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          Abstract  

 

 

The purpose of this study was to analyze and compare why Yemen’s democratization 

process failed while Tunisia’s succeed after the Arab spring. The main question of 

this paper is: Why did the democratization process in Yemen failed, but succeeded in 

Tunisia after the Arab Spring emergence in year 2011 based on Diamonds theory? 

The method that applied to this study is a comparative case study in form of “Most 

Similar System Design” known as “MSS-design”. After applied four of Larry 

Diamonds nine factors, the study finally reached the answer of the main question.   

 

The results showed that the absence of historically solid national unity, internally 

fragmented civil society and the military intervention of Saudi-led coalition was the 

main factors that caused why Yemen’s democratization process failed. On the other 

side the strong civil society, diplomatic peaceful pressure and the historical separation 

of military from the Tunisian political system was the main factors that pushed 

Tunisia towards democracy.  
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1. Inledning  

 1.1 Introduktion   

 

Söndag den 17 december  2010 tände den tunisiska gatuförsäljare Bouaziz, Mohamed eld på 

sig själv, för att protestera mot den tunisiska regeringen och regimen som suttit vid makten i 

över två decennier (BBC, 2011). Denna tragiska händelse spred sig snabbt som en vulkan till 

Mellanöstern och Nordafrika som kallas (MENA), samtidigt benämnde man denna period 

Arabiska våren, främst i västerländsk media (Abushouk, 2016 s.53). Befolkningen i 

arabvärlden startade direkt efter denna händelse okonventionella protester mot de sittande 

politiska regimerna med syfte att avsätta de från makten samt reformera de politiska, 

ekonomiska och sociala förhållandena i dessa länder. Till slut lyckades demonstranterna få 

diktaturen Zayn al-Abidin Ben Ali att lämna ifrån sig makten och fly till Saudiarabien 

(Theguardian 2011).  Arabiska våren fick stor uppmärksamhet runt om i världen, framförallt i 

media, statsvetare, och intergovermentala aktörer. Ett flertal forskare karaktäriserade arabiska 

våren som den största politiska omvandlingen på den internationella arenan sedan slutet av 

det kalla kriget,  terrorattacken 11 september och den ekonomiska krisen år 2008.  

 

Idag efter 8 år är Tunisien det enda landet som är klassificerad som ett “lyckad” land där de 

har implementerats flera demokratiska framsteg bland annat fria val, yttrandefrihet och 

föreningsfrihet. Dock ledde arabiska våren i Syrien, Libyen och Jemen till ett brutalt 

inbördeskrig (Freedomhouse, 2018). I  Jemens fall resulterade arabiska våren i ett politiskt 

kaos och en Saudi-led militärintervention  år 2015. Sedan dess har inbördeskriget i Jemen 

blivit en stor regional konflikt dvs ”proxykrig” mellan Saudiarabien och Iran (Freedomhouse, 

2017). FN har försökt att medla mellan de politiska aktörerna i Jemen med syfte att skapa en 

politisk lösning, dock har dessa försök hittills misslyckats (FN, 2018 s. 11). I dagsläget 

betraktas Jemen som en fallerande stat, utan något tydligt tecken på en lösning (Clausen, 

2019 s. 495). 

 

Jemen och Tunisien har många likheter såsom att de ligger i den geografiska MENA-

regionen, Islam är den dominanta religionen, huvudspråket är arabiska och länderna är även 

kulturellt snarlikt. Båda länderna har haft liknande diktaturer som har suttit i makten över två 

decennier med stark kontroll gentemot oppositionen. Jemen och Tunisien ligger i ett väldigt 

https://www.theguardian.com/world/2011/jan/14/tunisian-president-flees-country-protests
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strategiskt område när det gäller handelstransport, samt är båda länderna medlemmar i 

Arabförbundet (Utrikespolitiska institutet, 2019). I Tunisien var den Arabiska våren 

startpunkten den 17 december 2010 och i Jemen var det den 17 januari 2011 (Globalis 2019). 

Man kan konstatera att Jemen och Tunisien är lika i de ovannämnda faktorerna men i vissa 

fall ser man olikheterna som till exempel att Tunisien koloniserade av Frankrike och Jemen 

av Storbritannien. En annan essentiell skillnad är att Jemen historiskt har varit uppdelat i norr 

och Sydjemen som senare förenades år 1990. Utifrån klaner och religiös tillhörighet, har det 

funnits interna konflikter mellan norr och syd i Jemen.  

 

   

Det är intressant att undersöka varför två länder med liknande förutsättningar som ligger i 

samma geografiska område, resulterade  i två olika utfall under den arabiska våren. Därför 

har jag valt att jämföra Jemen och Tunisien, samt studera vilka faktorer som var avgörande 

till att Tunisien lyckades och Jemen misslyckades med demokratiseringsprocessen efter den 

arabiska våren. Genom att applicera fyra av de nio faktorer inom interna och externa teorier 

av Larry Diamonds (2008) som är hämtade ur boken ” The spirit of democracy - the struggle 

to build free societies throughout the world” , kommer denna uppsats att förklara de faktorer 

som är avgörande när ett land misslyckas eller lyckas med att demokratiseras. 

 

1.2  Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka demokratiseringsprocessen i Jemen och Tunisien 

efter den arabiska vårens uppkomst. Tunisien är ett land som lyckades demokratiseras efter 

den arabiska våren som började år 2011 medan Jemens politiska samt säkerhetsläge har blivit 

försämrat jämfört med innan den arabiska våren startade. Jag kommer att jämföra samt 

studera vilka faktorer som har bidragit till och vad som ledde till att dessa två länder fick två 

annorlunda utfall, genom att applicera fyra av de nio faktorerna som Diamond presenterade i 

sin bok ” The spirit of democracy - the struggle to build free societies throughout the world”. 

Denna uppsats syftar också att bidra till den framtida forskningen inom 

demokratiseringsstudier.   

 

Frågeställningen: Varför misslyckade demokratiseringsprocessen i Jemen men lyckades i 

Tunisien efter arabiska våren uppkomst år 2011 utifrån Diamonds teori?    
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1.3 Begreppet “våren” i statsvetenskap  

Begreppet "våren" i statsvetenskap  härstammar med begrepp som kan spåras tillbaka till 

upplysningsidéer och även senare i 1900-talets ideologier. Begreppet "våren" användes för att 

beskriva förändringar i Europa till exempel kallades de europeiska revolutionerna från 1848 

för “folkens vår". Översättningen av begreppet ”våren” i det tyska språket är 

“Völkerfrühling”, arabiska ( الربيع العربي) och franska “Printemps des peuples”.  Konceptet av 

ordet "våren" är förknippad med hopp och refererar till optimistiska perioder av politiska 

reformer samt demokratiska övergångar (Globalis, 2016 ; Zimmer, 2011). Ordet våren har 

använts i den ryska revolutionen år 1904, även i Tjeckoslovakien år 1968 när de hade en kort 

period av demokratisk reform som kallades "Pragvåren". 1956 var den första ”våren” i Polen, 

sedan återigen 1982.  Det har även inträffat i Asien, då det vare en  Seoul-vår i Sydkorea 

1979 (Globalis, 2016 : Zimmer 2011 s.1). 

 

Begreppet våren användes också för att hänvisa till förändringar i Östeuropa år 1989, när 

Kommunistiska regimer började falla under press från massprotester. I den arabiska världen 

användes ordet “våren” för första gången när den syriska presidenten Bashar Al-Assad kom 

till makten i juli 2000. Som ung och välutbildad president som studerat i Europa och upplevt 

hur demokrati tillämpas i västvärlden, tänkte och hoppades befolkningen i Syrien att  han 

skulle reformera regimen och skapa förändring i landet och det kallades “Damaskus våren”  

(Owen, 2006 s.9) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se på det historiska begreppet “våren” i statsvetenskap att alla 

händelser och protester som skedde i Europa och Asien har gemensamma nämnare med 

den arabiska våren 2011, numera (MENA-området) till exempel folklig mobilisering mot 

förtryckande regimer med krav på bland annat regeringsavgångar, regim byten och 

demokratiska reformer. 

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen är uppbyggd i följande utförandeform; I det första kapitlet presenterar jag 

kortfattat inledningen om mitt valda uppsatsämne som bygger på empiriska fakta. Sedan 

kommer jag presentera syftet, frågeställningen och historisk bakgrund till begreppet ”våren”. 
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I det andra kapitlet beskriver jag vad som skett  historiskt  i  Jemen och Tunisien för att ge 

läsaren en djupare överblick. I det tredje kapitlet beskriver jag utförligt tidigare forskning 

inom demokratiseringsstudier med fokus på MENA-området. I det fjärde kapitlet presenterar 

jag mitt valda teoretiska ramverk och fördjupar mig i Larry Diamonds teori, samt motiverar 

varför jag valt denna teori. I det femte kapitlet presenterar jag metoden, val av fall och 

materiel som uppsatsen bygger på. Detta material är empiriska källor, vetenskapliga artiklar, 

böcker samt digitala länkar. I detta avsnitt redogör jag anledningen till att jag har avgränsat 

mig till fyra av de nio faktorerna av Larry Diamonds teori.  

 

Därefter i det sjätte kapitlet beskriver jag analysen och gör en jämförelse mellan Jemen och 

Tunisien. Slutligen i det sjunde kapitlet presenterar jag slutsatsen och vad undersökningen har 

kommit fram till. Här lyfter jag även upp förslag till framtida forskning. 

 

 

2. Historiska bakgrunder  

 

I det här kapitlet ska jag beskriva Jemens och Tunisien historiska bakgrund för att bättre 

kunna förstå samt undergräva den politiska strukturen i både länderna innan arabiska våren 

dvs sedan koloniala tiden, under arabiska våren och efter arabiska våren. Även för att det 

underlättar när det gäller jämförelseperspektivet för läsaren.  

 

 

2.1 Jemen  

Jemen är ett land som ligger i ett strategiskt geografiskt område på den Arabiska halvön i 

sydvästra Asien. Landet har sedan 500-talet varit ockuperat av olika stormakter under 

flera perioder. I början av 1500- talet till mitten av 1800- talet var Jemen underordnad det 

Osmanska riket, och efter det dvs år 1839  koloniserat av det brittiska kolonial (Globalis, 

2015). Historiskt har landet varit uppdelat i två delar, Norr och Sydjemen. I norra Jemen 

dominerar shiamuslimer som har sina rötter i den äldsta läran om Zeyda som var son 

till den fjärde shia imamen, däremot i Sydjemen dominerar sunnimuslimer som tillhör Shafi’i 

gren (Orkaby 2014). 
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På grund av att landet har varit uppdelat i två olika administrationer, utifrån  klaner och 

religiösa tillhörighet, har det funnits konflikt mellan norr och syd delen. Samhället är präglat 

av olika grupperingar som gör det svårt att komma fram till en fungerande och lyckad dialog 

mellan dessa grupper. Under kalla krigets gång var Sydjemen allierat med Sovjetunion och 

norra Jemen hade allians med väst ( Orkaby 2014). 

