 

brister detta i praktiken då det förekommit att landets justitiedepartement lagt sig i 

rättsväsendets angelägenheter.151 Tunisiens positiva utveckling och demokratiska 

transition ses som föredömligt, men än återstår vissa demokratiska utmaningar. 

 

 

147 Regeringskansliet. Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

i Tunisien 2015–2016. s. 1 
148 ibid. s. 6 
149 ibid. s. 3 
150 ibid. s. 6 
151 Utrikespolitiska Institutet. Landguiden. Tunisien: Demokrati och rättigheter. 
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6 Slutsats 

Enligt Huntington är varje lands demokratiseringsprocess individuell. En 

kombination av kausala demokratiseringsfaktorer kan därmed påverka en 

demokratiseringsprocess.152 Utifrån analys av Huntingtons demokratiseringsfaktorer 

avseende dess förekommande och påverkan på Tunisiens demokratisering, kan det 

konstateras att legitimitetsproblem och bristande tillit förekommit gentemot 

president Zayn al-Abidin Ben Ali och hans auktoritära regim. Den internationella 

normen kring demokratiska värden som kom att påverka den tredje vågens 

demokratisering, kan ha påverkat Tunisiens demokratisering med anledning till 

2000-talets normalisering för demokrati. Missnöje, frustration och besvikelse över 

president Ben Ali-regimen bidrog till bristande legitimitet för ledarskapet. Utan en 

föränderlig regim kom misstroendet mot Ben Ali-administrationen att bestå, vilket 

skapade ökade legitimitetsproblem för regimen. Enligt Huntington kan dessa 

legitimitetsproblem förorsaka en demokratisering i landet. De omfattande 

legitimitetsproblem hos den tunisiska regimen kom att ge utrymme för 

demokratisering. Dessutom kom den ekonomiska tillväxten som förekom i landet att 

ge upphov till en förutsättning för att en påbörjad demokratisering var möjlig. Detta 

eftersom ekonomisk utveckling ledde till ökade möjligheter för den tunisiska 

befolkningen att utbilda sig, uttrycka sin individuella autonomi och förhöja sin 

levnadsstandard, vilket enligt Huntington motsvarar faktorer som överensstämmer 

med demokratiska institutioner. Den stora medelklassens ökade livskvalitet kunde 

enligt argument från Huntington bidra till att en demokratisering var möjlig 

eftersom medelklassens genomslagskraft var omfattande. Integrationen med 

världsekonomin i form av handel med EU bidrog dessutom till utbyte av handel och 

demokratiska idéer med anledning till EU:s omfattande demokratiprinciper. Således 

kunde Tunisiens ekonomiska tillväxt påverka landets demokratisering. 

Under 2000-talet präglades Tunisien av EU:s insatser kring demokratifrämjande 

strategier i form av flera utrikespolitiska möten med Ben Ali-regimen. Det är 

däremot oklart om dessa möten kom att ge någon signifikant påverkan på landets 

 

152 Huntington, Samuel., P. (1993). The Third Wave – Democratization in the Twentieth Century. 

Norman: University of Oklahoma Press. s. 38 
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demokratisering, då Ben Ali-administrationen inte ansåg sig intresseras av EU:s 

arbete och principer kring demokrati. Förekommandet av dessa agerande från 

externa aktörer kan enligt Huntington påverkat Tunisien, men efter analys har det 

framgått att EU möjligen inte haft någon signifikant politisk inverkan eftersom inga 

direkta implementeringar av det demokratifrämjande arbetet förekommit. Därmed är 

det oklart att analysera i vilken utsträckning agerandet från externa aktörer och EU 

kan ha påverkat Tunisiens demokratisering.  

Några religiösa attitydförändringar kring demokratiska principer hos det muslimska 

samfundet i landet förekom inte under 2000-talet. Religionen i landet har inte 

betraktats som en demokratisk kraft med anledningen av sekulariseringen och 

oförändrade attityder. Enligt argument från Huntington har detta därför inte kunnat 

påverka Tunisiens demokratisering. Inte heller har någon snöbollseffekt förekommit 

som skulle kunnat inspirera de tunisiska demonstranterna att protestera mot landets 

regim. Protesterna i Tunisien kom snarare att inspirera andra länder i deras strävan 

mot demokrati. Eftersom det inte förekommit någon snöbollseffekt som kom att 

inspirera de tunisiska demonstranterna, har en snöbollseffekt inte påverkat landets 

demokratisering, menar Huntington. 

