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ABSTRACT

Essay in Political Science, Advanced Continuation Course, 61-80 credits, by Jonas Nilsson

”The democratic islamist? - a study of three islamist movements and their potential role in a 

democratization process”

Supervisor: Jonas Linde

The purpose of this work has been to explain to what extent islamist movements can be said to be 

bearers of democratic values and if they have a role to play in future democratization processes. The 

purpose of this work is also to examine the democratic views of the different islamist movements and 

to compare them with each other in an effort to find a specific islamist definition of democracy. 

The essay is a qualitative analysis of the Muslim Brotherhood in Egypt, Front Islamique du Salut in 

Algeria and Hezbollah in Lebanon. The analytical framework is based on the political institutions 

included in Robert A. Dahl polyarchial democracy. The institutions provided by the polyarchial 

model is used to define the islamist movements stand on democracy which is defined by three different 

standpoints. The movements can either accept, decline or modify the various institutions and the 

results from the analysis helps us to evaluate the future role of islamist movements in the 

democratization process. The results also provides the opportunity to define a version of democracy 

specific for the islamist movements. The conclusion I have made is that the islamist movements 

included in the study have a part to play in a future democratization process. They have shown that 

their commitment to the democratic ideals defined by Dahl is quite extensive and that they as 

separate movements have developed a more advanced view of the relationship between islam and 

democracy as a social order. Though democratic at first glance there are signs that the islamists 

standpoint on democracy comes with certain reservations. The most significant of these 

reservarvations is the islamists regard of islam as an overarching ideology and the subordinate role 

of man made political systems such as democracy. However, the islamists have found ways to handle 

this problem and points out the inherent democratic values in islam and thereby tries to circumvent 

the problematic relationship between democracy and religion. The study also concludes that we can 

define the islamist version of democracy as a specific form of democracy, a value-based participatory 

democracy. This conclusion is based on the islamist emphasis on the importance of ethics, decency 

and virtue in a society, at the same time as they also emphasize the need for legitimacy provided by 

the people through free, fair and frequent elections.    
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1. INLEDNING

Demokrati och Mellanöstern har länge setts som två fenomen som är vitt skilda från varandra. I en 

region dominerad av auktoritära regimer i olika former verkar de demokratiserande krafterna lysa 

med sin frånvaro. Med start i början av 1970-talet började islamistiska rörelser växa sig allt starkare i 

det tomrum som panarabismen lämnade efter sig när idén om en politisk enig arabvärld gradvis 

försvagades, bland annat på grund av arabländernas förlust mot Israel i Junikriget 1967. Bidragande 

till islamismens framväxt var även den öppnare politik som flera auktoritära regimer började föra, mer 

eller mindre tvingade av ekonomisk nedgång och folkligt missnöje. De islamistiska rörelserna har 

dock setts som subversiva krafter av både regimer i regionen och internationella aktörer och därmed 

många gånger haft svårt att bedriva sin verksamhet. Dessa rörelser har trots detta lyckats att vinna en 

utbredd legitimitet bland stora delar av befolkningen och kommit att alltmer framstå som den faktor 

som utgör det största hotet mot de auktoritära regimerna i regionen. Därmed blir det intressant att 

studera hur dessa rörelser ser på demokrati och demokratiska värderingar. Kan de utgöra katalysatorer 

för en demokratiseringsvåg i Mellanöstern eller innebär framsteg för de islamistiska rörelserna att vi 

kommer att få se fler regimer som den teokratiska i Iran eller den i Sudan? 

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utröna huruvida islamistiska rörelser kan sägas vara bärare av 

demokratiska värderingar och om de därmed utgör en del av en framtida demokratiseringsprocess i 

Mellanöstern, om de har en demokratiseringspotential. Uppsatsen syftar också till att diskutera 

islamistiska rörelsers demokratisyn i anslutning till deras demokratiseringspotential samt att jämföra 

rörelsernas syn på demokrati i anslutning till en diskussion om en specifik islamistisk 

demokratidefinition. 

1.2 Frågeställningar

Syftet leder till två frågeställningar som kommer att ställas i anslutning till var och en av de tre 

studieobjekten samt en tredje frågeställning med ett komparativt fokus: 

Accepterar, modifierar eller förkastar rörelsen demokratiska institutioner definierade i Dahls 

polyarkimodell? 

Hur ställer sig rörelsen till demokrati som allomfattande samhällssystem?

Vilka skillnader respektive likheter finns mellan rörelserna?
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1.3 Metod

För att uppfylla detta syfte har jag valt att genomföra en kvalitativ idéstudie av tre islamistiska 

rörelser i Mellanöstern; Front Islamique du Salut (FIS) i Algeriet, det Muslimska Brödraskapet (al-

Ikhwan al-Muslimun) i Egypten och Hizbollah i Libanon. Som analysram har jag valt att använda 

Robert A. Dahls polyarkimodell och de sex institutioner som han presenterar som centrala för ett 

demokratiskt samhälle i sin bok ”On Democracy”. Utifrån dessa sex institutioner kommer jag sedan 

att analysera de tre rörelsernas idéer och dessa idéers värde utifrån ett demokratiperspektiv. Dahls 

polyarkimodell bidrar med en rad kriterier användbara för att studera den första övergången från icke-

demokrati till demokrati.1 Denna modell utgör en passande analysram för en analys av de islamistiska 

rörelsernas potential i en transitionsfas. Vidare anser jag att de institutioner och kriterier som 

polyarkimodellen ställer upp som centrala för ett demokratiskt samhälle även har en betydelse för att 

definiera demokratisyn. Larry Diamond menar bland annat att konsolidering av demokrati endast är 

möjlig om inga betydelsefulla aktörer utmanar de demokratiska institutionerna och att de spelar efter 

de spelregler som det demokratiska systemet satt upp.2 Ur det perspektivet blir rörelsernas syn på 

demokratiska institutioner och kriterier av stor vikt för den demokratiska utvecklingen i respektive 

länder. 

Med Dahls polyarkimodell som bas kommer resultaten från analysen av de tre islamistiska rörelserna 

att presenteras i en matris. Matrisen ger möjlighet att på ett enkelt och överskådligt sätt skapa en bild 

av resultatet, men endast matrisen är inte tillräcklig då den ger en grovt förenklad bild av de tre 

rörelsernas idéer. Den ska endast ses som ett komplement till analysen som är tänkt att ge en mer 

nyanserad bild. Modellen erbjuder tre alternativ för de islamistiska rörelsernas 

demokratiseringspotential definierat utifrån de sex institutioner som polyarkimodellen ställer upp. 

Rörelsen bedöms utifrån dess acceptans, förkastande eller modifierande av dessa institutioner. 

Acceptans innebär helt enkelt att rörelsen utan förbehåll accepterar begreppet och dess innebörd 

medan förkastandet medför det motsatta, ett fullständigt förnekande av en eller flera faktorers plats i 

ett demokratiskt samhälle. Det tredje alternativet, modifiering innebär att rörelsen med vissa förbehåll 

eller tillägg accepterar en eller flera faktorer. En av de mest betydande delarna som just termen 

”modifierar” bidrar med är att den klargör de delar av de islamistiska rörelserna som utgör den 

alternativa demokratisynen, eller om man så vill, en islamistisk demokratidefinition. En matris kan 

därför komma att anta detta utseende. 

1 Linde, Jonas & Ekman, Joakim, (2006), ”Demokratiseringsprocesser”, s. 23.
2 Diamond, Larry (1999), ”Developing democracy”, s. 66ff.
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Tabell 1. Matris för analys.

Valda 
befattnings
-havare

Fria och 
rättvisa val

Rätt att 
kandidera i 
val

Yttrande-
frihet

Alternativa 
informatio-
nskällor

Förenings-
frihet

Accepterar x x

Modifierar x x x

Förkastar x
  

Det är av betydelse att fastställa var gränserna mellan de olika bedömningsgrunderna ska dras. Vad är 

till exempel skillnaden mellan att en rörelse modifierar eller förkastar en faktor? Frågan är inte lätt att 

svara på men i allra högsta grad nödvändig för värdet av uppsatsens resultat. För egen del har jag valt 

att föra en diskussion runt varje enskild faktor i anslutning till varje enskild rörelse och sedan utifrån 

detta placera in studieobjektet i matrisen. En sådan metod kan anklagas för att leda till en godtycklig 

bedömning utan anknytning till på förhand dragna gränser men jag anser ändå att denna metod är 

gångbar under förutsättning att analysen klart och tydligt klargör varför en viss rörelse bedöms att 

accepetera, modifiera eller förkasta en demokratifaktor. 

I ett vidare perspektiv anser jag att det finns anledning att skilja mellan demokratiseringspotential och 

demokratisyn. Att studera demokratiseringspotential ger en fingervisning om demokratisyn men en 

god demokratiseringspotential behöver inte per automatik innebära en syn på demokrati som det enda 

gångbara samhällssystemet. Enbart en studie av potential riskerar att ge en bild av rörelser som 

fullständigt demokratiska och därför ser jag det som nödvändigt att även diskutera demokratisyn. 

Detta ansluter till kritiker som menar att vissa islamistiska rörelser är ute efter att ”kapa” demokratin 

för att uppnå sina egna, icke-demokratiska, mål och att de därför ansluter sig till förespråkare för 

demokrati men i själva verket förkastar det som samhällssystem. En rörelse skulle därför kunna 

definieras som en ”demokratikapare” om de har en god demokratiseringspotential men saknar en 

grundläggande tro på demokrati som fungerande samhällsmodell. Sammanfattningsvis så behandlar 

denna uppsats begreppet demokratiseringspotential som en kortsiktig syn på demokrati och dess 

spelregler. Det handlar först och främst om en anpassning efter det demokratiska systemet. 

Demokratisyn behandlas i denna uppsats såsom en djupgående acceptans av de demokratiska värdena, 

demokratins andemening. 
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1.4 Val av studieobjekt

En studie av islamism som politisk företeelse kan ta sig många olika uttryck. Dels kan man studera 

idéströmningen som sådan men man kan även studera dess uttryck, som oftast finns i form av 

organisationer, rörelser eller partier. De flesta studier av islamistiska rörelser fokuserar på enskilda 

objekt och försöker komma dem in på livet genom olika metodologiska tillvägagångssätt. Det man 

vinner på djup och förståelse för rörelsen riskerar man att förlora på generaliserbarhet. Slutsatserna 

från en sådan studie riskerar att begränsas till den omgivning i vilken studien genomfördes. En studie 

som är spridd på flera objekt har större möjlighet att skapa generaliserbara slutsatser men samtidigt så 

kan en sådan studie av förståeliga skäl inte genomföras med samma djup och fokus på varje rörelse. 

För egen del har författaren haft främst två faktorer att ta hänsyn till i valet av studieobjekt. Dels den 

begränsade tidsperioden under vilken studien ska genomföras och dels det begränsade omfånget på 

uppsatsen. Dessa två faktorer i kombination med viljan att försöka skapa generaliserbara resultat har 

gjort att valet föll på en jämförande studie av tre islamistiska rörelser och deras syn på demokrati. 

Ett ytterligare ställningstagande har varit urvalet av studieobjekt. Det finns en hel del rörelser att välja 

på i regionen och ytterligare en rad alternativ om vi söker oss utanför Mellanöstern och sträcker vårt 

sökområde över hela den muslimska världen. Valet att geografiskt begränsa uppsatsen till 

Mellanöstern och mer specifikt till Nordafrika, maghrib, och Levanten, mashriq, baserades på en vilja 

att försöka få ett mer specifikt grepp om islamistiska rörelser i Mellanöstern. Regionen är intressant 

eftersom debatten om områdets demokratisering är aktuell och har så varit under en längre period. 

Denna debatt har i allra högsta grad berört frågan om islamister och huruvida deras roll utgör en 

positiv eller negativ kraft i demokratisammanhang. Genom att då geografiskt fokusera studien så 

möjliggör det för vissa generella slutsatser gällande islamism som fenomen i detta specifika 

geografiska område och därmed blir den också en del av den diskurs vilken behandlar demokrati i 

Mellanöstern. 

Val av de specifika studieobjekten har varit en grannlaga uppgift då islamistiska rörelser är ett utbrett 

fenomen. I bland annat Kuwait, Jordanien och Yemen spelar islamistiska rörelser en politiskt aktiv 

roll och därmed har även de varit aktuella för denna studie. Ett av kriterierna är att rörelsen är eller 

har varit involverat i den politiska processen och att de där har en position av viss betydelse. Detta 

behöver inte nödvändigtvis innebära att rörelsen är eller har varit en del av parlamentariska processen 

men det är önskvärt att de är en etablerad del av samhället och det politiska livet. Ett annat kriterium 

har varit att rörelsens främsta medel är fredliga och dess arena först och främst är den politiska. Med 

detta menas ett strikt krav på avhållsamhet från militära medel som politisk metod för att utöva 

inflytande. 
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I Hizbollahs fall är detta diskutabelt. Rörelsen har en klar militär prägel men den väpnade delen av 

rörelsen har enligt mig inte någon direkt inblandning i det libanesiska politiska livet. För Hizbollahs 

del är dess militära förmåga, enligt dem själva, endast avsedd för försvaret av Libanon och att den är 

en renodlad motståndsrörelse, al-Muqawama. Paralleller kan dras till den palestinska islamistiska 

rörelsen Hamas men skillnaden mellan Hamas och Hizbollah är att Hamas väpnade gren har en aktiv 

del i rörelsens politik i de palestinska territorierna. Ytterligare en anledning till att Hizbollah valdes ut 

var att den är en islamistisk rörelse baserad på shiaislam. De allra flesta islamistiska rörelser står på en 

sunnitisk grund och därför blir det intressant att studera en renodlad shiitisk organisation, inte minst 

med anledning av dess ideologiska koppling till Ayatollah Khomeini och den teokratiska regimen i 

Iran. Det som även gör Hizbollah intressant är det faktum att den verkar i ett religiöst heterogent 

samhälle där islam som religion inte har en dominerande ställning likt den har i de flesta länderna i 

Mellanöstern. Därför blir en studie av hur rörelsen ser på andra religiösa gruppers ställning i en 

islamisk stat intressant.

Det muslimska brödraskapet i Egypten utgör antagligen den främsta och mest inflytelserika 

islamistiska rörelsen i Mellanöstern. Därför faller det sig naturligt att den utgör en del av studien. 

Rörelsen är också en av de äldsta vilket gör att vi kan följa dess utveckling och eventuella anpassning 

till det politiska systemet under en längre tid. Ideologiskt har brödraskapet utgjort en inspirationskälla 

för flertalet islamistiska rörelser, främst genom personer som Hassan al-Banna och Sayyid Qutb som 

ses bland de främsta kontemporära islamistiska tänkarna. FIS del av studien motiveras främst av att 

rörelsen vunnit ett parlamentsval och att man därmed redan varit delaktiga i den politiska processen. 

FIS är även intressant då rörelsen är helt förbjuden och att man verkat i ett land präglat av våld och 

oroligheter vilket berikar studien med ett exempel på hur en islamistisk rörelse agerar som en 

förbjuden rörelse i en miljö präglad av våld och repression. 

1.5 Materialdiskussion

Vid en studie centrerad runt Mellanöstern i allmänhet och islamism i synnerhet påträffas som regel ett 

avgörande problem. En stor del av det material som kan tänkas vara intressant är endast tillgängligt på 

arabiska, vilket upprättar en språkbarriär som är tämligen svåröverkomlig. Detta gör att man förvisas 

till det lilla som finns översatt eller är skrivet av engelsktalande författare. Som följd av detta drabbas 

materialurvalet av en viss slagsida gentemot en västdominerad litteraturlista och därmed riskerar 

resultatet att präglas av det. Med detta menas inte att allt västerländskt material är felaktigt eller 

bristfälligt utan snarare att en viktig del av det som studeras inte är tillgängligt för forskaren eller 

studenten. Vidare så är detta område omdiskuterat och därmed finns risken att upphovsmannens egna 

åsikter och synsätt lyser igenom och därmed påverkar den objektivitet som alltid är målet. Det blir 
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därför om möjligt än mer betydelsefullt att  kontrollera var material härstammar ifrån, vilken 

bakgrund det har. 

