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Abstract 

The aim of this study was to examine in which way political actors affected the outcome of 
democratizations during the Third Wave of Democracy. Due to the variety of cases concerning 
democratization in the 20th century there have been a lot of different outcomes and explanations 
regarding the contributing aspects of the transition from authoritarian rule. This study was 
needed in order to analyze how and if explanations regarding political actors was a critical 
element in the difference of outcomes. This was done by analyzing two similar cases of 
democratization, but where the outcome differed. The two cases analyzed were Czechoslovakia 
and Croatia. The study uses theories and models developed by researchers in the area of 
democratization in order to analyze the chosen cases, especially a model developed by Samuel 
P. Huntington (1991). This model serves to explain the difference in outcome and categorizes 
the political actors in a variety of aspects to determine whether or not a democratization was 
possible. The analysis of the study shows that the political actors of the two cases differs in the 
aspect of categorization, but also in the way in which they act during the transition phase. This 
implies that explanations regarding actors effects on democratization may be important in 
understanding why the outcomes differ. However, since this study only analyses the most 
prominent actors in two cases of democratization by categorization of a single theoretical model 
it is impossible to say that the outcome of this analysis is accurate and that it can be generalised. 
The uncertainty of the conclusions therefore underlines the importance of further research in 
the area of democratization and the difference in outcome of the chosen cases. 

Key words: Czechoslovakia, Croatia, political actors, Huntington, democratization, transition 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Året 1974 blev inledningen på en stor demokrativåg i världen vilken varade fram till 1990. 

Denna våg kom att kallas den tredje demokratiseringsvågen, och hade sitt startskott i 

undergången av Portugals 48 år långa diktatur. Under de kommande sexton åren ersattes många 

auktoritära regimer av demokratiska motsvarigheter. Denna demokratiseringsvåg innefattade 

upp till trettio olika länder i bland annat Europa, Latinamerika och Asien (Huntington 1991, ss. 

21-22). I en del av denna våg utförde många etniskt skilda östeuropeiska folkgrupper en revolt 

mot de kommunistiska makterna, vilket grundade sig i en önskan om självständighet och kritik 

mot det kommunistiska styret. Vissa demokratiseringsprocesser skedde relativt snabbt, andra 

tog längre tid. Några var fredliga, andra konfliktfyllda (Graeme Gill 2000, ss. 189-192). 

 

Intresset för forskning kring demokratisering har varit stort, framförallt kring den 

demokratiseringsvåg som ägde rum i Latinamerika. Diverse forskare har försökt hitta olika 

förklaringar till demokratiseringen av länderna. Detta har skapat en bred skara teorier kring de 

aspekter som kan förklara ett lands demokratiseringsprocess (Graeme Gill 2000, ss. 189-192). 

Det finns därför anledning att pröva dessa teorier utifrån de demokratiseringsprocesser som 

ägde rum i Europa under 1900-talets slut. Utöver de många teoretiska förklaringarna var det en 

rad olika länder som under 1900-talets slut befriade sig från autokratiska styren och inledde 

demokratiseringsprocesser vilket även ökar valmöjligheterna på studieobjekt. Därför har det 

varit av högt intresse för oss att välja teorier och studieobjekt som kan inbringa en intressant 

vetenskaplig utgångspunkt för uppsatsen. De länder som vi ansåg hade ytterst intressanta 

aspekter av demokratiseringsprocesserna var Tjeckoslovakien och Kroatien. Anledningen är 

hur utfallen och påföljderna av vägen mot demokrati skilde sig mellan länderna, trots många 

likheter. Demokratiseringen i Tjeckoslovakien var en av de fredligaste som ägt rum, och i 

Kroatiens fall blev istället krig en konsekvens av landets väg mot demokrati.  

 

Staten Tjeckoslovakien bildades år 1918 och bestod framförallt av två etniska grupper, tjecker 

och slovaker. Dessa två grupper blev sedermera definierade som ett folk, och som tillsammans 

styrde staten. Staten blev under andra världskriget ockuperat av Tyskland, och folket blev 

hänsynslöst utnyttjade å den tyska krigsindustrins räkning. Vid krigets slut, befriades landet av 
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Sovjet, och det nationella kommunistiska partiet fick då stora sympatier av landets befolkning. 

På grund av nationalekonomiska problem och bristande rättigheter och friheter, förlorade partiet 

mer och mer av folkets sympatier vilket slutligen ledde till en folkledd demokratisering av 

landet (Gerner u.å). 

 

Kroatien blev självständigt först år 1991 efter landets utträde ur Jugoslavien vilket landet var 

en del av sedan 1918. Efter andra världskriget tog Tito makten i Jugoslavien och federationen 

blev en socialistisk stat med en egen form av kommunism, senare kallad Titoism. Tito var en 

populär ledare och lyckades med att hålla ihop och ena de Jugoslaviska folkgrupperna fram till 

sin död 1980. Ekonomin var under 1980-talet i fritt fall med en stor inflation och under år 1989 

var Jugoslavien i sin upplösningsfas. De olika republikerna i federationen ville ha mer 

självständighet och eftersom Sovjetunionen förlorat kontrollen över östeuropa kände 

republikerna vind i seglen. Sympatierna kom till följd av detta att handla mer om en 

nationalistisk samhörighet bland de olika Jugoslaviska folken vilket kommande år följdes av 

flera självständiga oberoende stater. En av dessa blev Kroatien men i samband med landets 

självständighet och demokratisering utbröt ett krig på balkanhalvön (Nyström u.å). 

1.2 Problemformulering 

Under 1900-talet skedde som sagt en mängd olika demokratiseringsprocesser runt om i världen 

med enskilda bakgrunder och förklaringar, framförallt under den som Huntington (1991) kallar 

den tredje demokratiseringsvågen. Denna uppsats skall undersöka ett förklaringskoncept som 

fokuserar på demokratiseringsprocessens aktörer med fokus på två postkommunistiska stater i 

Östeuropa. Vilka förklaringar som finns för demokratiseringsprocesser är enligt forskare en 

invecklad fråga. Vissa forskare anser att aktörer och aktörsorienterade förklaringar haft en 

viktig roll medan andra menar att det finns helt andra förklaringar som har en viktigare roll, 

som strukturella, historiska och “agency and structure” förklaringar (Gill 2000, s. 80). Dessa 

begrepp förklaras vidare i avsnittet tidigare forskning. Denna uppsats ämnar att utifrån en studie 

på två staters framträdande nationella aktörer, undersöka om det går att bidra med ett svar på 

hur aktörerna påverkat utfallet av deras demokratiseringsprocesser och om aktörsförklaringar 

haft en betydande roll. Aktörsförklaringar syftar till att undersöka aktörerna under en 

demokratiseringsprocess. Det vill säga enskilda personer eller grupper och företag som på olika 

sätt påverkade demokratiseringen. Aktörsförklaringar kan även delas upp i två olika 

fokusområden, elit eller medborgarnivå (O’Donnell, Schmitter & Whitehead 1986, s. 95). 
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Eftersom denna studie ska undersöka aktörer med hjälp av Huntingtons (1991) 

förklaringskoncept och modell, krävs ett brett fokus på aktörer, där både aktörer på elitnivå och 

medborgarnivå är väsentliga. Anledningen är att det finns en komplexitet gällande 

demokratiseringsprocesserna i östeuropa där både eliter och medborgare spelade viktiga roller. 

Konceptet om aktörer på elitnivå och medborgarnivå förklaras mer ingående i avsnittet tidigare 

forskning och i uppsatsens teoretiska ramverk. Genom att utifrån den tidigare forskningen av 

demokratiseringsprocesser analysera två fall som inte tidigare studerats eller jämförts utifrån 

detta ramverk, syftar denna studie till att undersöka om teorierna kan ge svar på varför 

demokratiseringsprocesserna i länderna skilde sig åt. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån aktörsförklaringar studera hur och varför utfallet av 

Tjeckoslovakiens respektive Kroatiens demokratiseringsprocesser skiljde sig åt. Huntingtons 

(1991) modell för analys och kategorisering används vid undersökningen av de ledande 

nationella aktörerna i de båda länderna. Frågeställningarna uppsatsen utgår från är följande: 
 

• Vilka likheter och skillnader har Tjeckoslovakiens och Kroatiens 

demokratiseringsprocesser avseende de nationella aktörer som verkade under perioden 

1988-1991? 

• Kan en aktörskategorisering utifrån Huntingtons modell förklara skillnaden i utfall 

gällande Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser? 

1.4 Avgränsningar 

Inom demokratistudier finns en rad olika förklaringar till demokratisering, det finns således ett 

brett spektra att välja på gällande olika inriktningar inom studier av detta ämne. Den här studien 

undersöker därför endast de nationella aktörernas perspektiv på valda fall inom ämnet för att 

testa teorierna som vitaliserat aktörernas roll i demokratiseringsprocessen. Avgränsningen 

innebär att förklaringar kring andra infallsvinklar och perspektiv på fallens 

demokratiseringsprocesser inte kommer att analyseras. En bakvänd mest-lika design har valts 

för studien i syfte till en undersökning av två fall utifrån de ledande nationella aktörerna 

(Esaiasson 2012, s. 103). En mer ingående undersökning av ytterligare aspekter, exempelvis 

internationella aktörer, hade inte varit möjligt på grund av tidsramen för studien (Halperin & 
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Heath 2016, s. 154). Därav undersöks endast de nationella aktörer, vilka har identifierats som 

starkast eller viktigast, utifrån det empiriska materialet. 

1. 5 Disposition 

I nästa avsnitt presenteras den mest relevanta tidigare forskningen som finns kring 

demokratisering och aktörsförklaringar. Detta följs upp med våra teoretiska utgångspunkter i 

kapitel tre. Där finns en genomgång av Huntingtons modell med kompletterande teorier samt 

en sammanfattning av auktoritära regimer och teorier till varför de går under. Detta följs upp 

med teorier kring oppositionseliter samt vad aktörer och aktörsförklaringar innebär. I 

teoriavsnittet ingår även varför länder demokratiseras, samt teorier kring det civila samhällets 

roll gällande demokratisering. Teoriavsnittet följs upp med kapitel fyra vilket innehåller en 

redogörelse kring den metod vi valt att använda i denna uppsats samt våra avgränsningar och 

det material vi har använt oss av i arbetet. I avsnitt fem och sex, resultatdelen, har vi utformat 

vår empiri efter devisen “två fall- två berättelser” där vi arbetat fram en empirisk genomgång 

av länderna Tjeckoslovakien och Kroatien med fokus på ländernas demokratiseringsprocesser. 

I samband med empirin har vi valt att lägga vår analys vilken djupdyker i Tjeckoslovakiens och 

Kroatiens nationella aktörer som hjälpte till att forma demokratin i de båda länderna. Analysen 

är kopplad till Huntingtons modell. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser samt en 

diskussion som lyfter fram tankar och reflektioner kring uppsatsens resultat och metod men 

även möjlig framtida forskning på ämnet. 

2 Tidigare forskning 

Förklaringar till demokratisering är ett område som det forskats mycket kring. Med så pass 

många fall av demokratiseringsprocesser som skett under det senaste seklet är förklaringar till 

dessa något som lockat många forskare. 

Samuel P. Huntington var en av de ledande forskarna gällande förklaringar på demokratisering. 

I sin utgåva The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (1991) undersöker 

han vilka faktorer som utmärker det som kallas för demokratins tredje våg. Han analyserar och 

tar reda på vad som kännetecknar de olika staternas demokratiseringsprocesser och försöker 

svara på frågor om hur och varför de skedde. Bland annat förklarar Huntington (1991) att det 
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som utmärkte demokratins tredje våg (åren 1974 - 1990), var att väldigt få demokratiseringar 

skedde på grund av tvång eller invasion av en yttre nation. Även väpnade konflikter var 

sällsynta och skedde endast i ett fåtal fall. Det tyder på att demokratiseringarna skedde genom 

folkets vilja och genom oppositionella grupperingar, på ett demokratiskt sätt. De byggdes upp 

av demonstrationer, kampanjer och val (Huntington 1991, ss. 164 - 165). Han ger även exempel 

på hur stor roll ideologier spelade, gällande oppositionen gentemot autokratiska regimer. I 

länder som Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien som styrdes utifrån 

Sovjets kommunistiska ideologi var oppositionen tvungna att konkurrera på det ideologiska 

planet. Eftersom den kommunistiska ideologin inte var förankrad i dessa länders identitet blev 

nationalismen i några av dessa länder direkt en form av ideologisk opposition gentemot 

kommunismen (Huntington 1991, s. 118). 

Detta är några få exempel på likheter och utmärkelser i länderna som Huntington (1991) ger 

gällande demokratiseringsprocesser som är relevanta för studien. Genom att studera hans 

forskning på området men även andra författare som O’Donnell, Schmitter & Whitehead (1986) 

kan studien belysa vilka förklaringar och faktorer som är direkt relevanta för att förstå 

demokratiseringsprocesserna. En av förklaringarna är aktörsförklaringar. Det vill säga hur 

aktörer som exempelvis politiska partier, medborgarorganisationer, företag och regimer 

påverkade demokratiseringen. O’Donnell, Schmitter & Whitehead (1986) studerade 

liberaliseringen och demokratiseringen i Sydamerika under 1970-talet. De menade att vissa 

aktörer spelade en viktig roll gällande vägen mot en demokrati. Exempelvis inledde elitgrupper 

i Brasilien som advokater, journalister, forskare och politiker en kamp för ett mer liberalt 

samhälle, framförallt i politiken, media och på universiteten. Även om alla dessa aktörer inte 

hade demokrati som mål, så innebar resultatet ändå ett momentum mot en politisk förändring 

(O’Donnell, Schmitter & Whitehead 1986, s. 95). 

Thomas Denk och Sara Lehtinen (2015) skriver i artikeln “Two modes of democratisation: 

transition and state-formation” om olika modeller i demokratiseringsprocessen. De nämner 

Dankwart Rustow som forskade kring demokrati och huruvida transition är en del av regimbyte 

från autokrati till demokrati. Han utvecklade en modell, “Rustow-modellen” vilken beskriver 

att en förutsättning för demokratisering är att en autokratisk regim utvecklas till en demokrati 

genom tre faser. För att en transition ska vara möjlig måste det finnas en förankrad nationell 

identitet i landet, vilket syftar på/innebär att befolkningen har en stark känsla av samhörighet 



 

 6 

till/kring sin nation. “Rustow-modellen” består som sagt av tre faser i landets väg till demokrati 

vilka är: “preparatory phase”, “decision phase” och “habituation phase”. I den första fasen 

(“preparatory phase”) börjar den autokratiska regimen att brytas ner. Detta följs upp av en 

nyetablering av en demokratisk regim (“decision phase”). I sista fasen (“habituation phase”) 

fortsätter den demokratiska regimen att utvecklas och stärkas (Thomas Denk & Sarah Lehtinen 

2015, s. 2333). 

Enligt Denk & Lehtinen (2015) är O´ Donnells & Schmitters forskning kring transition den 

mest inflytelserika inom området. I detta fall är transitionen intervallet mellan en politisk regim 

och en annan. Här har den gamla regimen förlorat politisk kontroll inom dess institutioner, 

samtidigt har den nya regimen ännu inte hunnit etableras. Eftersom läget i denna fas av 

transitionen är ostabil kan politiska aktörer ta olika beslut vilka kan förändra framtiden för 

regimen. Denna transition likt “Rustow-modellen” ter sig gå mot en demokratisk regim men 

består av två faser. O´ Donnells & Schmitters transition baseras på de olika aktörernas 

ageranden. I en första fas liberaliseras den autokratiska regimen och där tillkommer politiska 

friheter som vidgas. Den andra fasen består av en demokratisering av samhället där 

demokratiska institutioner får fäste och etableras (Denk & Lehtinen 2015, ss. 2333-2334). 