  

År 1990 deklarerade både norr och Sydjemen att de förenades officiellt genom att Ali 

Abdullah Saleh som var norr Jemen ledare utsågs till president, vice president blev Ali Salim 

Al.Bid  som var sydyemenitiska ledare. De lyckades bilda en samlingsregering som omfattar 

de två ledande administrationerna i nord-syd Jemen YAR och PDRY, därefter upprättades ett 

presidentråd. I mitten av år 1991 tog Jemen en ny inriktning mot att bli ett demokratiskt land 

när majoriteten av befolkningen röstade “ja” till en ny författning (Globalis, 

2015). Konstitutionen av den moderna staten Jemen som kom till stånd efter 1990 vilket var 

ett förenande år av “Yemen Arab Republic (YAR) and the People’s Democratic Republic of 

Yemen (PDRY)” ledde till ett multiparty politisk system med garanterad rösträtt till alla 

jemenitiska medborgare och jämlikhet inför lagen (Dunbar, 1992). 

  

Trots att nord-syd Jemen förenades så fortsatte en politisk instabilitet, en misstro mellan 

politiska ledare och detta ledde senare till ett inbördeskrig år 1994. I slutat av maj år 1994 

deklarerade sig Sydjemen till en självständig stat. Men regimmilitären i norra Jemen tog 

kontroll av syd delen som i sin tur ledde till att ledarna för den nya administrationen i 

Sydjemen flydde landet. Flera ansatser till medling gjordes av bland andra USA, Ryssland, 

Arabförbundet och FN. I Juli 1994 lyckades internationella aktörer komma fram till en 

överenskommelse som ledde till att konflikten tog slut. Trots att konflikten var över har 

relationerna mellan syd och norra Jemen fortsättningsvis varit problematiska. Detta eftersom 

oljan som är landets viktigaste inkomstkälla finns i syd, något befolkningen i norra delen av 

Jemen hävdat att de inte får tillräckligt stor del av vinsten från oljan (Uzi, 2014). 

  

Under 2004 har norra delen i Jemen präglats av en blodig konflikt mellan Huthirebellerna och 

Ali Saleh ledda regering. De bidragande faktorerna till konflikten var att många klaner i norra 

Jemen ansåg sig vara utsatta för ekonomiska och sociala orättvisor samt bristen på utveckling 

i område. En annan grundläggande orsak till denna konflikt var att maktkampen drevs av 

https://www.globalis.se/Laender/Jemen
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religiösa grupper. Konflikten fortsatte i många år och till slut lyckades Salehs regering och 

Huthirebellerna nå en vapenvila år 2010 (Uzi , 2014). 

  

Utöver de interna konflikterna mellan klanerna i Jemen, har Al-Qaida haft stort inflytande i 

landet särskilt i syd delen. År 1992, 2000 och år 2006 har Al-Qaida utfört ett antal mindre 

attacker i Jemen, senare dvs i början av år 2009 bildades en ytterligare ny grupp av Al-Qaida 

som kallade sig själv Al-Qaida på den Arabiska halvön (AQAP). Deras största mål var att 

etablera en islamisk stat med Sharialagar i den Arabiska halvön. AQAP har haft blodiga 

strider med Saleh regering där över 1000 personer har mist livet. År 2010 tog AQAP kontroll 

över flera städer i syd delen. På senare tid har USA genomfört flera och intensiva flygattacker 

mot AQAP som resulterade i att de förlorade kontrollen av de städerna. USA har även utökat 

sitt bistånd till Jemen för att bekämpa Al-Qaidas inflytande (anti-terror krig) (Sohlman, 

2012). 

 

  

Den 27 januari 2011 nådde den arabiska våren Jemen. Ett flertal människor tog sig ut på 

gatorna för att protestera, de krävde president Salehs avgång. President Saleh försökte dämpa 

ner folkupproret genom att lova politiska åtgärder samt att han inte skulle ställa upp i nästa 

val 2013, och han skulle inte heller överlåta makten till sin äldsta son som var militärens chef. 

Trots dessa löften fortsatte demonstranterna  med utökad press på presidenten. Efter flera 

månaders påtryckningar skrev slutligen president Saleh i november under ett avtal om sin 

avgång, detta leddes av grannlandet Saudiarabien. Saleh lämnade över makten till vice-

presidenten Abdi Rabbu Mansour Hadi som sin tur bildade en samlingsregering. Trots att 

Saleh lämnade makten fortsatte politisk instabilitet i Jemen vilket vidare eskalerade till 

en blodig konflikt mellan Huthirebellerna och Hadi ledd av regeringen. Huthirebellerna 

lyckades att ta över kontrollen av Sanaa som är huvudstaden och stora delar av norra Jemen i 

januari 2015. President Hadi lyckades fly till Aden som ligger i syd delen, han deklarerade 

Aden till tillfällig president resident och regerings verkställande stad (Uzi, 2014). 

  

I slutet av mars 2015 inledde Saudiarabien en militär intervention mot Huthirebellerna med 

syfte att ge stöd och återupprätta Hadi regeringen som är att internationellt erkänna 

regeringen i Jemen samt att bekämpa Huthirebellerna som stöds av Iran (Clausen, 2019 s.495 

-496). Den Saudi-ledda intervention fortsatte intensivt även under år 2016 och 2017. Dessa 

flygattacker och strider har orsakat och drastiskt förvärrat det humanitära läget i Jemen. 
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Ungefär 2.5 miljoner människor är på flykt i landet och över tusentals personer dog 

(Darwich, 2018). Konflikten pågår fortfarande än idag, utan något tydligt tecken på en 

lösning.  

  

2.2 Tunisien 

  

Tunisien ligger i ett väl planlagt område vid Afrikas Medelhavskust och under olika epoker 

ockuperades det av romare, osmanska riket, fenicier och fransmän. År 1954 inleddes 

förhandlingar för Tunisiens självständighet från Frankrike. Under denna period växte också 

den tunisiska nationalistiska rörelsen med sin karismatiska ledare Habib Bourguiba som 

senare grundade det nationalistiska Neo-Destour-partiet(Mccarthy, 2014 s.735-736).  

 

Efter två års förhandlingar antog Tunisien en ny konstitution och valde Bourguiba som den 

nya tunisiska republikens president  år 1956 (Murphy, 2013 s.232). Bourguiba var en själv-

proklamerad allierad med väst, som efterlyste fred mellan araberna och Israel. Han var också 

en självutnämnd pionjär i kvinnors rättigheter (Delaney, 1987 ; Murphy, 2012 s.251). Sedan 

strax efter sin uppstigning till makten, ändrade han konstitutionen, så att han kunde vara 

president hela livet. Bourguiba prioriterade utbildning och han legitimerade även abortlagen. 

Ett annat varaktigt arv från Bourguiba var hans fullständiga separation av militären från 

politiken och förbjöd dem att gå med i regeringspartiet .Under 70-talet och 80-talet blev 

Bourguiba alltmer auktoritär och förtryckte hårt på politisk islam dvs de islamiska partierna 

(Barany, 2011, s. 30-31; Murphy, 2012 ).  

 

Senare blev han sparkad i en blodlös statskupp av sin nyutnämnda premiärminister, Zayn al-

Abidin Ben Ali år 1987, med motiveringen att presidenten av hälsoskäl inte var lämplig att 

utföra sina nationella plikter. Ben Ali var inte ansluten till militären vid denna tidpunkt och 

som sin föregångare presidenten, distanserade han militären från staten.  Militärens funktion 

blev att fokusera på gränskontroll (Barany, 2011 s.31).  

  

Ben Ali återinförde val institutionen, men vann varje val då folk hade tvekan om att systemet 

var korrumperat. Han tillät en opposition existera, men gjorde det väldigt svårt för dem att 

fungera (Anderson, 2011 s.2). Ben Ali utökade sin brutala hemliga polis infrastruktur och 

begränsade pressfriheten. Detta var ramen för att fördjupa spänningarna i landet. Den 



 
8 

arabiska våren fick full kraft  efter att den 26-åriga fruktsäljaren Bouaziz protesterade mot 

regimen genom att bokstavligen tända eld på sig själv på grund av polisen tagit hans 

grönsaksskärra för att han vägrat betala mutor.  Bouaziz självförstörelse speglade  

frustrationen som många i Tunisien kände över fattiga socioekonomiska förhållanden och 

brutal behandling från myndigheter (Anderson, 2011 s.2-3).  

 

Arbetslösheten bland unga var mellan 40-45%  och cirka 50% av högskolestudenterna kunde 

inte hitta ett jobb i Tunisien (Världsbanken, 2010). Efter Ben Ali’s lämnade makten och 

flydde till Saudiarabien antog en civilkommitté ledningen av övergångsprocessen. Militärens 

chef, general Rachid Ammar, klargjorde från början att militären inte hade någon politisk 

insats i Tunisiens framtid (Barany, 2011 s.30) . Det första fria valet hölls i oktober 2011 och 

islamistpartiet Ennahda vann 41% av totala 217 platser. En regering utnämndes av 

församlingen, ledd av Ennahdas tidigare generalsekreterare Hamadi Jebali som 

premiärminister (Murphy, 2013; BBC, 2011).  

 

Under denna tid skrevs en ny konstitution som godkändes av folket genom folkomröstning. 

Trots att det fanns politiska spänningar lyckades det i slutet av januari år 2014 att göra 

konstitutionen klar och förberedda landet för det kommande president- och parlamentsvalet. 

Mer än hälften röstade ”JA” till den nya demokratiska konstitutionen som garanterar 

jämlikhet mellan könen samt ett start skydd för mänskliga rättigheter. Den betraktas också 

som liberal eftersom islamiska ”sharia lag” inte ligger till grund för rättskipning (Arieff & 

Humud 2014 s.2-3). Samma år hölls det demokratiska president och parlamentariska val. 

Idag är Tunisien klassificerat som ett demokratiskt land enligt Freedomhouse (2018). 

 

Freedomhouse (2019) undersökte de politiska och civila rättigheterna i Tunisien såsom 

valprocess, politiskt deltagande, yttrandefriheter, föreningsfriheter, rättsstatsprincipen, 

association och organisationsrättigheter samt statens funktioner. Efter en bredd undersökning 

har Freedom House klassificerat Tunisien som ett ”free” land med en skala 69% 

(Freedomhouse,2019). 