Det kan konstateras att tre av Samuel P. Huntingtons demokratiseringsfaktorer; 

legitimitetsproblem, ekonomisk tillväxt och externa aktörer, förekommit under 

2000-talets Tunisien. Däremot har agerande från externa aktörer möjligen inte haft 

någon signifikant påverkan på Tunisiens transition. Kombinationen av dessa tre 

demokratiseringsfaktorer kan enligt Huntington ha påverkat och influerat Tunisiens 

demokratisering. Dessvärre har inga religiösa förändringar förekommit och därmed 

inte kunnat påverka en demokratisering. Inte heller har en snöbollseffekt 

förekommit i landet som givit inspiration till de tunisiska protesterna. Däremot blev 

revolterna i Tunisien starten för den våg av demokratiska uppror som kom att 

påverka flera andra länder över Nordafrika och Mellanöstern. I tabellen nedan 

illustreras demokratiseringsfaktorernas förekommande i relation till Tunisiens 

demokratiseringsprocess: 
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Demokratiseringsfaktor Förkommer Förekommer delvis Förekommer inte 

Legitimitetsproblem X   

Ekonomisk tillväxt X   

Religiösa förändringar   X 

Externa aktörer  X  

Snöbollseffekt   X 

Tabell 3. Operationalisering. Huntingtons demokratiseringsfaktorers förekommande och påverkan i 

relation till Tunisiens demokratisering.  

Till skillnad från tidigare forskning har den här studien fokuserat på bestående 

faktorer i form av Huntingtons förklarande demokratiseringsfaktorer för den tredje 

vågen, som ur ett helhetsperspektiv undersökts vid möjliggörande av analys kring 

påverkan på Tunisiens demokratisering. Utifrån analys kan det konstateras att det är 

möjligt att använda Huntingtons demokratiseringsfaktorer som påverkade den tredje 

vågens demokratisering. Genom användning av Huntingtons 

demokratiseringsfaktorer har en undersökning av respektive faktors förekomst och 

påverkan möjliggjort analys av landets demokratiseringsprocess, vilket ger svar på i 

vilket utsträckning faktorerna kan användas. Därmed kan det konstateras att 

Huntingtons demokratiseringsfaktorer i form av legitimitetsproblem, ekonomisk 

tillväxt och (delvis) externa aktörer kan användas för att analysera Tunisiens 

demokratisering, eftersom dessa enligt analys (delvis) haft påverkan på landets 

demokratisering. Detta ger i sin tur svar på studiens frågeställning som belyser i 

vilken utsträckning Samuel P. Huntingtons demokratiseringsfaktorer kan användas 

för att analysera Tunisiens transition från ett auktoritärt styrelseskick till ett 

demokratiskt.  

 

Studien förhåller sig endast till Huntingtons demokratiseringsfaktorer vid analys av 

Tunisiens demokratisering. Utefter analys har det konstaterats att 

legitimitetsproblem, ekonomisk tillväxt och (delvis) externa aktörer haft 

påverkan på Tunisiens transition. Värt att nämna är att det finns andra faktorer som 

kan ha haft påverkan på landets demokratisering, vilket skulle kunnat utöka 

förståelsen för Tunisiens transition. I avsnitt ”2. Tidigare Forskning” uttrycks andra 

faktorer som tycks spelat roll i landets demokratisering. Om studiens syfte var att 
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belysa andra faktorer och utöka förståelsen för Tunisiens demokratisering, hade 

möjligen en kombination av Huntingtons demokratiseringsfaktorer som påverkat 

Tunisiens demokratisering, tillsammans med de faktorer som belysts i avsnittet om 

tidigare forskning, utgjort en större förståelse och analys för Tunisiens 

demokratisering. 
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