Primärkällor är förstås det som är eftersträvansvärt vid genomförandet av en studie och något som bör 

användas i en sådan hög utsträckning som möjligt. För egen del har en hel del problem uppenbarat sig 

i försöket att få tillgång till sådana källor. Det muslimska brödraskapet har en väl fungerande officiell 

hemsida där dess ordförande Muhammad Mahdi Akef uttalar sig med jämna mellanrum. Problemet är 

dock att mycket av det material som finns där inte har sitt ursprung hos brödraskapet utan kommer 

från externa källor vilket gör att det är svårt att avgöra vilken avsändare materialet har. På Hizbollahs 

officiella hemsida existerar samma problem samtidigt som det material som finns där främst fokuserar 

på rörelsens motstånd mot Israel. För FIS del så är det material som finns tillgängligt nästan 

uteslutande på franska vilket har ställt till bekymmer för den med en huvudsakligen anglo-germansk 

språkbakgrund. Materialfrågan rörande muslimska brödraskapet har till största delen lösts med hjälp 

Mattias Gardells bok ”Bin Ladin i våra hjärtan” vilken innehåller en extensiv redogörelse för 

rörelsens ideologiska bakgrund såväl som en nutida politiska inriktning. Mattias Gardell är numera 

professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. 

Gällande Hizbollah så har två författare varit till stor hjälp. Dels Mats Wärn som är doktorand i 

statsvetenskap vid Stockholms universitet och specialiserad på politisk islam och Hizbollah och dels 

Amal Saad-Ghorayeb som just nu arbetar vid Carnegie Endowment Middle East Center och är 

inriktad mot Hizbollah och Libanon i sitt arbete. Avsnittet om FIS baseras huvudsakligen på Malin 

Wimelius doktorsavhandling ”On islamism and modernity” samt Solveig Ramstads  ”Islamisme og 

demokrati” som var en hovedoppgave vid institutionen för statsvetenskap vid Oslos universitet 2004. 

Avsnittet om demokrati i Mellanöstern är främst baserad på Jeff Haynes ”Democracy in the 

developing world”. En hel del finns skrivet om demokrati i Mellanöstern men jag valde ändå att 

fokusera på Haynes och hans egen översikt. Kritiken mot Haynes är främst den att han kategoriskt 

och utan egentligt underlag beskriver islam som en historiskt och nutida anti-demokratisk kraft. 

Diskussion runt fenomenet saknas i princip helt. 

Vidare har ett antal artiklar från olika tidskrifter använts som komplement till de huvudsakliga 

källorna som presenterats ovan. Dessa har gjorts tillgängliga genom JSTOR, som är en 

tvärvetenskaplig databas för etablerade vetenskapliga tidskrifter. Ytterligare en Internetbaserad källa 

har varit al-Mashriq som är en hemsida med information om Levanten och Libanon skapad baserad på 

högskolan i Østfold i Norge i samarbete med American University of Beirut (AUB) i Libanon. 
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Därifrån har Hizbollahs politiska plattform samt dess valprogram från 1996 hämtats. Al-Mashriq har 

även givit tillgång till Mats Wärns material. 

2. DEMOKRATITEORI

Ett påstående om en rörelse, parti, organisation eller land är demokratiskt eller ej beror många gånger 

på var och av vem påståendet görs. Många gånger ligger det i betraktarens öga, exempel på det finns 

det en uppsjö av. Politiker har lärt sig utnyttja begreppet för egen vinning vilket i sin tur lett till att 

demokratibegreppet riskerar att devalveras. Inom forskningsvärlden råder även där en viss oenighet 

runt vad demokrati och demokratisering egentligen är, även om denna oenighet inte kan sägas ha 

några som helst beröringspunkter med den som råder på den politiska arenan, och häri ligger en stor 

del av problematiken som man ställs inför vid en studie av demokrati och demokratisering. Vilken 

syn på demokrati ska styra i en analys av en rörelses demokratiseringspotential? Vilken riktning inom 

demokratiforskningen ska styra? 

För att kunna genomföra min studie av islamistiska rörelsers demokratiseringspotential behöver jag 

därmed först och främst skapa ett ramverk för analysen genom att för mig själv och läsarna definiera 

den grund utifrån vilken jag bedömer mina studieobjekt. Demokratiforskningen erbjuder som sagt en 

rad alternativ som i slutändan också kommer att producera skilda resultat. Balansgången här blir även 

att få ett så enkelt och hanterbart ramverk som möjligt samtidigt som det inte får bli för tunt och 

intetsägande. Av betydelse är även att ställa sig frågan på vilket sätt de demokratiska idealen ska 

ställas i relation till de faktiska omständigheterna. Ska vi bedöma staters demokratiska status efter en 

demokratisk idealmodell eller ska vi utgå från de faktiska förhållandena? Med utgångspunkt från en 

idealtyp riskerar vi att få en bedömningsgrund som är intetsägande då den kan resultera i att stater 

som vi rent instinktivt skulle kalla demokratiska faller utanför begreppet då de inte uppfyller alla 

kriterier i idealtypen. Samtidigt kan en studie baserad på de faktiska förhållandena och med en relativ 

utgångspunkt i sin tur leda till en utarmning av demokratibegreppet och att det får en så vid mening 

att det kan appliceras på i stort sett vilket objekt som helst. Denna studie utgår från en idealtyp, Dahls 

polyarkimodell, utifrån vilken den demokratiska statusen bedöms. Av stor betydelse är dock att, 

samtidigt som man använder sig av en idealtyp som bedömningsgrund, samtidigt även tar i beaktande 

de speciella omständigheter som råder för studieobjektet. Därmed kan de båda ståndpunkternas olika 

effekter och påverkan på studien lindras.

 

Vid studier av demokratisering och demokrati bör skillnaden mellan en maximalistisk och en 

minimalistisk demokratidefinition uppmärksammas, där den förra har en allomfattande syn på 
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demokrati där ett samhälle inte kan anses vara demokratiskt om inte alla samhälleliga sfärer och 

relationer är demokratiska.3 Den senare, proceduriella definitionen, fokuserar på procedurer och 

institutioner i samhället och bedömer graden av demokrati utifrån dem.4 Företrädare för detta senare 

synsätt såsom Joseph Schumpeter menar att demokrati inte ska ses som något annat än en metod för 

att besluta om vem som ska ha rätten att styra. Faran med ett sådant synsätt på demokrati är att det 

riskerar att förenkla begreppet i alltför hög utsträckning och därmed riskerar att göra det oanvändbart i 

en analys eftersom länder som i själva verket svårligen kan kallas demokratiska kan etiketteras som 

det tack vare förekomsten av exempelvis val. Dahl varnar för ett sådant synsätt och menar att 

bedömningen att vissa institutioner är nödvändiga för uppkomsten av demokrati inte innebär att 

förekomsten av dessa institutioner automatiskt leder till ett fullständigt demokratiskt styre.5 Linde och 

Ekman menar till exempel att regelbundna val kan anses vara nödvändiga men inte kan sägas utgöra 

en tillräcklig förutsättning för att definiera ett samhälle som demokratiskt.6 

2.1 Dahls Polyarkimodell

Dagens demokratidefinitioner vilar till stora delar på Robert A. Dahls polyarkimodell. Grugel menar 

att Dahls polyarkimodell har kommit att utgöra den bedömningsgrund utifrån vilken dagens 

demokratier analyseras och graderas.7 Linde och Ekman pekar på samma sätt ut det faktum att Dahls 

polyarkidefinition är den mest accepterade och att de operationaliseringar som görs i litteratur som 

berör demokrati och demokratisering i de allra flesta fall ligger mer eller mindre nära 

polyarkibegreppet.8  

Dahl pekar på behovet av att skapa ett nytt och mer användbart begrepp till skillnad från 

demokratibegreppet, som Dahl menar har fått en alltför vid mening och därmed i princip blivit 

oanvändbart. Att definiera allt från Athens statsstyre till dagens representativa system med samma 

begrepp är att göra demokratin en otjänst. Därför syftar den polyarkiska demokratimodellen till att 

beskriva dagens moderna representativa demokratier och därmed skilja dem från de system som 

kallats demokratiska men i själva verket saknat många av de institutioner och strukturer med vilka vi 

kopplar samman demokratibegreppet idag.9 Dahl menar alltså att den uppbyggnad som polyarkin har 

är historiskt unik och skiljer sig från de demokratiska system som existerat genom historien och att vi 

därmed också bör ge det en egen benämning.10 Det finns enligt Dahl minst fem konkreta kriterier för 

3 Linde & Ekman, (2006), s. 16.
4 Ibid.
5 Dahl, Robert (1998) ”On Democracy”, s. 31. 
6 Linde & Ekman, (2006), s. 27.
7 Grugel, Jean, (2002), ”Democratization – a critical introduction”, s. 19f.
8 Linde & Ekman, (2006), s. 19.
9 Dahl, (1998), s. 90.
10 Ibid. s. 90.
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att definiera ett samhälle som demokratiskt. Dessa fem kriterier syftar till att garantera alla 

medlemmar eller medborgare i en sammanslutning samma rätt och möjlighet att delta i de processer 

som leder till beslut om sammanslutningens handlingssätt.11 

Den första av dessa fem kriterier är effektivt deltagande (effective participation) vilket innebär att 

innan ett beslut om ett handlingssätt fattas måste alla medlemmar ha samma effektiva möjlighet att 

göra sin åsikt om beslutets natur känd till de andra medlemmarna i sammanslutningen. 

Det andra kriteriet är jämlik rösträtt (voting equality) som betyder att när ett beslut ska fattas måste 

alla medlemmar äga  samma likvärdiga möjlighet att rösta och att dessa röster ska väga lika tungt. 

Som ett tredje kriterium står politisk förståelse (enlightened understanding) som enligt Dahl medför 

att alla medborgare eller medlemmar ska äga samma adekvata möjlighet att tillskansa sig information 

om relevanta alternativa idéer och deras konsekvenser.  Det fjärde kriteriet är kontroll över 

dagordningen (control over the agenda) som innebär att medlemmarna eller medborgarna har den 

exklusiva möjligheten att besluta om dagordningens utformning. Dahl menar att samhället eller 

sammanslutningens agenda alltid ska vara öppen för förändring om det är dess medlemmars eller 

medborgares önskan. Till sist ställer Dahl upp inklusion (inclusion of adults) som det femte och sista 

kriteriet. Inklusion innebär rätten för alla, eller största möjliga delen av den vuxna permanenta 

befolkningen, att åtnjuta alla de rättigheter som ställs i de fyra första kriterierna. 

En uppställning av de fem kriterierna ser alltså ut så här;

Effektivt deltagande

Jämlik rösträtt

Politisk förståelse

Kontroll över dagordningen

Inklusion

Dessa fem kriterier är i sin tur kopplade till sex institutioner som ska garantera att kriterierna kan 

uppfyllas. Dessa sex institutioner presenteras i Dahls ”On Democracy” och ska enligt Dahl garantera 

den demokratiska processen. Dock har jag valt att lyfta ut institutionen inklusion och ersätta den med 

institutionen som garanterar rätten för i princip alla medborgare att kandidera i val, vilken är hämtad 

från Robert Dahls ”Democracy and its critics”. Anledning till detta är att inklusionen kan sägas vara 

en del av de övriga institutionerna, och då speciellt de tre första, och därmed blir det möjligt att lyfta 

inklusionen ut ur ramverket för att ytterligare förenkla det.  

11 Dahl, (1998), s. 37.
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Valda befattningshavare

Fria, rättvisa och regelbundna val

Rätten att kandidera i val

Yttrandefrihet

Alternativa informationskällor

Föreningsfrihet

Linde och Ekman menar att Dahls polyarkibegrepp kan delas upp i två delar, dels den som fokuserar 

på medverkan och dels den som fokuserar på tävlan eller konkurrens.12 Vid en närmare studie av de 

sex olika kriterierna framträder dessa två delar tydligt samt att Dahl valt att fokusera på delar som rör 

själva valproceduren. Det skulle kunna användas som ett argument mot att nyttja polyarkibegreppet 

för att mäta graden av demokrati på grund av att den är alltför centrerad runt just valproceduren och 

endast tar hänsyn till förekomsten av formella institutioner. Dahl själv pekar dock på betydelsen av att 

inte bara undersöka den formella existensen av institutionerna utan att även se till deras faktiska 

funktion i den demokratiska processen.13   

Den första institutionen som är nödvändig för ett demokratiskt styre är enligt Dahl förekomsten av 

valda befattningshavare (elected officials) vilket medför att kontrollen över de beslut som fattas i ett 

demokratiskt styrt samhälle ska vara konstitutionellt stadgad hos representanter valda av 

medborgarna. Den andra institutionen är förekomsten av fria, rättvisa och regelbundna val (free, fair 

and frequent elections) vilket innebär att de valda befattningshavarna väljs regelbundet utan någon 

form av tvång. Den tredje institutionen är rätten att kandidera i val  vilket innebär att varje vuxen 

medborgare ska äga rätt att ställa upp i val till de befattningar som tillsätts genom val. 

Yttrandefriheten (freedom of expression) utgör den fjärde institutionen vilken ska garantera 

medborgarnas rätt att uttrycka sig utan att riskera bestraffning. Den femte institutionen är förekomsten 

av alternativa informationskällor (alternative sources of information) som ger varje medborgare 

möjlighet att söka kunskap i alternativa informationskällor. 

Den sjätte och sista institutionen är föreningsfriheten (associational autonomy) som garanterar varje 

medborgare möjlighet att bevaka och säkra sina rättigheter genom att bilda oberoende föreningar och 

organisationer. 

Som nämndes tidigare är det av betydelse att se till dessa institutioners faktiska funktion, den rent 

formella existensen av institutionerna är av ringa betydelse om de inte spelar en aktiv roll i den 

demokratiska processen. Varför institutionernas faktiska funktion är av stor betydelse visar sig om vi 

12 Linde & Ekman, s. 18.
13 Dahl (1998), s. 246.

10



kopplar samman dem med de fem kriterier som Dahl satt upp för att kunna definiera ett samhälle som 

demokratiskt. Valet av befattningshavare kopplas till kriterierna om effektivt deltagande samt 

medborgarnas kontroll över dagordningen. Dahl menar att val av befattningshavare som en lösning på 

representationsproblematiken, även om den är långt ifrån idealisk då medborgarnas faktiska kontroll 

över befattningshavarna är liten, ändå är den lösning som på ett utförbart sätt tillgodoser kravet på 

effektivt deltagande och medborgarnas kontroll över dagordningen.14 Vidare kopplas kravet på fria, 

rättvisa och regelbundna val till kravet på jämlik rösträtt och kontroll över dagordningen. 

Medborgarnas kontroll över dagordningen säkras genom att genomföra regelbundna val där de kan 

välja bort representanter som de anser ej kan föra deras talan. Fria och rättvisa val ska även 

möjliggöra för medborgaren att utan påtryckningar och hot välja sin representant samt garanterar att 

dennes röst väger precis lika tungt som någon annans. Yttrandefriheten ska garantera det effektiva 

deltagandet genom att göra det möjligt för medborgaren att sprida sina åsikter och argumentera för 

dem utan repressalier. Vidare ska yttrandefriheten även underlätta för medborgaren att nå en politisk 

förståelse genom att medborgare får möjligheter att uttrycka sina tankar och fritt diskutera åsikter och 

idéer. 