 

  
 

 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/tunisia
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3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet beskriver jag de tidigare forskningarna inom demokratiseringsstudier och 

därefter fokuserar jag på MENA-området.  

 

3.1 Demokratiseringsprocessen 

 

Begreppet demokrati och demokratisering kan vanligtvis lätt missuppfattas när det gäller 

innebörden eftersom båda orden är snarlika. Forskare som har studerat ämnet 

demokratiseringsprocessen har presenterat många olika definitioner och har slutligen lyckats 

få fram en standard modell inom detta område. Därför är det viktigt att avgöra vilken 

demokratiseringsprocessens indikator och motiveringar är. Begreppet framställer processen 

och hur den går igenom faser och förutsättningar för demokrati principer, där varje stat ska 

utföra det för att bli en demokratisk stat (Ekman m.fl., 2014, s.16-18). 

 

Traditionellt sätt har demokratiseringsstudier inom statsvetenskap klassificerats som 

jämförande politik, där forskarna vanligtvis har studerat auktoritära regimer och deras förlust 

av makt under olika tidsperioder. Idag har ämnet jämförande analys av regerings övergångar 

och maktskifte blivit utbredd inom statsvetenskap, men också i forskning inom andra 

akademiska discipliner som exempelvis internationella relationer och utvecklingsstadier 

(Ekman m.fl., 2014, s.18-19). 

 

Ekman m.fl. (2014) hävdar att de underliggande strukturerna i ett samhälle kan vara en 

möjlig förklaring till om demokrati är möjligt eller inte. Faktorer som till exempel  

modernisering, ekonomisk utveckling, utbildning, urbanisering och välfärd mm. skulle 

troligen leda till demokratisering, eftersom nya aktörer kräver representation och 

tillgänglighet i det politiska systemet samt i de andra viktiga plattformarna. Ekman m.fl. 

(2014) menar vidare att sinnet av demokratisering i förhållande till strukturer kan ses som 

deterministiskt. Det betyder att demokratiseringen är endast möjlig under vissa 

förutsättningar, men avgörande faktorer såsom socioekonomisk utvecklingsnivå eller en 

politisk kultur som är påverkbar för att främja en demokratisk atmosfär. 
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Under sent 1970-tal har Dankwart Rustow utvecklat en teori om fyra faser som icke 

demokratiska länder bör genomgå för att övergår till ett demokratiskt politiskt system. De 

första av de fyra stegen innebär att den nationella enheten bör accepteras och tas för givet 

som en enhet. Det andra steget är den förberedande fasen där Rustow (1970) menar att den 

dynamiska processen för demokratiseringen balanseras med syfte att utöka politiskt 

inflytande genom ett öppnade av det politiska systemet och reformer. I detta steg menar 

skribenten att aktörerna bör vara i väldefinierade grupper och frågan om demokratisering ska 

ha en djup betydelse för dem. Rustow (1970) konstaterar att det är viktigt att den nationella 

gemenskapen fortsätter, för att aktörerna ska nå ett samförstånd snarare än ett inbördeskrig.  

 

Den tredje fasen är beslutsfasen. Under den här fasen måste de höga politiska ledarna erkänna 

och acceptera förekomsten av mångfald i enighet, och detta borde vara ett medvetet beslut, 

följt av institutionalisering av viktiga aspekter av demokratiska förfaranden. Beslutet skulle 

kunna nås genom förhandlingar där de övriga aktörerna och grupperna som inte ingår i det 

politiska ledarskapet inkluderas. Slutligen beskriver Rustow fjärde steget som tillväjningsfas. 

Under den här fasen måste beslutet från det politiska ledarskapet implementeras i 

medborgarnas vardag samt bilda den nya politiska ordnings konsolidering (Rustow, 1970 s. 

350-360). 

 

Andra forskaren inom demokratiseringsstudier har hävdat att staterna går igenom 

liberalisering. Begreppet liberalisering innebär en reducering av förtryck och en ökning av 

det civila och mänskliga rättigheter samt pluralismen inom ett icke demokratiska stat. I denna 

fas bör ekonomisk liberalisering och andra viktiga reformer såsom yttrandefriheten till 

oppositioner och öppna debatten sätta igång. Även de fackföreningar, icke statliga 

organisationer och det civilsamhället bör liberaliseras (Ekman m.fl., 2014 s 19).  

 

Vidare, under år 1990 var övergångsfasen den mest debatterade termen i den jämförande 

politiken. Rustow (1970) var en av de första som började använda begreppet “Transition” i 

sin artikel "Transitions to democracy". Begreppet övergång har i praktiken ofta använts i 

regim övergången från icke-demokratiska till demokratiskt politiskt system. Termen kan 

också användas i motsatt riktning, från demokrati till icke-demokrati (Huntington, 1991 s.14-

27).  
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Den sista fasen av demokratiseringsprocessen är konsolideringsfas som kräver att 

demokratiska värden sprids i hela samhället och implementeras. En första karaktärisering av 

konsolidering är vad Dahl (1989) kallade ”polyarki”. Demokratisk konsolidering innebär 

demokratisk stabilitet och kontinuitet. Det är dock viktigt att markera att stabilitet och 

kontinuiteten inte automatiskt innebär en demokratisk konsolidering. Demokratisk 

konsolidering handlar om kvaliteten av stabilitet, institutionalisering av politiska härskare och 

legitimitet, det vill säga hur de följer den demokratiska spelregler. Eftersom begreppet 

demokratisk konsolidering är ett multi eller flerdimensionell begrepp, har de flesta forskarna 

valt en bred definition som innefattar att den demokratiska regimen bör legitimeras och får 

acceptans av alla politiska aktörer och medborgare (Diamond, 1999 ; Ekman m.fl., 2014 s.27-

31). 

 

Ytterligare har forskarna inom demokratiseringsstudier upptäckte en fjärde fas som är 

internationella interventioner som innebär att internationella aktörer lägger sig i och försöker 

påverka inhemsk politiskt system i ett land för att främja demokratiska krafter.  

I doktorandsavhandling “Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and 

Significance of Democracy Promotion” skriven av Daniel Silander (2005) studeras faktorer 

som gynnar demokratisering. Skribenten analyserar EU:s roll i demokratiseringsprocessen i 

Vitryssland, Slovakien och Jugoslavien (Silander 2005). Silander (2005) hävdar att det finns 

två olika metoder där “Democracy promotor” det vill säga demokratifrämjande används. Det 

ena är den övertygande metoden som syftar till att övertyga den riktade staten att anta 

demokratisk standard genom att hjälpa ekonomiskt och vägledning. Den andra är tvingande 

metoder som är baserade på att hota med bestraffning såsom att använda militär intervention 

när politiska och ekonomiska försöken misslyckats (Silander 2005, s 99). Silander (2005) 

betonar vikten av att använda både “top-down” och “bottom-up” metoder för att komma fram 

till en effektiv demokratiseringsprocess. Internationella interventioner har blivit vanligare 

under de senaste två decennierna, i Kosovo år 98-99, Irak i år 2003 och i Libyen år 2011.  

 

I artikeln “Will More Countries Become Democratic?” skriven av Huntigon (1984) beskriver 

skribenten hur demokrati utvecklades historiskt genom att analysera olika tidsperioder. 

Huntington (1984) hävdar att det finns ett antal faktorer som spelar stor roll när det gäller 

demokratispridningen runt om i världen. Skribenten argumenterar för att ekonomisk tillväxt, 

sociala strukturer, kulturella kontext, politisk stabilitet och den externa miljön är 

grundläggande faktorer till demokratisering (Huntington 1984). 
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Slutligen framställer Geddes (1999) som syntetiserar i sin artikel “What we know about 

democratization after twenty years” resultatet av ett flertal forskningsstudier om 

demokratisering som har publicerats under 20-talet. Författaren beskriver hur ekonomisk 

stabilitet har bidragit till demokratisering i många länder runt om i världen. Även ett annat 

viktigt faktum är att regim övergångar av alla slag är mer troliga under ekonomiska 

nedgångar (Geddes 1999). 

 

 

 

4. Teoriramverk: Larry Diamond  

I det här kapitlet beskriver jag fördjupat Larry Diamond (2008) demokratiseringsmodell som 

är hämtad ur boken ” The spirit of democracy - the struggle to build free societies throughout 

the world”. Diamond (2008) förklarar fyra interna faktorer och fem externa faktorer som är 

grundläggande förutsättningar för att demokratisering grundas i ett land. Jag har valt att utgå 

ifrån Diamonds teori på grund av att teorierna är sammanfattning av de faktorer som 

utvecklats av andra forskaren i ämnet på ett systematiskt strukturerarat sätt, teorierna är inte 

komplicerade att förstå samt hänger de ihop med tidigare forskning som jag presenterade i 

kapitel tre. Diamonds teori påstår att det finns samband mellan demokratisering och en 

ekonomisk utveckling. Larry Diamond är också en framstående forskare inom 

demokratiseringsövergångar och mindre än ett år innan folkupproret började, hävdade 

Diamond i sin kända artikel ” why are there no arab democracies?” att politiska förändringar 

kommer ske i MENA-området samt att befolkningen kräver ett regim byte för att övergå till 

ett demokratiskt politiskt system (Diamond, 2010 s. 102-103).  

 

 

 

4.1 Interna faktorer  

Auktoritär splittring 

En av de främsta och grundläggande faktorerna Diamond (2008) hävdar i hans teori är 

auktoritär splittring. När auktoritära regimer övergår till ett demokratiskt politiskt system kan 
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det leda till interna splittringar som medför förändringar. Det innebär att de demokratiska 

övergångarna oftast börjar som en följd av splittring i den auktoritära regimen som händer 

direkt eller indirekt (Diamond, 2008, s.90). I en demokratisk övergångsprocess medför 

ledarskap i det auktoritära en väsentlig funktion där regimen och deras motståndare har haft 

överenskommelser som har tillhandahållit regeringen kontroll över hur och i vilken grad 

demokratin kan påverkas. Två villkor som följer ledarskapets inverkan på 

demokratiseringsprocesser är "hard-liners och soft-liners". En ledare som är betraktad som 

"hard-line" är ofta en elit eller en ledare som har all makt och tar inte hänsyn till andras 

tankar eller politiska förslag. I kontrast till ledare som är anses vara "soft-liners" vilka 

tillämpar makt genom att lyssna på sina medborgare och använder en rationell strategi att 

reglera (Diamond, 2008 s.93; Huntington 1992).  