Något som är värt att notera är att huvuddelen av forskning och litteratur kring 

demokratiseringsprocesser har sin utgångspunkt i demokratiseringen av staterna i Latinamerika 

och Sydeuropa under 1970- och 80-talet. När Sovjetunionen i början av 90-talet föll, och en 

spektakulär demokrativåg tog fart, var det många forskare som debatterade huruvida 

forskningen kring Latinamerika och Sydamerika även kunde appliceras på det som skedde i det 

postkommunistiska Östeuropa. Flera argument uppdagades där många kritiker menade att 

fallen skilde sig alldeles för mycket. Man pekade bland annat på att den kommunistiska regimen 

hade tydliga skillnader jämfört med de auktoritära regimerna i Latinamerika och Sydeuropa. 

Men även argument kring staternas ekonomi, utvecklingsgrad, etniska mångfald samt påverkan 

av internationella aktörer sågs som vitala skillnader. Trots detta menade vissa forskare att det 

fanns faktorer som gjorde forskningen gällande Latinamerika och Sydeuropa relevant. Bland 

annat vid fokus på nationella aktörer och aktörer på medborgarnivå, då dessa studier erbjöd ett 

brett spektrum av skillnader mellan staterna, vilket då även tillät en inkludering av de 

postkommunistiska staterna i Östeuropa (Graeme Gill 2000, ss. 189-192). 



 

 7 

Utöver det är problematiken med att hitta en avgörande förklaring till demokratisering stor. En 

majoritet av forskningen kring förklaringar till demokratisering fokuserar på strukturella 

förklaringar. Men det finns som studien tidigare nämnt, ett antal forskare som sett andra 

förklaringar, exempelvis O’Donnell, Schmitter & Whitehead och fokuset på elitaktörer. Men 

det finns även kritik gentemot deras aspekt på forskningen av demokratisering. Kritiker menar 

här att dynamiken kring demokratiseringsprocessen kretsar kring strategiska 

överenskommelser och samarbeten mellan aktörer vars maktnivå och tillgångar är osäkra, vilket 

gör det svårare att avgöra vilka aktörer som har möjlighet att vara med i det politiska spelet. 

Vidare förklarar Gill (2000) likt Huntington (1991) att demokratiseringsprocessen förklaras 

med förändrade relationer mellan olika eliter. Hur reformister och liberala moderater inom 

regim och opposition kan komma överens om en väg mot demokrati. Av den anledningen 

kretsar mycket av forskningen kring uppfattningarna, övertygelsen och handlingarna bland 

eliten (Gill 2000, s. 80). 

Det som är viktigt när det gäller ett fokus på aktörsförklaringar är att övergången mellan 

autokrati och demokrati ofta sker under ett relativt kort tidsspann. Detta innebär att att det blir 

svårt att se till långsiktiga strukturella förklaringar. Istället ligger fokus på de aktuella politiska 

aktörerna. Det är ursinnet och kompromisserna mellan aktörerna som är väsentligt för att förstå 

demokratiseringsprocessen. En annan aspekt av fördelarna med aktörer som förklaringsmodell 

är den osäkerhet som råder i staten under tiden för demokratiseringsprocessen. Övergångsfasen 

ses som en process med få regler, låg förutsägbarhet vilket innebär att utfallet blir osäkert. En 

sådan syn på övergångsfasen uppmuntrar ett fokus på framträdande aktuella aktörer och deras 

handlingar. Men när forskare fokuserar på aktörer, är det framförallt eliten som står i fokus. I 

skuggan av eliten blir lätt befolkningen bortglömd eller underminerad. O’Donnell & Schmitter 

(1986) diskuterar detta fenomen och menar att det finns möjligheter för det civila samhället att 

mobilisera sig för att kämpa för sina intressen och sin rätt, vilket i sin tur kan resultera i ett 

starkare tryck mot en demokratisering av staten (Gill 2000, ss. 81-83). 

Hur kan då folket påverka politiken och den styrande makten? Enligt Rod Hague & Martin 

Harrop (2013) kretsar det politiska deltagandet kring hur folket på olika sätt kan komma att 

influera eller påverka den styrande maktens politik. Det kan innebära att bland annat kontakta 

politiska representanter och aktivister som kämpar i en formell process. Men deltagandet kan 

även ta andra former såsom insamling av underskrifter, demonstrationer men även mer radikala 
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former som terroristattentat mot staten. Möjligheterna till deltagandet skiljer sig dock åt mellan 

liberala demokratier och auktoritära stater där deltagandet är betydligt friare och lättare i en 

demokrati, men fenomenet hittas i båda typer av stater (Hague & Harrop 2013, s. 130). 

Förklaringar till demokratiseringar har som sagt lockat många forskare och enligt Jørgen Møller 

& Svend-Erik Skaaning (2013) har ett stort fokus legat på strukturella förklaringar men på 

senare år skiftat mot aktörsförklaringar och transition. Inom transilogin är det ett större fokus 

på aktörerna och deras aktioner som är av större intresse när man studerar demokratisering, och 

det är aktörerna som kan övervinna de strukturella förutsättningarna (Møller & Skaaning 2013, 

ss. 155-156). 

Møller & Skaaning (2013) försöker i sin bok Democracy and democratization in comparative 

perspective, kombinera “agency and structure” eftersom det inte tidigare funnits någon 

omfattande forskning inom ämnet. Teoretiskt går “agency and structure” ut på bestämma 

huruvida sociala aktioner är påverkade av strukturerna som finns i demokratiseringsprocessen 

eller om aktörerna agerar på ett voluntaristiskt sätt. För att ytterligare förtydliga kollar man på 

ena sidan efter de strukturella-och konfigurationsförklaringar som finns, och andra sidan på 

förändringen i sig utefter händelser och aktörernas strategiska val. Varför det är så svårt att 

kombinera dessa två förhållningssätt beror på kombinationen av de strukturella förklaringarna 

vilka är kvantitativa, medan atktörsförklaringar fokuserar på ett fåtal fall (kvalitativt 

förhållningssätt). De strukturella förklaringarna tenderar även att fokusera på en längre 

tidsperiod, och aktörsförklaringar fokuserar på ett kortare tidsspann med aktörernas ovissa val 

i centrum (Møller & Skaaning 2013, ss. 155-156).  

Tabell 11.1 (Møller & Skaaning 2013, s. 156). 
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I tabellen ovan förklaras Møller & Skaanings (2013) syn på “agency and structure” mer 

ingående. Den visar på samspelet och kontrasten mellan de olika infallsvinklarna av 

fokusområden som forskning kring en demokratiseringsprocess kan utgå från. 

En av de första forskarna som systematiskt kombinerade “agency and structure” på 

demokratisering var Huntington (1991) men enligt Møller & Skaaning (2013) finns det två mer 

betydelsefulla forskare inom just “agency and structure”. Dessa två är Juan Linz och Alfred 

Stepan (Linz & Stepan 1996 se Møller & Skaaning 2013, s. 157) vilka utformade en modell 

som innehåller tre olika förhållningssätt till en regims transition och konsolidering. Först 

identifieras två generella strukturella variabler på makronivå inom den demokratiska 

utvecklingen vilka innehåller den tidigare regimtypen och “stateness” (statens kapacitet av olika 

fundamentala funktioner). För det andra förhållningssättet, listas tre stycken kontext-beroende 

strukturella faktorer. Dessa är internationella influenser, politiskt tvång över ekonomin och 

konstitutions-skapande miljö. För det tredje används två stycken aktörs-centrerade faktorer 

vilka syftar till att undersöka vilka som ingick i institutionerna och ledarskapet i den föregående 

regimen samt vilka aktörer som var med i transitionen mot den nya regimen och dess ledare 

(Møller & Skaaning 2013, s. 157). 

Avslutningsvis menar Møller & Skaaning (2013) att demokratiseringsprocessen beror på 

interaktionen mellan de olika faktorerna i Linz & Stepans modell. De främsta aktörerna kan 

även vara demokratiska och tvärtemot auktoritära. Detta innebär enligt Møller & Skaaning 

(2013) att en demokratisering kan äga rum fast strukturen i en stat är ofördelaktig (Møller & 

Skaaning 2013, s. 157). 

3 Teoretiska utgångspunkter 
Studiens teoretiska ramverk kommer ta sin utgångspunkt från Huntingtons (1991) modell kring 

aktörer i en demokratiseringsprocess. Modellen förklaras med hjälp av ett antal andra forskares 

teorier kring demokratisering i mån att förtydliga modellens syfte och användning. 

3.1 Huntingtons modell 

Demokratiseringsprocessen under den tredje vågen innebar enligt Huntington (1991) en 

komplicerad politisk kamp mellan olika aktörer om vem som skulle inneha makten, om 
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huruvida demokrati skulle implementeras men även andra sorters mål. Oppositionens 

huvudaktörer bestod främst av två olika sorters politiska läger, moderata demokrater och 

revolutionära extremister. Det som framförallt skilde dessa oppositionsaktörer åt, var deras 

attityder gentemot demokrati, där de revolutionära extremisternas mål inte var en demokratisk 

stat. Dessa skillnader kunde dock åsidosättas när det gällde deras gemensamma intresse att 

ersätta den nuvarande regimen med en ny. 

 

Oppositionens aktörer förtydligas i figuren ovan. Här kan vi också se att det inom den 

nuvarande makteliten även kunde finnas grupperingar som tog parti för en demokratisering. 

Huntington (1991) menar att demokratiseringsprocessen var beroende av vilka som var de 

ledande aktörerna i makteliten och oppositionseliten. Bestod exempelvis oppositionen främst 

av revolutionära extremister och den styrande regimen av konservativa stalinister eller fascister, 

var en demokratisering nästintill omöjlig. I ett annat scenario där demokratiska aktörer var 

starka i oppositionen men saknades i den styrande regimen var demokratiseringen beroende av 

olika händelser eller fall som underminerade eller sänkte regimens makt på ett eller annat sätt. 

Det scenario som gynnade en demokratisering mest var således ett där både opposition och 

styrande regim hade en stor del demokratiska aktörer på individnivå eller i större grupperingar 

(Huntington 1991, ss. 121 - 123). 

Med “standpatters” menar Huntington (1991) en grupp av aktörer vars ideologi grundar sig i 

radikala politiska attityder vilket i ett kommunistiskt styre ofta innebar att de var Stalinister och 

trodde på ett kommunistiskt auktoritärt styre som det politiska idealet. De motsvarande 

aktörerna i oppositionen låg på vänsterskalan och var istället radikala nationalister som verkade 

för självständighet. Liberala reformister samt demokratiska reformister låg i mitten på skalan i 
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den styrande regimen och var motsvarigheten till de moderata demokraterna i oppositionen 

(Huntington 1991, s. 122). Utifrån mängden av representanter i de olika kategorierna kan alltså 

en demokratisering antingen vara teoretiskt möjlig eller omöjlig. 

Huntington (1991) menar att i en demokratiseringsprocess kunde attityder ändras hos vissa 

individer och grupperingar när en demokratisering blev till verklighet. Han menar att om 

demokratiseringen inte utgjorde en direkt fara för dessa individer kunde exempelvis 

individuella aktörer i kategorin “standpatters” helt ändra inriktning i sitt tänkande och istället 

acceptera ett mer liberalt samhälle. Detta kunde även ske i oppositionen med de radikala 

nationalisterna i och med ett deltagande i demokratiseringsprocessen. Vilket således bidrog till 

att de blev mer moderata och mer accepterande gällande de möjligheter och friheter en 

demokrati kunde erbjuda (Huntington 1991, s. 123). Följer man Huntingtons forskning kring 

demokratisering visar den på att en förändring av attityder i samhället är möjlig även för de 

mest radikala aktörerna. 

O’Donnell & Schmitter (1986) utvecklar teorin om samspelet mellan de olika aktörerna när de 

beskriver fenomenet som ett spel av “kupp poker” (O’Donnell & Schmitter 1986, s. 24). De 

menar likt Huntington (1991) att den styrande regimen kan vara uppbyggd av två läger. Dels 

de så kallade “Hard-liners” som anser att ett auktoritärt styre inte bara är möjligt, utan också är 

att föredra. Även om regimen inte avvisar alla demokratiprinciper, så blir det auktoritära styret 

ett sätt för regimen att kvarhålla ett starkt hierarkiskt styre och därmed mycket makt. Men inom 

regimen skapas även så kallade “Soft-liners” som trots sin makt inom regimen inser att de någon 

gång i framtiden kommer behöva bli legitimt valda till makten, och därmed anser att regimen 

inte kan vänta för länge med att implementera vissa samhälleliga friheter (O’Donnell & 

Schmitter 1986, ss. 16 - 17). 

O’Donnell & Schmitter förklarar även att det inom demokratisering finns ett koncept kring 

pakter. En pakt kan beskrivas som en överenskommelse mellan ett antal aktörer som med deras 

grundläggande intressen i fokus, tillsammans arbetar för en politisk förändring. Pakter i den här 

kontexten är oftast temporära lösningar för att lägga en stark grund för de event som tillslut 

skall leda till en lösning på konflikten och skapa förändring. De menar att pakter inte alltid är 

nödvändigt vid en lyckad demokratisering men att det kan spela en viktig roll gällande en 

förändring av regimen (O’Donnell & Schmitter 1986, s. 37). 
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3.2 Aktörer inom demokratisering 

Aktörer i fråga om studier gällande demokratisering kan delas upp i två huvudläger. Dels 

nationella aktörer, och dels internationella aktörer. De nationella aktörerna kan även delas upp 

i två fraktioner, aktörer på medborgarnivå och aktörer på elitnivå. Exempel på nationella aktörer 

är enligt O’Donnell, Schmitter & Whitehead (1986) advokater, journalister, forskare och 

politiker. Dessa aktörer användes som exempel när de studerade liberaliseringen och 

demokratiseringen i Sydamerika under 1970-talet. Aktörerna i detta fallet verkade för en 

liberalisering av samhället med hjälp av politiken, medierna och universiteten. De menade att 

vissa aktörer spelade en viktig roll gällande vägen mot en demokrati (O’Donnell, Schmitter & 

Whitehead 1986, s. 95). 

Enligt Graeme Gill (2000) kan klassgrupper som arbetare och borgare (aktörer på 

medborgarnivå) spela en viktig roll i demokratisering genom massmöten. Eftersom det är 

aktörerna på elitnivå som styr landet är det genom denna grupp som medborgarna får rikta sig 

mot när det ska till en förändring. Detta kopplar Gill (2000) till rollen som det civila samhället 

innehar när sociala aktioner sker bland medborgarna. För att klassgrupperna ska spela en stor 

och viktig roll i transitionen mot en demokratisering krävs det en omfattande organisering och 

mobilisering. I borgarnas fall är det bästa sättet att rikta sig mot professionella organisationer 

som exempelvis NMSC (National Manufacturing Sector Congress) vilket skedde i Brasilien, 

eller politiska partier. För arbetarklassen är enligt Gill (2000) möjligheterna större genom 

organisering inom arbetarunioner men även likt borgarna genom politiska partier. Men för att 

detta ska vara möjligt måste den styrande regimen redan tillåtit att sådana organisationer ska få 

existera vilket inte alls är säkert när det gäller autokratiska regimer (Gill 2000, ss. 116-117). 

Likt Graeme Gill (2000) skriver Axel Hadenius (2006) i sin bok “Demokrati, en jämförande 

analys” om det civila samhället och hur medborgarna är med och påverkar demokratiseringen. 

Redan på 1830-talet studerades det civila samhället utifrån demokrati och den mest berömda 

var den politiske teoretikern och historikern Alexis de Tocquevilles studier av USA. 

