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ABSTRACT 
C-essay in political science by Anna Höjenberg and Maria Stenberg, spring of 2006 
“The Grey Zone – An essay on the characteristics of a hybrid regime and a case study of 
Russia”. Supervisors: Joakim Ekman and Jonas Linde 

 
This essay deals with the concept of hybrid regimes. The purpose is to describe the structure 
and the content of such a regime-type and try to create a model which can help us to analyse 
different countries. The essay is divided into two sections. The first part is a theory generated 
study which describes the characteristics of the concept hybrid regime. With the support of 
the different characteristics we have created a typology divided into four dimensions. The 
main material consists of articles from the scientific journal Journal of Democracy and 
academic books. The second part of the essay is a qualitative comparative case study of 
Russia, with the purpose to see whether Russia can be characterised as a hybrid regime or not.  
 
In our typology a hybrid regime is something between a democratic regime and an 
authoritarian regime. In contrast to an authoritarian regime it is possible for the opposition in 
a hybrid regime to come into power, but in comparison to a democracy the struggle is much 
harder and it requires a more extensive mobilisation. We consider Russia to fall into the 
category of hybrid regimes, but the recent developments under President Putin demonstrate 
that the country also inhabits several features that we considered authoritarian. 
 
Key words: hybrid regime, political regimes, democratization, Russia
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1 INLEDNING 
 

1.1 Ett outforskat område inom demokratiforskningen 
 
I januari 2006 godkände den ryska presidenten Vladimir Putin en ny lag som ska stärka den 

statliga kontrollen av landets nationella som utländska NGOs. I praktiken innebär den nya 

lagen att alla NGOs som är verksamma i Ryssland måste på förhand informera staten om 

deras planerade projekt.1 Året innan denna händelse genomförde Putin en annan 

kontroversiell lag, som fråntog befolkningen i Rysslands 89 provinser möjligheten att själva 

välja guvernör. Putin motiverade sitt agerande med att ett mer centraliserat styre resulterar i 

ett mer effektivt sätt att bekämpa terrorism och hänvisade till händelsen i Beslan 2004, där 

tjetjenska terrorister ockuperade en rysk skola.2 

 

Ryssland är idag betydligt friare och mer demokratiskt än vad Sovjetunionen någonsin var, 

men innehållet i Rysslands demokratiska institutioner har försvagats betydligt de senaste åren. 

Den politiska makten har blivit allt mer centraliserad och pluralismen allt mer urholkad.3 

 

Ryssland är bara ett exempel på flera länder som efter det kalla kriget inte följt den linjära 

demokratiska utvecklingen som förutspåtts. Andra exempel på länder är Egypten, Tunisien, 

Etiopien, Gambia, Malaysia och Singapore.4 Denna utveckling har lett till att 

demokratiforskare idag kämpar med hur de ska benämna och kategorisera den här typen av 

regimer med ett politiskt system som varken tycks vara demokratiskt eller fullskaligt 

auktoritärt.5  

 

Första gången vi stötte på begreppet hybridregimer var när vi läste Valerie Bunce 

forskningsöversikt ”Comparative Democratization – Big and Bounded Generalizations”, där 

hon går igenom de resultat som framkommit från den komparativa forskningens fokus på 

demokrati och demokratiseringsprocesser. I artikelns sista stycke skriver Bunce att ”the 

dominant tendency among new democracies seems to be neither democracy nor dictatorship, 

                                                 
1 Carothers, Thomas, (2006), “The Backlash Against Democracy Promotion”, Foreign Affairs,Vol. 85, No. 2, s 1 
2 Stoner-Weiss, Kathryn, (2006), “Russia: Authoritarianism without authority”, Journal of Democracy, Vol. 17, 
No.1, s 104 
3 McFaul, Michael, (2005), “Countries at the Crossroads 2005: Country Report: Russia”, Freedom House, 
www.freedomhouse.org, (hämtat 2006-05-08) 
4 Schedler, Andreas, (2006), The Logic of Electoral Authoritarianism, i Schedler, Andreas (red.), Electoral 
Authoritarianism – The Dynamics of Unfree Competition, Colorado, Lynne Rienner Publishers, s 3 
5 Levitsky, Steven & Way, Lucan A, (2002) ”The Rise of Competitive Authoritarianism”, Journal of 
Democracy, Vol. 13, No 2, s 51 
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but rather hybrid regimes”.6 Bunce tog upp ett begrepp som vi tidigare inte hört talas om och 

vi blev intresserade av att undersöka mer om detta till synes nya fenomen. Efter ett flertal 

materialsökningar upptäckte vi att vi funnit ett relativt nytt och outforskat område inom 

demokratiforskningen. Trots den begränsade forskningen kring ”hybridregimer” insåg vi snart 

att fenomenet i sig inte är en nyhet, utan snarare försöken att begreppsdefiniera företeelsen. 

Utan tidigare kunskap inom området bestämde vi oss för att försöka utreda och framförallt 

förstå ett statsvetenskapligt fenomen som tycks hamnat i skymundan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Då allt fler av världens länder tycks ha avstannat i sin demokratiska utveckling, utmanas den 

ledande synen inom 1990-talets demokratiseringsteorier. Detta har lett till att ett nytt begrepp 

inom demokratiforskningen uppstått, hybridregimen, vilket används för att beskriva länder 

som varken är helt demokratiska eller helt auktoritära, utan någonting mittemellan. 

Uppsatsens syfte är att utifrån klassiska teorier om demokrati, auktoritära regimer samt 

senaste årens forskning kring dessa blandregimer, beskriva ”hybridregimens” struktur och 

innehåll. Målet är att konstruera en analysmodell som lyfter fram hybridregimens viktigaste 

karaktärsdrag med vilken man kan avgöra vilka länder som kan kategoriseras som 

hybridregimer. För att uppfylla vårt syfte har vi följande grundfråga: Vad karaktäriserar en 

hybridregim? Vi besvarar frågan genom att undersöka hur ”blandregimer” av detta slag har 

presenterats i litteraturen. Vi fokuserar således på vilka kännetecken för semi-

demokratiska/semi-auktoritära styrelseskick har lyfts fram av olika forskare.  

 

Som ett avslutande moment för att uppfylla vårt syfte har vi valt att testa vår analysmodell 

genom en fallstudie av Ryssland. Vi har valt Ryssland på grund av de senaste årens 

utveckling i landet, där de demokratiska institutionerna från tidigt 1990-tal har blivit allt mer 

urholkade och den politiska makten allt mer centraliserad kring presidenten. Därmed blir vår 

sista vägledande fråga i arbetet: Kan Ryssland karaktäriseras som en hybridregim?  

 
1.3 Disposition  
 
Uppsatsen är i huvudsak uppdelad i två avsnitt. Uppsatsens första kapitel berör framförallt 

uppsatsens syfte, inriktning, dess material samt en kort bakgrund över tidigare forskning inom 

vårt ämnesområde. Kapitel två utgör den första av uppsatsens två huvuddelar. Inledningsvis 
                                                 
6 Bunce, Valerie, (2000), ”Comparative Democratization – Big and Bounded Generalizations”, Comparative 
Political Studies, Vol. 33, No. 6/7, s 723  
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beskrivs det demokratiska styrelseskicket följt av den auktoritära regimen. Delkapitlet som 

behandlar innebörden av en demokratisk samt auktoritär regim följs upp av uppsatsens 

huvudområde, en hybridregims karaktärsdrag och utformning. Delkapitlet om hybridregimer 

är i sin tur strukturerat efter fyra dimensioner som fokuserar på val, ledarskap, deltagande och 

media. Kapitel två avslutas med sammanfattning över hybridregimer samt en typologi över tre 

olika regimtyper. 

 

Kapitel tre utgör den andra av uppsatsens två huvuddelar. Här redovisas de empiriska resultat 

som framkommit av vår fallstudie av Ryssland. Kapitlet är uppdelat efter de fyra 

dimensionerna från kapitlet om hybridregimer. Kapitel tre avslutas med en sammanfattning. 