”To aquire civic competence, citizens need opportunities to express their own views, learn from one 

another; engage in discussion and deliberation; hear, and question experts, politcal candidates, and 

persons whose judgements they trust, and learn in other ways that depend on freedom of 

expression”.15

Dahl pekar även på det faktum att utan yttrandefrihet så skulle medborgarna snart förlora möjligheten 

att påverka dagordningen då deras chanser att argumentera för och presentera nya idéer med stor 

sannolikhet skulle vara små.16 En fungerande demokrati kräver även att medborgarna har tillgång till 

alternativ och självständig information. Detta gör att medborgarna får möjlighet att nå en politisk 

förståelse som inte är styrd av till exempel en regering samtidigt som alternativa och självständiga 

informationskanaler underlättar för det effektiva deltagandet och kontrollen över dagordningen 

eftersom det förhindrar en monopolisering av informationsflödet. 

Möjligheten att fritt upprätta och delta i föreningar gynnar det effektiva deltagandet och den politiska 

förståelsen samtidigt som det ökar möjligheten att kontrollera dagordningen. Det största bidraget som 

föreningsfriheten ger till demokratin är att den aktiverar och utbildar och i viss utsträckning även ger 

medborgare en demokratisk uppfostran. 

14 Dahl, s. 93.
15 Ibid. (1998), s. 97.
16 Ibid. s. 97.
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2.2 Demokratisyn

Demokratiseringsprocessen kan delas upp tre faser där den första, liberalisering, innebär en gradvis 

lättnad av en regims förtryck. Denna fas följs av en transitionsfas där de nya demokratiska 

institutionernas skapas och tränger ut de icke-demokratiska element som tidigare dominerat staten. 

Linde och Ekman peka dock på att transition inte alltid innebär en framåtskridande rörelse mot en 

ökad demokratisering utan även kan vara en rörelse i motsatt riktning, mot icke-demokrati.17 Om 

transitionsfasen går i rätt riktning, mot demokrati istället för icke-demokrati, nås till sist 

konsolideringsfasen som enligt Linz och Stepan kan definieras genom tre dimensioner.18 En 

beteendemässig konsolidering där  betydelsefulla aktörer förväntas acceptera den demokratiska 

ordningen, en attitydmässig konsolidering där medborgarna bör anse att demokrati är den mest 

lämpliga styrelseformen och ej stödjer icke-demokratiska krafter. Till sist pekar Linz och Stepan på 

behovet av en konstitutionell konsolidering, vilket innebär att det konstitutionella ramverket ska 

utgöra de gränser inom vilka konflikter hanteras i systemet.19  

Transitionsfasen handlar alltså i stort om etablerandet av demokratiska institutioner och idéer som 

sedan under konsolideringsfasen ska bevaras och fördjupas. Grugel menar att en konsoliderad 

demokrati innebär en demokrati där den politiska ordningen är baserad på rutiner och accepterad av 

alla aktörer.20 Både Linz och Stepan och Larry Diamond menar att en konsolidering av demokratin 

förutsätter spridningen och fastställandet av demokratiska värderingar bland medborgarna.21 På 

samma sätt menar Diamond att demokratisk konsolidering endast är möjlig om inga betydelsefulla 

aktörer väljer att utmana legitimiteten hos de demokratiska institutionerna eller inte anpassar sitt 

agerande till de demokratiska spelregler som etablerats.22 

17 Linde & Ekman, (2006), s. 21.
18 Ibid. s. 28. 
19 Ibid. s. 29.
20 Grugel, (2002), s. 36.
21 Linde & Ekman, (2006), s. 133. 
22 Diamond, (1999), s. 66ff.
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3. DEMOKRATI I MELLANÖSTERN

Den demokratiska situationen i Mellanöstern har under lång tid varit mörk. Regionen domineras av 

auktoritära regimer som förvisso till en viss grad genomför demokratiska reformer men som i många 

fall verkar betrakta dessa reformer som ett nödvändigt ont för att ge ett sken av en demokratisk vilja 

inför sin omvärld. Dessa regimer har anammat delar av de strukturella element som fungerar som bas 

för ett demokratiskt styre såsom genomförandet av val, etablerandet av ett parlament och till en viss 

gräns förekomsten av medborgerliga fri- och rättigheter. Problemet är dock att i de flesta fall är dessa 

strukturella element endast en fasad vilka tillåts existera så länge de inte utgör ett hot mot den sittande 

regimen. Gudrun Krämer menar dock att det går att se en försiktig liberalisering i regionen där 

politiska, sociala och religiösa grupper börjat ställa krav kopplade till representation och mänskliga 

rättigheter.23 Några få länder har börjat genomgå en förändring mot ett mer demokratiskt styre. 

Turkiet har i olika faser genomgått demokratiseringsprocesser liksom både Jordanien och Kuwait. 

Dock har de båda sistnämnda inte kommit lika långt i sin demokratisering som Turkiet och vissa 

bedömare menar att till exempel Jordaniens demokratisering inte är något annat än en kosmetisk 

förändring.24 Inga av länderna i regionen som återfinns i freedom house studie uppnår eptitet ”free”25 

och de som räknas som ”partly free” är alla, med undantaget Turkiet, relativt långt ifrån att rankas 

som fria.    

Tabell 2. Freedom house: Freedom in the world 2007.26

LAND PR CL RANKNING

Algeriet 6 5 Not Free

Bahrain 5 5 Partly Free

Brunei 6 5 Not Free

Egypten 6 5 Not Free

Förenade Arab Emiraten 6 5 Not Free

Irak 6 6 Not Free

Jordanien 5 4 Partly Free

Kuwait 4 4 Partly Free

Libanon 5 4 Partly Free

Libyen 7 7 Not Free

23 Krämer, Gudrun, ”Liberalization and Democracy in the Arab World” i Middle East Report, No. 174, (Jan – Feb 
1992)  s. 23.

24 Se till exempel Beverly Milton-Edwards ”Facade democracy and Jordan” i British Journal of Middle Eastern 
Studies, Vol. 20, No. 2. (1993).

25 Israel ingår i freedom house studie och är där enda landet i regionen som räknas som fritt. Dock är inte Israel en del 
i denna uppsats och har därför inte tagits med i detta material. 

26 Freedom house, www.freedomhouse.org, 2007-05-02
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Marocko 5 4 Partly Free

Oman 6 5 Not Free

Qatar 6 5 Not Free

Syrien 7 6 Not Free

Tunisien 6 5 Not Free

Turkiet 3 3 Partly Free

Yemen 5 5 Partly Free
PR= Political Rights  CL= Civil Liberties           

Studier av demokrati i Mellanöstern pekar på en rad strukturella hinder för etablerandet av ett 

demokratiskt samhällssystem. För det första menar Haynes att regionen domineras av regimer som är 

centrerade runt ett personstyre där de styrande kontrollerar centraliserade system och är ovilliga att 

dela makten med andra politiska institutioner. Det andra strukturella hindret är det faktum att det 

militära ledarskapet spelar en viktig politisk roll och styr över det politiska systemets utveckling. Ett 

tredje hinder är frånvaron av starkt och sammanhållet civilt samhälle som kan påverka en auktoritär 

regim i en demokratisk riktning. Till sist menar Haynes att den kulturella och religiösa dominansen av 

islam har haft en hämmande inverkan på demokratiutvecklingen och citerar Terry Lynn Karls syn på 

islam som skyldig till ”a culture of repression and passivity that is antithetical to democratic 

citizenship”.27 Vidare menar Haynes att det finns ytterligare en rad faktorer i Mellanöstern som har en 

negativ inverkan på den demokratiska utvecklingen. Avsaknaden av pro-demokratiska personligheter 

som kan stå bakom en demokratisk utvecklingsprocess, såsom Nelson Mandela i Sydafrika, försämrar 

möjligheterna för införandet av demokrati.28 Vidare pekar Haynes på det faktum att externa aktörer 

inte alltid stödjer en demokratisk process av rädsla för att tappa inflytande i regionen, om 

demokratisering innebar framsteg för grupper negativt inställda till utländska aktörer så har 

västerländska regeringar många gånger valt att stödja styrande icke-demokratiska regimer.29 

Avsaknaden av ett externt tryck för demokratisk förändring gör att sittande regeringar kan konsolidera 

sin makt och fortsätta att förtrycka grupper som arbetar för en demokratisk utveckling. 

Haynes menar att det går att urskilja tre enskilda perioder av demokratisk utveckling i Mellanöstern. 

Den första perioden innebar etablerandet nationella parlament i vissa länder i Nordafrika och på den 

arabiska halvön mellan 1860 och 1930. Den andra perioden sammanföll med det osmanska rikets 

sammanbrott vilket fick till följd att parlamentära system grundades i bland annat Egypten, Irak och 

Libanon. Den senaste perioden inföll under slutet av 1950-talet och under 1960-talets början då en rad 

27 Haynes, Jeff, (2001), ”Democracy in the developing world”, s. 167.
28 Ibid. s. 165.
29 Ibid. s. 177.
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länder, däribland Egypten och Syrien, såg ett regimskifte fullbordat av unga, radikala arméofficerare. 

Dessa revolutioner innebar slutet för de gamla regimerna som av många uppfattades som konservativa 

och alltför västvänliga samtidigt som de var uppbyggda på traditionella politiska strukturer som 

utelämnade stora delar av befolkningen.30 

Inga av dessa perioder innebar dock en långvarig förändring och en konsolidering av demokratiska 

institutioner utan resulterade snarare i en tillbakagång till ett auktoritärt styre vilket resulterat i att 

vissa bedömare förkastar synen på en demokratisk utveckling och istället menar att Mellanöstern 

under en lång period varit utan någon som helst form av framgång för idén om ett demokratiskt 

samhälle.31  

Vi kan enligt Haynes identifiera två faktorer som påverkar den politiska kulturen i Mellanöstern; det 

koloniala arvet och islam.32 Som den dominerande religionen i regionen och med den enskilt största 

påverkan på samhällslivet så har den en avgörande del i den politiska utvecklingen. Haynes menar att 

mycket talar för att islams dominerande ställning har en negativ inverkan på den demokratiska 

utvecklingen i regionen. Ett sådant påstående stöter dock på motstånd från bland annat Bahgat Korany 

som istället menar att det inom den muslimska idévärlden finns en mängd röster som påtalar den 

demokratiska potentialen inom islam.33 Korany menar att synen på islam och demokrati har 

dominerats av studier av radikala rörelser medan rörelser med mer moderata ståndpunkter, och större 

skara anhängare, lämnas utanför. Som exempel på rörelser med ett brett folkligt stöd och en syn på 

islam och demokrati som förenliga pekar Korany på det muslimska brödraskapet och dess grundare 

Hassan al-Banna som argumenterade för islams kompatibilitet med parlamentarisk demokrati och 

genomförandet av val. Carrie Rosefsky Wickham menar samtidigt att den speciella situationen i 

Mellanöstern utmanar synen på demokrati som en generell modell för politisk förändring och att den 

visar på nödvändigheten av en alternativ demokratimodell som tar hänsyn till det enskilda fallet.34

Alla koloniala makter som agerat i regionen, osmaner, fransmän och britter, har genom att lägga 

grunden för utvecklingen av en modern statsapparat medverkat till att stora delar av det traditionella 

tribala samhället löstes upp och försvann. Det statsbygge som inleddes av osmaner och européer 

etablerade en centraliserad stat som sedan övertogs av länderna i och med att de blev självständiga 

under 1930- och 1940-talet. Anledningen till att man valde att behålla de externt skapade politiska 

30 Haynes, (2001), s. 163.
31 Ibid. s. 163.
32 Ibid. s. 168. 
33 Korany, Bahgat, ”Arab Democratization: A Poor Cousin?” i PS: Political Science and Politics, Vol. 27, No. 3. (Sep., 

1994),  s.512.
34  Rosefsky-Wickham, Carrie ”Beyond Democratization: Political change in the Arab World” i Political Science and 

Politics, Vol. 27, No. 3. (Sep. 1994), s. 507f. 
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systemen var att de ansågs väl lämpade för att genomföra de stora ekonomiska och sociala 

förändringsprojekt som planerades av de nya regimerna.35 Det koloniala arvet innebar även att 

militären fick en dominerande ställning i styret av staten. Detta berodde till stora delar på att det nya 

ledarskapet ville säkra sin politiska makt samt sin kontroll över landet i det tomrum som de koloniala 

makterna lämnade efter sig.

Statssystemens uppbyggnad i regionen har bidragit till att försvåra för demokratin att etablera sig. De 

flesta länder, och då specifikt gulfländerna, har genom att använda inkomster från främst 

naturresurser kunnat förse sina medborgare med ett väl utbyggt och kostnadsfritt välfärdssystem. 

Detta har i sin tur lett till att regimerna har kunnat legitimera sitt auktoritära och icke-representativa 

styre genom att hävda att man förser medborgarna med allt de kan tänkas behöva utan att de behöver 

representeras. Dessa räntestater (rentier-states) har dock visat sig utgöra en viss inkörsport till en 

demokratiseringsprocess. När ekonomierna i de stater som tillämpat detta system stagnerat har 

pressen från befolkningen snabbt ökat för representation samtidigt som grupper och organisationer 

mobiliserat och tagit över delar av den samhällsservice som staten tidigare varit garant för men som 

den nu av ekonomiska skäl inte längre kan erbjuda. Exempel på detta finns över hela regionen; 

Egypten, Algeriet, Jordanien och Kuwait. Därmed kan räntestaternas känslighet för ekonomiska 

nedgångar utgöra en katalysator för demokratisering. 

35 Haynes, s. 169. 
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4. EMPIRI

4.1 Muslimska Brödraskapet

Ett av de länder i Mellanöstern som har haft störst inflytande på regionen är Egypten. Politiskt, 

kulturellt och religiöst har Egyptens inverkan på omgivande länder varit omfattande och landets 

utveckling har haft stor betydelse för utvecklingen i övriga arabvärlden. Egyptens moderna 

storhetsperiod kan säga vara under president Nassers styre från 1956 fram till hans död 1970. Han ses 

som en av de mest betydande personerna i Mellanöstern under 1900-talet, mycket på grund av den 

enorma genomslagskraft hans idéer hade om en panarabisk politisk ordning som på en socialistisk bas 

skulle stärka och skapa enighet bland de arabiska länderna.