Tocqueville reste runt i landet och undersökte den unga demokratins befolkning och lade märke 

till att de var väldigt kollektivt sammansvetsade. Framför allt gällde detta inom föreningslivet, 

politik, ekonomi och socialt. Människorna arbetade för ett gemensamt ändamål lokalt men även 

för att gå vidare med frågor i ett större perspektiv nationellt. Det var med dessa olika föreningar 
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som Tocqueville ansåg att den amerikanska demokratin var markant aktiv och viktig för 

samhället. Detta band mellan befolkningen gjorde enligt Tocqueville att sammanhållningen och 

förtroendet ökade mellan människor utanför den inre familjekretsen. Enligt Hadenius (2006) är 

det civila samhället olika nätverk och relationer i en sfär mellan staten och familjen. Det handlar 

om kollektiva aktiviteter som pågår på ett frivilligt initiativ, alltså icke-offentligt. Är dessa olika 

nätverk väl organiserade samt väletablerade och är många finns förutsättningar för ett starkt 

civilt samhälle. Nätverken kan vara av varierande informella och formella slag som exempelvis: 

religiösa föreningar, intressegrupper, politiska grupper eller “cirklar”, partier, kulturella 

föreningar och så vidare. Det civila samhället är som tidigare nämnt starkt om det finns en bra 

organisation i de olika nätverken men det är också avgörande att dessa står självständiga från 

statsmakten (Axel Hadenius 2006, ss. 40-42). 

Det civila samhällets påverkan på demokrati har enligt Hadenius (2006) fått mycket 

uppmärksamhet på senare år (1990-tal- och 00-tal). Forskningen om den tredje 

demokratiseringsvågen är en stark bidragande del till varför så är fallet. Den “tredje vågen” var 

starkt präglad av de folkliga protesterna som skedde i gamla auktoritära regimer och en direkt 

konsekvens av dessa ledde till att regimerna föll samman. Protesterna bestod av stora 

folksamlingar av likasinnade människor vilka var för en demokratisk utveckling. Främst 

organiserade man marscher och stora demonstrationer på öppna platser som stora torg men man 

skrev även petitioner till den styrande regimen. Dessa folkliga protester skedde runt om i hela 

världen under den “tredje vågen” där det rådde ett auktoritärt styre men blev som mest tydligt 

i Östeuropa. I Östeuropa skedde massdemonstrationer mot de kommunistiska regimerna och 

fick till mångas förundran diktaturerna på fall. Detta visar enligt Hadenius (2006) på det civila 

samhällets inverkan och kraft till att faktiskt få igenom verkliga politiska förändringar när 

befolkningen är enad mot ett gemensamt mål (Hadenius 2006, ss. 42-43). 

Olika empiriska studier har gjorts på demokratiseringsprocesser runt om i världen som ger stöd 

till det civila samhällets kraft och inverkan enligt Hadenius (2006). Axel Hadenius skriver 

vidare: “Ju större mångfald det är av oberoende organisatoriska nätverk i ett land (d.v.s. ju 

fler människor det är som är organiserade på ett eller annat vis), desto större är sannolikheten 

att en diktatorisk regim kan ersättas med en mer demokratisk.” (Hadenius 2006, s. 43). 
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I en demokratiseringsprocess sker ofta en liberalisering inom ett land vilket ger det civila 

samhället möjligheter till att organiseras. Detta sker enligt Hadenius (2006) när den auktoritära 

regimen luckrar upp vissa friheter för befolkningen vilket leder till en ökad dialog med det 

civila samhället. Att den auktoritära regimen “mjukas upp” har ofta att göra med internationella 

påtryckningar. I och med dessa faktorer ökar oppositionens styrka och handlingskraft och gör 

således att en ökad etablering sker bland de folkliga rörelserna. De olika rörelserna kan vara 

statliga institutioner som bryts loss eller organisationer som byggs upp från grunden. De 

auktoritära regimer som redan är svaga har därför svårt att slå ner en demokratiseringsprocess. 

Tendenserna i Östeuropa har varit att det civila samhället har blivit försvagat efter att en 

demokratisering har ägt rum och detta kan bero på många olika faktorer. Exempelvis återvänder 

de flesta i de folkliga rörelserna till “vardagslivet” och de ledande frontfigurerna får ofta en roll 

inom den nya demokratiska regimen (Hadenius 2006, ss. 43-44). 

3.3 Auktoritära regimer och dess sönderfall 

Adam Przeworski (O´Donell, Schmitter & Whitehead 1986) är en framstående statsvetare och 

forskare inom demokratisering. Han förklarar auktoritära regimers sönderfall genom fyra olika 

förhållanden vilka senare leder till att regimen känner sig hotad. Det är främst genom fyra olika 

faktorer som gör att en liberalisering blir möjlig i en auktoritär regim. Den första faktorn innebär 

att den auktoritära regimen finner de själva funktionella behoven till att de skapades vara 

onödiga, vilket leder till att regimen kollapsar. I den andra faktorn har regimen av någon 

anledning förlorat dess legitimitet vilket gör att den vittrar sönder, för ingen regim kan styra 

utan att inneha legitimitet. Med legitimitet menas här stöd till regimen eller ett samtycke från 

befolkningen. Den tredje faktorn är konflikter inom den styrande regimen eller ett förlorat stöd 

från militären. Detta leder till att andra styrande aktörer söker stöd hos andra utomliggande 

aktörer eller grupperingar vilket leder till en blockering av den styrande regimen. Den fjärde 

faktorn innebär att utländska aktörer pressar den auktoritära regimen till att gå mot en 

demokratisering vilket möjligen leder till kompromisser eller konflikter som förklarats i den 

tredje faktorn (O´Donell, Schmitter & Whitehead 1986, s. 50). 

Przeworski (O´Donell, Schmitter & Whitehead 1986) menar att regimer kan förlora sin 

legitimitet på olika sätt. Teorin kring förlorandet av legitimitet grundar sig i att eliten som styr 

förlorar stöd hos det civila samhället. Ska en regim bevaras måste den reproducera sin 

legitimitet i form av stöd eller åtminstone ett samtycke för sitt styrande för att den ska kunna 
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fortsätta styra, annars kommer det ske en kollaps. Därav råder det en stor oenighet bland 

befolkningen gentemot den styrande regimen innan en liberalisering kan äga rum. Vad 

legitimitet faktiskt innebär finns det många olika förklaringar till. Enligt Przeworski bearbetar 

den rådande dominerande regimen fram en tro på sin egen legitimitet bland befolkningen, dock 

kan en auktoritär regim överleva utan denna “tro” på sig själv. Det kan handla om själv-

intressen bland enskilda individer och större grupperingar. Med andra ord kan det råda en känsla 

av hjälplöshet och svaghet bland befolkningen vilket gör att de känner att det inte finns något 

bättre alternativ till styre (O´Donell, Schmitter & Whitehead 1986, ss. 50 - 51). 

3.4 Aktörsförklaringar och aktörers roll/påverkan 

Även om internationella forskare som O’Donnell & Schmitter inte konkret använder ett begrepp 

likt aktörsförklaringar så är det ändå ett koncept de studerar. O’Donnell & Schmitter (1986) 

benämner i sin bok “Transitions from authoritarian rule: tentative conclusions about uncertain 

democracies” konceptet om studerandet av aktörerna under en demokratiseringsprocess som 

ett av bokens huvudteman. De menar att när man studerar en etablerad politisk regim i en 

auktoritär stat kan man förvänta sig stabila områden av analys som ekonomiska, samhälleliga 

och kulturella studeringsområden. Temat i boken handlar om att utvärdera identiteterna och 

strategierna bland de aktörer som försvarar det auktoritära styret och de aktörer som kämpar för 

en reform eller förändring (O’Donnell & Schmitter 1986, s. 4). 

Jan Teorell (2010) diskuterar i boken Determinants of democratization  konceptet kring aktörer 

som förklaringsmodell. Han benämner detta fokus som strategiska förklaringar till 

demokratisering. I kapitlet analyserar och jämför han teorier av tidigare forskare som Rustow 

och O’Donnell & Schmitter. Han menar att den strategiska förklaringen som dessa forskare 

analyserat haft en enorm påverkan inom det statsvetenskapliga forskningsfältet. Genom att 

använda aktörer och verksamheter som en del av analysen av demokratisering bidrog de till en 

motpart gentemot det starka fokuset på strukturella förklaringar. Han förklarar vidare hur 

aktörer påverkat och hur de kan ha haft en viktig roll i frågan om demokratisering. Han menar 

att utfallet av demokratiseringen, förutom perspektivet på regimens “hardliners” och 

“softliners” kan förklaras genom de oppositionella aktörernas förmåga att förhandla i politiken, 

men även hur deras handlingar och val kan ligga bakom en förändring av regimen och politiken 

(Jan Teorell 2010, s. 16). Hur dessa förhandlingar och val ser ut skiljer sig dock från fall till 

fall, men Teorell menar ändå att aktörernas handlingar är viktiga gällande 
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demokratiseringsprocessen (Teorell 2010, ss. 19-20). Detta tema eller koncept som både Teorell 

och O’Donnell & Schmitter beskrivit väljer vi i den här uppsatsen att sammantaget benämna 

som aktörsförklaringar. 

3.5 Teoridiskussion 

När det kommer till forskning kring demokratisering, är det endast ett fåtal forskare som 

fokuserat på förklaringar utifrån ett aktörsperspektiv vilket vi kan se i avsnittet “tidigare 

forskning”. Eftersom vår studie kretsar kring en undersökning av Tjeckoslovakiens och 

Kroatiens nationella aktörer mellan åren 1988-1991 blev därför valet av de teoretiska 

utgångspunkterna enkelt. Genom att använda och testa tidigare forskares teorier och modeller 

på ämnet demokratisering kan vi möjligtvis bidra till ett svar eller vidare kunskap i det 

vetenskapliga området kring demokratisering, eller kunskap om de nationella aktörer som 

verkade i Tjeckoslovakien och Kroatien under perioden av demokratiseringen. Centralt i 

teoriavsnittet är teorierna kring det civila samhället vilka syftar till att klargöra mer hur de 

nationella aktörerna på medborgarnivå verkade, samt hur de generellt verkade i Östeuropa då 

dessa aktörer nådde stor framgång enligt Hadenius (2006). Även O´Donnell & Schmitters 

(1986) teorier kring aktörsförklaringar förklaras mer i teoriavsnittet då just aktörsförklaringar 

är ett centralt begrepp i denna studie.   

De här teorierna och modellerna är utvalda utifrån vårt syfte och våra frågeställningar i den mån 

att vi tror att de kan hjälpa oss att analysera det empiriska materialet och ge oss ett svar på våra 

frågor. Huntingtons (1991) modell som vi utgår från i den här uppsatsen är uppbyggd utifrån 

antagandet att man kan kategorisera aktörerna som verkar i en demokratiseringsprocess på ett 

enkelt och övergripande sätt. Detta innebär att i ett scenario/fall där vi lyckas kategorisera 

aktörerna utifrån modellen även borde kunna avgöra huruvida en demokratisering i länderna 

var teoretiskt möjlig eller inte. Inom teorierna kring aktörsförklaringar beskrivs alltså hur 

aktörer kan förhandla och gå med i pakter för att påverka demokratiseringsprocessen. Det påstås 

också att aktörer på både elit och medborgarnivå kan ha en avgörande roll i processen. Det som 

saknas i forskningen är tydliga faktorer eller variabler som kan uppskatta varje aktörs nivå av 

påverkan i den nationella demokratiseringsprocessen. Analysen av de nationella aktörerna i 

Tjeckoslovakien och Kroatien kommer därför att dels utgå från våra egen uppskattning av 

aktörernas påverkan på processen utifrån det empiriska materialet, men även med hjälp av 

kategoriseringen utifrån Huntingtons (1991) modell. 
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4 Metod 
Vår metodologiska utgångspunkt för studien är en kvalitativ textanalys. Den används för 

granskningen av texter vilka har skildrat Tjeckoslovakiens och Kroatiens väg mot demokrati 

samt dess nationella aktörer. Den kvalitativa textanalysen är metoden för tillämpningen av den 

teoretiska ansatsen, Huntingtons (1991) modell med kompletterande teorier. För att analysera 

demokratiseringsprocesserna och hitta de framträdande aktörerna, har vi i den här uppsatsen 

valt att basera vårt empiriska material på viktiga nationella händelser som inträffade gällande 

demokratiseringsprocesserna i länderna. Vid genomgång av dessa händelser kan vi urskilja de 

viktiga och framstående aktörerna för att på så sätt specifikt kunna kategorisera dessa aktörer i 

analysen utifrån vår teoretiska modell. 

I metoddelen presenteras följande avsnitt: fallstudie, mest-lika design, kvalitativ textanalys, 

studiens val av fall, materialinsamling, källhantering, validitet, generaliserbarhet, reliabilitet 

och analysschema/modell.   

 

 

4.1 Fallstudie 

Komparativ undersökning är en av de mest använda undersökningsmetoderna när studier av 

förd politik, politiska fenomen och frågor om demokrati ska analyseras. Den komparativa 

inriktningen är mer metodologisk och en form av metod i att genomföra en analys av olika 

former av politik. Det som främst brukar förknippas med komparativ politik eller undersökning 

är jämförelse mellan olika länder och dess politiska system. Tyngdpunkten ligger på att jämföra 

skillnader och likheter mellan länder eller mindre fall som till exempel en viktig politisk fråga. 

Huvudsakligen handlar komparativ undersökning om tre inriktningar för att angripa en 

problemfråga: Stora N-studier (jämförelse mellan många olika fall), små N-studier (jämförelse 

av ett mindre antal olika fall) samt enskilda N-studier vilket endast analyserar ett fall (Halperin 

& Heath 2016, ss. 211 - 212). Valet och skillnaden mellan små och stora N-studier är framförallt 

kopplat till vad som ska studeras och hur författaren vill studera det valda ämnet. Enligt 

Halperin & Heath (2016)  används små-N studier oftast för att undersöka och bedöma specifika 
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faktorer och mekanismer hittade i olika teorier. Fördelen med små-N studier är att de oftast 

hjälper författaren att hitta ovanligheter eller skillnader vilket även kan gagna författaren 

gällande skapandet av teoretiska undersökningar och hypoteser. Stora N-studier däremot, 

används ofta gällande analyser av många fall med starka statistiska samband mellan två 

variabler, men i de fall författaren inte kan avgöra vilka de viktiga faktorerna i sambandet är, 

blir det svårt att koppla dessa till teorin (Halperin & Heath 2016, s. 154). 

Forskningsdesignen för studien är en fallstudie vilket medför en analytisk djupdykning i ett 

antal olika faktorer och därav har en liten mängd fall valts ut för analys, vilket även kallas en 

små-N studie. Detta val har även att göra med de undersökningskostnader som Halperin & 

Heath (2016) beskriver, där studien utifrån det tidsspann, och mängden information vilket 

har  behövts analyseras har antalet fall begränsats till två. Vi är dock medvetna om att en större 

studie med fler fall hade varit optimalt för att ge en mer förankrad slutsats. Men på grund av 

tidsspannet har vi alltså valt att använda en små-N studie för att titta närmare på, och jämföra 

två fall. 

I den här studien kommer fallen innefatta tidigare kommunistiska autokratier i Europa.  I 

analysen av skillnaden mellan demokratiseringsprocesserna kommer vi främst fokusera på de 

aktörsförklaringar som ligger bakom demokratiseringen med hjälp av Huntingtons (1991) 

modell. Gällande aktörsförklaringarna har vi valt att fokusera på de framträdande aktörerna, det 

vill säga exempelvis politiska grupperingar, företag, samhälleligt relevanta individer som 

intellektuella forskare, journalister, advokater med mera. Genom att jämföra fallen utifrån 

aktörsförklaringar hoppas vi kunna se hur oppositionen lyckades vinna makt gentemot regimen 

i respektive fall, vilka förutsättningar som fanns samt vilka konsekvenser det fick. Genom att 

göra detta kan vi förhoppningsvis se orsaker och skillnader utifrån ett aktörsperspektiv gällande 

konsekvenserna av demokratiseringsprocessen. 