Uppsatsens näst sista kapitel, kapitel fyra, består av en av en avslutande diskussion där vi går 

tillbaka till vårt syfte och försöker svara på om Ryssland är en hybridregim eller inte. Kapitel 

fyra avser att knyta ihop de teoretiska resultaten i kapitel två med den empiriska fallstudien i 

kapitel tre.  

 

1.4 Metod och design 
 
Vår studie är uppdelad i två moment, vilket innebär att vår uppsats är såväl en 

teorigenererande studie som en kvalitativ komparativ fallstudie. Nedan följer en beskrivning 

av vårt metodologiska tillvägagångssätt.  

1.4.1 Teorigenererande studie  

Genom uppsatsens första del, det teorigenererande avsnittet, har vi med hjälp av tidigare 

forskning kring demokratiska/auktoritära blandregimer konstruerat en egen typologi som 

beskriver hybridregimers karaktärsdrag. Som vi tidigare nämnt är vår typologi uppdelad i fyra 

dimensioner: val, ledarskap, deltagande och media. Då vi har för avsikt att dela in olika typer 

av politiska regimer i olika grupper handlar det om en nominell typologi, där det väsentliga är 

att regimtyperna är ömsesidigt uteslutande från varandra.7 Vår analysmodell utformas genom 

att vi operationaliserar vår typologi utifrån ett antal valda indikatorer, för att på ett enkelt sätt 

kunna avgöra om ett land är en hybridregim eller inte. Således innebär detta att uppsatsens 

huvudsakliga fokus utgörs av teorierna samt diskussionerna kring begreppet ”hybridregim”. 

 

I boken Issues and Methods in Comparative Politics skriver Todd Landman att klassifikation i 

typologier eller i enkla dikotomier, är ett sätt för komparativa forskare att gruppera olika 

                                                 
7 Denk, Thomas, (2002), Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Lund, Studentlitteratur, s 10. 
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länder, regimtyper, politiska system, etc. i tydliga kategorier, med vissa urskiljbara och 

gemensamma drag. Problemet är dock att samtidigt som klassifikationer är ett hjälpmedel för 

att lättare studera den politiska verkligheten, riskeras dess komplexitet att reduceras och 

därmed kan viktiga unika drag missas.8  

1.4.2 Kvalitativ komparativ fallstudie 

Uppsatsens andra del är en kvalitativ komparativ fallstudie, då vi har för avsikt att applicera 

vår analysmodell på endast ett land, Ryssland. Genom att tillämpa vår analysmodell på 

Ryssland är förhoppningen att kunna undersöka om Ryssland kan klassificeras som en 

hybridregim eller inte. 

 

Arend Lijphart framhåller i sin artikel ”Comparative Politics and the Comparative Method” 

från 1971 att de slutsatser som ges av komparativa fallstudier bör ses som mindre befästa än 

de som genereras från studier som behandlar flera länder, då det inte går att generalisera 

utifrån bara en analysenhet. Trots detta är de komparativa fallstudier som åstadkommer nya 

klassifikationer, väl användbara för vidare jämförelser.9 Det är utifrån denna synvinkel som 

vår uppsats kan ses som komparativ, då vi utreder ett koncept som kan tillämpas också på 

andra länder än just Ryssland. 

 
Det finns många fördelar med den komparativa metoden, då det bland annat kan ge oss större 

förståelse för hur politiska processer fungerar överlag och genom att klassificera länders olika 

strukturer och karaktärsdrag blir det lättare att få en helhetsbild av den politiska verkligheten. 

Det ger också möjligheter att kunna förutse vad som kan hända i liknande fall i framtiden, 

samtidigt som det ger en tydlig beskrivning av hur olika länder är uppbyggda och fungerar.10 I 

vårt fall är betydelsen av klassificering viktig, då det är uppsatsens centrala utgångspunkt.  

 

Nedan följer en enkel modell som översiktligt beskriver vårt metodologiska tillvägagångssätt. 

                                                 
8 Landman, Todd, (2004), Issues and Methods in Comparative Politics: an introduction, London, Routledge, s 5. 
Se även Sartori, Giovanni, (1970), ”Concept Misformation in Comparative Politics”, The Political Science 
Review, Vol. 65, No.3, s 1039 
9 Lijphart, Arend, (1971), “Comparative Politics and the Comparative Method”, The American Political Science 
Review, Vol. 65, No. 3, s 691 
10 Landman, 2004, s 4 
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Figur 1. Metodologiskt tillvägagångssätt  

 

1.5 Material och källkritik  
 
Vi har funnit att det material som behandlar ämnet hybridregim är relativt begränsat. Själva 

begreppet hybridregim är problematiskt då det oftast används som ett paraplybegrepp som 

sträcker sig över flera olika subkategorier. Thomas Carothers skriver i sin artikel ”The End of 

the Transition Paradigm” att 1990-talets demokratiseringssyn fortfarande präglar forskningen 

under 2000-talet. Carothers menar att förespråkare för denna inriktning inom 

demokratiseringsforskningen fortfarande vill hävda att nationer befinner sig i en transition 

mot demokrati, när verkligheten egentligen påvisar något annat.  

 
Den teoretiska litteratur som utgör grunden för uppsatsen har framförallt hämtats från den 

vetenskapliga tidskriften Journal of Democracy, där vi använt oss av tre artiklar från 2002 

som alla skrivits under temat Elections Without Democracy, samt Thomas Carothers artikel 

”The End Of The Transition Paradigm” från samma år. Carothers argumenterar för att 

demokratiforskningen sedan slutet av 1980-talet behöver förnyas. Han kritiserar därmed bl.a. 

forskare som Samuel Huntington och menar att synen på demokratisering som en linjär 

process har spelat ut sin roll. Carothers beskriver även två olika syndrom som karaktäriserar 

dagens demokratiska/auktoritära blandregimer.  

 

De tre sammanhängande artiklarna som ingår i Elections Without Democracy behandlar 

fenomenet demokratiska/auktoritära blandregimer från olika synvinklar och visar på den 

problematik som ligger bakom företeelsen. Artiklarna representerar ett nytt intresse för 

variationen ibland icke-demokratiska regimer och förekomsten av auktoritära regimer med 

vissa demokratiska inslag. Larry Diamonds artikel ”Thinking About Hybrid Regimes”, är en 

översiktsartikel som beskriver framväxten kring forskningen om hybridregimer och dess 

subkategorier, artikeln innehåller även en tabell som kategoriserar världens regimtyper. 

Teorier Typologi Operationalisering Fallstudie 

Litteratur om 
”blandregimer” 

Hybridregimens 
karaktärsdrag 

Analysfrågor Ryssland 
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Andreas Schedlers artikel ”The Menu of Manipulation” syftar till att förklara begreppet 

hybridregim utifrån demokratiska val och auktoritära aktörers medel att förhindra dem. 

Steven Levitskys och Lucan A Ways artikel ”The Rise of Competitive Authoritarianism” 

beskriver fyra olika demokratiska arenor som anses essentiella för oppositionens möjligheter 

att utmana makten och de politiska makthavarna. Författarna beskriver även hur en 

competitive authoritarian regime skiljer sig från en fullskalig auktoritär regim.  

 

I det teoretiska avsnittet som inleds med en kort genomgång av begreppet demokrati har vi 

valt att hämta vårt material från framförallt Larry Diamonds bok Developing Democracy: 

Toward Consolidation, som avser beskriva och utreda begreppet liberal demokrati och dess 

framtidsutsikter. Avsnittet om demokrati kompletteras med Robert A. Dahls bok On 

Democracy. 

 

Materialet till vår beskrivning av auktoritära regimer har vi i huvudsak hämtat från Juan J. 