Det muslimska brödraskapet i Egypten kan i sin tur sägas vara en av de rörelser som har haft störst 

påverkan på utvecklingen av islamistiska idéströmningarna inom den muslimska världen och dess två 

huvudideologer, Hassan al-Banna och Sayyid Qutb fortsätter fortfarande efter sin död att inspirera 

dagens islamister.36 Grundat 1928 av Hassan al-Banna hade rörelsen ursprungligen en anti-kolonial 

prägel vars främsta mål var att frigöra Egypten från den brittiska överhögheten. Rörelsen dominerades 

också av en ideologi fokuserad på en omvandling av samhället, vad Mattias Gardell kallar ”alternativa 

ordningsideologier”.37 För det muslimska brödraskapet innebar denna alternativa ordningsideologi ett 

tydligt fokus på ökad social rättvisa vilket spelade en betydande roll i ett egyptiskt samhälle som 

under början av 1900-talet genomgick en drastisk urbanisering som i kombination med en ekonomisk 

utveckling ledde till att sätta stora sociala och ekonomiska klyftor i dagen. Som rörelse menar Abed-

Kotob att brödraskapet skiljer sig från andra mer militära rörelser i Egypten genom dess uttalade vilja 

att använda existerande politiska systemet för att arbeta för sina mål och att brödraskapet har 

genomgått en tydlig förändring från att vara en rörelse med en panislamisk strävan till att begränsa 

sina mål till det lokala, egyptiska planet.38  

Brödraskapets grundare Banna uppmärksammade de ökande klassklyftor i Egypten och såg islam som 

den väg vilken skulle leda till ett mer rättvist och jämställt samhälle. Banna ville påminna människor 

om det rättvisetänkande på vilket islam var byggt. Enligt honom var islams första period, under de 

fyra rättledda kalifernas tid39, ett utmärkt exempel på religionens medvetenhet om varje människas 

lika värde och dess betoning av ett system som respekterar social rättvisa, ömsesidig respekt, beslut 

36 Esposito, John, Voll, John, (1996), ”Islam and Democracy” s. 173.
37 Gardell, Mattias, (2005), ”Bin Laden i våra hjärtan” s. 38.
38 Abed-Kotob, ”The Accommodationists Speak: Goals and Strategies of the Muslim Brotherhood of Egypt” i 

International Journal of Middle East Studies, Vol. 27, No. 3. (Aug., 1995), s. 328.
39 De fyra rättledda kaliferna syftar till de personer som styrde det muslimska samfundet efter profeten Muhammeds 

död 632 fram till 661. Inom främst sunnitisk tradition ses denna period som en guldålder inom islam.
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genom samråd och yttrandefrihet.40 För att kunna återvända till ett samhälle präglat av denna 

medvetenhet måste muslimer rannsaka sig själva och kasta av sig det ok vilket förhindrar dem från att 

uppnå en fri och rättvis tillvaro. Enligt Banna skulle den islamiska nationen vara byggd på en 

omdaning av den individuella människans hjärta och själ och därmed vara en reformation av 

samhället under- och inifrån.41 Det är enligt brödraskapet alltså individer som bygger den islamiska 

staten. Mycket av brödraskapets och Bannas kritik riktades mot det västerländska inflytandet vilket de 

menade hade en hindrande inverkan på den muslimska samhällsutvecklingen. Dock menade Banna att 

delar av det västerländska tänkandet var värt att ta tillvara på såsom demokrati, yttrandefrihet och 

individens frihet.42 

Rörelsen växte snabbt och rekryteringsgrunden var huvudsakligen de ”nya” sociala grupperingar som 

uppstått genom urbanisering och industrialisering och som hade svårigheter att etablera sig i  det nya 

egyptiska samhället. I takt med att Brödraskapets medlemsantal växte, växte även dess anseende som 

politisk maktfaktor. Efter de fria officerarnas statskupp 1952 hyste brödraskapet vissa förhoppningar 

om att en omdaning av samhället efter deras linje var på väg. Dessa förhoppningar grusade dock av 

att den nya regimen valde en annan mer nationalistisk och sekulär inriktning och brödraskapet blev 

återigen en oppositionsrörelse. Den nya regimen svarade på brödraskapets motstånd genom att 

förbjuda rörelsen 1954. Rörelsen gick nu under jorden men man fortsatte att arbeta för att förändra det 

egyptiska samhället något som satte den under hårt tryck från regimen som bland annat lät avrätta 

Sayyid Qutb 1966. Qutb är den person som på ett gott sätt representerar brödraskapets två naturer. 

Den ena är den sida som dominerat rörelsen sedan början av 1970-talet, den andra är den som kanske 

gjort brödraskapet mest (ö)känt. I sin bok ”Social rättvisa inom islam” förespråkar han ett rättvisare 

samhälle byggt på solidaritet och där människor är jämlika. Detta är den Qutb som mest influerat 

dagens brödraskap och dess verksamhet. Efter det att Qutb blivit arresterad av Nassers regim och 

utsatt för tortyr radikaliserades han och i hans skrift ”Milstolpar” som delvis skrevs under hans 

fängelsevistelse, förespråkar han revolution  som metod för att avskaffa jahiliyya, ignoransen, 

okunnigheten eller hedendomen, där han menade att stora delar av världen, inklusive den muslimska, 

lever i detta tillstånd och att det är nödvändigt att förändra dessa samhällen från grunden. Centralt för 

Qutbs  revolutionära argumentation är hans syn på både muslimer och icke-muslimer som takfir, 

avfällingar, då de inte enligt honom upprätthöll de islamiska värderingarna. Detta var så pass utbrett 

att den enda vägen ut enligt Qutb var en islamisk revolution då jahiliyya och islam inte kunde 

samexistera.43 Den radikaliserade Qutb har blivit en inspirationskälla till mer radikala islamistiska 

40 Gardell, (2005), s. 60.
41 Abed-Kotob, s. 323.
42 Gardell, (2005),  s. 63.
43 Abed-Kotob, s. 334f.
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grupper som agerar både mot muslimer och icke-muslimer och vars kamp motiveras av behovet av att 

bekämpa både jahiliyya och takfir.   

Nasser kom efter sin död 1970 att efterträdas av Anwar Sadat som ville sätta sin egen prägel på styret 

av staten och därför lanserade sig själv som den ”troende presidenten”44 vilket ledde till att 

repressionen gentemot religiösa rörelser minskade. Detta gjorde att brödraskapet återigen kunde 

samla sig och återuppta sin verksamhet som i stort sett legat nere under den värsta delen av Nassers 

försök att omintetgöra de islamistiska rörelserna. Det muslimska brödraskapet tog nu ställning mot 

våld och för att arbeta inom systemet för att förändra det.45 

Det muslimska brödraskapet är en rörelse med en omfattande samhällsförändring på agendan. Denna 

förändring sågs dock inte i rörelsens början som begränsad till Egypten utan sträckte sig även utanför 

landets gränser. Enligt Gardell såg Banna denna förändring som något vilket skulle ske gradvis och 

inte något som kunde pressas fram.46 Muqtedar Khan pekar på Bannas syn på dialog som det främsta 

instrumentet för att lösa politiska konflikter.47 Samtidigt menar Bassam Tibi att Banna i själva verket 

förespråkade en väpnad kamp för att uppnå ett islamiskt samhälle och att denna kamp inte kunde 

upphöra förrän ett sådant samhälle var en realitet.48 Möjligen stöds Tibis tes av att det muslimska 

brödraskapet skapade en militär gren för att bekämpa det orättfärdiga förtryck som de ansåg att den 

brittiska kolonialmakten tillsammans med den egyptiske kungen utsatte befolkningen för. Den 

allmänna uppfattningen om Bannas syn på våld i synnerhet och brödraskapets dito är dock att de båda 

förkastar det. En tydlig skillnad finns mellan Sayyid Qutb och al-Banna. Jihad för den radikaliserade 

Qutb var enligt Abed-Kotob uteslutande det fullständiga väpnade upproret mot ett styre baserat på 

sekularism medan Banna främst såg jihad som den enskilde individens fredliga kamp för en 

förändring av samhället.49 

Genom etablerandet av ett islamiskt samhälle skulle medborgarna ges möjlighet att delta i den 

politiska processen. Ett partisystem var dock inte tänkbart då det skulle leda till ett elitstyre. Vägen till 

parlamentarisk demokrati gick istället genom val av individer till parlament och ledare och att ett 

parlament som inte är dominerat av partier är fullständigt kompatibelt med islam.50 Parlamentets 

uppgift var enligt Gardell i brödraskapets ögon snarare lagtolkande än lagstiftande.51 Genom 

44 Esposito & Voll, (1996), s. 174.
45 Ibid. (1996), s. 174f.
46 Gardell,(2005), s. 66.
47 Khan, Muqtedar, (2006), ”Islamic democratic discourse”, s. 203.
48 Tibi, Bassam, i Hashmi, Sohail H, (2002), ”Islamic political ethics”, s. 185f.
49 Abed-Kotob, s. 332ff.
50  Esposito & Voll, (1996) s. 180.
51 Gardell, (2005), s. 63.
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etablerandet av sharia som lagstiftning skulle ett rättfärdigt islamiskt samhälle byggas upp och detta 

skulle vara baserat på en politik som fördes med de religiösa källornas syfte som riktmedel. 

4.1.1  Muslimska brödraskapet och Polyarkimodellen

Esposito och Voll menar att vi kan se en gradvis förändring av brödraskapets attityd gentemot 

demokrati. Inledningsvis var man tveksam till demokrati på grund av att den sågs som ett begrepp 

förbehållet väst och inte lämpligt för ett islamiskt samhälle. Inom det tidiga brödraskapet accepterade 

man demokratiska principer såsom representativt styre och politiskt deltagande men såg det snarare 

som ett medel för att nå målet, en islamisk samhällsordning, än ett mål i sig. Efter Sadats 

öppningspolitik accepterade brödraskapet i högre utsträckning demokratin och använde den som ett 

instrument för att kritisera regimen samtidigt som ett deltagande i den politiska processen sågs som 

det bästa alternativet i dess politiska arbete.52 Abed-Kotob menar att brödraskapets upprepade och 

öppna användande av begrepp som demokrati och frihet samt dess avvisande av synen på demokrati 

och islam som icke-kompatibla visar på en vilja att arbeta för demokratiska ideal inom ett islamiskt 

ramverk.53

Gardell använder begreppet wasatiyya54, vilket syftar till en islamistisk mittfåra, för att beskriva det 

muslimska brödraskapet. Detta begrepp används själva av dem som tillhör den reformistiska miljön 

för att skilja sig från å ena sidan det konservativa islamistiska etablissemanget som knutit sig till 

regimerna och å andra sidan de militanta rörelserna, vars huvudsakliga medel är våld för att ovanifrån 

implementera en islamisk samhällsordning.55 Wasatiyya innehåller ett antal särdrag som skiljer den 

från andra delar inom politisk islam.56 Synen på samhällsförändring är att ett samhälle endast kan 

förändras nedifrån och inifrån, därmed är omformandet av samhället en gradvis process och inte 

hastig och omstörtande.  Att påtvinga ett styre är otänkbart då det endast ses som kontraproduktivt. En 

förändring av samhället är en icke-våldshandling, i likhet med tvång är även våld kontraproduktivt 

och ett hinder mot att nå det långsiktiga målet. Parlamentsledamoten och brödraskapsmedlemmen 

Muhammad Mamun al-Hudaybi menar att våld står i ett motsatsförhållande till sharia och därmed inte 

är i enlighet med islam.57 Grunden till detta avståndstagande från våld ligger i begreppet fitna, vilket 

kan tolkas som inbördeskrig eller oreda, och som är något som bör undvikas till varje pris. I vissa fall 

anses förtryck vara att föredra framför fitna. Vidare ses demokrati som ett islamiskt ideal genom att 

52 Esposito & Voll, (1996), s. 180.
53 Abed-Kotob, s. 325.
54 Raymond William Baker ställer upp liknande definitionsgrunder för vad han även kallar ”islamist centrists” i John 

L. Esposito, (1997), ”Political Islam – Revolution, Radicalism or Reform?” s. 122f.  
55 Gardell,(2005), s. 121.
56 Ibid. s. 146.
57 Abed-Kotob, s. 334.
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koppla demokratibegreppet till begreppet shura vilket i vissa tolkningar58 kan jämföras med ett 

parlamentariskt system och att detta system erbjuder vägen till förändring. Brödraskapet kopplar 

begreppet shura till ett parlamentariskt system och enligt dem är den parlamentariska arenan den bäst 

lämpade för att nå ut med sitt budskap.59 

Alla människor oavsett ras, kön, religion eller nationstillhörighet ska åtnjuta mänskliga fri- och 

rättigheter såsom yttrandefrihet, organisationsfrihet, rätten till privatliv och privat egendom samt rätt 

att få sin sak rättvist prövad med hjälp av advokat i en oberoende domstol. Dessa fri- och rättigheter 

är garanterade av Gud och är oberoende av medborgarskap och nationell tillhörighet. Inom wasatiyya 

betonas ett civiliserat beteende vilket kopplar samman både privat och offentlig moral. Vissa 

bestämda dygder betonas, däribland anständighet och flitighet och att det dessa dygder är ett 

gemensamt ansvar. Kraven på civiliserat beteende gäller staten såväl som medborgarna. Till sist läggs 

även stor vikt vid att alla människor har ett gemensamt ansvar för varandras välfärd och att staten 

genom en omfördelningspolitik parad med privat företagsamhet ska garantera att medborgarnas 

basala behov uppfylls. Abed Kotob citerar en av brödraskapets högsta ledare Muhammad Hamid Abu 

al-Nasr där han betonar vikten av folkets förtroende för sin regering och regeringens förtroende för 

sitt folk och att en regering som saknar tillit från sin befolkning aldrig uppnår stabilitet.60 Betydelsen 

av ett gemensamt ansvar ligger alltså till grund för ett legitimt styre. 

Dessa särdrag kombinerade med varandra gör att Mattias Gardell liknar denna linje inom islamismen, 

och därmed även det muslimska brödraskapet, som en kombination av socialdemokrati och 

kristdemokrati.61 

I en artikel i New York Times nätupplaga svarade en av de ledande personerna inom det muslimska 

brödraskapet, Muhammad Habib, på frågan hur rörelsen skulle reagera på ett parlamentariskt beslut 

om att stifta en lag som stred mot sharia. Svaret blev att “The People’s Assembly has the absolute 

right in that situation,(...) as long as it is elected in a free and fair election which manifests the 

people’s will. The Parliament could go to religious scholars and hear their opinion, as it could seek 

the advice of economists on economic matters, but it is not obliged to listen to these opinions.”62

 I enlighet med wasatiyya, deltar brödraskapet i den parlamentariska processen trots att de är 

förbjudna som politiskt parti. Dock har man lyckats få in sina medlemmar i den beslutande 

58 Shurabegreppet är omstritt och det är inte självklart bland alla bedömare att shura kan kopplas till parlamentarisk 
demokrati. 

59 Abed-Kotob, s. 331.
60 Ibid. s. 326.
61 Gardell,(2005), s. 147f.
62 New York Times nätupplaga www.nytimes.com, ”Islamic democrats?”  publ. 2007-04-29
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församlingen genom att ansluta sig till de tillåtna partierna och där utgör man en av de starkaste 

oppositionella grupperna. Brödraskapets positiva syn på den parlamentariska processens betydelse för 

förändring bekräftas i mångt och mycket av dess tålamod. Rörelsen förespråkade redan ett deltagande 

i valen 1941 och har sedan dess med få undantag bekräftat sitt parlamentariska engagemang och även 

vunnit insteg i Egyptens folkförsamling. Abed-Kotob hänvisar till Esposito och Piscatori som menar 

att brödraskapet redan tidigt såg deltagande i val som den enda vägen till ett reellt inflytande.63 

Gardell i sin tur citerar en av brödraskapets talesman och dennes betonande av vikten av att införa en 

flerpartidemokrati så att alla medborgare ska kunna medverka i den politiska processen.64

I sitt förhållande till andra religiösa grupper, och då i Egyptens fall speciellt de kristna kopterna, 

menar Esposito och Voll att brödraskapet är inkluderande. Bland annat pekar de på det faktum att 

koptiska kandidater fanns på den islamiska alliansens, där brödraskapet ingick, lista över kandidater 

inför valet 1987 och att dess program 1989 talade om att ”bokens folk” i allmänhet och kopterna i 

synnerhet har samma rättigheter och skyldigheter som muslimer.65 Vidare har brödraskapet vid 

upprepade tillfällen bildat koalitioner med sekulära partier för att komma runt regimens förbud mot 

religiösa politiska partier. Rörelsen har även ett utbrett samarbete med liberala- och arbetarpartier som 

låter brödraskapet komma till tals genom deras resurser, såsom tidningarna al-Haqiqa och al-Shaab.66 

Gällande arbetarpartiet och dess tidning al-Shaab menar Baker att de har antagit en mer islamistisk 

inriktning och att den islamistiska oppositionen därför kunnat använda den som ett sätt att nå ut med 

sin röst.67 

Synen på kvinnan har utvecklats under lång tid inom brödraskapet. Sayyid Qutb betonar att kvinnan 

garanteras fullständig jämlikhet med mannen inom islam. Dock är denna jämlikhet inte helt 

oinskränkt vilket grundar sig i synen på kvinnan som en mer emotionell och vårdande varelse 

samtidigt som mannen är intellektuell och reflexiv. Med detta som grund ges kvinnan en underordnad 

roll gentemot mannen och Gardell menar att Qutb framstår som en ”patriarkatets apologet”.68 Denna 

ståndpunkt verkar dock vara på utdöende inom rörelsen och i en intervju i den arabiska tv-kanalen al-