4.2 Mest lika-design 

Den metoddesign som  används i den här studien är mest lika-designen. Mest lika-designen 

syftar till att undersöka en faktor, händelse eller avvikelse i en jämförande fallstudie. Valen av 

fall skall i en “fåfallsstudie” dock helst inte göras slumpmässigt utan författaren skall försöka 

hitta fall som är mest lika varandra i fråga om relevanta oberoende variabler med en avvikelse 

i själva förklaringsvariabeln. Här gäller det för författaren att göra ett analytiskt arbete redan i 
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valet av fall för att utifrån olika variabler hitta de mest lika fallen att jämföra. Målet är då att 

hitta två fall som är lika varandra i de relevanta oberoende variablerna förutom den variabel 

man avser undersöka. Detta kan man göra genom att exempelvis sätta upp de relevanta fallen i 

en tabell där man jämför olika oberoende variabler. De mest lika fallen väljs därefter ut 

(Esaiasson 2012, ss. 102-103). 

Inom mest lika-designen kan även en så kallad “bakvänd” design användas. Det betyder att 

författaren på förhand vet svaret på den beroende variabeln, men att författaren inte vet svaret 

på förklaringsvariabeln (i studiens fall aktörernas inverkan på demokratiseringsprocessen). 

Undersökningen kretsar då kring att ta reda på om fallen verkligen skiljer sig åt i 

förklaringsvariabeln. För att säkerställa goda slutsatser vill författarna hitta två fall med stora 

skillnader i den beroende variabeln, helst de på ytterkanterna i variabeln (Esaiasson 2012, s. 

103). 

Det största problemet med mest lika-designen är att faktiskt hitta fullständigt matchande fall. 

Detta då även lika fall kan skilja sig i andra betydelsefulla aspekter än den beroende variabeln. 

Därför anser Esaiasson (2012) att “goda val av fall avgörs helt av den teori som står i centrum”. 

(Esaiasson 2012, ss. 103-104). 

Den version av mest lika-designen studien kommer att använda är den bakvända mest lika-

designen, då vi på förhand vet svaret på den beroende variabeln där våra fall skiljer sig åt. Den 

beroende variabeln i vårt fall är frågan om huruvida demokratiseringen skedde fredligt eller 

med inslag av våld. Det vi då skall försöka ta reda på är svaret på den oberoende 

förklaringsvariabeln (aktörernas inverkan på demokratiseringsprocessen). 

4.3 Kvalitativ textanalys 

I studiens genomförande kommer en kvalitativ textanalys användas på det empiriska materialet. 

Detta innebär enligt Esaiasson (2012) en noggrann läsning som genomförs för att genom 

materialinsamlingen förtydliga författarens poäng och ger läsaren en chans att förstå på vilka 

grunder författaren vilar sina argument på. Texterna bör läsas igenom flera gånger både 

översiktligt, långsamt och fundersamt för att få en förståelse över argumentationen i texterna. 

Forskaren bör även ställa frågor kring texten denne läser för att se om dessa går att besvara, 
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således ökar förståelsen för texternas slutsatser. Esaiasson (2012) menar att detta är det mest 

centrala tillvägagångssättet när en kvalitativ textanalys ska genomföras (Esaiasson 2012, s. 

210). Bergström & Boréus (2012) menar att en bra textanalys hjälper läsaren att förstå ett 

samhällsvetenskapligt fenomen. De förklarar vidare att en bra och välgjord textanalys kan sakna 

relevans för samhällsvetenskapen. Exempelvis kan en analys av ett partiprogram med 

textanalytiska verktyg inte garantera att undersökningen säger något intressant om själva 

politiken. Analysen av texten kan till exempel ge intressanta svar på själva språket men inte 

sammanhanget språket är en del av. Därav menar Bergström & Boréus (2012) att det krävs en 

intressant fråga eller syfte och ett tillvägagångssätt för att besvara frågan. Därför behöver 

författaren veta hur man använder det analytiska verktyget och vilken metod som ska appliceras 

på studien (Bergström & Boréus 2012, s. 40).   

Vi anser att detta tillvägagångssätt är relevant för vår studie då vi kommer att arbeta utifrån en 

stor mängd textmaterial för att få fram de fakta som är viktiga för vår studie. Genom att utgå 

från en stor mängd textmaterial kan vi titta på olika dimensioner och samband vilket kommer 

stärka vår studie och generera mer information om våra analysenheter. Vi kommer använda 

relevanta artiklar och annan litteratur för att få fram det empiriska materialet om våra fall. Det 

vill säga att vi kommer att använda befintliga data kring det valda uppsatsämnet. Genom att 

använda en kvalitativ textanalys hoppas vi kunna visa den bakgrund och de faktorer som vi 

vilar våra argument på, således kan vi få  data som kan appliceras på Huntingtons (1991) modell 

vilket kommer ingå som analytisk ram i analysen. Med hjälp av det teoretiska ramverket ökar 

förståelsen för Huntingtons (1991) modell vilket bidrar till en mer konstruktiv analys.  

4.4 Studiens val av fall 

För att välja våra fall utifrån mest lika-designen, använde vi oss av en tabell (se bilaga 1) baserat 

på oberoende variabler där vi jämförde Tjeckoslovakien med ett antal andra stater som under 

samma tid, till skillnad från Tjeckoslovakien haft en konfliktartad demokratiseringsprocess. 

Utifrån tabellen kunde vi avläsa ett antal kandidater till mest lika-designen i en jämförelse med 

Tjeckoslovakien. Studiens syfte är att analysera skillnaderna i den beroende variabeln utifrån 

nationella aktörsförklaringar. Av den anledningen finns det ett antal faktorer som spelar mindre 

roll gällande val av fall i den här uppsatsen. Om de valda fallen tillhör en kommunistisk regim 

som heter Jugoslavien eller Sovjet kan ha en viss betydelse för demokratiseringsprocessen, men 

är som sagt inget vi kommer analysera i den här uppsatsen. Även faktorer så som religion, etnisk 
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mångfald och huruvida länderna tidigare varit demokratier kan ha en roll i utfallet och 

konsekvenserna av demokratiseringen, men fokus kommer som sagt ligga på de nationella 

aktörerna vilket innebär att dessa faktorer inte kommer att analyseras. Utifrån denna 

avgränsning ansåg vi att valet av fall kunde kretsa mer kring att hitta de två fall som hade den 

största och mest olikartade skillnaden i den beroende variabeln för att på så sätt öka graden av 

vår förklaringsvariabel. Efter att ha gjort en undersökning av de länder som haft någon form av 

konfliktartad demokratiseringsprocess, kom vi fram till att det fanns två fall som kunde 

kategoriseras som mest-lika utifrån tabellen (se bilaga 1). Dessa två stater var Kroatien och 

Rumänien. Men efter vidare analys av ländernas process ansåg vi att Kroatien var den stat som 

skiljde sig mest gällande utfallet av demokratiseringen från Tjeckoslovakien. När 

Tjeckoslovakien lyckades genomföra en ytterst fredlig demokratiseringsprocess, slutade 

Kroatiens i en lång och blodig väpnad konflikt. På grund av dessa stora skillnader har vi i den 

här uppsatsen valt att analysera de nationella aktörernas inverkan på demokratiseringsprocessen 

i dessa två länder. Det var inte lätt att med säkerhet påstå att vi gjort rätt gällande val av fall, 

detta då det finns många likheter och andra aspekter att ta hänsyn till. Men i slutändan gjorde 

vi vårt val genom att hitta fallen med störst skillnader i den beroende variabeln. 

 

 

4.5 Materialinsamling och källhantering 

Gällande insamlingen av material till vår undersökning, så utgår vi som sagt från en kvalitativ 

textanalys. Det insamlade materialet kommer att kretsa kring demokratiseringsprocesserna i 

Tjeckoslovakien och Kroatien där en del av materialet skall beskriva händelser och aktörer som 

tidigt kritiserat regimen, och därmed spelat en roll i demokratiseringsprocessen. Men 

huvuddelen av materialet kommer kretsa kring situationen och aktörerna i staterna vid 

kommunismens slutskede under åren 1988-1991. Fokus kommer att ligga på att genom 

kvalitativa texter, framförallt litteratur kring staternas historia och kommunismens fall urskilja 

framträdande aktörer i de viktiga händelserna som ledde fram till demokratiseringen av staterna. 

Tanken är att genom olika litterära källor få fram en klar bild av processernas förfarande i ett 

försök att kartlägga, analysera och ge svar på våra frågeställningar och vår förklaringsvariabel. 



 

 22 

Bergström & Boréus (2012) skriver om källhantering och att forskare ständigt ifrågasätts för 

sitt val av material: “Alla urval kan givetvis ifrågasättas och det gäller för forskaren att ha så 

goda argument som möjligt för sitt val. Vi som läsare kan  alltid misstänka att det i dokumenten 

finns andra utsagor och andra termer som av något skäl inte redovisas.” (Bergström & Boréus 

2012, ss. 407-408). Författare till studier vilka använder många texter och dokument behöver 

ha en god källhantering. Är exempelvis källan som används en första-, andra- eller 

tredjehandskälla? Det kan även handla om frågor som gäller äktheten i källan men ofta handlar 

en god källhantering om att få in texten i sitt sammanhang (Bergström & Boréus 2012, ss. 43-

44). Eftersom vi i studien använder andra forskares texter och skildringar från Tjeckoslovakiens 

samt Kroatiens demokratiseringsprocesser, använder vi oss till mesta del av sekundärkällor. 

Dessa källor är skrivna av forskare med fokus på de valda länderna för denna studie. Under 

arbetets gång märkte vi att det inte fanns en stor omfattande forskning kring just 

Tjeckoslovakien och Kroatien och ländernas demokratiseringsprocesser, därav är de empiriska 

källorna i denna studie begränsade i dess omfattning. Detta innebär att studien tvingas förlita 

sig på det empiriska material som finns tillgängligt gällande ländernas 

demokratiseringsprocesser.  Det ska även tilläggas att vissa av källorna vi hittade var skrivna 

på Kroatiska och därför inte möjliga att använda. Vi noterade även gällande fallet Kroatien, att 

forskningen kring landets demokratisering huvudsakligen består av två forskares texter vilket 

försvårade materialsökningen.  Det empiriska materialet i vår studie är dock baserat på 

etablerade forskares skildringar av ländernas demokratiseringsprocesser, och vad som 

föranledde dessa. Alla urval kan dock som Bergström & Boreus (2012) nämner ifrågasättas, 

och vi är medvetna om att ytterligare perspektiv på demokratiseringarna hade stärkt uppsatsens 

empiriska del.  

Esaiasson (2012) beskriver materialsökningen som ett vägval i att “välja snävt eller fiska brett” 

när en kvalitativ textanalys skall användas (Esaiasson 2012, s. 220). Det optimala för vår studie 

har således varit att leta brett och detta menar även Esaiasson (2012), “Som i alla 

urvalssituationer är det optimala att analysera allt relevant material“ (Esaiasson 2012, s. 220). 

Det vi som sagt upptäckte under uppsatsens gång, var att forskningen och materialet gällande 

Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser och väg mot självständighet var 

relativt begränsat. Det fanns inte tillgängligt material i den utsträckning vi hade förväntat oss 

gällande ländernas demokratiseringsprocesser, vilket således försvårat uppsatsens analytiska 

del. För att finna relevant material gällande uppsatsens syfte har vi bland annat gjort både 

internetbaserade sökningar på olika databaser så som IBSS, PAIS, SSPC samt WPSA. Vi har 
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även sökt böcker och litteratur via Örebro Universitetsbibliotek samt Örebro Stadsbibliotek. 

Våra urval och sökord bestod av såväl svenska som engelska sökningar, exempelvis: 

Democracy, democratization, (national)actors, Czechoslovakia, Croatia, Post-war 

democratizations, Independence, Huntington samt O’Donnell & Schmitter. Eftersom 

tillgängligheten på material gällande länderna var begränsat har vi analyserat utifrån det 

relevanta empiriska material vi hittat. 

De teorier vi har valt för studien gällande aktörsförklaringar är något föråldrade, detta är vi 

medvetna om. Det ska tilläggas att dessa teorier är grunden för många av de forskare som 

forskar om demokratisering idag. Forskare som Samuel P. Huntington nämns regelbundet i den 

nya forskningen kring demokratiseringsprocesser. Därför anser vi att Huntingtons modell 

(1991) och teorier kring aktörer är högst legitim för denna studie.  

4.6 Validitet, generaliserbarhet samt reliabilitet 

Esaiasson (2012) förklarar att validitet är en av de mest centrala problemen och delarna gällande 

forskning. Validiteten handlar om samspelet mellan teoretisk utgångspunkt och den faktiska 

undersökningen. Det vill säga om författaren undersöker det aktuella forskningsproblemet 

utifrån de valda teoretiska utgångspunkterna.  Beroende på olika definitioner av begreppet 

validitet väljer Esaiasson (2012) att dela upp begreppet i två kategorier: begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. God begreppsvaliditet innebär ett bra samspel mellan teori och empiri, samt 

en hög reliabilitet, det vill säga, avsaknad av systematiska fel. Resultatvaliditet däremot, kretsar 

kring att författaren mäter det som skall mätas. Halperin & Heath (2016) menar att en god 

undersökningsdesign leder till minskat hot mot validiteten. När en studie mäter det man säger 

att man ska mäta blir validiteten god (Halperin & Heath 2016, s. 149).  

En god intern validitet är enligt Halperin & Heath (2016) när den oberoende variabeln 

producerar fram den observerande effekten. Detta innebär att när strukturen på studien är 

utformad på så vis att alternativa förklaringar elimineras, kan mer entydiga slutsatser dras efter 

resultatet. Det kan enligt Halperin & Heath (2016), finnas andra faktorer än den oberoende 

variabeln som påverkar utfallet. Den oberoende variabeln (i vår studies fall, skillnader och 

likheter mellan länderna) kan exempelvis vara ansvarig för variation i den beroende variabeln 

(utfallet av demokratiseringsprocesserna). Validiteten kan minska om det finns andra 

förklaringar som kan vara orsaken till variationen i den beroende variabeln och om det finns 
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förväxlande variabler sätts validiteten på spel i en studie. Undersökningen måste därför 

utformas så att andra faktorer och alternativa förklaringar kan uteslutas, vilket därmed stärker 

validiteten (Halperin & Heath 2016, s. 149).  

Den externa validiteten grundar sig på i vilken utsträckning en studie kan generaliseras utifrån 

resultatet. Halperin & Heath (2016) ställer frågor som “Kan du generalisera resultatet?”, “Kan 

slutsatserna tillämpas allmänt?” och “Är slutsatserna applicerbara på liknande fall?”. En 

undersökning ska vara utformad i den mån att resultatet har god reliabilitet menar Halperin & 

Heath (2016). Reliabilitet innebär en konsekventhet som finns genomgående i en studie. Detta 

innebär att andra forskare kan använda sig av samma metod och få exakt samma resultat 

(Halperin & Heath 2016, s. 149).  

Genom att använda en bakvänd mest-lika design med en tydlig skillnad i den beroende 

variabeln kan vi på ett starkare sätt argumentera för effekten av förklaringsvariabeln som en 

avgörande faktor i undersökningen. På så sätt ökar vi validiteten och undersöker därmed det 

som anses väsentligt för vår uppsats, det vill säga aktörsförklaringar. Men vi är samtidigt 

medvetna om komplexiteten och de många faktorer och variabler som kan anses förklara 

skillnaderna i en demokratiseringsprocess, och även skillnaderna i den beroende variabeln. Av 

den anledningen blir generaliserbarheten i den här undersökningen relativt låg, då det krävs 

ytterligare forskning kring alternativa förklaringar och faktorer för att förbättra vidden av 

resultaten. I undersökningen har vi valt att avgränsa oss till nationella aktörer i två stater under 

ett visst tidsspann (1988-1991). Genom att göra detta kan vi med någorlunda säkerhet påstå att 

reliabiliteten i vår undersökning är hög. Men det kan förstås uppstå skillnader och olikheter vid 

liknande framtida undersökningar, beroende på vilken typ av aktörer man väljer att undersöka 

men även vilka källor man använder vid materialinsamlingen. Men i ett försök att motverka en 

bristande reliabilitet har vi utnyttjat majoriteten av de olika informationskällor vi hittade i vår 

materialinsamling som rörde ländernas aktörer.  
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4.7 Analysschema och analysmodell 

 

Analysschemat är skapat för att underlätta förståelsen för undersökningens tillvägagångssätt. 