Linz. År 1964 publicerade han sin analys An Authoritarian Regime: Spain, som kom att bli ett 

banbrytande arbete där begreppet auktoritär regim särskiljdes från totalitära och demokratiska 

regimer och tillskrevs egna karaktärsdrag. Paul Brooker, författaren till samlingsverket Non-

Democratic Regimes: Theory, Goverment & Politics, påpekar att trots att Linz är den ledande 

teoretikern inom begreppsdefinition av auktoritära regimer, vittnar hans modell om den 

svårighet som följer med en teori om auktoritära regimer som försöker innefatta så pass 

många olika typer av icke-demokratiska styrelseskick. 11 

 

Materialet till vår fallstudie av Ryssland utgörs i huvudsak av två böcker, Politics in Russia av 

Thomas F Remington och Between Dictatorship and Democracy: Russian Post-Communist 

Political Reform av Michael McFaul, Nikolai Petrov samt Andrei Ryabov. Böckerna 

kompletteras framförallt av två Freedom House rapporter, “Countries at the Crossroads 2005: 

Country Report: Russia”, av Michael McFaul och “Nations in Transit 2006: Russia” av 

Robert W. Orrtung.  

 

Båda böckerna består av utförliga beskrivningar av Rysslands politiska klimat både innan och 

efter Sovjetunionen. Boken av Mcfaul m.fl. fokuserar i huvudsak på Rysslands demokratiska 

process precis innan kollapsen av Sovjetunionen och hur landet har utvecklats sedan 1990-

                                                 
11 Brooker, Paul (2000), Non-Democratic Regimes - Theory, Government & Politics, New York, St. Martin’s 
Press, s 22-23 
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talet och in i 2000-talet. Boken tar upp demokratiska framgångar under 1990-talet såväl som 

de mer negativa tendenserna sedan Putins tillträde i början av 2000-talet. Remingtons bok har 

ett liknade upplägg, men har en tydligare fokus på det Sovjetiska arvets betydelse för dagens 

Ryssland. Boken är den fjärde upplagan i ordningen och lägger stor tonvikt på den auktoritära 

utvecklingen i Ryssland de senaste åren såväl som landets ekonomiska utveckling.  

 

Rapporterna från Freedom House är relativt korta och ger en översiktlig beskrivning av det 

demokratiska läget i Ryssland. Freedom House kommer med årliga rapporter där man avser 

mäta olika länders demokratiska tillstånd utifrån en skala på ett till sju, där värdet ett räknas 

som högsta grad av frihet och värdet sju som minsta grad av frihet. Rapporterna fokuserar i 

huvudsak på civila och politiska rättigheter.12 Från och med år 2006 har Freedom House 

börjat använda sig av benämningen hybridregimer för länder som ligger i intervallet mellan 

4,00-4,99. Nedan har vi infogat en tabell som visar Freedom House rankningskategorier.13 

 

Tabell 1: Democracy Score från Freedom House 

 

Trots Freedom House validitet finns det en del invändningar mot att använda dess data. 

Schedler menar att Freedom House’s sätt att klassificera regimer är allt för grovt och 

urskiljandet mellan olika regimtyper är allt för godtyckligt, då den sjugradiga skalan resulterar 

i en alltför bred hopslagning. Vidare är det otydligt hur olika dimensioner förhåller sig till den 

sjugradiga skalan. Trots sin kritik mot Freedom House menar Schedler att dess data är 

tillräckligt tillförlitligt att använda vid urskiljning av hybridregimer om den kompletteras med 

annan data.14 Observera att vid hänvisning till rapporterna i uppsatsen förekommer det ej 

några sidhänvisningar, då originalrapporterna saknar sidnumrering.   

  

                                                 
12 Freedom House,(2006), ”Methodology”, Freedom House, www.freedomhouse.org, (hämtat 2006-11-24) 
13 Freedom House, (2006), “Nations in Transit 2006: Democracy score explanation”, Freedom House, 
www.freedomhouse.org, (hämtat 2006-12-22) 
14 Schedler, 2006, s 11 
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1.6 Avgränsningar 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån vår typologi försöka konstruera en egen analysmodell för 

hybridregimer, som vi sedan valt att applicera på Ryssland. Detta innebär att vi bara kommer 

studera ett land, men det är viktigt att påpeka att uppsatsens fokus inte ligger på Ryssland som 

land, utan på frågan om Ryssland kan klassas som en hybridregim eller inte. Vi har därför 

avgränsat oss till att inte beskriva Rysslands historia och politik något mer djupgående, utan 

kommer bara att behandla de dimensioner som ingår i vår typologi. Det är också viktigt att 

påpeka att syftet inte är att förklara varför Rysslands politiska organisation ser ut som den gör, 

utan helt enkelt undersöka hurvida man kan klassificera Ryssland som en hybridregim. Vi har 

även valt att avgränsa fallstudien av Ryssland till att i huvudsak endast landets utveckling de 

senaste sex åren. Fokus läggs på den tid då Vladimir Putin varit landets president. 

 

Vi har valt att bara använda oss av fyra dimensioner i vår typologi, då det är just dessa som vi 

anser vara mest väsentliga för vår studie och som bäst påvisar skillnaden mellan de politiska 

regimernas olika egenskaper.  

 

1.7 Begreppsutredning 
 
Vi har valt att använda begreppet regim istället för stat eller nation, eftersom uppsatsen 

undersöker olika typer av syrelseformer. Begreppet regim har inom statsvetenskapen två olika 

betydelser. Dels refererar begreppet till en form av politisk styrning, hur den politiska makten 

och dess beslutsfattande är organiserad inom vissa territoriella gränser. Den andra betydelsen 

av begreppet regim redogör för principer, normer och regler inom ett avgränsat område av 

politiken, men som gäller för hela den internationella arenan.15 Vi har valt att använda 

begreppet regim utifrån den första betydelsen, att regim är en typ av politisk styrning som 

visar på hur den politiska makten inom en nation är organiserad.  

 

Begreppet hybridregim är det begrepp som vi valt att använda oss av i uppsatsen, för de 

regimtyper som varken är demokratiska eller fullt auktoritära. Enligt Svenska Akademiens 

                                                 
15 Skogstad Berntsten, Siri, (1997), ”Regim”, Statsvetenskapligt lexikon, i Goldman, Kjell, Pedersen, Mogens N 
& Østerud, Øyvind (red.), Stockholm, Universitetsförlaget, s 240 
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ordlista betyder står begreppet hybrid för korsning16, alltså blir innebörden av hybridregim en 

så kallad ”korsningsregim” eller ”blandregim”.   

 

I huvudsak fokuserar vår uppsats på följande benämningar av fenomenet hybridregim: 

Andreas Schedlers electoral authoritarian regime, Steven Levitskys och Lucan A. Ways 

competitive authoritarian regime, samt Thomas Carothers feckless pluralism och dominant-

power politics. Eftersom det inte finns någon svensk motsvarighet till dessa begrepp, har vi 

valt att fortsätta använda oss av de engelska begreppen uppsatsen igenom. Vi anser att detta 

tillvägagångssätt blir det mest fördelaktiga för läsaren. Trots att det finns ett fåtal begrepp som 

har en svensk översättning, exempelvis valdemokrati, har vi ändå valt att använda oss av den 

engelska motsvarigheten electoral democracy, för att arbetet ska bli enhetligt, lättförståligt 

och konsekvent. Observera att alla författares olika benämningar används för att beskriva ett 

och samma fenomen, hybridregimer. 