 

Diamond (2008) poängterar att auktoritära regimer förlorar sin legitimitet när de misslyckas 

att verkställa sina statsplikter eller misslyckas med sina uppsatta mål. Många auktoritära 

regimer har inte förlorat sin position och makten de har åstadkommit eftersom medborgarna i 

de länder inte har identifierat nödvändigheterna av att ej ha en auktoritär regim landet och har 

inte ambitioner om vad de behöver i sitt samhälle (Diamond, 2008 s.94). Vidare tar Diamond 

(2008) som exempel, de auktoritära stater i Östeuropa vilka kunde behålla sin ställning och 

makten under många år, eftersom de hade resurser som skulle underlätta att använda 

korruption gentemot militärer, högsta byråkrater, partieliten och affärsmän för att behålla 

makten. När ett land befinner sig i dåligt skick ekonomiskt och skatteintäkter inte är 

tillräckliga för att täcka kostnader vänder sig diktaturerna till att utnyttja naturliga resurser 

som olja, diamanter och andra typer av mineralförmögenhet. Diamond (2008) hävdar att olja 

är en av de främsta naturresurser som bidrar till att diktaturen kvar i makten.  

 

 

 

 

 

Auktoritära utvecklingar 

Den andra interna faktorn som Diamond (2008) beskriver i sin bok ”The spirit of democracy”  

är när auktoritära regimer lyckas att leda landet framåt med ekonomisk tillväxt som drivande 

faktor. I många stater som Taiwan, Sydkorea, Brasilien, Spanien och Chile har den 

ekonomiska utvecklingen främjat en auktoritär regim. Den ekonomiska tillväxten och 
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utvecklingen har bidragit till en utbildningstillväxt bland medborgarna, mer tillgång och 

möjlighet till information samt ökad medvetenhet om demokratisering i världen bland 

befolkningen i de länderna. Det kommer dessutom att bidra med goda förutsättningar för 

ett demokratiskt politiskt system för att etablera sig i ett tillstånd (Diamond, 2008 s.95). 

En acceleration av ekonomisk tillväxt inom en auktoritär stat skapar två möjligheter enligt 

Diamond (2008). För det första kommer den ekonomiska utvecklingen leda till att 

övergången till demokratiska system är möjligt och för det andra kommer en ökad tillväxt att 

upprätthålla demokratin när den har påbörjat (Diamond, 2008, s.97). Sambandet mellan den 

ekonomiska utvecklingen och demokratiseringsprocessen har varit en av de mest betydande 

teorierna i demokratiseringsstudier och den utvecklades av Seymour Lipset (Diamond 2008). 

Enligt Diamond är förhållandet fortfarande starkt mellan demokrati och ekonomisk 

utveckling trots att mindre ekonomiskt utvecklade länder har blivit demokratiska (Diamond, 

2008 s.97). 

 

 

Åsiktsfrihet 

Fria värdering är den tredje faktorn som spelar stor när det gäller demokratiseringsprocessen 

(Diamond 2008). Vidare hävder Diamond att en ekonomisk tillväxt leder samhället till en 

demokratisk kultur (Diamond, 2008 s.98). Diamond menar även att när den ekonomiska 

utvecklingen och nationella inkomsten har förbättrats kommer ojämlikhet bland medborgarna 

minskas som i sin tur påverkar de politiska och sociala skillnaden mellan olika grupper och 

klasser (Diamond, 2008 s.98). En annan anledning är att utbildade personer tenderar att 

acceptera olika åsikter, respektera minoritetsrättigheter, uppskatta frihetens inverkan och bli 

tillitsfull enligt människors uppfattning, även det ger mer möjlighet att sprida information 

genom att använda datorer och annan teknik som gör det svårt för diktaturerna att kontrollera 

eller hindra på något sätt (Diamond 2008 s.99). 
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Civila samhället 

  

Det civila samhället spelar en avgörande roll för att en demokratiseringsprocess ska sätta 

igång och bli ett starkt motstånd gentemot auktoritära regimer. Det civila samhället är när 

individer agerar gemensamt och samarbetar med varandra fritt och självständigt för deras 

gemensamma intressen och statens inflytande inte existerar (Carothers & Barndt, 1999, s.18). 

Medborgarna grundar egna organisationer, inser deras politiska frihet och rättigheter samt 

organiserar demonstrationer för att tala om deras åsikter och försvara de mänskliga 

rättigheterna (Diamond 2008). Ett annat kännetecken av övergången till demokrati är när det 

politiska intresset ökar bland de sociala klasserna såsom industrialister, mekaniker, 

markägare, bankirer och de inser att den auktoritära regimen har misslyckats och deras 

långsiktiga intressen kan komma till skada (Diamond, 2008, s.103). När formella och icke-

formella organisationer ökar i det civila samhället lyckas det förändra maktbalansen, de civila 

samhällena gagnas och den auktoritära regimen går från dominerande till defensiv ställning. I 

många stater är graden av fri organisation och föreningsfrihet en symbol för demokratinivå 

(Diamond, 2008 s.104). Om det civila samhället vill ta över den auktoritära regimen mot en 

demokratisk övergång krävs att det bildas enade organisationer trots klass eller politisk 

bakgrund som individerna tillhör till (Diamond, 2008 s. 105). 

  

4.2 Externa faktorer  

Diffusion och demonstrationseffekt  

  

Diamond (2008) presenterar att den första externa faktorn som driver demokrati som 

begrepp, idéer, modeller är igenom demonstrationseffekt som sprids ut genom gränserna och 

diffusionseffekter.  Med diffusionseffekter menar Diamond (2008) att via en student som har 

studerat utomlands eller en medborgare som har varit utomlands på semester kan komma 

tillbaka som demokratiförespråkare och sprida vidare anti auktoritära åsikter till de andra 

medborgarna och uppmuntra demokratisering i landet (Diamond 2008 s.110).  

Huntington (1992) kallade dessa snöbollseffekter och menar att länder som är lika varandra 

när det gäller kultur, religion eller ligger i samma geografiska område kan inspirera och lära 

varandra om hur demokratiseringsprocessen kan utformas, eller sker samt vilka misstag man i 

största mån kan undvika.  
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Fredliga påtryckningar  

 

Internationella demokratiska länder och aktörer har ofta lyckats med att använda sig av 

fredlig påtryckning gentemot auktoritära regimer för att främja och upprätthålla mänskliga 

rättigheter och demokrati. Historiskt, har tre sätt använts när västra demokratiska länderna 

pressat de auktoritära regimerna; 

● Ekonomiska förbindelser som handel, investeringar och lån 

● Säkerhetsavtal 

● Sociala band som turism och icke- statliga organisationer (NGO)   

Vidare hävdar Diamond (2008) att det fredliga trycket brukar vara genom tre överväganden 

och överlappande tillvägagångssätt: konditionering av bistånd, sanktioner och diplomati. 

Diamond (2008) stryker under att diplomati är ett effektivt sätt att främja demokratin, särskilt 

när politisk kris sker i auktoritära regimer. 

 

 

Begränsningar av bistånd och sanktioner 

 

Diamond (2008) menar att sanktionerna och begränsningar av bistånd kan fungera bättre och 

ge snabbare resultat när de auktoritära regimerna har ett starkt band till, eller är beroende av 

de västerländska demokratiska länder, är de dock inte beroende leder det till att relationen 

försämras och därmed försvinner övertaget. Sanktionerna är inte lika effektiv som de fredliga 

påtryckningar och ofta misslyckas (Diamond 2008, s.112 - 117). 

 

Demokrati Assistant 

 

Sedan den tredje vågen av demokratisering dvs. i mitten av 1970 har det ökat demokratiskt 

bistånd, där demokratiska stater eller institutioner försöker åstadkomma att ge mer stöd för att 

förbättra civila samhällen, skapa demokratisk kultur, stärka institutioner och genomföra fria 

val i andra stater som inte är demokratiska men har goda möjligheter till demokratisering. 

Målet var att genom olika slags donationer stödja civila samhällen för att pressa sina 

auktoritära regimer och ledare att uppnå fria samhällen. Andra inflytelserika aktörer som har 

bidragit demokrati i samhällen efter konflikter är FN, Europeiska unionen och andra 

mellanstatliga aktörer. Valet har varit centralt i demokratibiståndet, där många väststater har 

stöttat med hjälp och bistående för att stärka politiska partier, rättsliga förfaranden, mänskliga 
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rättigheter, administration och system för kontroll av korruption, utbildnings agendor samt 

självreglerande medier. Utöver ekonomiskt, socialt och valbart stöd har demokrati 

programmen erbjudit utbildning och undervisning om hur man kan förbättra volontärs 

nätverk, kampanj organisationer, allmänhetens och demokratiska strategier när man väljer 

kandidater och medlemmar (Diamond, 2008 s.127). 

 

 

 

 

 

Demokratisering genom våld 

 

Det sista möjliga steget är när globala aktörer tvingar eller hotar en auktoritär regim. 

Demokrati med våld är i allmänhet det sista alternativet för internationella aktörer som väljer 

att främja demokratin, dock är det omöjligt att skapa en ny kultur och fred direkt. Diamond 

(2008) förklarar att militära insatser är de vanligaste som kan förekomma men resultatet är 

ofta det minst framgångsrika när det gäller att främja demokrati (Diamond, 2008 s.128-129 ; 

Silander, 2005). 

 

 

5. Metod och material  

“Valet av forskningsdesignen är ett av de viktigaste besluten man har att fatta inom ramen för 

en undersökning; viktigt inte minst därför att det är svårt att ändra under resans gång” 

(Esaiasson m.fl., 2017 s. 87). 

  

För att begränsa mina intressen till en enda fråga är det viktigt för mig att tillämpa en lämplig 

metodik. Syftet med denna studie är att undersöka varför demokratiseringsprocessen i 

Tunisien och Jemen resulterade i två olika utfall. I denna uppsats tillämpar jag en jämförande 

fallstudie där jag utgår från Diamonds teori. I följande avsnitt ligger en fördjupad förklaring 

av denna metod. 
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5.1 Metod  

Metoden som denna uppsats använder sig av är en jämförande fallstudie. Historiskt ligger en 

jämförande metod till grund för allt när det gäller systematiskt vetenskapligt undersökning 

och har ett eget tillvägagångssätt. Komparativa studier är en lämplig metod kring 

generalisering av olika fenomen (Badersten & Gustavsson 2015). I denna studie har jag valt 

att göra en jämförande fallstudie mellan Jemen och Tunisien för att kunna kartlägga faktorer 

till att Tunisien lyckades med demokratisering medan Jemen misslyckades med 

demokratisering efter den Arabiska våren. 

  

När det gäller forskningsdesignen i denna uppsats, kommer “Most smilar systems design” att 

tillämpas, som förkortas ”MSS”. Metoden är välkänd bland forskarna inom komparativ 

politik. Vanligtvis i  MSS undersökningar är det viktigt att välja fallen strategiskt, dvs att 

fallen ska vara så lika som möjligt som till exempel oberoende variabler och att sökning av 

information samt sammanställning av material stämmer överens när man funnit 

jämförandepunkter. Problemet med MSS är att det är svårt att uppnå homogena analysenheter 

som man vill ha i sin studie (Esaiasson m.fl. 2017 s. 103 ; Badersten & Gustavsson 2015). 