För att genomföra vår undersökning har vi valt att använda en jämförande fallstudie, med fokus 

på en bakvänd mest lika-design. För att välja våra fall har vi som sagt använt både oberoende 

variabler samt en beroende variabel. De oberoende variablerna återfinns i bilaga 1 och jämför 

länderna utifrån: Religion, etnisk mångfald, om de tidigare haft demokratiska inslag, 

befolkningsmängd, ockuperande regim samt vilken världsdel de tillhör. Den beroende variabeln 

är den som vi på förhand visste skilde fallen i tabellen i förhållande till Tjeckoslovakien, det 

vill säga om demokratiseringen skedde fredligt eller med inslag av våld. Efter att ha jämfört 

staterna i bilaga 1 bestämde vi oss för två fall som skall jämföras i analysen utifrån den beroende 

variabeln. För att ge svar på hur och varför den beroende variabeln skiljer sig, har vi valt att 

använda en förklaringsvariabel. Förklaringsvariabeln i den här undersökningen är de nationella 

aktörernas inverkan på demokratiseringsprocessen. För att ta reda på förklaringsvariabeln 

kommer vi att analysera demokratiseringsprocesserna i länderna mellan åren 1988-1991 genom 

en kvalitativ textanalys med Huntingtons (1991) modell. Vi kommer att fokusera på staternas 

framträdande nationella aktörer gällande demokratiseringsprocessen för att kunna kategorisera 

aktörerna med hjälp av analysmodellen.  
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Baserat på Huntingtons (1991) modell med kompletterande teorier, har vi nedan tagit fram en 

egen simplifierad modell för att på ett tydligare sätt kunna kategorisera ländernas aktörer utifrån 

det empiriska materialet samt deras attityder gentemot demokrati. Modellen kommer ligga till 

grund för den analytiska delen av studien och kommer agera vägledande för studiens slutsatser. 

Begreppen i modellen är översatta från engelska utifrån vår tolkning av deras mening, vilket 

innebär att vissa felaktigheter kan förekomma. Aktörerna placeras inom de fyra olika fälten 

baserat på huruvida de var för eller mot demokrati samt inom regering eller i opposition.  De 

olika begreppen inom fälten är baserade på Huntingtons (1991) modell och har förklarats i det 

teoretiska ramverket. Efter att ha studerat länderna och kategoriserat de framträdande aktörerna 

följer ett resultat och slutsatser utifrån våra frågeställningar.  
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5 Fall 1, Tjeckoslovakien  
5.1 Bakgrund, Tjeckoslovakien 

Eftersom implementeringen av den Sovjetiska modellen påverkade stora delar av samhället och 

då förändringen inte var förankrad bland befolkningen växte missnöjet mot regimen. På grund 

av det växande missnöjet, fick regimen förlita sig på skräckexempel för att behålla kontrollen 

över landet. Därav genomfördes det offentliga rättegångar och avrättningar mot oppositionella 

ledare som Rudolf Slansky och Vladimir Clementis som öppet kritiserade regimen. På så sätt 

kunde Tjeckoslovakien förbli en Sovjetisk satellitstat under 50- och början av 60-talet. Men när 

ekonomin under 1961 genomled en stark försämring, var den kommunistiska regimen tvungen 

att genomföra politiska förändringar i den Sovjetiska modellen (Wolchik 2011, s. 191). 

Som ett led av detta startades stora ekonomiska utredningar och ett nytänkande inleddes på 

elitnivå. Utöver detta ökade kraven på intellektuell frihet bland författare och andra kreativa 

intellektuella personer, vilket bidrog till en något mer västerländsk form av socialism under 

mitten av 1960-talet. Under slutet av 1967 nådde den stora reformen in i den politiskt styrande 

regimen och den mer liberala Alexander Dubcek ersatte då den strikt stalinistiska Antonin 

Novotny som det kommunistiska partiets ledare. Och när censuren sedan togs bort i början av 

1968 spreds en utbredd reformistisk rörelse bland grupper och lojala eliter i landet (Wolchik 

2011 s. 191). 

Denna förändring under 1960-talet innebar dock inte att det kommunistiska partiet förlorade 

maktmonopolet eller att Tjeckoslovakien var på väg att bryta sig ur Sovjetunionen. Men många 

konservativa socialistiska ledare i andra länder var rädda att denna reformistiska anda skulle 

spridas. Därför försattes Alexander Dubcek i en svår sits, där han ville skapa förtroende bland 

folket, men samtidigt förvissa sina allierade om att socialismen inte ifrågasattes. Det som blev 

ett problem för Dubcek var att en del av de oppositionella och kritiska grupperingarna i landet 

växte sig allt större. Exempel på dessa grupperingar var KAN (Politiska obundna kritiker) och 

Klubb 231 (Klubb för tidigare politiska fångar). Och när även en del intellektuella eliter började 

kräva radikala förändringar så började regimens ledare återigen överväga användandet av våld 

i ett försök att försäkra de andra socialistiska staterna att de fortfarande besitter kontroll i landet 

(Wolchik 2011, ss. 191 - 192). 
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När Sovjets ledare via samtal och möten med regimen inte nått något konkret resultat, vidtogs 

åtgärder. Den 21 augusti 1968 invaderade Sovjetiska trupper landet för att återställa ordningen. 

Men Dubcek och hans supportrar försökte trots att det nu fanns Sovjetiska trupper i landet 

fortsätta vägen mot en reform. Denna protest fortsatte till Dubcek till slut blev ersatt av Gustav 

Husak som ledare av partiet. Husak var också en slovakisk ledare men vars agenda var 

annorlunda. Hans mål var till skillnad från Dubcek att lugna situationen och återställa det 

politiska klimatet till det normala vilket i sig innebar att det kommunistiska partiet återigen fick 

politiskt monopol. Det kommunistiska partiet använde detta monopol för att återställa 

Tjeckoslovakien till en exemplarisk satellitstat genom att återigen ta kontroll över media och 

införa censur. Utöver det avsattes runt 200 000 reformister från sina arbeten som politiker, 

ekonomer, lärare med mera och diskussioner kring reform blev tabubelagt (Wolchik 2011, s. 

192). 

Oppositionen och målet om en reform levde kvar hos ett antal intellektuella eliter som 

kritiserade regimens syn på mänskliga rättigheter. Denna kritik stegrade när den kommunistiska 

regimen år 1977 tecknade Helsingforsöverenskommelsen som innebar ökade friheter och 

rättigheter för medborgarna. Anledningen till kritiken var att de politiska makthavarna 

åsidosatte rättigheterna i överenskommelsen, och menade att de nationella lagarna går före. 

Resultatet blev skapandet av en ny oppositionsgrupp kallad “Charter 77” som grundades av 

Vaclav Havel och andra intellektuella individer och författare i Prag. Namnet kom ifrån det 

dokument som signerades av intellektuella individer som en protest mot regimen. Dokumentet 

kritiserade regimens kränkningar avseende religiösa, kulturella, politiska och sociala rättigheter 

i landet.  Under kommunismens slutskede blev “Charter 77” den huvudgrupp i oppositionen 

som kritiska medborgare lyssnade till mest när det gällde alternativa samhällsanalyser eller 

information som regimen undanhöll. Gruppen bidrog under slutet av 1980-talet till en allt större 

och bredare regimkritisk opposition och blev av den anledningen kända internationellt 

(Wolchik 2011, s. 192; Hejzlar u.å). 

 5.2 Politiska aktören Charter 77 

Den politiska oppositionsgruppen Charter 77 bildades 1977 som en protest mot regimen och 

kritiserade bristen på politisk frihet och rättigheter i landet. För att framföra sin kritik till 

myndigheterna använde de sig av ett manifest med underskrifter kallat “Charta 77”. I 

inledningen av dokumentet ställde sig gruppen positiva till Tjeckoslovakiens inträde i det 
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internationella fördraget som ägde rum i Helsingfors kring friheter och ekonomiska, sociala och 

ekonomiska rättigheter. Men den resterande delen av dokumentet pekade på brister gällande de 

mest grundläggande rättigheterna i Tjeckoslovakien, vilket således gjorde inträdet i fördraget 

meningslöst. Den 6 januari 1977, planerade Charter 77 att överlämna manifestet till 

myndigheterna i hopp om en förändring, men upptåget stoppades av säkerhetspolisen. Dagen 

efter publicerades istället dokumentet i internationell media, vilket då även fångade den 

Tjeckoslovakiska allmänhetens intresse. Och så började en inrikes politisk kamp mellan 

oppositionsgruppen Charter 77 och den kommunistiska regimen, som även väckte 

internationellt intresse. Under tiden efter publiceringen svarade regimen med att låta 

säkerhetspolisen frekvent ingripa mot framträdande personer i gruppen. De hotades, togs in på 

förhör, misshandlades och trakasserades. Men trots detta var det endast en person ur gruppen 

som tog bort sin underskrift från manifestet, vilket visade deras hängivenhet (Anette Rydström 

1978, ss. 12-14). 

 

5.3 Politiska aktören Vaclav Havel 

Vaclav Havel var son till en av de rikaste familjerna i Tjeckoslovakien. Detta kom att ändras år 

1948 när kommunismen svepte över landet, vilket innebar att Havels familj förlorade sin 

förmögenhet. Han nekades under sin ungdom att gå på universitet, men strävan efter en 

utbildning gjorde att han gick på en kvällsskola samtidigt som han körde taxi på dagarna. Så 

småningom fick Havel jobb på en teater i Prag och började skriva pjäser. Pjäserna var ofta 

humoristiska med en satir baserad på det kommunistiska systemet. Havels pjäser blev väldigt 

framgångsrika och spelades bland annat upp på Broadway i New York dit han även fick 

tillåtelse att besöka. Detta var i samband med Pragvåren 1968 och på bara några månader efter 

Sovjets invasion, blev Havels pjäser förbjudna men även hans böcker. I och med detta bakslag 

blev han en aktiv deltagare i oppositionen gentemot den kommunistiska regimen. Under 1970-

talet blev Havel arresterad flera gånger och satt i fängelse i två omgångar. Trots detta fortsatte 

han att vara en aktiv talesperson för mänskliga rättigheter i gruppen “Charta 77” och detta ledde 

senare fram till ytterligare en arrestering år 1979. Denna gång fick han ett fängelsestraff på fyra 

och ett halvt år men blev erbjuden av regimen att släppas om han bad om förlåtelse, Havel 

vägrade. Fängelsevistelsen påverkade Havels hälsa och han var nära att dö av en lungsjukdom 

och han fick till följd av detta släppas tio månader tidigare. Fem år senare blev Havel tillfrågad 
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att leda den nya regeringen som ersatte den kommunistiska regimen (Steven Otfinoski 1997, 

ss. 36-37). 

5.4 Lennon sammankomsten 1987 

En tidig morgon den 8 december 1987 begav sig Tjeckoslovakisk polis med understöd av 

säkerhetsstyrkor mot Kampa parken i centrala Prag. Under de senaste fem åren har det på det 

här datumet samlats tusentals ungdomar för att hedra minnet av den avlidne artisten John 

Lennon. Detta året hade den kommunistiska regimen övervägt att förbjuda samlingen, men på 

grund av gruppen, som kallade sig Lennonisternas internationella popularitet, lät regimen den 

fortgå. Beatlesmusik spelades för fullt, folk dansade och stämningen var god. Men det hela 

förändrades när en politisk aktivist från gruppen charter 77, Ota Veverka tog ordet. Han talade 

om det politiska manifestet “Charta 77” som kritiserade olika nationella fenomen och orättvisor. 

Talet fick polisen att agera, varpå aktivister greps och folksamlingen splittrades. Den här sortens 

tillställningar var inget ovanligt i Tjeckoslovakien, då huvuddelen av protesterna utfördes av 

missnöjda ungdomar med musiken som sin uttrycksform. Tio år tidigare hade rockbandet The 

Plastic People of the universe stått i centrum för protesterna. Nu var det istället grupperingar 

som Lennonisterna och Charter 77 som hade övertagit protesternas centrum (Victor Sebestyen 

2009, ss. 467-469). 

5.5 1989 - Hedrandet av Jan Palach 

Den 16 januari 1989 är ett annat viktigt datum gällande Tjeckoslovakiens väg mot demokrati 

Datumet firades av oppositionella grupperingar till minnet av studenten Jan Palach som tjugo 

år tidigare satte fyr på sig själv som en protest mot Sovjets invasion av Tjeckoslovakien. Ett 

antal röster från oppositionen kallade honom öppet för martyr, men för regimen var han en icke-

person. I samband med firandet skrev den regimkontrollerade tidningen “The red way” en 

artikel som beskrev Jan Palachs handling som meningslös och tragisk. Utöver det förbjöd 

regimen även alla minnessamlingar och demonstrationer (Sebestyen 2009, ss. 534-535). Trots 

dessa förbud samlades tusentals medborgare i Prag för att demonstrera, varpå polisen gjorde 

hundratals gripanden. Vaclav Havel, Charter 77s främste företrädare, blev även han gripen när 

han skulle lägga en krans vid den plats där Jan Palach tänt facklan 20 år tidigare. I mars 1989 

dömdes han till nio månaders fängelse för att ha hindrat polisens arbete (Miloslava Slavíčková 

1999, s. 101). Den så kallade martyren Jan Palach hade knappt blivit nämnd i media under de 
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senaste 20 åren, och var därför ingen som majoritetsbefolkningen ägnade många tankar kring. 

Återigen var allmänheten ovetandes om de organiserade protesterna i landet. Oppositionen, 

ledd av Charter 77, bestod då endast av ett fåtal tusen personer. Publiciteten fick dock effekten 

att fler och fler människor började dyka upp på demonstrationerna. En av de kommunistiska 

ledarna Milos Jakes medgav vid ett senare tillfälle att det varit ett misstag att skapa 

uppmärksamhet kring firandet av Jan Palach (Sebestyen 2009, ss. 533-536). 

 

5.6 Sammetsrevolutionen 

Det finns många viktiga händelser gällande Tjeckoslovakiens demokratiseringsprocess. En som 

haft stor betydelse är den så kallade Sammetsrevolutionen. Den 17 november, 1989, inleddes 

den viktiga Sammetsrevolutionen när den nationella polisen använde brutalt våld mot fredliga 

demonstranter i Prag. De flesta av demonstranterna bestod av studenter och intellektuella, som 

samlades för att fira minnet av en student som dog under nazistockupationen (Otfinoski 1997, 

s. 34). Sammetsrevolutionen fick sitt namn av en universitetsföreläsare och tidigare 

kommunistisk höjdare vid namn Rita Klimova. Hon var en väldigt bildad kvinna och en skicklig 

talare, som hjälpte till att påskynda fallet av kommunismen i Tjeckoslovakien. Hon gick från 

att ha varit en övertygad kommunist och en viktig medlem i det kommunistiska partiet till att 

bli aktiv i Charter 77 och god vän med dess ledare Vaclav Havel. Klimova brukade beskriva 

sammetsrevolutionen som en tillställning fylld med humor och glädje. Även om uppdraget, att 

krossa kommunismen var en allvarlig uppgift så gjordes det med musik, humor och skratt. Detta 

var enligt henne den stora skillnaden jämfört med liknande situationer i andra Europeiska länder 

under 1989 (Sebestyen 2009, ss. 793-794). 

Men trots humor och glädje bland demonstranterna hade demonstrationen inslag av våld. 