 

1.8 Forskningsläget 
 
I Thomas Carothers artikel ”The End of the Transition Paradigm” beskrivs inledningsvis det 

som Samuel Huntington har benämnt som en tredje demokratiseringsvåg. Huntington redogör 

för den demokratiska utvecklingen som skett i världen de senaste 30 åren. Sedan mitten av 

1970-talet har södra Europas högerpolitiska auktoritära regimer fallit, i Latinamerika har 

militära diktaturer ersatts med folkvalda styren, i slutet av 1980-talet kollapsade 

kommunistregimerna i Östeuropa, 1991 föll Sovjetunionen som delades upp i 15 post-

sovjetiska stater, första halvan av 1990-talet karaktäriserades av att flera enpartiregimer i 

södra Afrika upplöstes samt en mindre kraftfull men ändå märkbar liberaliseringstrend i 

Mellanöstern under 1990-talet.17 Dessa företeelser menar Carothers resulterade att man under 

1980-talet och framåt började se dem som del i något större, en universell 

demokratiseringsprocess.18  

 

Den tredje vågen av demokratisering resulterade enligt Carothers i att 

demokratiseringsforskare anammade en analysmodell för demokratitransiton. Analysmodellen 

kom att bli ett universellt synsätt för att förstå demokratisering.19 Linde och Ekman skriver i 

                                                 
16 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, (1998), ”Hybrid”, Stockholm, Nordstedts Förlag, s 330 
17 Huntington, Samuel P, (1991), The Third Wave: Democratization in the late twentieth century, Norman, 
University of Oklahoma Press, s 21-25 
18 Carothers, Thomas, (2002), ”The End of the Transition Paradigm”, Journal of Democracy, Vol. 13, No. 1, s 5  
19 Carothers, 2002, s 6 



 

10 

boken Demokratiseringsprocesser att transitionsparadigmet också kommit att används som 

förklaringsmodell för händelseutvecklingen i de postkommunistiska staterna. Kritiker till 

transitionsparadigmet framhåller att det kan vara missvisande att studera olika länders 

regimförändringar utifrån detta synsätt, då det är ett allt för generellt synsätt. De menar att 

transitionsparadigmet innehåller en okritisk föreställning om att alla regimförändringar alltid 

går åt ett håll, från diktatur till demokrati, och att man inte tar hänsyn till länders kulturella 

olikheter.20 Carothers betonar att transitonsparadigmet har fyllt ett syfte, under tiden då 

flertalet länder tycktes följa ett mönster som såg ut att resultera i ett demokratiskt styre. Men 

när det idag blir allt tydligare att flertalet länder faktiskt inte befinner sig i en transition på väg 

mot demokrati, efterlyser Carothers en ny analysmodell för att tolka dessa regimer som tycks 

stannat upp i demokratiseringsprocessen.21  

 

I artikeln ”The Rise of Competetive Authoritarianism” argumenterar Steven Levitsky och 

Lucan A. Way för att transitionsparadigmet har en allt för optimistisk syn, då många forskare 

antar att regimer som stannat upp i deras demokratiseringsprocess fortfarande är på väg mot 

demokrati. Levisky och Way menar att risken med detta synsätt är att fokus endast ligger på 

demokratiseringsprocessen, vilket leder till man missar regimens egentliga utformning, som 

ofta gått mot en mer auktoritär riktning än en demokratisk. De menar att det är dags att sluta 

tänka på dessa regimers förändringsprocess till demokrati, utan att istället börja se dessa 

regimer utifrån vad de egentligen är.22  

 

Larry Diamond skriver i artikeln ”Thinking about Hybrid Regimes” att forskare på senare år 

har ifrågasatt företeelsen att klassificera regimer som demokratiska bara för att de har ett 

valsystem med möjlighet att rösta på flera partier med vissa inslag av partikonkurrens och 

möjlighet till maktskifte.23 Som ett försök att klassificera dessa avstannade demokratier har 

allt fler forskare börjat utreda innebörden av blandregimer. Levitsky och Way beskriver 

förekomsten av begrepp som; semidemocracy, virtual democracy, electoral democracy, 

pseudodemocracy, illiberal democracy, semi-authoritarianism, soft authoritarianism, 

electoral authoritarianism och Freedom House’s definition Partly Free. Samtidigt påpekar 

Levitsky och Way problematiken med de ovanstående begreppen, att flera begrepp beskrivs 

                                                 
20 Linde, Jonas & Ekman, Joakim, (2006), Demokratiseringsprocesser: Teoretiska ansatser och empiriska 
studier, Lund, Studentlitteratur, s 20-21 
21 Carothers, 2002, s 6 
22 Levitsky, Steven & Way, Lucan A, (2002) ”The Rise of Competitive Authoritarianism”, Journal of 
Democracy, Vol. 13, No 2, s 52 
23 Diamond, Larry, (2002), “Thinking about Hybrid Regimes”, Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2 s 23 
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utifrån demokrati och därmed låter regimer kategoriseras som delvis eller försvagade former 

av demokrati, eller som vi har nämnt tidigare en avstannad transition till demokrati. En 

begreppsdefinition som implicit påvisar att regimen kommer att utvecklas till en demokrati. 

En annan invändning Levitsky och Way har mot ovanstående begrepp är att termer som 

semidemocracy, semiauthoritarian och Partly Free ofta används som en diffus kategori där 

viktiga skillnader mellan olika regimtyper missas.24 

                                                 
24 Levitsky & Way, 2002, s 51-52 
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2 HYBRIDREGIMER 
 

2.1 Inledning  
 
Vad karaktäriserar en hybridregim? Vilka delar av begrepp som demokrati och auktoritärt 

styre har införlivats i denna typ av blandstyre? Hybridregimer är ett mellanting, en regimtyp 

som befinner sig i en gråzon, balanserandes mellan ett demokratiskt och auktoritärt styre. 

Därför har vi valt att inleda detta kapitel med att kortfattat definiera innebörden av begreppet 

demokrati och den auktoritära regimens karaktärsdrag. Det är utifrån definitionen av dessa 

begrepp som vi ska försöka förklara hybridregimens innehåll och struktur.  

 

 

Figur 2. Upplägg  

 

Som vi tidigare beskrivit används begreppet hybridregim som ett paraplybegrepp med flera 

olika subkategorier. Olika forskare använder olika sätt att karaktärisera ”sin” hybridregim, 

vilket leder till en uppsjö av olika benämningar för samma fenomen. På samma sätt skiljer sig 

Demokratisk regim Auktoritär regim 

Semidemocracy, virtual democracy, electoral 
democracy, pseudodemocracy, illiberal 
democracy, semi-authoritarianism, soft 

authoritarianism, electoral authoritarianism, 
partly free, dominant-power politics, feckless 

pluralism 

En hybridregims 
karaktärsdrag 

Typologi 

Analysfrågor/ 
analysmodell 
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även ingångsperspektivet åt från forskare till forskare. Resultatet av detta blir, som vi nämnt 

tidigare, att vår uppsats tar upp flera olika sätt att definiera fenomenet hybridregimer.  

 

2.2 Demokrati 
 
Begreppet demokrati har använts på många olika sätt och getts olika innebörder beroende på 

vem som talar om det. Den mest allmängiltiga definitionen av demokrati, som även kan läsas i 

svenska akademins ordlista, är folkvälde eller folkstyre.25 All makt ska utgå från folket genom 

fria och rättvisa val. Robert A. Dahl skriver i sin bok On Democracy att det finns vissa 

grundläggande kriterier som beskriver vad demokrati är. Han menar att dessa kriterier är: 1) 

alla medborgare ska ha samma möjligheter att uttrycka sin åsikt innan ett politiskt beslut 

fattas. 2) alla medborgare ska ha lika rösträtt, där ingen röst väger tyngre än någon annan. 3) 

alla medborgare ska ges samma möjligheter att ta del av olika politiska riktlinjer och dess 

konsekvenser. 4) alla medborgarna ska själva bestämma vilka punkter som ska vara med i den 

politiska dagordningen och ha rätt att ändra den om de så vill. 5) alla vuxna medborgare ska 

ges samma medborgerliga rättigheter som inkluderas i de fyra ovanstående kriterier.26  

 

Liberal demokrati är en vanlig beteckning som bl.a. Larry Diamond använder sig av i sin bok 

Developing Democracy: Toward Consolidation, där han mer tydligt beskriver vad som krävs 

av de olika politiska institutionerna. Enligt Diamond innebär liberal demokrati att det politiska 

systemet måste garantera specifika fri– och rättigheter till medborgarna som inte kontrolleras 

av staten. Dessa rättigheter är bland annat yttrandefrihet, organisationsfrihet, religionsfrihet, 

demonstrationsfrihet och oppositionsfrihet. Vidare beskriver Diamond den liberala 

demokratin som en styrelseform där alla medborgare är lika inför lagen, där olika kulturella, 

religiösa och etniska minoritetsgrupper inte är förbjudna utan har samma möjligheter att 

uttrycka sina politiska intressen och utöva sin egen kultur. Den verkställande makten ska vara 

begränsad från andra politiska institutioner och ska vara helt fristående från den dömande 

makten. Detta innebär att de förtroendevalda makthavarna måste agera efter och följa de 

stiftade lagarna och att folket kan utkräva ansvar om så inte är fallet.27 Dahl använder sig av 

                                                 
25 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, (1998), ”Demokrati”, Stockholm, Nordstedt Förlag, s 130 
26 Dahl, Robert A, (1998), On Democracy, New Haven & London, Yale University Press s. 37 
27 Diamond, Larry, (1999), Developing Democracy: Toward Consolidation, Baltimore, The Johns Hopkins 
University Press, s. 11 
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en liknande beskrivning, men till skillnad från Diamond använder sig han av begreppet 

polyarki28 istället för demokrati. 