För att resultatet i denna uppsats ska ses trovärdig kommer används  konkurrensanalys. 

Fördelen med konkurrensanalysen är att man inte kommer vara i behov av så mycket data 

eller behöva eftersöka ”kausala mekanismer” mellan den oberoende och beroende variabeln 

(Esaiasson, 2017, s.107). 

 

”Ett skäl till att statsvetare ofta föredrar att ett urval baserat på principen om ”mest lika” är 

nog lättare och mer arbetsbesparande sätt att genomföra en undersökning på” (Badersten & 

Gustavsson, 2015 s. 106). Vidare hävder Badersten och Gustavsson (2015) att designen 

passar bäst att tillämpa i länder som tillhör samma geografiska område eller har samma språk 

och kultur.   

  

I MSS studie är det också möjligt att göra en bakåtvänd MSS studie där man redan vet värdet 

av beroende variabeln. Bakvänd MSS designen är oftast den enda möjliga, eftersom det kan 

vara komplicerat att veta värdet på den oberoende variabeln utan att först göra en omfattande 

studie och undersökning. Däremot krävs det stor variation på  beroende variabeln för att inte 

riskera att få fel uppfattning om sambandet mellan verken och orsak, därför är det jätteviktigt 

att välja fall strategiskt (Esaiasson m.fl. 2017). Beroende variabeln innebär den faktor som 
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ämnar förklara och oberoende variabler betyder faktorer som man tror påverkar den beroende 

variabeln (Hague m.fl., 2016 s.94). I denna uppsats är den beroende variabeln 

demokratiseringsprocessen och jag kommer undersöka de oberoende variablerna som är 

utvalda av Larry Diamonds teori dvs två interna faktorer och två externa faktorer sedan 

kommer jag applicera på de två valda länderna. De fyra faktorerna är Auktoritära splittringar, 

Civilsamhället, Diffusions – demonstrationseffekter och fredliga påtryckningar. Anledningen 

att dessa faktorer har använts är för att de är lättast att mäta, samt att de skapar tydliga 

jämförelsepunkter, tidsskäl, samt tillgänglighet till pålitliga källor. Som tillvägångsätt för att 

kunna mäta de utvalda interna och externa faktorerna kommer jag använda mig av relevanta 

vetenskapliga artiklar och litteratur.  

  

  

Eftersom huvudsyftet i min studie är att förklara varför det ena landet lyckats och det andra 

misslyckades i demokratiseringsprocessen efter Arabiska våren är det tre olika studier man 

kan applicera, dessa är teoriutvecklande, teoriprövande och teorikonsumerande (Esaiasson 

m.fl. 2017 s. 89). 

  

I denna studie har jag valt att utgå från en teorikonsumerande studie där jag ska applicera 

utvalda faktorer av Larry Diamonds teori interna och externa faktorer som är hämtad ur hans 

bok ” The spirit of democracy - the struggle to build free societies throughout the world” 

Diamond skriver om vad som driver demokratiseringsprocess och demokratifrämjandefaktorer 

 som förhoppningsvis förklarar varför Jemen inte demokratiserades medan Tunisien 

demokratiserades. Skillnaden mellan teoriprövande och teorikonsumerande är att i 

teoriprövande testas teorierna för att se om den håller en högre förklaringsnivå än vad andra 

teorierna kan påvisa (Esaiasson m.fl. 2017). 

  

Vidare i teoriprövande, prövas teorierna för att se om den försvagas eller förstärks i 

förklaringsnivå. Därmed i teoriprövande sätts teorin i centrum och fallet är sekundärt därför 

är det viktigt i vilken utsträckning som resultatet kan generaliseras till det andra fallet. 

Däremot när det gäller teorikonsumerande sätts själva fallet i centrum och man ska applicera 

tidigare teori för att se om dessa kan förklara händelseförloppet (Esaiasson m.fl. 2017). 
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5.2 Val av Fall 

  

Det är intressant att studera om Arabiska våren generellt, dock är det mer intressant för mig 

att jämföra Jemen och Tunisien som resulterade i två olika utfall. Freedomhouse Index 

rapport (2019) klassificerar Tunisien som ett “free” land och Jemen som “not free”. I nuläget 

har Tunisien stabilt politiskt läge där bland annat  fria val och demokratiska värderingar 

tillämpas, i Jemens fall är läget ostabilt både politiskt och ekonomiskt, och den arabiska våren 

ledde till ett inbördeskrig (Freedomhouse, 2018). 

  

Båda länderna har så många likheter såsom att de ligger i det geografiska MENA området, 

Islam är den dominanta religionen, huvudspråket är arabiska också båda Jemen och Tunisien 

har haft liknande diktaturer som har suttit i makten över två decennier med stark kontroll 

gentemot oppositionen. Dessa två länder har många gånger fått hård kritik eftersom de brutit 

mot de mänskliga rättigheterna och medborgarnas grundläggande rättigheter. Båda länderna 

har blivit koloniserade av europeiska länder . Jemen och Tunisien ligger i ett väldigt 

strategiskt område när det gäller handelstransport. I Tunisien var den Arabiska våren 

startpunkten den 17 december 2010 och i Jemen var det den 17 januari 2011 (Globalis 2019). 

I kapitel två har vi sett hur den historiska bakgrunden ser ut för både länderna. Man kan 

konstatera att Jemen och Tunisien är lika i de ovannämnda faktorerna men i vissa fall ser man 

olikheterna som till exempel att Jemen var uppdelat i norr och Sydjemen som senare 

förenades år 1990. I dagsläget pågår ett inbördeskrig i Jemen sedan år 2015 då utländska 

makter i ledning av Saudiarabien ingripit för att stödja den internationella erkända regeringen 

(Freedomhouse, 2018). Tunisien har gjort stora demokratiska framsteg efter den Arabiska 

våren såsom fria val och folkomröstning till demokratisk konstitution och enligt 

Freedomhouse som har en skala mellan 0-100, lägst är 0 och högst är 100. Freedomhouse 

klassificerade Tunisien som ett demokratiskt land där värdet blev 69 av 100 på denna 

mätning (Freedomhouse,  2019).  

 5.3 Material   

Uppsatsens material samlas in via olika relevanta vetenskapliga artiklar som är hämtade från 

MDH:s databas, relevanta böcker, digitala länkar, statistik från världsbanken, och FN:s 

hemsida för att hämta rapporter om de valda fallen. Jag kommer även att använda Freedom 

House Index som är en oberoende “watchdog” organisation som är inriktad på utbyggnaden 
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av frihet och demokrati runt om i världen. Freedom House analyserar utmaningarna mot 

frihet, förespråkar större politiska rättigheter och medborgerliga friheter samt stödjer 

frontlinje aktivister för att försvara de mänskliga rättigheterna och främja demokratisk 

förändring. Freedom House grundades år 1941 och sedan dess har deras forskning kring 

demokrati slagit igenom runt i världen. Varje år publicerar Freedom House en rapport om 

demokrati i världen. Enligt Freedom House värderas världens länder som demokratiska eller 

icke-demokratiska. Således klassificeras länder som demokratiska om de är klassificerade 

som ”Free” av Freedom House index och som icke-demokratiska om de är klassificerade som 

”Partly Free”  eller ”Not Free”. Den högsta poängen på deras skala är ”100= Most Free och 

0= Least Free”. I stor utsträckning har Freedom house samlat in data som belyser Larry 

Diamonds demokratiseringsmodell därför har denna studie valt att kombinera med detta. 

  

När det gäller digitala länkar använder jag mig  av globalis.se, BBC nyhets sajt, The 

Guardian, Regeringen.se för att ta fram fakta om arabiska våren. För analys delen används 

bland annat vetenskapliga artiklar, världensbanken, Freedom House och Nobel Peace Prize 

organisation. Det huvudsakliga materialet för uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Larry 

Diamonds teori hämtat ur boken  ” The spirit of democracy - the struggle to build free 

societies throughout the world”. Diamond (2008) listar i sin bok nio faktorer som driver 

demokratiseringsprocesser, fyra av de nio faktorerna är interna faktorer och fem resterande 

faktorerna är externt.  

  

  

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad skriven av Esaiasson 

m.fl. (2017)  är metodboken som är central i denna studie. Jag valde metodpraktikan för att 

öka trovärdigheten samt säkerställa när det gäller att välja ett lämpligt metodval i den här 

studien. På grund av att studien grundas på sekundärt källmaterial är det viktigt för mig att 

kontrollera allt material, dvs vara källkritisk, för att öka trovärdigheten av källmaterialet. Jag 

har även kontrollerat samt granskat materialet mot andra källor för att säkerställa 

äkthetsbedömningen. En annan essentiell anledning att jag ska vara källkritisk, sortera och 

göra noggrann granskning är för att minska tendentiösa källor (Esaiasson m.fl., 2017 s. 290-

295). För att få en stabil grund i metod delen i denna uppsats kombinerade jag med boken 

“Comparative government and politics: an introduction” av Hague m.fl. (2016) och  “Vad är 

statsvetenskap – Om undran inför politiken” av Badersten och Gustavasson” (2015).  
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5.4 Avgränsning  

 

Ett flertal avgränsning har gjorts i denna studie. För det första när det gäller tidsperioden har 

avgränsning skett mellan år 2010 till 2018 då den arabiska våren startade i slutet av 2010. För 

det andra när det gäller Diamonds (2008) interna och externa faktorer har jag valt att tillämpa 

och undersöka två interna faktorer och två externa faktorer för att få en djupare bild, detta är 

på grund av tidsbrist som gör det komplicerad att undersöka alla de nio faktorerna av Larry 

Diamonds teori.  

 

Anledningen till att jag har valt att titta närmare på Auktoritära splittringar är att det är ett 

viktigt moment och en avgörande roll då övergångsprocessen startar.  När det gäller andra 

interna faktorer i det civila samhället menar både Diamond (2008) och Freedomhouse att 

Civila samhället spelar en stor roll när det gäller demokratiseringsprocessen därför vill jag 

undersöka närmare hur det ser ut för de två valda länderna. Jag har även valt dessa faktorer 

för att de är lättast att mäta samt att de skapar tydliga jämförelsepunkter.   