Polisen använde våld som medel, och brutaliteten ledde till ytterligare sympatier bland den 

övriga befolkningen i staden. Uppmuntrade av Berlinmurens fall och förändringen i Polen och 

Ungern samlades hundratusentals medborgare för att demonstrera mot regimen.  En av de 

ledande aktörerna i demonstrationen var den oppositionella gruppen “Charter 77”, vilka i 

samband med detta skapade en ny organisation kallad “Civic forum”. Denna organisation 

bestod av förutom “Charter 77”, flera andra grupper i oppositionen och syftet var att skapa en 

enda stor organisation för att kritisera regimen. I takt med regimens insikt om att 
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demonstranterna inte tänkte ge upp och att Sovjet inte planerade att ingripa tvingades regimen 

till en förhandling med “Civic forum” och dess ledare Vaclav Havel. Under demonstrationens 

sjätte dag höll Alexander Dubcek sitt första tal på 21 år och från sitt talarpodium i Bratislava, 

skickade han sina lyckönskningar till demonstranterna i Prag och propagerade för en ny 

regering, vald på ett demokratiskt vis. Tre dagar efter Dubceks tal avgick ledaren för 

kommunisterna men ersattes direkt av en ny, Karel Urbanek. Vaclav Havel ansåg att valet av 

en ny ledare var ett trick och menat att förvilla samt att makten nu låg hos Neo-

stalinisterna.  Ytterligare en dag gick och nu var antalet demonstranter uppe i 800.000. Ledarna 

för demonstrationen iscensatte senare en strejk och miljoner av Tjecker och Slovaker lämnade 

sina jobb och gick ut på gatorna. Hela landet stannade upp under detta ögonblick som varade 

under ett par timmar. Folket jublade och grät av glädje efter årtionden av frustration gentemot 

regimen (Otfinoski 1997, s. 34). 

Under demonstrationerna gjorde Sovjets ledare Gorbatjov ett uttalande, och förklarade att 1968 

års reformer med Alexander Dubcek var en demokratiseringsprocess och en riktning mot ett 

mer humant samhälle. Detta var ett tecken på att Sovjet hade gett upp sin ställning i 

Tjeckoslovakien, samtidigt övervägdes det att dra tillbaka de resterande trupperna från landet. 

Den 7 december avgick premiärministern Ladislav Adamec och hans ersättare Marian Calfa 

inledde förhandlingar med oppositionen om ett maktskifte. Tre dagar senare övertog en 

koalition makten med kommunisterna i minoritet. Alexander Dubcek blev ordförande för det 

nationella samfundet och valde den 29 december, Charter 77:s ledare Vaclav Havel till landets 

första icke-kommunistiska president på 40 år. Sammetsrevolutionen beskrevs som ett mirakel 

utomlands och den skedde utan ett enda dödsfall samtidigt som den skedde smidigt, därav 

namnet (Otfinoski 1997, ss. 35-37). 

Förändringen i samband med sammetsrevolutionen skedde i en oerhört snabb takt jämfört med 

andra länder och blev en av de snabbaste demokratiseringarna någonsin. Forskaren Timothy 

Garton Ash beskrev fenomenet så här: “In Poland it took ten years; in East Germany ten weeks; 

in Czechoslovakia ten days”. Bara någon månad innan revolutionen hade regimens ledare Milos 

Jakes försäkrat kommunistiska oligarker om att regimens plats vid makten var säker (Sebestyen 

2009, s. 794). 
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5.7 Splittringen och vägen mot demokrati 

Den lagstiftande församling som valdes i juni 1990 efter regimens fall hade som mål att 

återställa landets institutioner och reformera rättssystemet i den mån att det skulle vara 

kompatibelt med en demokratisk regering och skapandet av en marknadsekonomi. Men trots 

att den styrande församlingen gjorde goda framsteg, skapades stor oenighet gällande 

maktdelningen mellan republik och federation, vilket blev en av faktorerna till splittringen av 

Tjeckoslovakien.  De två nya staterna ersatte i januari 1993 den Tjeckoslovakiska federationen 

och identifierades som parlamentariska demokratier med fokus på medborgares politiska och 

sociala frihet (Wolchik 2011, s. 196). 

5.8 Analys av Tjeckoslovakiens aktörer 

 

Efter en aktörskategorisering enligt Huntingtons (1991) modell ovan, går det utläsa vilka 

nationella aktörer som var framstående i Tjeckoslovakiens demokratiseringsprocess. 

O’Donnell, Schmitter & Whitehead (1986) menar att de nationella aktörerna kan delas upp i 

eliter och aktörer på medborgarnivå. Under Tjeckoslovakiens demokratiseringsprocess kan vi 

se exempel på både elitaktörer som den politiska gruppen Charter 77, men även civila 

mobiliseringar som protesterande ungdomar i exempelvis Lennonisterna. Vidare förklarar 

Teorell (2010) att demokratiseringen kan förklaras genom de oppositionella aktörernas 

handlingar och val. Om vi väljer att fokusera på den troligen viktigaste aktören i 

Tjeckoslovakien, Charter 77 så kan vi se att de ända sedan 1977 har gjort betydelsefulla val och 

handlat på ett sätt som gynnat en demokratisering. De genomförde protester och tog fram ett 
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manifest som olika intellektuella kritiker kunde ställa sig bakom. Men det finns även andra 

avgörande aspekter av Charter 77:s agerande. Huntington (1991) menar att en demokratisering 

oftast innefattar en kamp om makten mellan opposition och regimen. Men Charter 77 var inte 

en grupp som direkt kämpade för makt, utan arbetade för fri- och rättigheter för folket i landet. 

Så med utgångspunkt i gruppens agenda och bristen på oppositionellt våld under deras protester 

har vi valt att utifrån Huntingtons (1991) modell kategorisera Charter 77 som “democratic 

moderates” det vill säga en demokratisk moderat aktör. De agerade således som en demokratisk 

aktör som bekämpade den auktoritära regimen genom intellektuella yttranden och krav på 

förändringar gällande rättigheter i landet. Gruppens ihärdighet, trots regimens hårda arbete för 

att stoppa dem, gjorde att de till slut lyckades erhålla folkets sympatier, och kunde därigenom 

sänka den auktoritära regimens legitimitet. 

Regissören Vaclav Havel och senare ledare för Charter 77, kritiserade regimen med satir i olika 

pjäser. Havel kom att spela en viktig roll i oppositionen. Hans kritik övergick med tiden från 

satir till en mer konkret och öppen kamp mot regimen. Eftersom han blev Charter 77:s ledande 

figur, och alltid arbetade för demokrati och rättigheter, har vi valt att kategorisera honom som 

en demokratiskt moderat aktör utifrån Huntingtons (1991) modell. 

För att kategorisera den styrande kommunistiska regimen utifrån analysmodellen har vi valt att 

analysera ett antal faktorer utifrån vårt empiriska material. Det vi kunnat utläsa var att regimen 

utnyttjade sin makt för att stoppa oliktänkande. Samtidigt var de oförmögna till en förändring 

och förbättring av medborgarnas rättigheter. Utöver detta användes våld och förbud mot 

protester som ett medel för att behålla makten. Utifrån dessa faktorer anser vi att den 

kommunistiska regimen kan placeras under kategorin “Standpatters” eller översatt 

“Samhällsbevarande”. Den kommunistiska auktoritära regimen använde således makt och våld 

för att underminera kritiker och bevara kontrollen.  

Utifrån en sådan här kategorisering av aktörerna menar då Huntington (1991) att en 

demokratisering var möjlig, men var beroende av händelser som på något sätt underminerade 

eller sänkte regimens makt. I Tjeckoslovakien fanns det exempel på händelser eller förändringar 

av det politiska klimatet. Något som spelade en vital roll var inblandningen av det civila 

samhället i demonstrationerna efter det att polisens våld mot protestanterna, under framförallt 

Sammetsrevolutionen, väckt sympati bland befolkningen. Våldet fick även folket att förlora 
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förtroende för regimen, vilka då tappade stöd och legitimitet. Enligt Adam Przeworski 

(O’Donnell, Schmitter & Whitehead 1986) kan detta få en regim att vittra sönder. Vikten av det 

civila samhällets roll som en aktör i demokratiseringen är något som Hadenius (2006) 

poängterat. Han menar att det finns många exempel på hur folket kan svetsas samman kring en 

åsikt och med hjälp av en organisation, bli en stark nyckel till demokratisk framgång. Så i takt 

med att de oppositionella grupperingarna fick mer stöd bland befolkningen, så vittrade regimens 

legitimitet i allt större utsträckning bort.  

En annan faktor som påverkade demokratiseringsprocessen var sammansvetsningen eller 

pakten mellan Charter 77 och andra grupperingar till det så kallade “Civic Forum” som arbetade 

på en gemensam front gentemot regimen. Att oppositionella aktörer går samman och sluter 

pakter kring vitala intressen är något som O’Donnell & Schmitter (1986) menar temporärt kan 

leda till en stark gemensam grund för att lösa en konflikt och skapa förändring. Genom att göra 

detta visade oppositionen att det fanns en motpol till regimen som var att räkna med, vilket 

visade folket att en förändring var möjlig. 

 

 

 

6 Fall 2, Kroatien 

6.1 Bakgrund Kroatien 

Franjo Tudjman blev i maj 1990 vald till Kroatiens första president som medlem av partiet, 

Kroatiska demokratiska unionen eller på Kroatiska: Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ). 

Bakgrunden till det första valet i Kroatien var ett missnöje riktat mot det kommunistiska partiet 

i Jugoslavien. Kommunisterna i Kroatien bestämde sig tillsammans med sina Slovenska 

partikamrater för att vandra ut från den fjortonde kongressen vilket sågs som ett tydligt 

avståndstagande gentemot Jugoslaviens styre. Bara några månader efter detta hölls det första 

valet i Kroatien med ett deltagande av flera partier. HDZ vann valet och fick ett dominerande 

mandat i parlamentet med Tudjman som president. Landets självständighet kom dock att dröja 

till nästföljande år, närmare bestämt den 25 juni 1991 (Ramet & Søberg 2008; Ramet 2008, ss. 

11, 32). 
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 6.2 Politiska partier som aktörer 

Kroatiens demokratiseringsprocess tar sin början år 1989. Den kommunistiska regimen i 

Jugoslavien började liberaliseras och således kunde det kommunistiska partiet i Kroatien få mer 

inflytande i politiken. Partiet var inte särskilt samarbetsvilliga gentemot regimens 

centralkommité då det samtidigt pågick ett maktspel bakom kulisserna mellan parterna. 

Reformisterna inom det Kroatiska kommunistiska partiet lyckades inte fullt ut med att 

neutralisera de “Hard-liners” som fanns i regimen och detta ledde till att 

demokratiseringsprocessen saktades ner något. Även media, olika intellektuella och aktörer på 

medborgarnivå gav sitt stöd till reformisterna under hela demokratiseringsprocessen. Men dessa 

nationella aktörer hade inte tillräcklig styrka vid tillfället och kunde därför inte få till 

förhandlingar mellan reformisterna och regimen. Exempelvis skickades bara en petition in till 

den styrande regimen innan det första valet 1990, samtidigt var deltagandet på medborgarnivå 

i princip obefintlig och inga massdemonstrationer eller liknande inträffade i jämförelse med 

andra östeuropeiska länder (Goran Čular 2000, s. 32). 

Tidigt året 1989 bildades partiet Kroatiska demokratiska unionen (HDZ) som året efter skulle 

komma att vinna det första demokratiska valet i Kroatien. Landet var under slutet av 80-talet 

på väg att genomgå en transformation från ett kommunistiskt enpartistyre till ett pluralistiskt 

system med flera deltagande partier. Transformeringen gick till en början trögt eftersom landet 

hade en tricameral lagstiftning, vilket innebar att landet hade flera olika kammare med en 

tröghet inbyggd i beslutsfattandet. Denna lagstiftning ville nu politikerna förändra men valde 

att hålla ett val innan konstitutionen skulle skrivas om. Ett majoritetssystem antogs i samband 

med valet 1990 vilket det kommunistiska partiet (SKH) såg fördelar med, dessutom såg sig 

kommunisterna som segrare på förhand (Ramet 2008, s. 41). Socialdemokraterna (SDP) i landet 

var före detta kommunister samt ateister, och sågs som en seriös utmanare till det 

antikommunistiska och nationalistiska HDZ. HDZ sågs som en symbol för den Kroatiska 

identiteten och ett parti för folket (Mark Baskin  & Paula Pickering 2011, ss. 293-294). 

Dessutom var partiet mer en del av en stor och bred folkrörelse snarare än ett klassiskt politiskt 

parti. En stor del av detta stöd förklaras med att det fanns ett förnyat hot utifrån i form av Serbien 

och dess ledare Milosevic som genom en aggressiv retorik ville ha kvar Kroatien som en del av 

Jugoslavien (Robert Hislope 1996, s. 475). 
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HDZ:s dragningskraft attraherades av och riktades främst mot Kroaterna i landet och detta 

medförde en polarisering i Kroatien. Det fanns även starkt stöd för partiet utomlands genom 

den Kroatiska diasporan som var en stor grupp av Kroater med kapital. Ledaren för partiet, 

Franjo Tudjman, gjorde flera resor bland annat till USA där han kom i kontakt med Gojko 

Susak. Susak skulle senare bli försvarsminister i Tudjmans regering och försåg partiet med 

ekonomiskt kapital, vilket gjorde att partiet kunde finansieras till en professionell valkampanj 

(Marius Søberg 2007, ss. 39-41). 

HDZ var lite av en “outsider” eftersom de bara existerat i ett år. Ledaren för partiet blev Franjo 

Tudjman, en före detta kommunistisk general som nu vänt kommunismen ryggen. HDZ fick 

43% av rösterna och dessa omvandlades senare till 69% i den sociopolitiska kammaren vilken 

tog de avgörande besluten i landet, denna kammare skulle senare bli Sabor, Kroatiens parlament 

(Ramet 2008, s. 41). Efter valet var den förlorande koalitionen splittrad och det bildades en rad 

andra mindre partier. Exempelvis valde majoriteten av Serberna i Socialdemokraterna att lämna 

partiet och bildade sedermera det Serbiska demokratiska partiet (SDS), detta i samband med 

demonstrationer som skedde på regional nivå i regionen Istrien. Strax efter valet startades kriget 

på balkanhalvön efter att de Serbiska demokraterna tackat nej till ett erbjudande från HDZ att 

vara en del av den nya styrande koalitionen (Baskin & Pickering 2011, s. 294). Partiet var 

väldigt öppet kritiska till systemet och konstitutionen i Kroatien, detta eftersom man 

representerade den Serbiska minoriteten i landet. Efter de kritiska rösterna mot styret lämnade 

partiet parlamentet och deltog senare som en ledande aktör i upproret för Serberna som levde i 

landet. Partiet blev bannlyst i samband med kriget 1992 och upplöstes efter Serbernas nederlag 

(Čular 2000, s. 39). SDS avböjande stärkte HDZ:s ställning som Kroatiens parti för folket och 

beskyddare från den aggressiva Serbiska makten. I och med att Serberna ockuperade stora 

landområden i Kroatien, stärktes Tudjmans popularitet och partiet kunde därmed få monopol 

på makten under en längre tid. HDZ stöttade även de mer moderata Serberna som bodde i landet 

till att demonstrera (Baskin & Pickering 2011, s. 294). 