 

Både Dahl och Diamond argumenterar för att demokrati är den bästa formen av styrelseskick, 

då demokrati skapar de bästa förutsättningarna för ett fredfullt, ansvarsgivande och 

deltagande styre. De menar att demokrati skapar de bästa möjligheterna för människors 

självbestämmande, då medborgarna lever under de lagar som de själva varit med och bestämt 

samt att det frambringar möjligheter för medborgarna att själva skapa sina egna moraliska 

principer. Sammanfattningsvis menar Diamond att den demokratiska processen genererar till 

människors egen utveckling och skapar bäst villkor för människor att skydda och främja sina 

gemensamma intressen.29  

 
Diamond anser att politiskt aktiva medborgare är en förutsättning för en fungerande 

demokrati. Det krävs att medborgarna engagerar sig, inte bara för åtskilda intressen och 

ändamål, utan för gemensamma, medborgerliga ändamål. Diamond menar att detta 

gemensamma engagemang bara är möjligt om det finns ett väl fungerande civilsamhälle.30  

 

Diamond menar att det civila samhället är medborgarnas egna gemensamma organisering som 

är oberoende staten och som sammanbinds genom deras allmänna värderingar och 

bestämmelser. Det är en öppen, frivillig och självbestämmande organisering, som uttrycker 

medborgarnas intressen, preferenser och idéer. Detta för att de kollektiva ändamålen ska 

uppnås, för att påverka statens struktur och funktion och för att kunna utkräva ansvar från 

statens tjänstemän. Syftet med ett civilsamhälle är inte att organisera sig för att vinna kontroll 

av makten, utan för att spegla medborgarnas åsikter och intressen genom en bred pluralism.31  

 

En viktig förutsättning för att medborgarna ska kunna få en rättvis bild av den politiska 

processen krävs det att det finns tillgång till fria och självständiga medier. Detta innebär att 

det ska finnas alternativ av informationskällor, som inte är kontrollerade av staten.32  

 

                                                 
28 Dahl, Robert A, (1971), Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven & London, Yale University 
Press 
29 Diamond, 1999, s. 3, se även Dahl, 1998, s 45 
30 Diamond, 1999, s 220-221 
31 Diamond, 1999, s 221-223 
32 Diamond, 1999, s 11 
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2.3 Auktoritära regimer 
 
Juan J. Linz definition av auktoritära regimer fokuserar på hur makten utövas samt 

organiseras, dess koppling till icke-politiska aktörer, vilken typ av övertygelse eller 

trossystem som upprätthåller regimen, samt vilken roll medborgarna spelar i den politiska 

processen. Däremot går Linz inte in på innehållet i regimernas politiska riktlinjer samt vilka 

mål som regimen eftersträvar.33 

 

I sin analys av Spanien från 1964 urskiljer Linz fyra huvuddrag som han menar 

karaktäriserade en auktoritär regim: begränsad politisk pluralism, avsaknaden av en utarbetad 

och vägledande ideologi, men som istället har vissa urskiljbara mentaliteter, avsaknad av 

politisk mobilisering, samt att regimen styrs av en ledare eller en lite grupp som utövar sin 

makt inom formella men dåligt definierade ramar, men som trots detta är ganska 

förutsägbara.34 Linz menar att auktoritära regimer definieras utifrån två dimensioner: vilken 

grad av begränsad pluralism regimen har, samt vilken grad politisk apati och demobilisering 

eller begränsad och kontrollerad mobilisering som är rådande hos regimens befolkning. Av 

dessa dimensioner menar Linz att ett flertal auktoritära subtyper kan härledas. 35 Vi kommer 

dock endast att beröra de mer övergripande dragen i auktoritära regimer.  

 

Linz menar att det pluralistiska inslaget är det mest tydliga karaktärsdraget för auktoritära 

regimer, men till skillnad från demokratier handlar det om en begränsad pluralism. 

Begräsningarna av pluralism kan vara a) lagstiftade eller de facto (egentliga), b) 

implementeras mer eller mindre effektivt eller c) begränsat till endast politiska grupper eller 

utvidgat till intresseorganisationer. Det viktiga är att det ska finnas grupper som kan påverka 

den politiska processen på något sätt och att dessa grupper inte är skapade eller beroende av 

staten. Linz hävdar att vissa regimer till och med institutionaliserar politiskdeltagande för ett 

begräsat antal oberoende grupper eller institutioner. Samtidigt som dessa grupper uppmuntras 

att aktivt delta i det politiska livet är regimen tydliga med att påvisa att dess existens och 

förhållandet är beroende av regimens nåder.36 

 

                                                 
33 Linz, Juan J., (2000), Totalitarian and Authoritarian Regimes. London, Lynne Rienner Publishers, s 160 
34 Linz, Juan J., (1964), “An authoritarian regime: the case of Spain.” Omtryckt i Erik Allard och Stein Rokkan, 
(1970), Mass Politics: Studies in Political Sociology. New York: Free Press, s 255 
35 Linz, 2000, s 54 
36 Linz, 2000, s 161 
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Den politiska makten i en auktoritär regim är således inte beroende av medborgarnas stöd för 

maktutövande. I en demokrati är makten beroende av folkets stöd för att legitimt få styra. I en 

auktoritär regim är folkligt stöd inte ett måste för att komma till makten, även om det ofta är 

önskvärt såväl som betydelsefullt. Istället är det ledaren eller elitens förtroende som avgör 

vilken individ som får delta i regimens politiska toppskikt menar Linz.37 Den politiska eliten i 

auktoritära regimer rekryteras ofta från militären, något som går hand i hand med regimens 

mål att bringa ordning till nationen. Regimens icke-ideologiska karaktär bidrar till att 

egenskaper som att vara respektingivande och eller expert inom ett visst område premieras 

före politisk erfarenhet.38 Linz betonar även hur den politiska ledaren eller det styrande partiet 

vill framställa det som om man agerar utan några inskränkningar på sin politiska makt som i 

ett totalitärt styre. Linz menar att ledaren eller det styrande partiet egentligen agerar inom 

vissa förutsägbara ramar och inte helt oinskränkt.39 Den politiska eliten i en auktoritär regim 

bygger sin legitimitet på ordning och stabilitet. Den auktoritära regimen framhåller att de har 

ersatt ett ostabilt system, ofta det demokratiska, med ett bättre och stabilare. Den auktoritära 

regimen saknar förutsägbara vägar för medborgare som vill bli del av den politiska eliten. 

Tävlan om politisk makt är ej institutionaliserad på ett effektivt sätt och därmed menar Linz 

att vägarna till den politiska makten är högst obskyra.40 

 

I en demokrati avgörs landets politiska framtid genom val. Valprocessen är även något som 

tillämpas inom auktoritära regimer. Levitsky och Way beskriver valprocesser i auktoritära 

regimer som en fasad där utgången redan är förutbestämd. Den opposition som väljer att gå 

emot regimens styre utsätts ofta för hårda repressalier som diskvalificering och fängelse. 