 

När det gället de externa faktorerna har jag valt att applicera diffusion-demonstrationseffekter 

för att undersöka snöbollseffekterna. Slutligen valde jag att undersöka  de fredliga 

påtryckningarna i både länderna. Anledningen är att både Freedomhouse, Diamond och 

tidigare forskning inom ämnet understryker vikten av det internationella samfundets roll i 

demokratiseringsprocesser i de icke demokratiskaländerna.  
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6. Analys  

 

6.1 Demokratiseringsprocessen i MENA 

 

Möjligheten om demokrati och demokratisering i arabvärlden och MENA-regionen har varit 

föremål för debatt bland forskare som studera demokratiseringsstudier. Ämnet har diskuterat 

länge men nulägets aktuella betydelse ligger i det folkuppror som MENA-regionen gick 

igenom, vilket många forskare betraktade som en fjärde demokratiseringsvåg (Abushouk, 

2016 s.66). Dessa stater tenderar att falla tillbaka till auktoritära styren, där samma familjer 

har styrt under årtionden och alla är på något sätt vilseledda (Coetzee, 2013). Majoriteten av 

MENA-staterna har en hög grad av korruption och de flesta upplever stora utmaningar om 

legitimitet (Diamond, 1999 s.270-271). 

 

 

Imai och Zeren (2017) hävdar att naturresurser har en negativ inverkan på 

demokratiseringsprocessen. Stater som har olja som naturresurs tenderar att bli mindre 

demokratiska eftersom oljeinkomsten medför konsekvenser för de civila samhällena och de 

politiska organisationerna blir mindre effektiva. Riskerna är att eliterna i MENA-regionen har 

förmåga att utnyttja den växande ekonomin för att styra och ha kontroll över samhället samt 

påverka de demokratiska framstegen genom att använda manipulation (Imai & Zeren, 2017). 

 

Jamal (2006) understryker att ingen av den arabiska politiska kulturen eller islam religionen 

har något samband med den svaga potentialiteten att MENA blir demokratiskt. Hen menar 

vidare att Islamism är en reaktion på fattigdom, förtryck och västerländsk dominans inom den 

internationella arenan. Det är alltså inte är islam i sig som orsakar auktoritär politisk systemet 

i MEN-regionen, dock finns andra underliggande sociala strukturer som har samband med 

detta. Skribenten hävdar att högutbildade och medelinkomst personer i arabvärlden är 

prodemokratiska dock lågutbildade och låginkomst personerna är emot att demokrati 

etableras i dessa länder (Jamal,2006 s.59-60; Imai & Zeren, 2017). Enligt Buehler (2009) 

poängterar att det finns muslimska länder som är demokratiska land exempelvis Indonesien är 

en av världens största muslimska stater som är demokratiskt samt världens tredje största 

demokrati. Landet har 230 miljoner och 85% av befolkningen är sunnimuslimer (Buehler, 

2009 s.51).  
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Mohamed (2007) hävde för att de auktoritära regimerna i Arabvärlden är det största hindret 

till att tillämpa demokrati, samtidigt menar skribenten också att USA’s politiska agenda i 

Mellanöstern har misslyckats att skapa de grundläggande förutsättningarna för demokrati 

samt att reformera den politiska strukturen i Arabvärlden (Mohamed, 2007).  En annan aspekt 

som skribenten lyfter upp är att folk i arabvärlden ser den demokratiska värdegrunden som ett 

hot gentemot deras kultur, religion och tradition och detta gynnar regimerna som har makten 

(Mohamed 2007). Vidare påpekar Mohamed (2007) att den positiva bilden av USA i 

Mellanöstern har sjunkit radikalt på grund av att USA försvarar främst deras nationella 

intresse och detta har bidragit till ett lågt förtroende på USAs politiska agenda riktat mot 

Mellanöstern (Mohamed, 2007). Ett annat argument har ifrågasatt huruvida demokrati kan 

resa bortom väst och huruvida det är i västländernas intresse att få dessa andra länder att bli 

demokratiska (Diamond 2013). 

 

Sammanfattningsvis anser jag att det inte är islam i sig som orsakar auktoritär politiskt 

system i MENA-regionen, det finns andra underliggande sociala strukturer som har samband 

med detta. Det finns tydliga optimistiska bilder att dessa länder kan utvecklas mot demokrati 

eftersom den stabila ekonomiska utvecklingen kan vara en bra förutsättning för att en 

demokrati etableras i MENA-området. Tidigare forskning har även visat att det finns 

samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering.  

 

 

6.2 Interna faktorer 

Auktoritära splittringar i Jemen  

Ali Saleh styrde Jemen över 30 år med järnhand. För att klara det anlitade Saleh sin egen klan 

och sina nära släktingar och överlämnade de flesta poster, inklusive viktiga militär och 

säkerhets kommandon till dem. Ett exempel var  hans son Ahmed kommendant av den 

jemenitiska “ Elite Republican Guard”. Militären och säkerhetsstyrkorna i Jemen var 

uppdelade i olika enheter som ofta hade mindre kommunikation, dock var huvuduppgifterna 

att försvara landet och bevara regimen (Barany, 2011 s. 33).  

  

Under arabiska våren spelade militären i Jemen en stor roll för regimen och de använde sig av 

mängder av våld gentemot demonstranterna. Dock förändrades relationen mellan militären 
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och regimen den 18 mars år 2011 då säkerhetsstyrkor sköt ihjäl 52 demonstranter. Denna 

händelse inledde en splittring av militären i Jemen. Den största förlusten för regimen var när 

general Ali Mohsen al-Ahmar  utropade sitt stöd till demonstranterna och varnade att 

använda våld gentemot dem. Detta inspirerade ett flertal generaler att anknyta sig till General 

Al-Ahmar sida (Knights, 2013 s. 278).  

  

Splittringarna i militären i Jemen resulterade i att både demonstranterna och regimen hade 

beväpnade styrkor som i sin tur bidrog till att den arabiska våren i Jemen blev våldsam och 

blodig. Även när Saleh lämnade ifrån sig makten fortsatte militära splittringar i Jemen till 

flera subenheter. Detta gjorde det svårare att införa och upprätthålla ett styre i landet. Det 

fanns även i Jemen flera andra militär aktörer som stred mot varandra, 

såsom Huthirebellerna, klanmilitisa, Syd-secessionisterna och Al-Qaeda ( Knights, 2013 s. 

280- 285).  

  

Auktoritära splittringar i Tunisien  

Arabiska våren i Tunisien karaktäriseras som  det med minst dödsfall eller andra former av 

våld gentemot demonstranterna. En aspekt att ta hänsyn till är den rollen som militären 

spelade under hela processen. Militären i Tunisien har alltid varit en separat enhet från den 

verkställande politiken samt är militärens storlek liten  i jämförelse med resten 

av arabvärlden. Befolkningsmässigt är Tunisien dubbelt så många som Libyen, men har 

hälften så stor militär. Tunisiens första ledare Habib Bourguiba, distanserade militären att 

spela en politisk roll i Tunisien genom att förbjuda någon politisk aktivitet och ta bort 

officerare med politisk agenda (Lutterbeck, 2013 s.33-34). Den tunisiska armén visade en 

öppenhet och pro-reformrörelser dvs folkuppror år 2010.  General Rachid Ammar som var 

militärens chef i Tunisien gav sin order att inte använda våld mot demonstranterna, samt 

varnade polisen att militären inte accepterar om de började skjuta demonstranterna 

(Lutterbeck , 2013 s. 34-35). Den tunisiska armén använde inte sin makt för att attackera 

demonstranterna eller regimen under revolutionen, men däremot verkade de vara benägna att 

stödja revolutionen. Med tanke på den roll som den tunisiska militären spelade under 

revolutionen, där ingen stor konflikt blev ger det förhoppning att landet i framtiden går 

samma väg. 
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Jämförelse  

Både Tunisien och Jemen uppfyller det första kravet av Diamonds teori då det skedde en 

auktoritär splittring i båda länderna under arabiska våren. Rollen av militären är mycket 

avgörande för att upprätthålla statens struktur såväl som statens överlevnad i fred och i 

konflikt perioder. Den tunisiska militärens struktur är fundamentalt annorlunda än den 

jemenitiska strukturen. Den tunisiska militären hölls borta från politiken sedan landets 

självständighet, och de deltog inte i någon social eller ekonomisk verksamhet i landet. Dock 

var den enda funktionen av militären  i Tunisien att bevaka gränser. Under arabiska våren 

vägrade militären i Tunisien att hålla Ben Ali i makten eller att använda våld gentemot 

demonstranterna. Vidare när Ben Ali flydde till Saudiarabien och avgick från 

presidentposten, behöll militären i Tunisien  sitt neutrala läge och hade ingen inverkan eller 

politisk inflytande för att påverka övergångsperioden på något väsentligt sätt. Sättet som 

militären agerade i Tunisien under och efter arabiska våren var en stor anledning till den 

lyckade revolutionen i Tunisien samt bidrog till landets demokratiseringsprocess och 

framsteg. Ytterligare hade militärens beteende i Tunisien en avgörande faktor till den fredliga 

demonstration som var den minst våldsamma revolution under arabiska våren i jämförelse 

med de andra länderna i MENA-områden.  I Jemens fall var militären helt annorlunda då de 

uppdelades mellan regimen och demonstesterna. Däremot var lojaliteten av militären och 

säkerhetsstyrkor ganska stor gentemot Saleh’s regim eftersom den var klanbaserad och hans 

närmaste släktingar hade de högsta militärposterna. En grundläggande faktor var att den 

arabiska våren i Jemen resulterade i en våldsam och blodig revolution, detta var sättet som 

militären och säkerhetsstyrkorna agerade på. Anledningen att Ben Ali fick avgå snabbt var att 

han förlorade förmågan att skapa ordning bland militären. Diamond (2008) hävdar att 

diktatorerna behåller makten längre när de har stöd av militären. 

 

  

Civila samhället i Jemen  

 Det civila samhället i Jemen var livfullt och mångsidigt men mycket fragmenterat internt 

(Carabico, 1998). Traditionellt var det civila samhället i Jemen aktivt, och grundlagen hade 

garanterat föreningsfrihet. Men i handlingsfrihet var det begränsat och kontrollerat av 

regimen (Utrikesdepartement, 2017 s.4). När den arabiska våren nådde Jemen år 2011 hade 

antalet registrerade av de civila samhällsorganisationerna ökat marginellt. Antalet av Icke-

statligaorganisationer (NGO) gick upp ungefär 8 300 organisationer i hela landet, varav en 

tredjedel hade uppstått efter 2011  (världsbanken, 2014).  

https://www.regeringen.se/498ae0/contentassets/dc6cef2e1d3c42f788b05b845b187cda/jemen---manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2015-2016.pdf
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Den arabiska våren i Jemen hade introducerat nya röster bland ungdomar och 

marginaliserade grupper, vilket möjliggör större deltagande och inkludering i medborgerliga 

angelägenheter och i Jemens utveckling. Trots att antalet organisationer ökat dramatiskt var 

det civila samhället i Jemen fortfarande ickefiktiva. Bland de stora utmaningarna var 

informationsutbyte, frånvaro av aktiva nätverk och samordningsmekanismer. Den största 

faktorn som bidrog till deras fragmentering var misstro mellan det civila samhället enligt 

(Världsbanken, 2013). Dessa hade samband med att Jemen hade haft historiskt uppdelning 

mellan norr Jemen och Sydjemen. Tillhörigheten av klansamhälle samt sektsplittring på 

grund av religion gjorde det svårt att nå en kompromiss mellan aktörerna i Jemen. 