Jazeera så uttalade brödraskapets nuvarande ordförande Muhammad Mahdi Akef sitt och rörelsens 

stöd för en framtida kvinnlig presidentkandidat.69

63 Abed-Kotob, s. 328. 
64 Gardell, (2005),  s. 158.
65 Esposito & Voll, (1996), s. 180f.
66 Abed-Kotob, s. 328.
67 Baker, R.W, i John L. Esposito (1997), s. 123.
68 Gardell,(2005), s. 75.
69 Ibid. s.158.
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Al-Hudaybi betonar bland annat att respekten för konstitutionen, ett oberoende rätts- och partiväsende 

samt pressfriheten är delar av demokratin som bör värnas om och utökas. Detta menar Abed-Kotob är 

ett tecken på att brödraskapet snarare än att förkasta demokratin förespråkar dess expansion i 

samhället.70 

4.2 Front Islamique du Salut (FIS)

Algeriet löd under ett franskt kolonialvälde fram tills 1962 då slutet av ett flerårigt krig ledde till att 

den inhemska befrielserörelsen Front de Libèration Nationale (FLN), som fungerade som en 

paraplyorganisation för ett antal rörelser och ledde den militära frihetskampen, kunde ta makten. FLN 

har kommit att behålla makten och det politiska systemet i Algeriet har efter självständigheten 1962 

kommit att alltmer likna ett enpartisystem. Landet har i omgångar antagit ambitiösa ekonomiska 

omstruktureringsprogram vilka alla i princip misslyckats. Detta ledde bland annat till att Algeriets 

första president, Ahmed Ben Bella, avsattes i en kupp 1965 och efterträddes av Houmel 

Boumedienne. De islamistiska rörelserna växte sig allt starkare under 1970-talet och när 

Boumedienne avled 1978 och efterträddes av Chadli Benjedid genomfördes en rad reformer vilket 

lättade på trycket gentemot politiska motståndare, däribland islamister. Denna öppningspolitik, 

infitah, gjorde att islamistiska rörelser kunde öka sitt inflytande i samhället och detta i kombination 

med ekonomisk regression och stegrande arbetslöshet gjorde att islamister kunde dra nytta av de 

upplopp som bröt ut 1988. Dessa ”food-riots” svepte över hela Algeriet och tvingade regimen att 

ytterligare lätta på det politiska trycket och skriva om konstitutionen till att tillåta bildandet av 

politiska partier.71

Detta öppnade i sin tur för grundandet för Front Islamique du Salut (FIS) 1989 och i lokalvalen 1990 

tog partiet kontroll i 853 av 1539 kommunala råd (communal councils) och i 31 av 48 provinser.72 

I de nationella valens första omgång i december 1991 segrade FIS genom att få 47 % av rösterna 

vilket kan jämföras med de drygt 24 % som det regerande partiet FLN fick.73 Detta ledde till 

oroligheter över hela landet och slutligen ställdes den andra valomgången in och president Benjedid 

avgick efter påtryckningar från militären, som ersatte honom med Mohammad Boudiaf. FIS utsattes 

för repressioner och kom senare att tvångsupplösas 1992. 

FIS har en inneboende ideologisk splittring som tydliggörs av partiets två ledargestalter, Abassi 

Madani och Ali Belhadj, där den förre ses som moderat och pragmatisk och den senare som radikal 

70 Abed-Kotob, s. 325.
71 Wimelius, Malin, (2003), ”On Islamism and moderniy”, s. 210.
72 Wimelius använder sig av dessa siffror medan Esposito nämner siffran 853 av 1551 kommunala råd och 32 av 48 

provinser.
73 Wimelius, (2003), s. 212.
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och dogmatisk.74 Madani, som var professor vid universitetet i Algiers, stödde idén om ett 

demokratiskt styre och ett pluralistiskt samhälle tillskillnad från Belhadj som förespråkade ett 

omedelbart införande av sharialagstiftning och förkastade demokrati som ett västerländskt verktyg för 

att förtrycka muslimer. Esposito och Voll menar att Madani fungerade som FIS högste ledare och 

främste ideolog och i en organisation där ledarskapet stod för en rad olika idémässiga positioner så 

var Madanis tankar om det positiva i en deltagande demokrati och tron på att rättvisa, frihet, jämlikhet 

och moral bäst kan uppnås med hjälp av islam centrala för rörelsen.75 Gällande Belhadj så menar 

Solveig Ramstad att han tillskillnad från Madani ser demokrati som ett ogudaktigt fenomen som 

muslimer bör förkasta.76  Belhadj menade vidare att det yttersta målet är etablerandet av ett 

världsomspännande kalifat och att en islamisk stat i Algeriet var en del av denna strategi. Madani å 

andra sidan menade att FIS var redo att diskutera sitt politiska program och delta i den demokratiska 

konkurrensen med andra partier.77 Även om inte Madani stödjer Belhadjs idé om ett globalt kalifat så 

förkastar han inte ett religiöst styre utan menar snarare att ett sekulärt samhälle är en externt 

påtvingad samhällsordning som orsakat den muslimska världens ”decline and impotence”.78

FIS grundtanke och startpunkten för dess kamp för samhällsförändring baseras på behovet av att 

reformera det algeriska samhället som enligt dem befinner sig i en svår och utsatt situation och att 

denna situation endast kan lösas med fredliga medel och i gradvisa stadier av förändring.79 Således 

framstår inte FIS som en revolutionär rörelse utan snarare som en rörelse som arbetar för en 

reformation av samhället där majoriteten av alla inblandade parter är delaktiga. Det demokratiska 

systemet ses som det forum inom vilket den algeriska situationen skulle lösas, detta var dock inte en 

helt okontroversiell fråga inom FIS där meningarna hur man skulle ställa sig till att ingå i ett 

demokratiskt system gick isär. Under en konferens sammankallad av ledarskapet i FIS 1991 

beslutades det dock att partiet skulle delta i valet och därmed, menar Ramstad, erkände man indirekt 

flerpartisystemet och officiellt accepterade demokratins spelregler.80 

I förhållandet mellan islam och demokrati menar Wimelius att FIS lägger högsta bestämmanderätten 

hos Gud och att målet med en islamisk stat är att införa sharia och anpassa den till dagens samhälle. 

Detta skall dock inte uppfattas som att FIS propagerar för en teokrati, samtidigt som man heller inte 

helt accepterar demokrati. Snarare menar rörelsen att demokratins dogmer och demokratins praktik 

bör skiljas åt och att islam förkastar dogmen men accepterar den demokratiska praktiken. Gud är den 

74 Wimelius, s. 211. 
75 Esposito & Voll, (1996), s. 157f.
76 Ramstad, Solveig, (2004), ”Islamisme og demokrati?” s. 62
77 Wimelius, (2003), s. 220.
78 Esposito & Voll, (1996), s. 160.
79 Wimelius, (2003), s. 216ff.
80 Ramstad, (2004), s. 60.
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allsmäktige och ensamt bestämmande men vi människor är Guds ställföreträdare på jorden och 

därmed ligger den praktiska makten hos människan och den dogmatiska makten hos Gud.81 

4.2.1 FIS och Polyarkimodellen

Synen på de demokratiska idealen som redan inneboende inom islam och att islam som 

samhällsordning överträffar demokrati får medhåll från Madani som menar att;

”In realizing justice and freedom without contradictions, the Islamic sharia, or jurisprudence, has 

gone beyond democracy and has achieved something not achieved in liberal or socialistic democracy. 

Islam then meets the level of our needs and provides a model to confront the ideological crisis that 

civilization is living today”.82

FIS sällar sig till anhängarna av ett pluralistiskt politiskt system och rörelsen ställde sig bakom krav 

på ett system som var uppbyggt på maktdelning och där fria och rättvisa val var garanterade.83 Detta 

stöd för ett pluralistiskt system är dock inte  utan vissa förhinder. Samtidigt som Madani betonar sitt 

stöd för politisk pluralism så är det enligt Esposito och Voll inte helt självklart huruvida Madani helt 

och fullt tror på ett deltagande av partier som enligt FIS enbart är egoistiska och makthungriga. 

Rörelser med en annan religiös, politisk, ideologisk eller social bakgrund än den islamiska bekräftas 

inte av Madani som självskrivna deltagare i FIS uppfattning av ett pluralistiskt system.84 Frågan är 

huruvida FIS i realiteten accepterar ett pluralistiskt system i ordets rätta bemärkelse eller om det 

handlar om ett system där endast vissa divergerande åsikter får ta plats så länge dessa åsikter vistas 

inom de råmärken som FIS satt upp som politiskt acceptabla. En sådan misstanke stärks av FIS 

Abdelkader Hachanis syn på pluralism som något som endast får existera innanför det ramverk som 

utgörs av deras egna värderingar och endast de partier som är i konformitet med dessa värderingar 

tillåts delta.85 Esposito och Voll poängterar dock att islamisters syn på demokratibegreppet måste ses i 

en vidare kontext där demokrati uppfattas som ett västerländskt påbud vilken syftar till att dominera 

och degradera ett samhälle byggt på islam. Därmed kommer demokrati och islam att stå mot varandra 

och därmed vara oförenliga.86 Denna syn på demokrati och islam står dock inte obesvarad inom FIS, 

såväl som inom islamistiska kretsar i hela den muslimska världen. För FIS del finns det inom rörelsen 

röster som talar för en vidare förståelse av ett pluralistisk system än vad som framförts ovan. Beslutet 

81 Wimelius, (2003), s. 233.
82 Madani citerad i Ramstad, (2004), s. 70.
83 Wimelius, (2003), s. 219f.
84 Esposito & Voll, (1996),  s. 159.
85 Ibid. s. 165.
86 Ibid.
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att medverka i de val som senare ledde fram till rörelsen framgångar pekar på en viss vilja och 

acceptans av ett pluralistiskt system. 

FIS erkänner genomförandet av regelbundna, fria och rättvisa val som centrala i ett islamiskt 

samhälle. Uppfattning att människan är Guds ställföreträdare på jorden möjliggör för en stat som är 

baserad på medborgarnas deltagande och som därmed även stärker betydelsen av val. I FIS politiska 

program framhålls betydelsen av respekt för valresultat, maktväxling, ansvarsutkrävande och för 

människors egna individuella val. Vidare betonas vikten av medborgerliga fri- och rättigheter för att 

lösa den svåra situationen i Algeriet.87 Madani betonade efter framgångarna i lokalvalen 1990 behovet 

av legitimitet för att partiet ska kunna existera och att denna legitimitet uppstår genom pluralism. Att 

påtvinga människor idéer som de inte accepterar är enligt Madani lönlöst och  kontraproduktivt för en 

utveckling av samhället.88

FIS syn på kvinnans roll i ett framtida samhälle är inte helt okomplicerad. Man talar i sina politiska 

manifest och program om det framtida algeriska samhället som familjeorienterat och där män och 

kvinnor har samma rättigheter. För FIS är allmän rösträtt och individuella friheter oavsett kön, ras, 

religion eller språk något som måste respekteras. Både män och kvinnor måste få samma tillgång till 

utbildning, sjukvård samt ekonomiska resurser och man bör arbeta för en ökad andel kvinnor inom 

politiken.89 Wimelius menar att trots att FIS tar ställning för jämlikhet och deltagande så kan det 

misstänkas att detta ställningstagande inte är förankrat i dess ideologi. 

FIS idé om ett samhälle styrt av en sharia-lagstiftning innebär att det finns en risk att kvinnors rätt i 

samhället kommer att åsidosättas vid en traditionell tolkning av sharia. Wimelius pekar vidare på att 

FIS inte är helt klara gällande hur de tolkar sharia och därmed inte heller hur de ser på kvinnans roll i 

den islamiska staten.90 Ramstad pekar även hon på denna problematik med oklara budskap och 

exemplifierar detta med Abbasi Madanis uttalande om att kvinnors roll i arbetslivet är avhängig 

anständighet och detta menar Ramstad innebär en könssegregering. Madani menar dock att FIS inte 

vill förbjuda kvinnan att arbeta utanför hemmet.91 Frågan är huruvida en segregering av könen leder 

till en begränsning av kvinnors rätt jämfört med männens. Dock betonar Ramstad att en stor del av de 

som röstade för FIS i valen faktiskt var kvinnor och att FIS själva bedriver ett aktivt socialt arbete 

specifikt inriktat mot kvinnor.92

87 Wimelius, (2003), s. 220.
88 Ramstad, (2004), s. 62.
89 Wimelius,(2003), s. 226.
90 Ibid. s. 235.
91 Ramstad, (2004), s. 70.
92 Ibid. s. 71.
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 4.3 Hizbollah

Det sista studieobjektet är kanske också det mest kända, Hizbollah i Libanon. Hizbollah bildades 

1985 som en shiitisk motståndsgrupp i svallvågorna av Israels invasion av Libanon 1982. Hizbollah 

har sin bakgrund i den ökade radikaliseringen av shiitiska grupper i Libanon under inbördeskriget 

som bröt ut 1975 samt en ökande oro hos Syrien och Iran över Israels försök att utöka sitt inflytande 

på deras bekostnad .93 Hizbollah formades under överinseende av den iranska regimen och utgjorde 

snart en maktfaktor i Libanon. Rörelsen utvecklades även från att endast vara en militär gerillagrupp 

till att bli en politisk rörelse. Hizbollah började, samtidigt som man deltog i strider och kidnappningar, 

att utföra socialt arbete inom områden där staten mer eller mindre hade slutat fungera. Hizbollah har 

sin ideologiska grund hos Ayatollah Khomeini och man tillämpar en liknande ledarstruktur som i den 

iranska staten.94 Målet för Hizbollah är att befria Libanon från externa aktörer och ge det libanesiska 

folket möjligheten att styra över sig själva. Under inbördeskriget pekades USA och Israel, samt det 

libanesiska kristna falangistpartiet, ut som skyldiga till den dåvarande situationen i Libanon. 

Hizbollah var den rörelse som skulle befria libaneserna från detta förtryck.95 Som ett politiskt parti för 

Hizbollah en politik inriktad på social rättvisa och ekonomiska reformer. Hizbollah är intressant som 

studieobjekt eftersom rörelsen deltar direkt i den parlamentariska processen och utgör en viktig del av 

formandet av politiken i Libanon. Rörelsen har både en militär och politisk tyngd och en stor 

möjlighet att påverka, därför är det intressant att studera Hizbollah som en islamistisk organisation 

som har en direkt möjlighet att parlamentariskt arbeta för sin politik.

Den politiska aktiveringen av den shiamuslimska befolkningsgruppen under 1960-talet och Israels 

inblandning i och ockupation av Libanon bidrog starkt till framväxten av Hizbollah som en av de 

mest livskraftiga och framgångsrika islamistiska rörelserna i regionen. Stödet från den islamistiska 

regimen i Iran och president Hafiz al-Assad i Syrien samt rörelsens egna militära framgångar i 

kampen mot de israeliska styrkor som ockuperade södra Libanon ledde till att Hizbollah i slutet av 

1980-talet och framåt kunnat etablera sig som en betydande aktör på både den nationella och 

regionala scenen. Ett villkor för rörelsens framgång och utveckling efter inbördeskrigets slut har varit 

dess förändrade syn på deltagande i den politiska processen. När inbördeskriget officiellt upphörde i 

och med Taif-avtalet 1989 började Hizbollah anpassa sitt budskap till den nationella politiska arenan 

och man mer eller mindre avskaffade sin tidigare dogmatiska syn på införandet av religiösa 

livsregler.96 Innan Tai'f-avtalet kom att delvis omforma den libanesiska konstitutionen var Hizbollah 

93 Wärn, Mats, (1999), ”Staying the course: the ”Lebanonization” of Hizbullah”, hämtat från http://almashriq.hiof.no
94 Ibid.
95 Ibid.
96 Ibid.
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en stark anti-system rörelse med revolutionära mål och man ansåg sig därmed inte kunna ingå som en 

aktör i det etablerade politiska systemet, motståndet mot det måste komma utifrån. I och med att Tai'f-

avtalet innebar en viss förändring av den gamla konstitutionen, bland annat det gradvisa avskaffandet 

av konfessionalismen, gav det en möjlighet för Hizbollah att spela en mer deltagande roll på den 

politiska arenan. Man framhöll dock fortfarande bristerna i systemet och arbetade aktivt mot det, men 

man valde ändå att, till skillnad från tidigare, verka för förändring inifrån.97 En av de enskilt största 

anledningarna till att man förkastade det politiska systemet innan Taif var dess konfessionella 

uppbyggnad. Dess struktur var baserad på 1932 års folkräkning och resulterade i den nationella 

pakten 1943 där den konfessionella uppdelningen av det politiska systemet konsoliderades. Detta 

grundlade de strukturer som garanterade vissa gruppers tillgång till politiska maktpositioner medan de 

utestängde andra, däribland den största delen av den shiamuslimska befolkningen. För Hizbollah, som 

en shiamuslimsk rörelse och med en förankring i de breda shiitiska befolkningslagren, var ett sådant 

system otänkbart att verka inom eftersom ett sådant deltagande i förlängningen skulle legitimera det. 