Eftersom internationella och oberoende valobservatörer oftast nekas att kontrollera valen är 

oppositionens ansträngningar oftast förgäves och regimens ledare sitter tryggt kvar på sina 

maktpositioner. Levitsky och Way pekar på valet i Kazakstan 1999 och i Uzbekistan 2000 

som exempel där auktoritära ledare vunnit utan någon egentlig opposition, med 80 % 

respektive 92 % av rösterna. Levitsky och Way menar att val saknar egentlig konkurrens om 

makten om den sittande presidenten blir omvald med mer än 70 % av rösterna.41  

 

                                                 
37 Linz, 1964, s 255 
38 Linz, 1964, s 272 
39 Brooker, 2000, s 26 
40 Linz, 1964, s 273-274 
41 Levitsky & Way, 2002, s 54-55 
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Linz menar att den begränsade pluralismen som tillåts i auktoritära regimer har skapat en 

speciellt utformad opposition inom regimen som han benämner som semiopposition eller 

pseudoopposition. Denna form av semiopposition drivs av grupper som inte finns 

representerade hos den styrande eliten. Semioppositionen driver någon form av kritisk linje 

mot den styrande makten samtidigt som man accepterar regimens styrelseform för att få 

tillgång till viss politisk makt. Semioppositionen håller således en alternativ politisk linje än 

de styrande, men de försöker inte utmana den politiska formen av auktoritärt styre.42 Linz 

menar även att auktoritära regimer som växt fram efter en tid av ett politiskt system bestående 

av konkurrerande demokrati som lett till svåra konflikter i samhället, verkar som en grogrund 

för avpolitisering och apati, något som välkomnas av många medborgare som längtar efter 

lugn och ro. Linz menar att avsaknaden av en ideologi, regimledarnas heterogena och 

kompromissande karaktär, bristen på ledande idéer och framför allt deras mentalitet utgör 

hinder för folkets mobilisering och deltagande.43 

 

Linz menar även att politisk mobilisering i begränsad utsträckning kan ha förekommit under 

bildandet av den auktoritära regimen, men som regel karaktäriseras en auktoritär regim av 

avsaknad av politisk mobilisering. Mobilisering och deltagande är två faktorer som inte är 

förenliga med en auktoritär regim menar Linz. Alternativet för en regim som vill upprätthålla 

dessa är att antingen utvecklas till ett totalitärt eller demokratiskt system. 44 

 

I sin essä från 1964 beskriver Linz hur likheten mellan auktoritära och totalitära regimer och 

därmed olikheten från demokratier är mest slående i regimernas sätt att förhålla sig till media. 

Även om dagens media har förändrats betydligt de senaste 40 åren, så anser vi att Linz ändå 

bidrar med några viktiga utgångspunkter i hur makthavarna i en auktoritär regim förhåller sig 

till massmedia. Linz menar att massmedias självständighet kan vara väldigt varierande även 

inom ett och samma land. Den begränsade pluralismen tillåter att vissa medier kan existera 

utan att bli censurerade. Linz menar att även om monopolet på massmedia är under lika 

rigorös kontroll i en auktoritär regim som i en totalitär regim blir konsekvenserna trots det 

olika. I en auktoritär regim saknas den intensiva och hårda propaganda som framförs av 

agitatorer och andra informella ledare i totalitära regimer. Linz påpekar att även om 

                                                 
42 Linz, 2000, s 168 
43 Linz, 2000, s 166-167 
44 Linz, 2000, s 165-166 
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pressfriheten är beskuren i en auktoritär regim, tillämpas inte samma stränga övervakning av 

folket som i en totalitär regim, så länge det råder frihet att resa och konversera fritt.45 

 

2.4 Den grå zonen 
 
Enligt Diamond är i stort sett alla dagens hybridregimer pseudodemokratiska i den 

bemärkelsen att “the existence of formally democratic political institutions, such as multiparty 

electoral competition, masks (often, in part, to legitimate) the reality of authoritarian 

domination.”46 Han menar att dessa regimer saknar en arena där politiska aktörer på ett öppet 

och rättvis sätt kan tävla om makten och där väljarna kan avsätta det styrande partiet om det 

inte längre har folkets stöd. Tillskillnad från en auktoritär regim är det inte omöjligt för 

oppositionen att ta makten, men i jämförelse med en demokrati är vägen dit så pass mycket 

svårare, då det krävs en mycket mer omfattande mobilisering.47  

 

Fenomenet hybridregimer omnämns ofta som regimer som hamnat i en politisk gråzon. Det 

handlar om regimer som inte lyckats förankra demokratin i kölvattnet efter att den tredje 

demokratiseringsvågen svepte fram. Carothers beskriver dessa regimer som befinner sig i den 

politiska gråzonen som regimer där vissa delar av demokrati existerar, men under begränsade 

former. Det förekommer regelbundna val, det finns ett självständigt civilsamhälle samt ett 

utrymme för oppositionen, men där allt sker under restriktioner från den ledande eliten. De 

demokratiska bristerna påvisar sig då det är ett lågt medborgerligt politiskt deltagande vid 

sidan av valen, makthavarna utnyttjar de statliga resurserna till deras egen fördel och de 

statliga institutionerna är långt ifrån tillfredsställande.48  

 

Carothers problematiserar fenomenet hybridregimer och menar att variationen mellan regimer 

i den grå zonen är oändlig. Trots den bristfälliga forskningen anser Carothers att det går att 

urskilja två huvudsakliga och gemensamma drag för dagens hybridregimer. Carothers kallar 

dessa drag för syndrom och menar att de ej är utvecklade politiska system, utan de är snarare 

politiska mönster som har kommit att bli mer eller mindre vanliga och befästa. Carothers två 

syndrom är: 1) feckless pluralism och 2) dominant-power politics. Carothers menar att dessa 

                                                 
45 Linz, 1964, s 266 
46 Diamond, 2002, s 24 
47 Levitsky & Way, 2002, s 52-54 
48 Carothers, 2002, s 11 
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två syndrom delar flera karaktärsdrag samtidigt som de skiljer sig avsevärt, något som enligt 

honom bidrar till att de i stort sett är ömsesidigt uteslutande.49  

 

I ”The Rise of Competetive Authoritarianism” beskriver Steven Levitsky och Lucan A. Way 

hybridregimen utifrån benämningen competitive authoritarian regime. Levitsky och Way 

utgår från Diamonds kriterier om vad som karaktäriserar en demokrati och betonar vikten av 

vissa specifika medborgerliga fri- och rättigheter. I en competitive authoritarian regime bryter 

den ledande eliten frekvent mot dessa rättigheter för att behålla sin makt samt skapa obalans 

mellan de själva och oppositionen. Trots att det hålls regelbundna val, som generellt sett är 

fria från valfusk, missbrukar den ledande eliten de statliga resurserna för att försvaga 

oppositionens möjligheter att kunna utmana makten. Levitsky och Way beskriver fyra olika 

demokratiska arenor som är viktiga för oppositionen för att kunna utmana makten och 

konkurrera med makthavarna, vilket även visar hur en competitive authoritarian regime 

skiljer sig från en fullskalig auktoritär regim. Dessa arenor är: 1) valet och valsystemet, 2) den 

lagstiftande arenan, 3) den dömande arenan, och 4) media. Levitsky och Way anser att valet 

och valsystemet är den viktigaste arenan för att oppositionen ska kunna konkurrera med 

maktinnehavarna är i valen. 50   

 