Det var inte bara partierna HDZ, SDP och det kommunistiska partiet som deltog i det första 

valet. Det fanns en bredd med flera olika mindre partier med ideologiska motpoler, exempelvis 

det Kroatiska bondepartiet (HSS), Kroatiska socialliberalerna och Kroatiska rättighetspartiet 

(HSP). Året efter valet (1991) bildades ett parti för Serberna i Kroatien, Serbiska folkets parti 

(SNS) (Ramet 2008, ss. 42 - 43). 
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Efter valet började arbetet med en ny konstitution och det uppkom frågor gällande huruvida 

Kroatien skulle definieras som en nationalstat eller en medborgarstat. En nationalstat skulle 

baseras på de medborgare som sågs som Kroater och därför få fördelar med kultur och 

utbildning. Medborgarstaten var baserad på att alla medborgare i landet skulle vara jämlika 

oavsett etnicitet och bakgrund. När konstitutionen antogs den 22 december 1990 blev det en 

kompromiss, Kroatien blev en nationalstat för det Kroatiska folket men även för de övriga 

medborgarna som var minoriteter. Ett semi-presidentiellt system antogs där presidenten fick 

stora befogenheter, bland annat rätten till utnämning av premiärministern. Utöver detta infördes 

ett direktval av president i parlamentet samt ett mandat på två femårsperioder som maxgräns. 

Tudjman vann valen 1992 samt 1997 och det spekulerades i att han även skulle ställa upp i valet 

2002 genom att ändra konstitutionen men detta kom aldrig att bli verklighet eftersom han dog 

år 1999 (Ramet 2008, s. 42). 

Under hela 1990-talet dominerade HDZ parlamentet med president Tudjman och de hade en 

egen majoritet. Först efter Tudjmans död blev partiet tvungna att ingå i koalition med andra 

partier. Året 1995 ändrades konstitutionen på så vis att det Serbiska folkpartiet (SNS) endast 

fick ha tre platser i parlamentet. Detta kunde ske genom att valsystemets lagar och regler 

ruckades på genom flera val under 1990-talet vilket kom att ses som en svaghet i systemet 

(Ramet 2008, ss. 42 - 43). 

6.3 Aktören Franjo Tudjman 

Franjo Tudjman (1922 - 1999) var en man med flera olika färdigheter, tidigare en del av 

Partisanerna under det andra världskriget och senare en general. Efter tiden inom militären 

valde han en akademisk karriär där han doktorerade inom historia och blev ledare för det 

historiska institutet inom arbetarrörelsen. I samband med att han arbetade på institutet var han 

aktiv i den “Kroatiska våren” år 1971 vilket var en liberal rörelse i syfte att återställa Kroatiens 

kulturella autonomi. I och med hans medverkan i “Kroatiska våren” sattes Tudjman i fängelse 

där straffet blev två år (Søberg 2007, s. 35). Tudjman beskrivs som en auktoritär ledare med en 

strävan efter kontroll. Han såg sig själv som en landsfader, exempelvis poserade han framför 

kameror med en vit uniform liknande den förre Jugoslaviska ledaren Tito. Även sättet han 

betedde sig gentemot andra personer, öppen för att lyssna på råd men på ett självupplyftande 

sätt då han alltid visste det bästa sättet att styra (Ramet 2008, ss. 32 - 33). 
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Tudjmans politiska agenda bestod främst av två idéer: förgöra den kommunistiska regimen samt 

etablera Kroatien som en självständig och oberoende stat. För att lyckas med detta behövde han 

ena det Kroatiska folket. Detta ledde till en splittring i samhället mellan de olika politiska 

krafterna vilka var för en demokratisering. Främst hos de största ideologiska motpolerna, dels 

på vänstersidan (kommunisterna) och dels på högersidan (nationalisterna). (Søberg 2007, ss. 

35-36). 

Under valrörelsen 1990 tilltalade Tudjmans retorik många väljare då hans språk var mer 

anpassat för det “vanliga folket”. Han lovade att återställa Kroatiens forna storhet och 

nationalism, få väck de ofördelaktiga relationer landet hade med Jugoslavien samt upprätta en 

suveränitet för staten. Samtidigt som Tudjman var populär bland massorna i landet, sågs han 

som den enda ledaren vilken stod upp mot Serbiens ledare Milosevic. När valet väl var vunnet 

och Tudjman utsetts till president, genomfördes en rad reformer vilka syftade till att stärka den 

nationella sammanhållningen i landet. Dels ersattes de Serber som hade framträdande positioner 

i statsadministrationen, samt de historiska och kulturella symbolerna som tidigare varit 

förbjudna återupprättades. Även det nationella språket i landet blev Kroatiska i både tal och 

skrift (Hislope 1996, ss. 475-476). 

Eftersom Tudjman ansåg sig veta vad som var bäst för Kroatiens intressen kunde han och den 

innersta cirkeln av den styrande eliten se sig stående över lagar och regler som gällde det vanliga 

folket i landet. Detta ledde till att landet blev korrupt och ett exempel på det är att företag som 

var anlitade av regeringen endast kunde få betalt genom att i sin tur ge bidrag till partiets (HDZ) 

kassa. Olika Kroatiska partier fick under Tudjmans styre 75% av deras finansiering betalda 

genom statliga subventioner vilka var utbetalningar bestämda av hans eget parti. Detta kunde 

genomföras med hjälp av ett avsaknande av lagar som kunde ge allmänheten kännedom för 

dessa utbetalningar (Ramet 2008, ss. 32 - 33). 

Korruption var som sagt en vardag under Tudjmans regeringsperiod 1990 - 1999 och det var 

inte bara lagarna och reglerna som kunde förbigås, utan det var även själva konstitutionen som 

gav presidenten stora befogenheter. Den missbrukades på så vis att olika regeringsorgan 

bildades för att uppehålla Tudjmans plikter vilket gjorde det möjligt för honom att skapa enheter 

som exempelvis ett presidentiellt råd för nationell säkerhet. Detta ledde till att han kunde 

kringgå parlamentet i vissa frågor vilket i efterhand har setts som att det fanns en parallell 
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regering där Tudjman i princip kunde få igenom de frågor han ville. Auktoriteten Tudjman hade 

i sitt styre var inte bara grundat på korruption utan han hade stöd i konstitutionen där artikel 

101 från 1990 beskriver, att presidenten får i kriser extra befogenheter till att passera 

förordningar men även när regeringsorganen hindras i sitt arbete gentemot konstitutionens 

plikter (Ramet 2008, s. 33). 

En självständig media med sitt kritiska granskande av makten är en viktig hörnsten i en liberal 

demokratisk demokrati. Detta var dock inte fallet i Kroatien under president Tudjmans styre. 

Partiet HDZ tog kontroll över den statliga televisionen som nådde 55% av landets medborgare, 

även ett antal olika dagstidningar lades under partiets kontroll. En av dessa dagstidningar hade 

dubbelt så många läsare som de fria dagstidningarna hade tillsammans. HDZ rensade även ut 

de gamla journalisterna som arbetade på den statliga televisionen och ersatte dessa med yngre 

vilket de kunde lita på utifrån en politisk aspekt. En av de fria dagstidningarna “Danas”, var 

mycket respekterad bland befolkningen men var även kritisk mot Tudjmans regering. Detta 

ledde till att tidningen togs över av regeringen men följdes av att några av journalisterna 

lämnade och startade en ny tidning, denna hade bara några tusen läsare och blev senare tystad 

och nedlagd av regeringen. Det fanns andra tidningar som drev en självständig linje men 

redaktörerna på dessa blev ofta smutskastade, stämda och vissa blev skickade till 

militärtjänstgöring för att på så vis hindra publikationerna (Ramet 2008, ss. 47 - 48). 

6.4 Analys av Kroatiens aktörer 
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Efter en aktörskategorisering utifrån Huntingtons (1991) modell ovan, går det utläsa vilka 

framstående nationella aktörer som verkade i Kroatien 1988-1991. Dessa nationella aktörer 

hade en framträdande roll i landets demokratiseringsprocess. Kroatien var formellt sett en del 

av Jugoslavien fram till 25 juni 1991 och fungerade som en delrepublik under den 

kommunistiska regimen. Vi har därav valt att endast skriva Jugoslavien i kategorin "inom 

regering, samhällsbevarande". Enligt informationen i empirin nämns endast Jugoslavien som 

styrande regim och inte som enskild aktör.  

I kategorin "inom regering, för demokrati, reformister" har vi valt att placera det Kroatiska 

kommunistiska partiet eftersom de var reformister under demokratiseringsprocessen. Detta 

möjliggjordes eftersom den kommunistiska regimen liberaliserades i början av 1989. Adam 

Przeworski (O´Donell, Schmitter & Whitehead 1986) menar att en auktoritär regim förlorar sin 

legitimitet och att detta leder fram till en liberalisering av regimen. I Kroatiens fall förlorade 

regimen legitimitet bland befolkningen genom interna konflikter i form av det Kroatiska 

kommunistiska partiet, vilka hade stöd av den kroatiska befolkningen. Dessa faktorer menar 

Przeworski är anledningen till att den auktoritära regimen vittrar sönder och så småningom 

demokratiseras (O´Donell, Schmitter & Whitehead 1986, s. 50). Deltagandet bland Kroatiens 

medborgare under demokratiseringsprocessen var mycket låg. Även om media, intellektuella 

och andra aktörer på medborgarnivå gav sitt stöd till reformisterna i det Kroatiska 

kommunistiska partiet, skickades bara en petition in till regimen innan valet 1990. Dessutom 

var engagemanget i form av demonstrationer obefintlig. Både Graeme Gill (2000) och Axel 

Hadenius (2006) menar att aktörerna på medborgarnivå spelar en viktig roll under en 

demokratiseringsprocess. Genom massmöten och demonstrationer med olika likasinnade 

människor för en demokratisk utveckling, blev en konsekvens att flera auktoritära regimer föll 

samman under den "tredje vågen". I Kroatien var det främst partierna och starka ledare som 

möjliggjorde demokratiseringen. 

Partiet HDZ placeras i kategorin "inom oppositionen, för demokrati, moderata demokrater". 

HDZ var ett parti präglat av nationalism och starka motståndare till kommunismen. Partiet sågs 

även som en symbol för den Kroatiska identiteten och partiet för det Kroatiska folket, en del av 

en folkrörelse. En anledning till den växande nationalismen var ett förnyat hot mot landet i form 

av Serbien och dess ledare Milosevic som ville behålla Kroatien i Jugoslavien. En konsekvens 

av detta blev en ökad polarisering i landet mellan den serbiska minoriteten och kroaterna 
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eftersom det främst var kroaterna som attraherades av HDZ. Trots att partiet bara existerat i ett 

år när det var dags för val 1990 vann HDZ valet med 43% av rösterna vilket senare omvandlades 

till 69%. Därmed fick partiet majoritet. Valresultatet var förvånande för vissa aktörer, bland 

annat för det kommunistiska partiet som såg sig som favoriter till valsegern.  Varför partiet 

HDZ placeras i kategorin ”inom oppositionen, för demokrati, moderata demokrater” beror på 

att partiet var en tydlig motståndare till den kommunistiska regimen och det kommunistiska 

partiet. HDZ ställde dessutom upp som en kandidat i det första Kroatiska demokratiska valet 

och partiet hade inga tendenser till radikal extremism, därav kan de klassas som moderata 

demokrater enligt Huntingtons (1991) modell. Det är värt att påpeka att ledaren för partiet, 

Franjo Tudjman, hade tendenser till radikal extremism men detta återkommer vi till senare i 

analysen. Enligt Huntington (1991) var demokratiseringsprocesserna under den ”tredje vågen” 

en komplicerad kamp mellan de olika aktörerna, huruvida demokrati skulle implementeras. 

Detta går att se tydligt i Kroatiens fall med de framstående aktörerna HDZ, Kroatiska 

kommunisterna, regimen Jugoslavien och HDZ:s ledare Franjo Tudjman. 

Demokratiseringsprocesserna var beroende av vilka som var de ledande aktörerna i makteliten 

och oppositionseliten. Bestod oppositionen främst av radikala extremister och den styrande 

regimen av samhällsbevarande stalinister var en demokratisering nästintill omöjlig. Det 

scenario vilket innehöll demokratiska aktörer i både styrande regim och i opposition var den 

mest gynnsamma för demokratisering (Huntington 1991, ss. 121 - 123). Med dessa teoretiska 

scenarion som Huntington (1991) avhandlar blir fallet Kroatien komplicerat eftersom regimen 

och oppositionen hade både demokratiska och radikala extremistiska aktörer. Huntington 

(1991) menar även att en attitydförändring kunde ske hos de mest radikala aktörerna men så 

var inte fallet i Kroatien. 

Aktören Franjo Tudjman, ledare för partiet HDZ placeras i kategorin ”inom oppositionen, 

radikal extremist”. Även om Tudjman var en del av en liberal rörelse under ”Kroatiska våren” 

1971 kom han att visa radikala tendenser under sin tid som ledare. Han var en auktoritär ledare 

med strävan efter kontroll, samt hade en vilja att se sig själv som en landsfader och likna den 

tidigare jugoslaviska ledaren Tito. Tudjmans politiska agenda var att förgöra den 

kommunistiska regimen samt etablera Kroatien som en självständig och oberoende stat. Detta 

ledde till en splittring i samhället mellan de demokratiska aktörerna vilka stod på de två största 

ideologiska motpolerna, kommunisterna och nationalisterna. Tudjmans ideologi grundade sig 

på nationalismen även om han tidigare varit på kommunisternas sida under tiden inom 

militären. Hans retorik tilltalade det ”vanliga” kroatiska folket och lovade att återställa 
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Kroatiens storhet. Samtidigt ansåg kroaterna i landet att Tudjman var den enda ledaren som 

stod upp mot Serbiens ledare Milosevic vilket ökade hans popularitet. Den radikala 

extremismen kom att synas efter valet när Franjo Tudjman valdes till president. Han började 

med att avsätta de serber som hade framträdande positioner i statsadministrationen. Detta 

följdes upp med korruption i landet då företag som var anlitade av regeringen endast kunde få 

betalt genom att i sin tur ge bidrag till partiets (HDZ) kassa. Olika Kroatiska partier fick under 

Tudjmans styre 75% av deras finansiering betalda genom statliga subventioner vilka var 

utbetalningar bestämda av hans eget parti. Detta kunde genomföras med hjälp av ett avsaknande 

av lagar som kunde ge allmänheten kännedom för dessa utbetalningar. Tudjman utnyttjade även 

konstitutionen till sin egen fördel genom att få ökad makt inom nationell säkerhet. Han tog även 

kontroll över den statliga televisionen och ett antal dagstidningar där det skedde en utrensning 

av journalister vilka hade ”fel” politisk agenda. Exempelvis tystades den fria dagstidningen 

”Danas” ned av Tudjmans regering och vissa av redaktörerna blev skickade till militär 

tjänstgöring.  

Varför bara Tudjman placeras i kategorin ”inom oppositionen, radikal extremist” och inte även 

partiet HDZ är på grund av de radikala extremistiska metoder som Tudjman tog till strax efter 

det första demokratiska valet. Huntingtons (1991) teori kring tidigare nämnda attityder och hur 

de kan ändras hos individer i en demokratisering blir omvänd i Tudjmans fall eftersom han blev 

mer radikal i och med demokratiseringen. 

 

 

7 Slutsatser 

I kapitlet redogörs studiens slutsatser samt att syfte och frågeställningar besvaras. Syftet med 

uppsatsen var att utifrån aktörsförklaringar studera hur och varför utfallet av Tjeckoslovakiens 

respektive Kroatiens demokratiseringsprocesser skiljde sig åt. Huntingtons (1991) modell för 

analys och kategorisering användes till undersökningen av de framstående nationella aktörerna 

i de båda länderna. 
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7.1 Frågeställning 1 

Vilka likheter och skillnader har Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser 

avseende de nationella aktörer som verkade under perioden 1988-1991? 

Tjeckoslovakien och Kroatien hade flera nationella aktörer vilka var signifikanta för ländernas 

demokratiseringsprocesser. Tjeckoslovakiens nationella aktörer bestod främst av 

medborgerliga organisationer likt Charter 77 och dess ledare Vaclav Havel som kämpade för 

befolkningens fri- och rättigheter. Charter 77 agerade i opposition gentemot regimen och 

klassas som en  demokratisk moderat aktör och var för demokrati till skillnad mot regimen som 

var samhällsbevarande och mot demokrati. Dessa nationella aktörer var därmed varandras 

motpoler. Tjeckoslovakiens demokratiseringsprocess var starkt präglad av medborgarnas 

demonstrationer och Charter 77 blev en symbol för folkets vilja för frihet och demokratisering.  