Detta förändrades alltså i och med Taif-avtalet.

En mer pragmatisk sida av rörelsen började alltså växa fram, något som orsakade en viss intern 

splittring. Speciellt tydlig blev denna skillnad när den exkluderande intoleranta ton som rörelsens 

förste generalsekreterare Sheikh Subi al-Tufayli fört ersattes av en inkluderande och mer tolerant linje 

förd av Tufaylis efterträdare al-Sayyid Abbas al-Mussawi.98  Hizbollah har trots dessa interna 

skiljaktigheter förmått hålla samman rörelsen i en miljö som varit minst sagt turbulent och forskare, 

däribland Mats Wärn och Amal Saad-Ghorayeb, menar att Hizbollah genomgått en ”libanonisering” 

där rörelsens fokus flyttats från ett pan-islamiskt perspektiv till att bli en nationell libanesisk rörelse 

med den libanesiska politiska arenan som hemvist och huvudsaklig fokus.99 Startpunkten för denna 

libanonisering eller infitah (öppenhet) var deltagandet i parlamentsvalet 1992 som innebar att 

Hizbollah öppnade sig för ett de facto accepterande av libanesiska staten och för ett aktivt deltagande 

i det libanesiska samhället.100 Därmed hade Hizbollah gått från att vara en uteslutande militant rörelse 

med pan-islamiska mål till att bli en politisk rörelse med ett nationell inriktning. 

Hizbollahs ideologiska bakgrund kommer huvudsakligen från två håll. Dels från Iran och dels från de 

religiösa skolorna i Najaf i Irak dit unga shiiter reste under 1960- och 1970-talet för att studera under 

bland annat Khomeini. I och med Baath-regimens maktövertagande 1968 och under 1970-talet 

förvisades shiitiska studenter och lärare till Libanon där de i sin tur bidrog till en politisering av den 

97 Saad-Ghorayeb, Amal, (2002), ”Hizbu'llah – Politics & Religion”, s. 26.
98 Ibid. s. 2.
99  Se Amal Saad-Ghorayeb ”Hizbu'llah – Politics & Religion” och Mats Wärn ”Staying the course: the 

”Lebanonization of Hizbullah”
100 Saad-Ghorayeb,(2002),  s. 46.
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tidigare politiskt passiva shiitiska befolkningsgruppen.101 Därmed lades grunden för den politiska 

aktivism som senare skulle skapa Hizbollah. Bandet mellan Hizbollah och Ayatollah Khomeini är 

tydligt. Båda enheterna representerar en aktivistisk shiism som skiljer sig från den traditionella 

shiismens syn på religion och samhälle. Den traditionella idéströmningen inom shiaislam gör en klar 

distinktion mellan religion och utövandet av politik där politisk passivitet är att föredra i väntan på att 

Guds ställföreträdare på jorden, Mahdin, ska anlända.102 Khomeini vände sig bort från detta synsätt 

och menade istället att muslimer aktivt bör arbeta för att förändra ”a world hardly in accord with 

their own divine preferences”.103 Khomeini menade vidare att synen på islam som passivt när det 

handlar om politik är en falsk och defekt version av en religion som i sin sanna skepnad möjliggör för 

muslimer att efterleva islams inneboende revolutionära anda och därigenom nå frihet och ett samhälle 

ordnat efter islam.104 Det yttersta beviset på den shiitiska aktivismen är den islamistiska revolutionen i 

Iran 1979 vilket ledde till att shahens regim föll.  I skuggan av den iranska revolutionen inspirerades 

också Hizbollah att inledningsvis anta ett revolutionärt credo.

I Libanon aktiverades den ekonomiskt och politiskt eftersatta shiitiska delen av befolkningen som inte 

tagit del av den ekonomiska tillväxt som skedde under åren  innan inbördeskrigets utbrott 1975. Detta 

är Hizbollahs ideologiska bakgrund och rörelsen har anammat den iranska islamistiska regimens syn 

på samhällsstyre. Centralt är begreppet ”Wilayat al-Faqih” vilket innebär ett styre av guds 

ställföreträdare på jorden, faqih. Wilayat al-Faqih utgör den högsta beslutande instansen vars uppgift 

är att hindra att beslut som strider mot den islamska lagstiftningen sharia fattas.105 Begreppet är av 

central betydelse för den islamistiska ideologin inom Hizbollah och den erkänns som en av de 

viktigaste beståndsdelarna av dess nuvarande generalsekreterare Sayyid Hasan Nasrallah vilken 

likställer förnekandet av Wilayat al-Faqih vid förnekandet av Gud.106 Saad-Ghorayeb betonar dock 

betydelsen av att framhålla Hizbollahs distinktion mellan politiska mål och ideologi. Med detta menas 

att införandet av Wilayat al-Faqih för Hizbollah inte är ett politiskt mål utan endast ”an intellectual 

commitment to a sacred Islamic figure and his successors whose commands are considered fixed 

truths”.107 Ett styre av guds ställföreträdare på jorden anses därmed inte vara ett politiskt projekt inom 

Hizbollah. 

101 Saad-Ghorayeb, (2002), s. 12.
102 Wärn, (1999)
103 Ibid. 
104 Wimelius, (2003), s. 150.
105 Den muslimska lagstiftningen, sharia, är byggd på fyra grundpelare; koranen, hadither vilket är berättelser om 

profeten Muhammeds levnadssätt (sunna), konsensus och slutligen analogier.  Därmed blir frågan om vad som kan 
tänkas strida mot sharia och inte göra det en relativt öppen fråga, speciellt med hänsyn tagen till de två sista 
grundpelarna. För mer om Sharia se till exempel Esposito ”Islam den raka vägen”. 

106 Saad-Ghorayeb,(2002), s. 64.
107 Ibid. s. 66.
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Uppfattningen om Wilayat al-Faqih som en intellektuell konstruktion utan framtida förverkligande 

speglar sig också i Hizbollahs syn på skapandet av en islamistisk stat. Ett islamistiskt styre är ett mål, 

men är  inte realiserbart så länge landets befolkning är emot det. Rörelsen stödjer den av majoriteten 

valda statsbildningen och ser ingen anledning till att försöka omkullkasta den. Ett icke-religiöst styre 

är ett konstaterat faktum för Hizbollah, ett islamistiskt styre utgör endast ett ideal och inte ett politiskt 

mål som ovillkorligt måste införas. Införandet av en islamistisk statsbildning är knutet till och 

villkorat av vissa bestämda omständigheter. Det allra viktigaste är att beslutet att skapa en islamistisk 

stat kommer underifrån, att det är ett beslut som den överväldigande majoriteten av befolkningen 

ställer sig bakom. Ett införande av ett islamistiskt styre är otänkbart om inte huvudparten av 

befolkningen erkänner dess rätt att existera. Därmed blir tanken på en islamistisk stat i det religiöst 

heterogena Libanon en otänkbar konstruktion för Hizbollah, speciellt då man ser islam som en 

religion utan tvång och som därmed inte kan tvingas på människor med en annan trostillhörighet.108 

Vidare anses det högsta målet vara rättvisa snarare än införandet av en islamistisk samhällsordning, 

den senare ses snarare som det bästa medlet för att nå ett alltigenom rättvist samhälle.109 Hizbollah ser 

inte per automatik en sekulär stat som något av ondo, det som är av betydelse för rörelsen är huruvida 

en stat agerar på ett rättfärdigt vis gentemot sina medborgare. Statens utformning och ideologi är 

därmed av underordnad betydelse jämfört med dess beteende. Vad som dock är av ondo är en stat, 

religiös såväl som sekulär, som aktivt motarbetar islam och muslimer och deras rätt att utöva sin 

religion. 

4.3.1 Hizbollah och Polyarkimodellen

Hizbollahs pragmatiska syn på staten avspeglar sig även i dess syn på de demokratiska institutioner 

som Dahl ställer upp som grundläggande för demokratins existens. Institutionerna ses av Hizbollah 

som nödvändiga för upprättandet av ett rättvist samhälle. I sitt valprogram inför parlamentsvalet 1996 

presenterade Hizbollah en rad punkter angående deras vision av ett framtida libanesiskt samhälle.110 

De stödjer utvecklingen av ett deltagande samhälle fritt från diskriminering och exkludering. Detta 

stöd riktar udden mot det konfessionella system på vilket det libanesiska samhället vilar och som 

enligt Hizbollah leder till ett orättvist och ineffektivt samhälle. Förbudet mot politisk sekterianism 

presenteras mer utförligt under de punkter som ska bidra till att uppnå rättvisa och jämlikhet bland 

den libanesiska befolkningen. Hizbollah utpekar det konfessionella systemet som ”the fertile soil for 

the disturbance that marks the authority institutions and the inter-confessional relations”.111 Den bas 

108 Saad-Ghorayeb, (2002), s. 36.
109 Ibid. s. 36.
110 The Electoral Program of Hizbullah, 1996. hämtat från http://almashriq.hiof.no.
111  The Electoral Program of Hizbullah, 1996.
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på vilket det libanesiska samhället vilar på är alltså grundläggande felaktig och roten till många av de 

problem som drabbat landet. Rörelsen poängterar fred, rättvisa och frihet som grundläggande 

värderingar för att alla samhällen ska kunna utvecklas och att dessa värden är beroende av varandra, 

saknas någon av beståndsdelarna uteblir en utveckling av samhället.112 

Rörelsen betonar behovet av ett rättvist och balanserat valsystem som är grundat på en proportionerlig 

representation vilket ska bidra till att jämna ut de orättvisor man anser att det nuvarande systemet 

skapar och som ska ge alla libanesers röst lika tyngd oavsett religiös tillhörighet. Av betydelse är även 

att landets politiska institutioner blir ”verkliga”, vilket innebär ett avsteg från dagens politiska 

institutioner vilka Hizbollah menar är under kontroll av enskilda individer och/eller enskilda partier 

och grupper. Tillsättandet av personer som ska verka inom dessa institutioner måste vara baserat på 

individens kunnande och inte dennes kontakter eller religiösa tillhörighet. 

Hizbollah säger sig vilja arbeta för att garantera grundläggande fri- och rättigheter i Libanon genom 

att verka för religionsfrihet, yttrandefrihet, föreningsfrihet och pressfrihet.113 Rörelsen har vid flera 

tillfällen protesterat mot den libanesiska regeringens försök att inskränka dessa friheter genom att 

bland annat förbjuda demonstrationer och styra valet av fackföreningsledare.114 Dock betonar man 

behovet av att i frågan om yttrande-, åsikts- och pressfrihet ta hänsyn till etik och moral. 

Existensen av ett flerpartisystem är i likhet med frågan om införandet av islamistisk stat en fråga om 

genomförbar realistisk politik och ideologiska mål. För Hizbollah innebär införandet av islamistiskt 

politiskt system att partier med andra ideologiska bakgrunder inte tillåts existera. För att islam ska bli 

den allomfattande ideologin krävs det alltså att andra ideologier hindras från att få fäste i samhället. 

Undantaget är religiösa partier som får verka under förutsättningar att de erkänner och accepterar 

statens islamistiska  fundament.115 Vidare erkänns andra religiösa samfunds status som dhimmi vilket 

innebär att deras rättigheter är garanterade i ett muslimskt samhälle. Detta medför dock inte att de har 

en del i styret av islamistisk stat. Saad-Ghorayeb menar att frånvaron av personer med annan religiös 

tillhörighet än den muslimska inom Hizbollah även är signifikativt för dess syn på hur styret av en 

islamistisk stat bör vara strukturerat.116 

Religiösa minoriteters plats inom representativa institutioner erkänns men de exkluderas från styret av 

staten vilket är reserverat endast för muslimer. Grunden till detta kan enligt Saad-Ghorayeb vara 

viljan att behålla kontrollen över de samhälleliga institutioner vilka har direkt kontroll över staten, 

112  Hizbullah: Views and Concepts, 1997. hämtat från http://almashriq.hiof.no
113 The Electoral Program of Hizbullah, 1996.
114 Saad-Ghorayeb, (2002), s. 55.
115 Ibid. s. 43.
116 Ibid. s. 45.
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såsom militär och regering, och därmed kan hota dess existens.117 Med hänvisning till Hizbollahs 

politiska linje, vilken accepterar det nuvarande systemet så är denna åtskillnad på muslimer och icke-

muslimer av en ideologisk karaktär och inte ett pågående politiskt projekt. Idén om ett islamistiskt 

samhälle som helt utesluter andra ideologier och delvis hindrar religiösa minoriteter från att vara 

delaktiga i styret av staten är enligt Hizbollah inget realiserbart mål i Libanon, detta kan säga styrkas 

av dess politiska plattform, valprogram och dess ställningstagande för infitah, och därmed ett 

ställningstagande för grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. 

Trots rörelsen revolutionära bakgrund och dess koppling till regimen i Iran, vilken tog makten genom 

revolutionen 1979, betonar Hizbollah sin icke-revolutionära karaktär. Revolutionära metoder 

förkastas av både princip och praktiska skäl. Saad-Ghorayeb menar att Hizbollah som rörelse  hyste 

vissa förhoppningar om möjligheten att arbeta för etablerandet av en islamistisk stat i svallvågorna av 

en eventuell seger  för det islamistiska Iran över Baathregimen i Irak under Iran-Irak kriget 1980-

1988. I och med att kriget upphörde med stilleståndsavtalet 1988 utan någon uppenbar segrare och 

därmed utan någon regional framgång för den islamistiska tanken såg Hizbollah behovet av att 

omformulera sina politiska mål och därmed även förkasta tanken på revolution som ett effektivt 

medel för att omforma det libanesiska samhället. Revolution framstod som både ineffektivt och 

kontraproduktivt.118 

117 Saad-Ghorayeb,(2002), s. 45. 
118 Ibid. s. 50f.
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5. ANALYS

Uppsatsens syfte är att ge en bild av tre islamistiska rörelsers demokratiseringspotential samt deras 

övergripande demokratisyn. Som nämndes i metodavsnittet ses dessa två som av varandra beroende 

variabler och därför är det av betydelse att analysera både demokratiseringspotentialen och 

demokratisynen hos Muslimska Brödraskapet, Front Islamique du Salut samt Hizbollah. I analysens 

inledande skede kommer jag att redogöra för dessa tre rörelsers demokratisyn för att sedan med hjälp 

av det analytiska ramverket analysera demokratiseringspotentialen. 

5.1 Övergripande demokratisyn

Ramverket ställer upp sex stycken institutioner som ska garantera att de fem kriterier genom vilka 

Dahl definierar ett demokratiskt samhälle uppfylls. Vad  Dahl med fler även diskuterar vid sidan om 

betydelsen av faktiskt existerande formella demokratiska institutioner är även betydelsen av en 

demokratisk inställning till den politiska processen. Att inblandade parter accepterar och efterlever en 

grundtanke som baseras på synen på demokrati som en överordnade samhällsordningen. Att 

demokrati måste vara ”the only game in town”. Om vi ansluter detta tänkande om demokratins 

oinskränkta överordning till våra tre islamistiska studieobjekt framträder ett förhållande som inte är 

helt okomplicerat. Om målet är en stat där all makt utgår från Gud och statens styre är baserat på en 

tolkning av denne Guds vilja så blir det en självklar konflikt med idén om demokratin som bas för en 

samhällsordning. Konflikten står alltså enkelt sett mellan synen på Gud eller folket som lagstiftare. 