2.4.1 Val i hybridregimer 

I sin artikel ”The Menu of Manipulation” undersöker Andreas Schedler gränsen mellan 

electoral authoritarian regime och electoral democracy. Han menar att electoral 

authoritarian regime varken praktiserar demokrati eller öppet förtryck. Istället ordnar denna 

typ av regimer periodvis val, som ett sätt att försöka tillskansa sig demokratisk legitimitet och 

därmed även tillfredställa såväl externa som interna aktörer. Valen som hålls i electoral 

authoritarian regimes hålls under rigid uppsikt av de styrande så att makten inte riskeras 

försvinna från dem som redan sitter vid den. Schedler menar att syftet för dessa regimer är att 

utnyttja de fördelar som vallegitimitet innebär utan att behöva utsättas för de risker som 

kommer med en demokrati.51  

 

Det som skiljer en liberal demokrati från en electoral democracy menar Schedler är att i 

liberala demokratier anses val vara mycket viktiga, men inte tillräckligt för att leva upp till 

                                                 
49 Carothers, 2002, s 10 
50 Levitsky & Way, 2002, s 53-54 
51 Schedler, Andreas, (2002), “The Menu of Manipulation”, Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2, s 36-37 
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innebörden av en modern demokrati. Electoral democracies beskriver Schedler som 

demokratier som lyckas hålla fria och rättvisa val, men som tillskillnad från liberala 

demokratier inte lyckas fördjupa demokratin i samhället. Skillnaden mellan electoral 

authoritarian regimes och electoral democracies ligger i hur valen bedrivs. En electoral 

democracy håller val utifrån principen att de måste vara fria, rättvisa och att de kandiderande 

har samma möjligheter att komma till makten, något som inte är gällande för electoral 

authoritarian regimes. Electoral authoritarian regimes håller således någon form av val med 

om än orättvis konkurrens om makten, menar Schedler och särskiljer electoral authoritarian 

regimes från slutna auktoritära regimer utifrån förekomsten av konkurrens vid val.52 

 

Levitsky och Way betonar i deras artikel problematiken med att särskilja olika hybridregimer, 

men framhåller ändå vikten av att urskilja regimer där de demokratiska institutionerna 

erbjuder en möjlighet till konkurrens om makten ifrån regimer där de så kallade demokratiska 

institutionerna endast används som medel för att legitimera det auktoritära styret. Således vill 

Levitsky och Way separera sin hybridregim, competitive authoritarian regime, från electoral 

authoritarian regime, som de menar är fullskalliga auktoritära regimer. De anser att i 

electoral authoritarian regimes förekommer det ingen egentlig kamp om makten och ser 

därför dessa regimer som helt auktoritära.53  

 

Trots att valen i en competitive authoritarian regime kännetecknas av trakasserier av 

oppositionen, mutor och ensidig mediarapportering hålls det ändå regelbundna val där olika 

partier finns representerade. Internationella valobservatörer tillåts i en viss utsträckning, vilket 

begränsar maktinnehavarnas möjligheter till valfusk. På grund av detta kan valen skapa ett 

stort hot och osäkerhet för den ledande eliten, vilket gör att de måste ta valen på stort allvar. 

Levitsky och Way hänvisar till valet 1999 i Ukraina och framhåller att den politiska eliten 

mötte stort motstånd från oppositionen. Den sittande presidenten Leonid Kuchma fick i första 

valomgången endast 35 procent av rösterna för att sedan vinna med 56 procent i andra. 54 

 

Levitsky och Way menar att till skillnad från en competitive authoritarian regime 

förekommer det inte val i en auktoritär regim, eller så är de hårt kontrollerade där 

oppositionen inte ges några möjligheter att vinna valet och konkurrera om makten. Det tillåts 

                                                 
52 Schedler, 2002, s 37-38 
53 Levitsky & Way, 2002, s 54 
54 Levitsky & Way, 2002, s 55 
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inga internationella valobservatörer som kan kontrollera att valet går rätt till, vilket innebär att 

makthavarna kan styra valresultatet till deras egen fördel. På grund av detta är valen inget hot 

mot maktinnehavarna, då de inte förekommer någon egentlig kamp om makten. Som exempel 

på denna typ av regimer refererar Levitsky och Way till Egypten, Singapore och Uzbekistan 

under 1990-talet.55  

2.4.1.1 Metoder för att förhindra demokratiska val enligt Schedler  

För att utkristallisera innebörden av electoral authoritarian regimes ställer Andreas Schedler 

även upp sju punkter, som syftar till att beskriva de olika metoder och tillvägagångssätt som 

auktoritära styren kan tänkas använda för att förhindra att valen genomförs på fria och rättvisa 

premisser. Nedan följer dessa sju punkter: 

1) Reserverade platser och reserverade områden  

Auktoritära ledare kan se till att reservera maktpositionerna inom styret så att folkets röster 

endast gäller mindre viktiga politiska platser. Andra alternativ för den ledande eliten är att 

frånta viktiga politiska poster dess beslutfattande makt. På så sätt tillsätts de politiska 

platserna fortfarande genom val, men de som besitter posterna fråntas möjligheten att delta i 

beslutsfattandet. 

2) Utestängning och nedbrytning av oppositionen  

Vägen till att få eller behålla makten för auktoritära ledare kan vara beroende av hur skickliga 

de är på att motarbeta sin opposition. Ett vanligt sätt enligt Schedler är att styret skräddarsyr 

de rättsliga instrumenten så att oppositionen blir utestängd från valprocessen. Ett annat sätt 

kan vara att det auktoritära styret helt enkelt förbjuder oppositionspartier att delta i valet, eller 

genom trakasserier och mutor försöka bryta ner dem. 

3) Förtryck och orättvisa  

Genom att frånta regimens motståndare deras civila och politiska rättigheter kan det 

auktoritära styret förhindra att oppositionens politiska budskap sprids. När auktoritära regimer 

håller val, använder den styrande makten sig ofta av statliga ekonomiska medel och dess 

tillgång till media för att begränsa oppositionens spelutrymme.  

4) Formella och informella inskränkningar i rösträtten  

Formella restriktioner i förhållande till rösträtt förekommer knappt alls idag, menar Schedler 

och hänvisar till att även de mest tuffa auktoritära regimerna ofta har universell rösträtt. 

Istället har antalet sätt att informellt begränsa vissa grupper i samhället att rösta ökat markant. 

Metoder som etnisk rensning och förföljelse används, samtidigt som mer civiliserade 
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auktoritära regimer använder mer raffinerade tekniker för att förhindra medborgare att utöva 

sin rösträtt. 

5) Tvång och korruption  

Olika sätt att skrämma de röstande eller utöva tvång är vanliga tekniker i regimer som inte 

rättar sig efter demokratiska principer. Fattiga medborgare blir ofta mål för korrumperade 

politiker där deras röster köps för pengar. 

6) Valfusk och institutionell orättvisa 

Schedler menar att de auktoritära ledarna ofta försöker använda sig av olika 

omfördelningsmetoder för att ändra valutgången. Som att genom valfusk till exempel ändra 

rösträttskort och bränna valurnor, eller att idka institutionell jävighet som innebär en mer eller 

mindre maktgaranti för ledarna trots ett svagt stöd från väljarna. 

7) Förmyndarskap av demokratiskt valda och upphävande av val 

I Schedlers sista punkt beskriver han hur auktoritära regimer kan låta valda representanter 

åtnjuta full konstitutionell makt, men hur denna makt endast existerar i teorin. Alltså att de 

valda representanterna saknar verklig makt, samtidigt som regimen erhåller statusen av en 

representativ demokrati, trots att den endast existerar på pappret. Slutligen kan auktoritära 

regimer vägra att följa valutgången och därmed ta bort inslaget av val helt från regimen, något 

som enligt Schedler resulterar i att regimen går från att vara en electoral authoritarian regime 

till att helt enkelt bli en auktoritär regim.56 

Med andra ord är minimikravet hos Schedler för att en auktoritär regim ska kunna kallas 

electoral authoritarian regime, att det finns någon form av val inom regimen, oavsett hur 

detta val går till.  