Kroatiens signifikanta nationella aktörer bestod av partierna: Kroatiska kommunisterna och 

HDZ samt en framstående ledare i Franjo Tudjman. Kroatiska kommunisterna kategoriseras 

som demokratiska reformister inom regimen. Motpolen till de Kroatiska kommunisterna var 

HDZ vilka klassas som moderata demokrater i opposition. Båda dessa partier var för en 

demokratisering av Kroatien där skillnaden låg i de Kroatiska kommunisternas starka band till 

regimen. Aktören och ledaren för HDZ, Franjo Tudjman, kategoriseras som radikal extremist 

och mot demokrati i oppositionen. Tudjman var en framstående nationell aktör i Kroatiens 

demokratiseringsprocess som radikaliserades efter landets första val.  

Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser har både likheter och skillnader. 

Båda länderna hade en auktoritär kommunistisk regim vilken agerade som samhällsbevarande 

och mot demokrati. Utöver detta fanns framstående demokratiskt moderata nationella aktörer i 

oppositionen i Charter 77 respektive HDZ. Skillnaderna mellan ländernas nationella aktörer 

under demokratiseringsprocesserna är Tjeckoslovakiens avsaknad på aktörer inom regimen 

som var för demokrati och i opposition mot demokrati. En ytterligare skillnad är att 

Tjeckoslovakiens nationella aktör Charter 77, inte var ett parti i motsvarighet till Kroatiens dito 

HDZ. Utöver detta var Tjeckoslovakiens demokratiseringsprocess mer präglad av 

medborgarnas deltagande i kontrast till Kroatien där folkets deltagande var nästintill 

obefintlig.   
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7.2 Frågeställning 2 

Kan en aktörskategorisering utifrån Huntingtons modell förklara skillnaden i utfall gällande 

Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser? 

Det vi på förhand visste var att Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser 

skiljde sig i utfall. Tjeckoslovakiens var fredlig i motsats till Kroatiens där demokratiseringen 

och självständigheten mynnade ut i en konflikt.  Efter en aktörskategorisering utifrån 

Huntingtons modell går det utläsa likheter och skillnader bland ländernas aktörer. Modellen 

visar att både Tjeckoslovakien och Kroatien hade moderata demokratiska aktörer i opposition 

samt en auktoritär kommunistisk regim som agerade samhällsbevarande. Det som skiljde 

ländernas aktörer åt var att Kroatien hade en radikal aktör i opposition samt en reformistisk 

demokratisk aktör inom regimen. Om detta innebär att utfallet av deras demokratisering 

var  dömd att bli våldsam är svårt att svara på, men det vi kan se är att kategoriseringen 

förtydligar komplexiteten i Kroatiens demokratiseringsprocess, och att splittringen av de 

verkande aktörerna i landet kan ha spelat roll gällande processens utfall. Men en 

aktörskategorisering på Kroatiens nationella aktörer kan således inte ge ett konkret svar på 

varför utfallet blev konfliktartat.  

I Tjeckoslovakiens fall fanns de avgörande oppositionella aktörerna i kategorin moderata 

demokrater och då det civila samhället stöttade dessa aktörer, blev vägen mot demokrati ledd 

av aktörer som inte var politiskt radikala eller önskade våld eller enhällig makt. Utöver detta 

förlorade den auktoritära regimen sin politiska legitimitet, genom att viktiga händelser ägde 

rum som exempelvis sammetsrevolutionen där regimens våldsamma ingripande kritiserades av 

folket, vilket således banade vägen för en relativt hastig demokratisering. Kritiken mot regimen 

blev i demokratiseringens slutskede så pass utbredd bland befolkningen att endast en 

demokratisering var möjlig. Därav kan Huntingtons modell (utan att ta hänsyn till ytterligare 

faktorer och teoretiska utgångspunkter), förklara varför utfallet i Tjeckoslovakiens 

demokratiseringsprocess gick fredligt till. 

En genomförd aktörskategorisering med syfte att förklara skillnaden i utfall mellan ländernas 

demokratiseringsprocesser ger således inget klart svar på forskningsfrågan.  
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8 Avslutande diskussion 

Det vi som sagt på förhand visste var att utfallet gällande ländernas demokratiseringsprocesser 

skilde sig, men hur och varför dessa skillnader fanns var något vi med denna studie ville ta reda 

på. Efter att ha gått igenom tidigare forskning på området kring demokratiseringsprocesser 

valde vi att i den här uppsatsen framförallt rikta in oss på och använda Huntingtons (1991) 

modell kring aktörer och demokratisering. Efter genomförd studie är det tydligt att en 

aktörskategorisering enligt Huntingtons (1991) modell med kompletterande teorier är 

genomförbar på valda länder, i detta fall Tjeckoslovakien och delvis Kroatien. Med detta sagt 

har studiens slutsatser inte kunnat ge ett tydligt svar på skillnaden i utfall mellan länderna.  Vi 

har dock kunnat visa på vissa likheter och skillnader gällande kategoriseringen av ländernas 

nationella aktörer utefter deras olika ageranden i demokratiseringsprocessen. Skillnaderna låg 

framförallt i att Kroatien hade en radikal aktör i opposition som var mot demokrati och en aktör 

inom regimen som var för demokrati. Tjeckoslovakien hade enbart aktörer i opposition som var 

för demokrati och en aktör i regimen som agerade samhällsbevarande och var mot demokrati. 

Dessa skillnader tyder på likt Møller & Skaanings (2013) forskning, att de främsta aktörerna 

kan vara demokratiska och tvärtemot auktoritära. Samt att en demokratisering kan äga rum fast 

strukturen i en stat är ofördelaktig. En annan väsentlig skillnad som vi upptäckte i analysen av 

länderna var folkets deltagande i demokratiseringsprocessen. I Kroatiens fall var deltagandet i 

form av demonstrationer och dylikt närmast obefintligt medan Tjeckoslovakiens väg mot 

demokrati var starkt präglad av det civila samhällets deltagande. I länder som Tjeckoslovakien, 

Bulgarien och Rumänien, styrda av Sovjetunionens kommunistiska ideologi, blev länderna 

tvingade till att konkurrera på det ideologiska planet enligt Huntington (1991). Han menar att 

den kommunistiska ideologin inte var förankrad i dessa länders identitet och således blev 

nationalismen en direkt form av ideologisk opposition gentemot kommunismen. Detta kan vara 

en förklaring till varför befolkningen i Tjeckoslovakien blev så sammansvetsad gentemot 

regimen. Denna förklaring kan även i viss mån appliceras på Kroatien då oppositionen med 

partiet HDZ och ledaren Franjo Tudjman hade nationalism som ideologi. Hague & Harrop 

(2013) menar att det politiska deltagandet kretsar kring hur folket påverkar den styrande 

maktens politik genom exempelvis underskrifter och demonstrationer. Detta är 

Tjeckoslovakien ett tydligt exempel på efter genomförd studie.  
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Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser varade under ett relativt kort 

tidsspann (1988-1991). Gills (2000) forskning kring aktörsförklaringar har visat på att 

övergången mellan autokrati och demokrati sker under ett kort tidsspann. Detta menar han är 

en anledning till varför fokus ska vara på de aktuella politiska aktörerna istället för långsiktiga 

strukturella förklaringar. Även Møller & Skaaning (2013) förklarar att ett stort fokus har legat 

på strukturella förklaringar men på senare år skiftat mot aktörsförklaringar. Här är det ett större 

fokus på aktörerna och deras aktioner när en demokratisering studeras och det är aktörerna 

enligt Møller & Skaaning (2013), som kan övervinna de strukturella förutsättningarna. Gill 

(2000) förklarar vidare att det är ursinnet och kompromisserna mellan aktörerna som är 

väsentligt för att förstå demokratiseringsprocessen. Detta styrker vår studies tillvägagångssätt i 

mening att på ett förenklat och övergripande sätt förklara våra valda länders väg mot demokrati.  

Vid studier av demokratisering kan man som sagt utgå från en rad olika infallsvinklar och 

perspektiv på förklaringar. Gill (2000) likt Møller & Skaaning (2013) har redogjort för att en 

majoritet av forskningen kring förklaringar till demokratisering fokuserar på strukturella 

förklaringar. Även en kombination av aktörsförklaringar och strukturella förklaringar (agency 

and structure) har genomförts inom demokratistudier. Enligt Denk & Lehtinen (2015) är O´ 

Donnells & Schmitters forskning kring transition den mest inflytelserika inom området. Denna 

transition baseras på de olika aktörernas ageranden. Den tidigare forskningen inom området 

visar därmed på att våra valda teorier kring aktörer som O´Donell & Schmitter och Huntington 

var en bra utgångspunkt för vår studie.  

Inför denna uppsats hade vi vår utgångspunkt i att aktörerna haft en betydande roll gällande det 

skilda utfallet av demokratiseringsprocesserna i våra valda fall. Vi antog även att detta skulle 

kunna bevisas utifrån de teoretiska modeller som fanns på området om 

demokratisering.  Tanken var att undersöka de framstående aktörerna i de utvalda staterna. 

Genom att välja Huntingtons (1991) modell var tanken att försöka hitta de vitala skillnaderna 

mellan ländernas aktörer, för att undersöka om demokratiseringsprocessernas utfall kunde 

förklaras genom en kategorisering utifrån modellen. Huntingtons (1991) modell syftar till att 

kategorisera ländernas centrala aktörer för att ta reda på i vilken utsträckning en 

demokratisering var möjlig. Detta ansåg vi vara en intressant och viktig utgångspunkt för att 

förstå och ta reda på varför utfallet av demokratiseringsprocesserna skilde sig så pass mycket 

mellan länderna. För att genomföra denna studie valde vi att undersöka olika historiska texter 
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kring ländernas vägar mot demokrati, för att på så sätt ta reda på och urskilja de aktörer som 

ansågs ha en betydande roll i processen.  

Under studiens gång stötte vi på en del komplikationer och funderingar gällande vårt val av 

teori och metod. Bland annat frågan i vilken utsträckning ett fokus på ländernas aktörer kunde 

förklara skillnaden i utfall. Men även huruvida Huntingtons (1991) modell kunde anses förklara 

hur ländernas aktörer påverkat demokratiseringsprocessen på olika sätt. Det vi även upptäckte 

var att litteratur och artiklar kring ländernas demokratiseringsprocesser var relativt begränsat, 

vilket således även begränsade oss och vår möjlighet till djupgående analyser kring aktörernas 

påverkan i demokratiseringsprocesserna. Med det sagt anser vi ändå att vi lyckats med 

uppdraget att kategorisera aktörerna, utifrån det tillgängliga empiriska materialet, vilket innebär 

att vår analys har varit genomförbar. Det som dessvärre blir relativt osäkert är hur uppsatsens 

slutsatser kring utfallet av ländernas processer förhåller sig till aktörsförklaringar i ett större 

perspektiv. Vi kan se att det finns diverse skillnader vid kategoriseringen av aktörerna vilket 

kan tyda på att skillnaderna haft någon sorts påverkan på utfallet, samtidigt kan vi inte utesluta 

att det finns ytterligare perspektiv och förklaringar som bättre kan förklara dessa skillnader. 

Därför är det av intresse att diskutera hur undersökningen hade kunnat göras annorlunda. 

Exempel på en alternativ undersökningsmetod är förslagsvis en flerfallsstudie. Med denna form 

av studie hade undersökningen istället undersökt tre eller möjligen fyra länder i syfte till att 

hitta en förklaring till varför demokratiseringsprocessers utfall skiljer sig. Detta hade möjligtvis 

kunnat innebära att man kunnat se om länderna med lika utfall i demokratiseringsprocessen haft 

en liknande kategorisering utifrån Huntingtons modell, vilket således hade stärkt modellens 

verkningsgrad. Enligt Halperin & Heath (2016) används dock flerfallstudier för analys av fall 

med starka statistiska samband mellan två variabler. I en sådan studie blir det svårt att koppla 

till teorier om författaren inte kan avgöra vilka viktiga faktorer som har ett samband mellan 

varandra. Därför är det viktigt att i ett sådant fall hitta fall som har ett tydligt samband. 

De tankar vi hade gällande uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i metoddelen 

kan vi se även stämmer efter det att uppsatsen är genomförd. Vi anser att vi undersökt det vi 

avsett undersöka, det vill säga Tjeckoslovakiens och Kroatiens demokratiseringsprocesser 

utifrån aktörsförklaringar. Vi anser fortfarande att det blir svårt att generalisera resultaten i ett 

större perspektiv i förhållande till mängden förklaringar till demokratisering som det finns. Vi 

tror även att en liknande fåfallsstudie med liknande teoretiska utgångspunkter hade kommit 
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fram till liknande resultat, på grund av begränsningen gällande empiriskt material i fallen. 

Därav tycker vi validiteten i denna studie är god, generaliserbarheten låg och reliabiliteten 

menar vi är relativt hög. 

Resultaten av vår studie kan ge en klarare bild av hur aktörer inom regering och opposition kan 

agera men även hur uppsättningen av aktörerna utifrån Huntingtons modell möjligtvis kan 

påverka konsekvenserna av en demokratiseringsprocess. Vi anser dock att denna kategorisering 

endast ger en liten del av den helhet som kan tänkas förklara utfallen av demokratiseringar i ett 

större perspektiv. Men genom att testa Huntingtons modell gällande två fall av 

demokratiseringar i Europa har vi förhoppningsvis bidragit till en del av det svar som kan 

förklara varför vissa demokratiseringsprocesser går fredligt till medans andra slutar i konflikt. 

För att undersöka svaret på denna fråga behövs ytterligare forskning och undersökningar på 

området. Så för att kunna avgöra huruvida aktörerna hade en avgörande roll gällande utfallet 

av ländernas demokratisering behövs komplettering utifrån andra perspektiv. Exempel på 

fortsatt forskning skulle kunna vara att jämföra ländernas demokratiseringsprocess utifrån 

strukturella förklaringar, för att ge en bättre bild av de bakomliggande faktorerna till 

skillnaderna i utfall. Man skulle även kunna lägga större vikt vid att undersöka det civila 

samhället och deras roll i demokratiseringsprocesser.  
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Bilagor 

  

  

Bilaga 1       

Del 1 
Tjeckoslovaki
en Albanien 

Bosnien.Herzegov
ina Kroatien Moldavien 

Armenie
n 

Religion Katoliker Islam Islam Katoliker 
Kristen 
Ortodox 

Kristen 
Ortodox 

Etnisk mångfald Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Konfliktfylld 
demokratisering Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Tidigare demokrati Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Befolkningsmängd 15,6 miljoner 
2,9 
miljoner 3,8 miljoner 

4,1 
miljoner 

3,6 
miljoner 

3 
miljoner 

Ockuperande 
regim Sovjet Nej Jugoslavien 

Jugoslavie
n Sovjet Sovjet 

Världsdel Europa Europa Europa Europa Europa 
Främre 
asien 

       

Del 2 Georgien 
Uzbekista
n Kirgizistan 

Tadzjikista
n 

Azerbajdzj
an 

Rumänie
n 

Religion 
Kristen 
Ortodox Islam Islam Islam Islam 

Kristen 
Ortodox 
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Etnisk mångfald Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Konfliktfylld 
demokratisering Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tidigare demokrati Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Befolkningsmängd 3,9 miljoner 
ca 32 
miljoner 6,2 miljoner 

8,8 
miljoner 

9,9 
miljoner 

19,6 
miljoner 

Ockuperande 
regim Sovjet Sovjet Sovjet Sovjet Sovjet Sovjet 

Världsdel 
Nordvästra 
asien 

Centralasi
en Centralasien 

Centralasi
en 

Nordvästra 
asien Europa 

       

Källa: 
Nationalencyklope
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