För kritiker av idén om ett religiöst baserat samhällsstyre blir detta stöttepelaren då de menar att man 

därmed frångår principen om att all makt ska utgå från folket vilket står i stark kontrast till synen på 

religion som grund för lagstiftning. I islamistiska kretsar, och då specifikt i den islamistiska mittfåran, 

argumenterar man istället för en koppling mellan demokrati och religion. Här betonas religionens 

inneboende demokratiska väsen och att människor, som Guds ställföreträdare på jorden, är fullt 

kapabla att lagstifta med religionen som grund med hjälp av bland annat idjtihad, nytolkningar. 

Går vi vidare och specifikt studerar de tre studieobjektens syn på demokrati så framträder denna 

konflikt med all önskvärd tydlighet. Alla tre rörelserna uppvisar en utveckling från att ha varit 

dogmatiska och med en strikt religionscentrerad syn på samhället till att bli mer moderata och 

hörsamma behovet av pragmatism i en demokratisk miljö. Allra tydligast blir denna utveckling hos 

Hizbollah i Libanon som sedan dess bildande i början av 1980-talet gått från att vara en revolutionär, 

militant och uttalat anti-system till att förkasta revolution som metod och acceptera det 

parlamentariska systemets spelregler. Hizbollah framställer sig själva fortfarande som en rörelse med 
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målet att förändra det politiska systemet i Libanon från grunden, men de har bytt arena för att 

genomföra denna förändring. Hizbollah skiljer sig från de andra två rörelserna genom att göra en 

distinktion mellan politiskt realiserbara mål och det ideologiska målet. För Hizbollah är en islamiskt 

stat inte ett realistisk alternativ i det religiöst heterogena Libanon och därför inte heller en politisk 

strävan. Dock erkänner man rörelsens ideologiska bakgrund genom att framhäva islam som den bästa 

grunden för ett samhälle att bygga på. Skiljelinjen mellan dessa två ståndpunkter; den reellt förda 

politiken och det ”intellektuella ställningstagandet” för en islamisk samhällsordning är inte helt tydlig 

och detta utgör ett problem vid bedömningen av demokratisynen inom Hizbollah. Kritiker som ställer 

sig tveksamma till islamisters välvilliga inställning till demokrati anför denna skiljelinje som ett bevis 

på islamismens inneboende icke-demokratiska väsen då ett fullskaligt åtagande till demokrati saknas. 

För dessa kritiker är och förblir islamister ett hot mot demokratin så länge det ”intellektuella 

ställningstagandet” består av ett de facto avskaffande av demokrati till förmån för islam. 

I motsats till dessa kritiker står de som förespråkar införlivandet av dessa rörelser i den demokratiska 

processen vilket skulle tvinga dem att anpassa sig till dess spelregler. Istället för ett hot mot 

demokratin ses de islamistiska rörelsernas deltagande i den politiska processen som ett tillskott i det 

demokratiska systemet. Ett utestängande av islamisterna är ett större hot menar förespråkarna, då det 

riskerar leda till en radikalisering. Genom ett inkluderande ökar möjligheterna för ”self-entrappment” 

där rörelserna tvingas att anpassa sig till den politiska verkligheten och i det långa loppet sker en 

politisk naturalisering och därmed blir rörelsen en införlivad del av det demokratiska systemet. 

Förespråkarna pekar även på det faktum att rörelser som haft en deltagande roll i politiken har 

utvecklats till att bli mer pragmatiska och visat respekt för de demokratiska spelreglerna och att de 

kommer att utvecklas ytterligare till fullfjädrade demokrater. Tecken på detta finns om man studerar 

studieobjektens historiska utveckling. Hizbollah och Muslimska Brödraskapet har utvecklats från att 

vara utpräglat revolutionära rörelser till att se den parlamentariska processen som den enda legitima 

och mest effektiva vägen till samhällsförändring. 

För det muslimska brödraskapet har demokratibegreppet vuxit i betydelse. Från att ha ansetts vara ett 

västerländskt fenomen och som en del av förtrycket av muslimer så är det nu en integrerad del av 

deras program och anses inom rörelsen som det system inom vilket de ska verka. Demokrati är, enligt 

brödraskapet, ett ideal inneboende i islam och därmed existerar inget motsatsförhållande mellan dem. 

I likhet med FIS kopplar de samman shura-begreppet med parlamentarism vilket görs möjligt genom 

att påpeka människans ställning som Guds ställföreträdare på jorden vilket möjliggör för att lägga den 

lagstiftande makten i händerna på människor. I många fall framträder rörelsernas syn på demokrati 

som ett instrument för att nå ut med sitt budskap. Detta underbygger kritikernas argument för att 
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islamister endast använder det demokratiska systemet som en väg till att uppnå makt och att de 

därmed har en rent teknisk inställning till demokrati som ett sätt att nå ut med sitt budskap. Detta 

motsägs av Hizbollahs inställning till demokrati och folkviljan. För Hizbollah är det otänkbart att 

upprätta ett islamiskt styre i Libanon så länge delar av befolkningen är emot det. Endast då en 

överväldigande majoritet kan lägga grunden för en islamisk stat, något annat skulle vara att påtvinga 

folket ett styre vilket enligt Hizbollah är helt orättfärdigt och i strid med islam. Muslimska 

brödraskapet intar en liknande ställning till införandet av ett islamiskt styre. Genom att underordna sig 

parlamentariska beslut så underordnar sig brödraskapet även folkviljan, vilket innebär att en islamisk 

stat inte är realiserbar förrän en majoritet av befolkningen accepterar en sådan samhällsordning. För 

FIS del framträder även där ett liknande synsätt. Här handlar det om betydelsen av legitimitet för 

rörelsens framgång. Att etablera sina idéer genom tvång är kontraproduktivt och lönlöst och därmed 

blir även FIS syn på ett islamiskt styre som något som är avhängigt folkviljan. 

Ytterligare en dimension framträder vid rörelsernas syn på funktionerna inom en etablerad islamisk 

stat. Muslimska brödraskapet skiljer sig från både FIS och Hizbollah gällande synen på pluralism. För 

Hizbollah innebär ett islamiskt styre att andra ideologier inte har någon plats i samhället och andra 

religiösa grupper tillåts verka så länge de erkänner och respekterar statens islamiska fundament. FIS 

omgärdar pluralismen med villkor på att de rörelser som vill vara en del av samhället måste 

respektera och följa de riktlinjer som de styrande har satt upp som acceptabla. Därmed kan man fråga 

sig om det egentligen går att definiera det som pluralism överhuvudtaget. Denna syn på pluralism  är 

dock inte enhetlig inom FIS. Det finns även röster som vill göra gällande att FIS respekterar pluralism 

i dess sanna bemärkelse och att rörelsens aktiva deltagande i den politiska processen är ett bevis på att 

denna linje är den dominerande inom FIS. 

Det muslimska brödraskapets syn på politisk pluralism framstår inte helt tydligt men studerar vi dess 

inställning till parlamentarism och demokrati i stort och utifrån det bedömer synen på pluralism så 

framträder en bild av brödraskapet som accepterande av pluralism. Brödraskapet förkastar ett 

parlament uppbyggt runt partier och förordar istället en parlamentarisk ordning baserad på val av 

individer. Parlamentet betonas som det enda forum i vilket de politiska besluten ska fattas och 

rörelsen uttalar sitt fulla stöd för demokratiska principer såsom yttrandefrihet, föreningsfrihet och fria 

och rättvisa val. Yttrandefrihet och föreningsfrihet är i hög grad delar av pluralismen likaså allas rätt 

att nå ut med sitt politiska budskap i fria och rättvisa val. Stödet till dessa principer framförs av 

brödraskapet, i linje med wasatiyya, utan förbehåll vilket ger vid handen att pluralism som en 

betydande del av den parlamentariska demokratin accepteras. Även viljan att underordna sig 

folkviljan är ett tecken på att pluralism ingår i brödraskapets bild av ett  islamistiskt politiskt system. 
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Frågan är dock om brödraskapet fullständigt har brutit  med sin tidiga inställning till demokrati och 

parlamentarism som underordnade och inte helt kompatibla en islamisk samhällsordning. Kvarlevor 

av en sådan inställning kan tänkas påverka acceptansen av pluralism men mycket tyder på att 

brödraskapet efter president Anwar Sadats infitah-reformer helt har införlivat parlamentarisk 

demokrati i sitt politiska program. 

Det som framstår som det främsta problemet i förhållandet mellan de islamistiska rörelserna och 

demokrati är att den övergripande ideologin och det yttersta målet är islam och en islamisk stat. 

Därför är det problematiskt att tala om dessa rörelser som demokratiska. Hur en framtida islamisk stat 

skulle kunna komma att fungera ur ett demokratiperspektiv är svårt att säga. De som ställer sig 

kritiska till ett islamskt samhälle pekar på de områden inom religionen som inte är kompatibla med 

demokrati. Ett exempel på detta är vilka inskränkningar en islamisk stat skulle kunna ha på 

religionsfriheten. Hur fritt står det en icke-muslimsk person att utöva sin religion i ett islamiskt 

samhälle? Hur kommer en person som avsäger sig islam som religion, något som är strikt förbjudet 

inom islam, att behandlas? Kommer den personen att inneha samma rättigheter som andra? Detta är 

en del av de kritiska frågor som ställs i anslutning till frågor om islamism och demokrati. Svaren är 

olika beroende på respondenten. Vissa menar att dessa två världar är totalt omöjliga att kombinera 

och pekar på det dogmatiska inom religionen som det främsta hindret mot att en islamisk stat ska 

kunna definieras som demokratisk. Andra menar att den moderata islamismen, wasatiyya, anammar 

de demokratiska idealen och gör dem till sina egna genom att finna dem i islam. Därmed existerar det 

enligt dem inget motsatsförhållande mellan islam och demokrati. 

5.2 Analys utifrån Dahls Polyarkimodell

5.2.1 Hizbollah

Hizbollahs syn på de kriterier som finns i Dahls polyarkimodell är präglade av acceptans men bilden 

kompliceras av att rörelsen skiljer på den reella politiken och den intellektuella basen på vilken de 

vilar. Jag har valt att huvudsakligen analysera Hizbollah utifrån dess reella politik och därifrån dra 

slutsatser gällande deras demokratiseringspotential. Anledningen till detta är att rörelsens del i en 

demokratiseringsprocess huvudsakligen styrs av denna pragmatiska inställning snarare än dess 

intellektuella åtaganden till den islamiska staten. 

För Hizbollah är frågan om valda befattningshavare kopplad till dess syn på dagens konfessionella 

system som roten till många av de problem som Libanon dras med. Detta kan ses som ett 

ställningstagande för ett utökande av möjligheten för folket att välja sina befattningshavare. En rätt 
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som i dagens läge är begränsad av kraven på en konfessionell fördelning av politiska poster i regering 

och parlament vilket av Hizbollah ses som ett hinder för att uppnå ett rättvist samhälle där människor 

fritt väljer sina representanter utan några hinder. Dock kan Hizbollahs egen struktur som organisation 

säga något om den egna synen på representation då rörelsen är en exklusiv shiitisk sammanslutning 

vilken inte tillåter andra grupper tillträde. Det leder ändå inte till slutsatsen att rörelsen ser valda 

befattningshavare som något negativt utan har snarare att göra med rörelsens bakgrund som en 

shiamuslimsk aktivistisk organisation i en miljö där det politiska livet som regel har varit uppdelat 

efter sekteristiska mönster snarare än politisk övertygelse. Det är därför viktigt att poängtera att det 

konfessionella systemet i Libanon har skapat en politisk kultur som med få undantag är uppdelad 

längs med konfessionella linjer. Därför blir slutsatsen att Hizbollah accepterar valda 

befattningshavare som en betydelsfull institution i ett demokratiskt system. 

Genomförandet av fria och rättvisa val är för Hizbollah ett grundläggande förutsättning för ett rättvist 

samhälle, vilket utgör rörelsen främsta uttalade mål. Betonandet av folkviljan som förutsättning för 

skapandet av islamisk samhällsordning visar på Hizbollahs syn på fria och rättvisa val som den enda 

legitima funktionen för att göra folkets röst hörd. Betydelsen av att respektera folkvilja är stor 

eftersom det är den som ger ett rättvist samhälle och legitimitet till de styrande. Som rörelse ger man 

sitt ett uttalade stöd för ett rättvist och balanserat valsystem som är grundat på proportionerlig 

representation och som ska garantera att alla människors röst ges samma betydelse. Gällande rätten att 

kandidera så förespråkar Hizbollah ett deltagande samhälle vilket de menar ger förutsättningar för 

grundandet av ett mer rättvist samhälle. Ett flerpartisystem är en komplicerad fråga då rörelsen menar 

att ett sådant system inte skulle tillåtas i en islamisk stat. Dock är denna  syn inte en del av den förda 

politiken vilken snarare pekar på behovet av folkets vilja och rättvisa. Ett förbud mot ett 

flerpartisystem blir därför politiskt otänkbart i ett land med Libanons sammansättning. Detta ger en 

bild av problematiken som rörelsen ställs inför när man samtidigt säger sig vilja aktivt ingå i den 

demokratiska processen samtidigt som man förkastar delar av den i händelse av en islamisk stat. 

Denna tvetydighet är svårtolkad och troligen är det endast framtiden som kan utvisa om ett deltagande 

i den parlamentariska processen kommer att ha en ytterligare demokratiserande verkan på Hizbollah 

eller inte.

För Hizbollah är mänskliga fri- och rättigheter religiöst och politiskt obundna och en naturlig del av 

ett rättvist samhälle, därmed går de inte att inskränka på. En begränsande faktor gällande Hizbollahs 

syn på rätten att kandidera är dess syn på stater som enligt dem aktivt motarbetar islam och muslimer. 

Om detta synsätt överförs på kandidater så är det tänkbart att Hizbollah begränsar rätten att kandidera 

för personer och partier som enligt dem motarbetar islam och muslimer samt deras rätt att utöva sin 
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religion. Detta kan dock även ses som ett försvar av religionsfriheten och en vilja att arbeta för ett 

rättvist samhälle som garanterar religionsutövares rätt. Trots det gör Hizbollahs betoning av islams 

okränkbara ställning och behovet av dess försvar att detta kan ses som en reservation mot allas rätt att 

kandidera och därmed även en modifiering av denna institution, specifik för Hizbollah. Trots detta är 

troligen Hizbollahs acceptans av ett demokratiskt samhälle i stort och dess syn på fria och rättvisa val 

även giltig i anslutning till rätten att kandidera. Genom att de underordnar sig den demokratiska 

processen accepterar man rätten att kandidera.

Liksom frågan om rätten att kandidera kan Hizbollahs syn på motståndare till islam och muslimer 

riskera att begränsa tillgången till alternativ information och yttrandefrihet. Om denna alternativa 

information eller det som ska yttras är bärare av kritik som kan anses vara motarbetande mot islam 

och muslimer så kan det ha en begränsande inverkan på dess möjligheter att nå ut. Hizbollah 

framhåller dock betydelsen av yttrande- och pressfrihet för ett fungerande samhälle och man har 

aktivt arbetat för ett utökande av dessa rättigheter. Rörelsen betonar samtidigt betydelsen av att ta 

hänsyn till etik och moral. Vad som är etiskt och moraliskt, samt vad det egentligen innebär att 

motarbeta islam, framgår inte tydligt och därför är det svårt att säga i vilken utsträckning de berörda 

institutionerna begränsas av dessa ställningstaganden. Det är trots det att anse som en modifiering av 

institutionerna alternativ information och yttrandefrihet när de beläggs med sådana villkor. Den sista 

institutionen som ingår i Dahls polyarkimodell är föreningsfrihet. För Hizbollah är föreningsfriheten 

en del av det deltagande samhället och en del av de grundläggande rättigheter som är av stor betydelse 

för en rättvis stat. Med utgångspunkt från empirin finns inte så mycket som tyder på något annat än ett 

accepterande av föreningsfriheten men det är även så att det inte finns mycket som berör Hizbollahs 

syn på föreningsfriheten överhuvudtaget. Men utgår vi från den information vi har så blir slutsatsen 

att rörelsen accepterar föreningsfrihet. 