Inbördeskriget hade ytterligare exponerat civilsamhällets kraftlöshet. 

 

 

  

Civila samhället i Tunisien 

Historiskt har Tunisien haft de sociala förutsättningarna som bidrar till utveckling såsom ett 

starkt civilsamhälle där majoriteten var en utbildad medelklass. Samhället var sekulärt och 

hade brist på etnisk fragmentering. Dessutom hade Tunisien en aktiv privat sektor och ett 

flertal föreningar som främjar medborgerliga värderingar osv (Bellin, 1995 s.147).  

  

Under arabiska våren år 2010 hade det civila samhället spelat en viktig roll för att utöka och 

upprätthålla rörelser samt krävdes bland annat reformer såsom regim-byten samt 

demokratisering av Tunisien (Dean, 2013, s.16). Det tunisiska civilsamhällets organisationer 

hade bra mobiliseringskapacitet som leddes av “Tunisian General Labour Union “ som 

förkortas UGTT. De lyckades att mobilisera både de nationella och lokala föreningarna att 

stödja fredliga protester gentemot Ben Ali regim.  

  

Senare när Ben Ali lämnade ifrån sig makten spelade civilsamhället organisationer en 

avgörande roll för stödet under den fredliga övergångsprocessen i Tunisien. Samtidigt tog de 

ledningen för att medla mellan regimen och demonstranterna, vilket möjliggjorde en mindre 

våldsam revolution i jämförelse med andra folkuppror i MENA områdena. Dessa krafter hade 

bidragit till att föra landet framåt till en lyckad övergångsprocess. Vidare hade det civila 

samhället i Tunisien avstått från demokratisering på två viktiga sätt: Ena var genom att spela 

vakthållande övervakning av regimens prestanda. Och det andra var genom att underlätta 
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dialog och kompromiss över politiska delningar när "Normal politik" inom Tunisiens 

formella politiska institutioner träffar ett dödläge (Bellin, 2013 s.4).  

  

År 2015 vann den tunisiska nationella dialogkvartett som var en koalition av fyra stora 

ickestatliga organisationer Nobels-fredspris. Fredspriset fick de på grund av deras insats dvs 

medling mellan regimen och demonstranterna vilket har säkerställt en fredlig och stabil 

övergångsprocess i Tunisien. Medlingen har vidare lett till att Tunisien tagit ett demokratiskt 

framsteg (Nobel Peace Prize, 2015).  

 

 

  

Jämförelse  

Diamond påstår att det civila samhället bidrar med demonstrationer när de har missnöje 

gentemot regimen. Civilsamhället var aktivt och deltog i folkupproret i både länderna under 

arabiska våren, dock var det tunisiska civila samhället mer dynamiskt och mer progressivt 

jämfört med det jemenitiska civilsamhället med avseende av den professionella 

mobiliseringen av civilsamhällets organisationer. Vilket i sin tur gjorde det möjligt för 

medelklassen att bilda en kärna av besvikelse och stark opposition mot Ben Ali regim. Det 

fanns tydliga skillnader mellan det civila samhället och rollen som det spelade även i de icke-

statliga organisationerna i Tunisien och Jemen. I Tunisien tog civilsamhälles organisationer 

ledning att medla mellan Ben Ali regim och demonstranterna vilket bidragit till att 

övergångsprocessen varit fredligare och inte så våldsam. Rollen som civilsamhället haft kan 

vara betydelsefulla grundförklaringar till varför demokratiseringsprocessen lyckades i 

Tunisien och blev en drivande faktor för demokratin. I Jemens fall saknades ett starkt 

civilsamhälle med bra kommunikationsförmåga vilket undergrävde fragmentisering i den 

jemenitiska befolkningen. Det civila samhället hade inte ett stort inflytande i Riyad, medling 

mellan regimen och de som protesterade. Det påverkade även den nationella identiteten och 

enheten, eftersom historiskt var landet uppdelat i norr och Sydjemen 
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Jämförelsetabell 1: Interna Faktorer  

Interna Faktorer  Jemen  Tunisien  

Auktoritära splittringar Militären uppdelades mellan 

regimen och demonstranterna 

dock var lojaliteten av 

militären och säkerhetsstyrkor 

till regimen ganska stor samt 

använde de sig av våld 

gentemot demonstranterna. 

Militären vägrade att hålla 

Ben Ali i makten eller att 

använda våld gentemot 

demonstranterna. Militären 

i Tunisien har alltid varit 

en separat enhet från den 

verkställande politiken. 

Den tunisiska armén visade 

en öppenhet och pro-

reformrörelser. 

Civila samhället  Svag och internt fragmenterad. 

Det påverkade även den 

nationella identiteten och 

enheten, eftersom historiskt var 

landet uppdelat i norr och 

Sydjemen. Bland de stora 

utmaningarna var 

informationsutbyte, frånvaro av 

aktiva nätverk och 

samordningsmekanismer. 

Väldigt starkt och 

majoriteten är en utbildad 

medelklass. Det tunisiska 

civila samhället var mer 

dynamiskt och mer 

progressivt jämfört med 

det jemenitiska 

civilsamhället med 

avseende av den 

professionella 

mobiliseringen av 

civilsamhällets 

organisationer samt 

samarbetskapacitet.  
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6.3 Externa faktorer 

Diffusion och demonstrationenseffekter i Jemen   

Jemen och Tunisien har många gemensamma nämnare såsom språket, religionen, kolonial 

historia, båda länderna ligger i MENA geografiska område och har även haft lika många 

diktatorer som suttit i makten över decennier. Det lyckade folkupproret i Tunisien mot 

Ben Ali’s regim hade stor påverkan och inspirerade de Jemenitiska anti-regimgrupperna för 

att protestera mot presidenten Saleh som styrde Jemen i över 30 år.  

  

Trots att diktatorn Saleh försökte att manipulera och missleda revolutionen med järnhand 

fortsatte demonstranterna pressa med en ny våg gång efter gång. Genom GCC medling, 

accepterade Saleh slutligen att avgå med en överenskommelse. En grundläggande faktor för 

att demonstrationerna lyckades spridas snabbt i MENA var sociala medier framförallt 

Facebook och Twitter som spelade en stor roll under arabiska våren (Howard m.fl.,2011). 

Detta gjorde det möjligt att demonstrationseffekterna spred sig mellan länderna som en 

snöbollseffekt. 

  

Diffusion och demonstrationseffekter i Tunisien  

Tunisien var startpunkten av den arabiska våren i slutet av år 2010, när den tunisiska 

gatuförsäljare Bouaziz, Mohamed tände eld på sig själv. Tusentals människor i Tunisien 

började kraftigt demonstrera mot den sittande regimen. Demonstrationens-effekterna ledde 

till att diktatorn Ben Ali fick avgå och lämna landet efter 24 år vid makten, den 14 januari år 

2011. De lyckade demonstrationseffekterna i Tunisien stimulerade medborgarna i de andra 

länderna i MENA (Howard m.fl., 2011 s.3).  

  

Den arabiska våren spred som en våg över den tunisiska gränsen till, Egypten, Libyen, 

Jemen, Syrien, Algeriet, Bahrain och Jordanien. Folkupproret år 2011 i Egypten var den 

största Kairo hade sett på trettio år (Howard m.fl., 2011, s. 8-9).  

 

Howard och Hussain (2011) kallade detta fenomenet en "kaskad" som gick över gränserna 

från Tunis, Kairo, Tripoli, Sana'a, Amman och till Manama. Samtidigt inspirerade det 

medborgarna i Tripoli, Kairo, Damaskus, och många andra städer i MENA området  (Howard 

& Hussain 2011, s. 34-35). Sociala medier spelade en nyckelroll i spridningen av de 

demokratiska idéerna över internationella gränser. Diffusionseffekter har varit uppmärksam, 
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om hur händelserna spreds från land till land dvs från Tunisien till andra länder i MENA-

området.  

  

Twitter var en av anledningarna till att rörelserna spred sig från stad till stad och från land till 

land. Demokratirörelsen i Tunisien var mycket aktiva på Twitter under revolutionen och 

delade vad som hände och spred ut informationen. Informationsspridningen ledde till att 

människor utanför Tunisien  anslöt sig. Dessa informationskanaler bidrog också till att bryta 

rädslan bland medborgarna som var förtryckta av regimerna som i sin tur gjorde protesterna 

hetsiga ( Lynch, 2011, s 304-305). 

 

  

Jämförelse  

Arabiska våren hade sitt ursprung i Tunisien när den tunisiska gatuförsäljaren  

Bouaziz Mohamed tände eld på sig, då folkrörelser satte igång gentemot Ben Ali regimen och 

resulterade positiva effekter. Jemen och ett flertal andra länder i MENA tog inspiration av 

den lyckade revolutionen i Tunisien. Jemen som var påverkade av diffusionseffekterna 

misslyckades. Snöbollseffekterna ägde rum i båda länderna under denna period, dvs arabiska 

våren. Tunisien var startpunkten av snöbollseffekten och Jemen var en av de länderna som 

påverkades av det samt grundade igångsättning av demokratisering.  

  

Sociala medier har spelat en nyckelroll i spridningen av den arabiska våren mellan länder och 

även underlättat att informationen och nyheter spreds runt om världen. Massmedierna var det 

enda vapen som civilsamhället utnyttjade mot regimerna i Mena-Området under arabiska 

våren.  

  

  

Fredliga påtryckningar i Jemen 

Byman (2018) hävdade att frånvaro av den internationella påtryckningen, särskilt från USA i 

Jemen har invecklat  situationen ytterligare (Byman, 2018 s. 142). USA som hade en 

historisk relation med Jemen och finansierade med bistånd för att bekämpa framväxten av 

terrorgruppen AQAP i Jemen. USA hade samarbete med den jemenitiska regeringen för att 

strida mot AQAP som hade varit hotfulla mot amerikanska intressen i den arabiska halvön 

(Byman, 2018 s. 144).  
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När arabiska våren nådde Jemen år 2011 ökade gulf länderna, särskilt grannlandet 

Saudiarabien sitt inflytande med stöd av USA, EU och FN. Den 23 november år 2011 

undertecknade Saleh och oppositionspartierna (JMP)  GCC-initiativet och dess 

implementering mekanism i Riyadh, vilket innehöll bestämmelser om en amnesti för Saleh 

och hans medarbetare samt nära släktingar. Andra viktiga bestämmelser var att Saleh överlät 

makten till sin vice-president Abdi Rabu Mansour Hadi under övergångsprocessen (Selim 

2013 s.266).  