Tabell 3. Hizbollah och Polyarkimodellen.

Valda 
befattnings
-havare

Fria och 
rättvisa val

Rätt att 
kandidera i 
val

Yttrandefri
-het

Alternativa 
informatio-
nskällor

Förenings-
frihet

Accepterar x x x x

Modifierar x x

Förkastar
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5.2.2 Muslimska Brödraskapet

Det finns en viss skillnad som måste iakttas vid en analys av det muslimska brödraskapet och den 

skillnaden är mellan det tidiga och det senare brödraskapet. Grundat redan 1928 och aktivt än idag har 

rörelsen förändrats. Målet är fortfarande detsamma, en förändring mot ett samhälle som är mer präglat 

av social rättvisa, men medlen har förändrats. Detta märks främst i dess inställning till demokrati, där 

rörelsen fick en mer välvillig syn efter återuppståndelsen i och med att president Sadat kom till 

makten. Det är främst det moderna brödraskapet som ligger till grund för analysen. 

Den första institutionen i Dahls polyarkimodell ses av det muslimska brödraskapet som en del av ett 

väl fungerande samhälle. Som en rörelse i islamismen mittfåra så accepterar man demokrati i princip i 

och med att man erkänner det som ett islamisk ideal. Redan Hassan al-Banna såg etablerandet av 

islamisk stat som en möjlighet för folket att delta i den politiska processen samtidigt som val till 

parlament och ledande positioner skulle vara individualiserade. Denna individualiserade syn på val 

har dock förändrats och nu betonar rörelsen i stället betydelsen av en flerpartidemokrati för att 

individer ska kunna delta i den politiska processen. Synen på betydelsen av valda befattningshavare är 

grundmurad inom brödraskapet. Målet att förändra individen till att bli en god muslim och att denna 

person i sin tur kommer att arbeta för att förändra samhället till det bättre ligger i linje med rörelsens 

syn på samhällsförändring som en gradvis process. Genom att dessa individer blir valda 

befattningshavare kan det goda rättfärdiga samhället uppnås. Slutsatsen blir därför att brödraskapet 

accepterar valda befattningshavare. 

Liksom ställningstagandet gällande valda befattningshavare så grundas rörelsens syn på fria och 

rättvisa val på föreställningen om den gradvisa förändringen av samhället. Brödraskapet har allt mer 

kommit att acceptera det parlamentariska systemet som den enda legitima vägen till inflytande och 

därmed blir val det enda sättet att nå detta inflytande. Tron på genomförandet av val visas också 

genom att brödraskapet på ett tålmodigt sätt och under lång tid betonat betydelsen av val trots att man 

själva varit utestängda från dem. Man har också visat stor vilja att delta genom att arbeta för att få in 

sina medlemmar på andra, tillåtna partiers vallistor, med vilka man även samarbetar med i opposition 

mot regimen. Det har även skett en förändring på rörelsens syn på representativt styre och politiskt 

deltagande. Från att ha setts som enbart ett medel för att nå målet, en islamisk stat, så har 

brödraskapet idag gjort en demokratisering ett mål i sig och där de ser sig själva som en av flera 

aktörer inom ett framtida demokratiskt system. Med detta som utgångspunkt kan brödraskapet sägas 

acceptera fria och rättvisa val. 

Rörelsens fokus på individens betydelse för en förändring av samhället kan tolkas som ett stöd till 

rätten för medborgare att kandidera i fria och rättvisa val. Samtidigt betonar brödraskapet betydelsen 

39



av medborgarnas rätt att delta i den politiska processen och rörelsen ser individens frihet som 

grundläggande för ett rättvist samhälle. Därmed kan det anses att brödraskapet stödjer individens 

möjlighet att delta i den politiska processen genom att kandidera för val. Rörelsens agerande inom 

den egyptiska oppositionen ger även det en fingervisning om dess tro på rätten att kandidera. De har 

varit en del av allianser som innehåller andra politiska och religiösa grupper såsom kopter och de 

samarbetar aktivt inom parlamentet med andra partier. Med detta som bakgrund definieras 

brödraskapet som accepterande av rätten att kandidera.

Hassan al-Banna såg redan vid rörelsens grundande yttrandefriheten som en del av ett västerländskt 

tänkande som var värt att ta tillvara på. I enlighet med wasatiyya stödjer brödraskapet yttrandefriheten 

som en frihet som ska åtnjutas av alla människor, oavsett kön, religion, ras eller nationstillhörighet. 

Genom att hävda att denna frihet är given av Gud så befäster rörelsen dess ställning som i det 

närmaste okränkbar. Vad som dock problematiserar denna till synes okränkbara ställning är kraven 

inom wasatiyya på ett civiliserat beteende vilken betonar behovet av vissa dygder inom både den 

offentliga och privata sfären. Detta kan ha en begränsande inverkan på yttrandefriheten om detta kan 

tänkas stå i strid med kraven på ett civiliserat beteende. Hur denna begränsning kan tänkas se ut eller 

hur pass omfattande den är, är svårt att säga, men rörelsens betoning av anständighet ger anledning till 

att definiera brödraskapets syn på yttrandefrihet som modifierande. 

Tillgången till alternativ information är inget som brödraskapet berör direkt men det är troligt att 

tillgången till alternativ information även den påverkas av kravet på ett civiliserat beteende och 

anständighet. Därför blir synen på alternativ information, i likhet med yttrandefriheten, modifierande. 

Gällande föreningsfriheten så är det även där svårt att avgöra vilken specifik syn brödraskapet har. 

Men med bakgrund av dess syn på medborgarnas möjlighet att delta i den politiska processen och 

rörelsens egna utbredda verksamhet inom det civila samhället så är ett accepterande av 

föreningsfriheten det som ligger närmast till hands. Något som stödjer en sådan slutsats är den delen 

av wasatiyya som betonar det gemensamma ansvaret, betydelsen av att människor tar ansvar för 

varandra. Detta tolkas som en del av ett civilt samhälle som täcker upp de delar som staten inte kan 

eller vill agera inom. 
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Tabell 4. Muslimska Brödraskapet och Polyarkimodellen.

Valda 
befattnings
-havare

Fria och 
rättvisa val

Rätt att 
kandidera i 
val

Yttrandefri
-het

Alternativa 
informatio-
nskällor

Förenings-
frihet

Accepterar x x x x

Modifierar x x

Förkastar

5.2.3 Front Islamique du Salut

I en analys av Front Islamique du Salut måste man ta hänsyn till den interna ideologiska splittring 

som sägs råda inom rörelsen. Denna splittring märks främst genom skillnaden mellan rörelsens två 

ledargestalter, Abassi Madani och Ali Belhadj. Voll och Esposito menar att det är Madani som 

framstår som den främste ideologen inom rörelsen och i Malin Wimelius studie av FIS har Madanis 

syn en dominerande ställning. Denna analys kommer därmed att vara främst inriktad på Madanis syn 

på demokrati och dess institutioner såsom givna av Dahls polyarkimodell. 

Vid konferensen 1991 så beslutade FIS att det demokratiska systemet var det forum inom vilket 

samhällsproblemen skulle lösas. Vidare ser rörelsen människan som Guds ställföreträdare på jorden 

vilket möjliggör ett demokratiskt system där valda befattningshavare väljs av medborgarna och 

innehar har den praktiska makten. FIS betonar också betydelsen att respektera valresultat och därmed 

också människors egna val. På grundval av detta bedöms FIS som accepterande av valda 

befattningshavare, 

Rörelsen erkänner betydelsen av fria och rättvisa val och dessa sägs vara centrala begrepp i ett 

islamiskt samhälle. I enlighet med tron på människan som Guds ställföreträdare så blir medborgarnas 

deltagande i val av stor betydelse. Kravet på att valen ska vara fria och rättvisa grundar sig i behovet 

på legitimitet. För FIS är legitimitet centralt eftersom det enligt dem är otänkbart att styra utan 

legitimitet och kontraproduktivt att försöka påtvinga någon idéer och tankar. Vägen till legitimitet går 

alltså genom fria och rättvisa val något som bör ses som ett accepterande av denna institution. Något 

som stödjer denna ståndpunkt är Madanis betonande av rörelsens vilja att öppet diskutera sitt politiska 

program och delta i den öppna politiska konkurrensen. Rätten att kandidera begränsas av FIS syn på 

pluralism. Rörelsen ställer upp vissa kriterier för att någon eller några ska få delta i val och dessa 

kriterier bildar de råmärken inom vilket det är tillåtet att vistas. Det är speciellt kraven på att 

kandidater anpassar sitt budskap efter FIS kriterier som begränsar rätten att kandidera. En kandidat 

med ”felaktiga” åsikter riskerar att utestängas från den demokratiska processen. Denna syn inom FIS 

står dock inte oemotsagd, det finns röster som talar för ett fullständigt accepterande av pluralism, 
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speciellt i anslutning till behovet av legitimitet. Dock anses synen på pluralism som begränsad så 

stark så rörelsen får sägas vara modifierande i sin inställning till rätten att kandidera. Denna 

modifiering är en negativ sådan men rörelsen accepterar ändå rätten att kandidera med vissa 

grundläggande inskränkningar, därför handlar det om en modifiering snarare än ett förkastande. 

Yttrandefriheten är enligt FIS en grundläggande förutsättning för att förändra den svåra situationen i 

Algeriet. FIS betonar behovet av att respektera mänskliga fri- och rättigheter men går sällan mer 

specifikt in på vad detta innebär och vilka effekter det får. Dock ser rörelsen regimens kontroll över 

media i Algeriet som något negativt och man hänvisar till profeten Muhammeds tid då det enligt FIS 

stod  människor fritt att diskutera och enas runt betydande frågor. I likhet med rätten att kandidera kan 

yttrandefriheten tänkas vara belagd med vissa begränsningar knutna till FIS egna uppfattning vad som 

är acceptabelt. Som nämnts tidigare är det inte riktigt klart var dessa gränser går och att denna syn på 

en begränsad rätt att kandidera och yttra sig inte är enhetlig för hela rörelsen. I anslutning till 

yttrandefriheten så leder en diskussion runt tillgången till alternativ information till en liknande 

slutsats. Det finns en risk att de båda är böjda till att anpassa sig efter de råmärken som rörelsen satt 

upp. Denna tvetydlighet leder till att rörelsen anses modifiera begreppet. Gällande föreningsfriheten 

har källorna inte kunnat erbjuda något svar. I och med att FIS säger sig stödja mänskliga fri- och 

rättigheter så är det tänkbart att man accepterar föreningsfriheten. Dock väljer jag att plocka ut denna 

institution ur matrisen för FIS del då jag anser att jag inte kan argumentera för någon indelning.

Tabell 5. FIS och Polyarkimodellen.

Valda 
befattnings
-havare

Fria och 
rättvisa val

Rätt att 
kandidera i 
val

Yttrandefri
-het

Alternativa 
informatio-
nskällor

Förenings-
frihet

Accepterar x x -

Modifierar x x x -

Förkastar -

Tabell 6. Sammanfattning av rörelsernas ställningstagande gentemot Polyarkimodellen.

Valda 
befattnings-
havare

Fria och 
rättvisa val

Rätt att 
kandidera 
i val

Yttrandefri-
het

Alternativa 
informatio
-nskällor

Förenings-
frihet

Accepterar HB/MB/FIS HB/MB/FIS HB/MB MB HB/MB

Modifierar FIS HB/MB/FIS HB/FIS

Förkastar
HB=Hizbollah, MB=Muslimska Brödraskapet, FIS=Front Islamique du Salut.
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6. SLUTSATSER

Slutligen har det så blivit dags att avrunda och kortfattat presentera de resultat som framkommit i 

analysen. Till en början kan vi konstatera att den islamistiska begreppsvärlden i mångt och mycket är 

lika omdiskuterad och omstridd som dess demokratiska motsvarighet. Detta innebär att det blir svårt 

att behandla den islamistiska diskursen som en monolitisk enhet. Grunden till en trovärdig analys av 

olika islamistiska fenomen ligger tvärtom i förmågan att se dess heterogena och mångfacetterade 

natur. Att välja att betrakta islamism från ett sådant perspektiv gör att det blir än mer intressant när 

man hittar gemensamma drag hos de olika studieobjekten. 

Med fokus på de tre studieobjekten så kan ett mönster skönjas gällande dess utveckling. Både i 

Algeriet och i Egypten har rörelsernas utveckling gjort framsteg när staten genomfört infitah-

reformer. I FIS fall ledde det till att man vann de algeriska valen för att sedan komma att förbjudas. 

För brödraskapet ledde Anwar Sadats reformer till ett uppvaknande och reformering av en rörelse 

som är förbjuden från att vara politiskt engagerad men som åtnjuter ett brett folkligt stöd. Libanesiska 

Hizbollah såg Taif-avtalet som den öppning som möjliggjorde för rörelsen att aktivt blanda sig i den 

nationella politiken och idag utgör man en av de mest betydande politiska rörelserna i landet. 

Gemensamt för dessa rörelser är att en systemförändring har lett till ett direkt eller indirekt deltagande 

i den demokratiska processen.

Både Hizbollah och det muslimska brödraskapet deltar på olika sätt aktivt i den parlamentariska 

processen vilket inte FIS gör. Detta kan utgöra en faktor för att förklara varför FIS har en högre grad 

av modifiering av polyarkimodellen än både Hizbollah och brödraskapet som i högre utsträckning 

accepterar. Det är tänkbart att ett deltagande i den politiska processen leder till så kallad ”self-

entrappment” där rörelserna tvingas att anpassa sig till de demokratiska reglerna för att kunna 

fortsätta fungera. Genom att FIS står utanför denna arena saknas även incitament för att helt acceptera 

dess spelregler. 

Analysen visar dock på en brist i den islamistiska demokratiska diskursen. De tre rörelserna har 

gemensamt att de ser på islam som en överordnad ideologi i förhållande till demokrati. Därmed blir 

ett samhälle grundat på islam på olika sätt det yttersta målet. Detta leder till att demokrati ges en 

underordnad roll och inte blir ett mål i sig. Islamisterna menar dock att de demokratiska värderingarna 

är inneboende inom islam och att det därmed inte finns något motsatsförhållande mellan islam som 

samhällsordning och existensen av demokrati.   
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Slutligen skulle jag sammanfattningsvis, på grundval av denna genomgång, försöka definiera en 

demokratityp med utgångspunkt från dessa tre rörelser. En definition av en alternativ islamisk 

demokratisyn om man så vill. Vad de tre rörelserna har gemensamt är dess positiva inställning till 

deltagande institutioner såsom valda befattningshavare, fria och rättvisa val samt rätten att kandidera. 

Vad de även har gemensamt är alternativa synen på mänskliga fri- och rättigheter, närmare bestämt 

yttrandefriheten, tillgången till alternativ information och föreningsfriheten. Sammantaget så skulle 

denna alternativa islamistiska demokratisyn kunna definieras såsom deltagande och värdekonservativ. 

Den är värdekonservativ i den mening att den betonar behovet av moral, anständighet och dygd och 

den är deltagande genom att den lägger stor vikt på den enskilde individens betydelse för att skänka 

legitimitet åt ett styre. Gemensamt för de tre rörelserna är att de betonar folkviljan som enda medlet 

för en förändring av samhället, en ny samhällsordning är inte möjlig att implementera ovanifrån, den 

måste komma underifrån och inifrån. 
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