 

FN spelade stor roll för att föra landet framåt och fortsatte att pressa de olika aktörerna i 

Jemen med syfte att skapa politisk inkludering samt en fredlig övergång. Efter två år av 

intensiva förhandlingar hade alla försök misslyckats år 2014 då Huthirebellerna tog över 

kontrollen av huvudstaden Sana’a. Den då internationella erkända presidenten Hadi  

flydde till Aden. I mars 2015 har Saudi-led koalition gjort militär intervention med syfte att 

ge stöd till den erkända regeringen och att backa Huthirebellerna. Länderna som USA, 

Frankrike och UK stöttade Saudi-led militär intervention och har gett både logistik 

och säkerhetsunderrättelse stöd ( Byman 2018, s.153).  

  

Den Saudi-ledda intervention fortsatte intensivt även under år 2016 och 2017. Dessa 

flygattacker och strider har orsakat och drastiskt förvärrat det humanitära läget i Jemen 75% 

av 22-miljoner av den jemenitiska befolkningen behöver humanitär hjälp. Ungefär 2.5 

miljoner människor är på flykt i landet och ungefär 50, 000 personer dog på grund av 

militären, hälften är civila (Darwich, 2018) 

  

 

Fredliga påtryckningar i Tunisien   

För många år sedan hade de internationella demokratifrämjande länderna spelat en nyckelroll 

i främjandet av demokrati i MENA-regionen, särskilt Tunisien innan arabiska våren samt 

under och efter arabiska våren. Historiskt sett hade Frankrike varit nära kopplat till Tunisien 

både kulturellt och ekonomiskt. Relationen mellan Tunisien och Frankrike kan spåras från 

kolonialtiden och hade sedan dess utvecklats starkt ( Peters, 2012 s.59-60). Under Ben Ali 

styre hade Tunisien varit i partnerskap med flera demokratifrämjande plattformar som till 

exempel: 

• USA och mellanöstern  partnerskap initiativ (MEPI) 

• Bredare Mellanöstern och Nordafrika (BMENA) 
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• Euro-Medelhavs Partnerskap (EMP) och Europeiska grannländer policy (ENP) 

Alla dessa plattformar betonade behovet av demokratiska reformer i MENA, och Tunisien 

hade inkluderats i alla dessa initiativ frivilligt (Powel, 2009 s.57). 

 

Å andra sidan i januari år 2011 visade president Obama sitt stöd till den arabiska våren i ett 

uttalande. Denna typ av demokratifrämjande som riktar sig åt andra länder kallas 

“ classic diplomacy” enligt ( Peter, 2012, s. 671). Andra aktörer som hade spelat stor roll var 

EU. Sedan slutet av den diktatoriska regimen var EU i spetsen för att tillhandahålla både 

ekonomiskt och logistiskt stöd för att stärka de demokratiska institutionerna. De hade även 

bidragit till det ekonomisk utveckling och tillväxt i Tunisien. EU har bland annat varit aktiv 

när det gäller demokratisk assistans under övergångsprocessen bland annat vägledning av det 

civila samhället, samt erbjudit mängder av projekt till det civila samhället och även bidragit 

till de icke-statliga aktörerna (Mouhib, 2014 s.367 - 368). 

 

  

 

Jämförelse  

  

Diamond (2008) hävdar att den diplomatiska påtryckning är det mest effektiv sätt som kan 

leda till ett snabbt resultat och påskyndar att nå Konsensus mellan aktörerna när ett land 

befinner sig i ett politiskt dödläge. Tunisien hade varit medlem i olika demokratiska 

plattformar innan  arabiska våren och har även haft samarbete med EU och andra 

demokratifrämjande länder. Man kan se att en internationell närvaro i Tunisien var märkbar. 

När arabiska våren påbörjades i Tunisien har demokratifrämjande länder framförallt 

Frankrike och USA ökat sina diplomatiska påtryckningar mot Ben Ali’s regim.  

 

Vidare när diktatorn Ben Ali lämnade makten hade EU ökat ekonomiskt bistånd i form av 

utbildning och fonder för att öka de civila samhällens inflytande i övergångsprocessen. I 

större utsträckning hade de fredliga påtryckning av internationella demokratifrämjande länder 

varit en avgörande roll för att Tunisien demokratiseringsprocessen lyckades, och att aktörerna 

uppnådde konsensus samt politisk kompromiss utan ett främmande lands direkta inblandning. 

Däremot har Jemen haft mindre närvaro av internationella demokratiska främjande länder 

jämfört med Tunisien innan arabiska våren. Samarbete mellan USA och Jemen hade enbart 

inriktat sig mot anti-terrorkriget.  
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Å andra sidan hade inblandning av grannländerna dvs “Gulf cooperation Countries” (GCC) 

leds av Saudiarabien sitt eget intresse och har haft oro av Iran-Huthi relation. GCC medlings 

syfte var att stödja pro-Saudi regim i Jemen och detta kan anses som en väsentlig faktor som 

har försvårat den jemenitiska demokratiseringsprocessen och den politiska stabiliteten.  

 

 

 

Jämförelsetabell 2: Externa Faktorer  

Externa Faktorer  Jemen  Tunisien  

Diffusion och 

demonstrationenseffekter  

Genom sociala medier och 

andra massmedia plattformar 

tog befolkningen i Jemen 

inspiration av den lyckade 

revolutionen i Tunisien.  

Tunisien var startpunkten 

av arabiska våren som 

spred sig till flera länder i 

MENA-regionen. Sociala 

medier har spelat stor roll 

att sprida informationen.  

Fredliga 

påtryckningar 

Jemen har haft mindre närvaro 

av de internationella 

demokratifrämjande länderna 

och USA:s samarbete med 

Jemen hade enbart inriktat sig 

mot anti-terrorkriget.  

Grannländerna framförallt 

GCC-länderna hade stort 

politiskt inflytande och kanaler 

i den Jemenitiska politiskt 

sfären. Detta resulterade att 

Saudi-ledd koalition 

genomförde en militär 

intervention i Jemen år 2015. 

 

Effektiva diplomatiska 

påtryckningar och 

demokratifrämjande 

länderna närvaro i 

Tunisien var märkbar 

under och efter arabiska 

våren. Sedan slutet av den 

diktatoriska regimen var 

EU i spetsen för att 

tillhandahålla både 

ekonomiskt och logistiskt 

stöd för att stärka de 

demokratiska 

institutionerna i Tunisien.  
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7. Slutsats   

Syftet med den här uppsatsen var att jämföra Tunisien och Jemen för att få fram faktorerna 

som har orsakat att ländernas demokratiseringsprocesser resulterade i två olika utfall. Genom 

att applicera de teoretiska ramverken, fyra av de nio interna och externa faktorerna som är 

hämtad ur Larry Diamond boken “ The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free 

Societies Throughout the World” ledde det till att uppsatsens frågeställning besvarades. 

 

Uppsatsen frågeställning var: Varför misslyckades demokratiseringsprocessen i Jemen men 

lyckades i Tunisien efter arabiska våren uppkomst år 2011 utifrån Diamonds teori?  

 

Förklaringsfaktorer som uppsatsen kommit fram till är att Jemen misslyckades att 

demokratiseras efter den arabiska våren på grund av att Jemen historiskt har varit ett splittrat 

land mellan norra Jemen och Sydjemen, klanen hade stark position i den Jemenitiska 

politiken och samhällsstrukturen.  Dessa faktorer resulterade en  brist på nationell enighet 

under arabiska våren och under övergångsprocessen. Andra essentiella faktorer som skulle 

kunna förklara den misslyckade demokratiseringsprocessen som uppsatsen kommit fram till 

är att grannländerna framförallt GCC länderna hade stort politiskt inflytande och kanaler i 

den Jemenitiska politiskt sfären. Saudi-ledda koalitionen genomförde en militär intervention i 

Jemen som resulterade i ett politiskt dödläge och existerande av en fungerande regering med 

maktmonopol i hela Jemen. En annan skillnad mellan Jemen och Tunisiens är att det civila 

samhället i Jemen inte är lika stark jämfört med det civila samhället i Tunisien som har spelat 

stor roll att föra landet framåt mot en lyckad demokratiseringsprocess samt politisk 

förändring. I studien visade att de icke-statliga organisationerna i Jemen saknade 

mobiliserings kapacitet, och hade misstro mellan organisationerna samt  var internt 

fragmentiserat på grund av det historiskt uppdelning i Jemen. En annan grundläggande 

skillnad mellan Jemen och Tunisien är frånvaron av andra internationella demokratifrämjande 

länder. 

 

I dagsläget är Tunisien ett demokratiskt land som genomförde fria och rättvisa val samt  

existerar förenings och yttrandefrihet i stor utsträckning. År 2014 röstades den nya 

demokratiska konstitutionen i Tunisien och även ett antal reformer som gynnar konsolidera 

för demokrati och rättssäkerhet i landet. En grundläggande faktor som möjliggjorde att 

Tunisien lyckades bli ett demokratiskt land var att de hade en fredlig och lugn 
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övergångsprocess under arabiska våren och efter arabiska våren samt att militären har varit en 

separat apparat från de politiska spelreglerna i Tunisien “Out of the game”. Den här studien 

visade att Tunisien innan arabiska våren hade ett starkt civilt samhälle där majoriteten är 

utbildad medelklass, en brist på religiös eller etnisk fragmentering och en aktiv privat sektor 

som bidragit till demokratiseringsprocessen. En avgörande faktor var att de internationella 

samfunden fredliga påtryckningar men genomförde inte interventioner i den Tunisiska 

politiska sfären.  

 

Slutligen hade Tunisien ett starkt samband med den franska kulturen som i stor utsträckning 

bidragit till att en pro-demokratisk kultur existerade i Tunisien redan  innan arabiska våren. 

Arabiska våren i Tunisien har varit förebilden och visat vägen för hur man på ett fredligt sätt 

lyckats bli ett demokratiskt land.   

 

Det skulle vara intressant att i framtida forskning jämföra denna studie och Diamonds teori 

med andra teorier inom demokratiseringsstudier  som tex. Moderniseringsteorier, där man 

undersöker de socioekonomiska faktorernas påverkan på hur demokrati utformas i ett land. 
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