2.4.2 Ledarskapet i hybridregimer 

Carothers menar att ledarskapet i hybridregimer som kategoriseras under dominant-power 

politics innebär att en viss politisk gruppering dominerar landets styre. Denna gruppering kan 

bestå av en viss rörelse, ett parti, en utvidgad familj eller en ensam ledare. Den politiska 

grupperings dominans av landets politik gör det svårt att genomföra någon form av maktskifte 

inom den närmsta framtiden. Vidare menar Carothers att i dominant-power politics regimer är 

förhållandet mellan staten och den exekutiva makten mycket otydligt. Detta innebär att statens 

resurser som t.ex. pengar, arbete och polismakt står under direkt förfogande för de styrande i 

regimen.57 
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Carothers menar att det hårda greppet som ledarskapet i dominant-power politics regimer har 

över staten, resulterar i att landets rättsväsende ofta är korrumperat. Detta är till skillnad från 

feckless pluralism regimer, där rättsväsendet inte är helt opåverkat, men mer eller mindre 

självständigt från den ledande eliten. 58 Levitsky och Way hävdar att domstolsväsendet i en 

competitive authoritarian regime är mer fristående än i en auktoritär regim, där domarna 

följer makthavarnas beslut. Även i en competitive authoritarian regime försöker den ledande 

eliten att underställa sig domstolsväsendet, genom mutor, utpressning eller med anklagelser, 

för att gynna sina egna intressen menar Levitsky och Way. I vissa fall försöker makthavarna 

hota och straffa de domare som går emot regimen, men det kan resultera i negativa 

konsekvenser för makthavarna och regimen i sig om det uppmärksammas internationellt.59  

 

Carothers framhåller att den långa dominansen av samma ledarskap i dominant-power politics 

regimer oftast leder till omfattande korruption och nepotism. Samtidigt kan den begränsade 

öppenhet som ändå finns i dessa regimer, leda till försök från ledarskapets sida, att råda bot på 

korruptionen i landet. Dessa försök är endast skenmanövreringar från den styrande eliten, 

menar Carothers, för att vinna förtroende hos allmänheten. Egentligen är ledarskapet i 

dominant-power politics regimer mer eller mindre intoleranta mot allt som överstiger en 

begränsad pluralism. Han menar att det är regimens egen politiska form som skapar den 

korruption som man säger sig bekämpa.60  

 

Precis som i dominant-power politics regimer karaktäriseras även feckless pluralism regimer 

av ett politiskt ledarskap förknippat med korruption och egenintresse, även om den senare 

regimtypen utmärks av en större omväxling bland ledarskapet.61 

2.4.3 Deltagande i hybridregimer 

Feckless pluralism regimer utmärks av, precis som dess namn påvisar, av en svag och 

urholkad pluralism. Carothers menar att länder som främst tillhör denna kategori ofta har 

ganska stor politisk frihet, regelbundna val och växling mellan olika politiska grupperingar. 

Trots detta är demokratin i dessa länder mycket bräcklig och full av begränsningar. Trots att 

valdeltagandet ofta är högt i dessa regimer, sträcker sig det politiska engagemanget hos 
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befolkningen inte längre än så, menar Carothers. Folket i feckless pluralism regimer ser ofta 

politiken som ett stelt, korrupt och elitdominerat område, där ingenting bra för landet 

åstadkoms.62  

 
Carothers menar att denna typ av feckless pluralism regimer är vanligast i Latinamerika, men 

även flera gamla kommunistländer, som t ex Bosnien, Albanien och Ukraina, uppvisar liknade 

syndrom. Carothers betonar att det finns flera varianter av feckless pluralism regimer, men att 

alla delar en gemensam nämnare som är roten till innebörden av svag pluralism. Han menar 

att trots att den politiska eliten karaktäriseras av såväl mångfald som konkurrens om den 

politiska makten, anses ledarskapet sakna förankring hos folket, vilket leder till att det 

politiska livet blir urholkat och fruktlöst.63 

 
Den bristande kontakt mellan folket och den politiska eliten som Carothers menar 

karaktäriserar feckless pluralism regimer gäller även för dominant-power politics regimer. 

Skillnaden mellan de två enligt Carothers handlar om bristen på omväxling av ledarskapet 

som skiljer dessa två regimtyper åt. Detta innebär att den existerande opposition i dominant-

power politics regimer har mycket svårt att mobilisera sig och att göra sin röst hörd. Stödet för 

oppositionen i dominant-power politics regimer är ofta begränsad till grupper inom 

civilsamhället, NGO:s samt eventuell oberoende media, som finansieras av västerländska 

donatorer. Med hjälp av dessa grupper och organisationer försöker oppositionen utmana 

hybridregimens elit och påtala regimens brister i frågor gällande mänskliga rättigheter, miljö 

och korruption.64 

 
Levitsky och Way menar att den lagstiftande makten i hybridregimer kan utgöra en mycket 

värdefull plattform för oppositionella krafter och därmed begränsa makthavarnas auktoritet. 

Speciellt i regimer där ledarna saknar en stark förankring hos majoritetspartierna. Levitsky 

och Way menar att även i regimer där den ledande eliten har en stor majoritet i den 

lagstiftande församlingen, finns det fortfarande möjligheter för oppositionen att träffas för att 

kritisera styret och för att försöka påverka besluten.65  
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2.4.4 Media i hybridregimer 

Levitsky och Way menar att i en competitive authoritarian regime är fria och självständiga 

medier lagliga, något som ger oppositionen stora möjligheter att utmana makthavarna. Trots 

att journalister blir trakasserade och hotade, får de en betydelsefull roll för oppositionen och 

dess verksamhet. Den ledande eliten försöker att trycka ner media som inte rapporterar till 

regimens förmån, men inte med samma våldsamma handlingar som i en auktoritär regim. För 

att styra rapporteringen använder sig ledningen istället av mutor och höga skatter till de 

medier som inte står bakom dem. De försöker också att lagligt trakassera oberoende medier 

genom att gång på gång ställa dem inför domstol eller att minska det statliga stödet, om det 

ens finns något stöd. Regimens försök att dämpa de fristående medierna kan bli kostsamt då 

de kan få hård kritik från både internationella och nationella organisationer.66  

 
2.5 Sammanfattning och typologi 
 
Vi har använt oss av olika forskares sätt att beskriva vad vi menar är ett och samma fenomen. 

Utifrån deras sätt att beskriva innebörden av en hybridregim, ska vi nu försöka att 

sammanfatta de viktigaste karaktärsdragen för denna regimtyp. Inledningsvis vill vi belysa 

problematiken med forskarnas olika sätt att beskriva hybridregimen. Schedlers krav för att en 

hybridregim inte ska räknas som en auktoritär regim tycks vara minimal, endast förekomsten 

av val räknas oavsett hur de genomförs. Schedlers låga krav möter kritik från Levitsky och 

Way som menar att en electoral authoritarian regime egentligen inte är något annat än en 

auktoritär regim. Levitsky och Way kräver mer än bara förekomsten av val för att en regim 

ska kunna räknas som en hybrid. De menar att valen måste karaktäriseras av konkurrens, där 

flera partier finns representerade. Någon form av maktkamp måste således finnas. Samtidigt 

menar Levitsky och Way att deras competitive authoritarian regime karaktäriseras av en 

korrumperad politikerelit.  

 

Vi anser att Levitsky och Ways competitive authoritarian regime har många likheter med 

Carothers beskrivning av en feckless pluralism regim. Gemensamt för dessa två tycks vara 

regelbundna val som är mer eller mindre fria och rättvisa, samtidigt som medborgarnas 

möjlighet att bilda opposition ständigt motarbetas av korrumperade politiker. Carothers 

påvisar det bristande engagemanget hos befolkningen utöver valen, medan Levitsky och Way 

hänvisar till de politiska ledarnas försök att kontrollera medierna. På samma sätt som vi tycker 
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att competitive authoritarian regime uppvisar likheter med feckless pluralism regim, anser vi 

att det finns likheter mellan Carothers dominant-power politics regim och Schedlers electoral 

authoritarian regime. Medan competetive authoritarian regimes och feckless pluralism 

regimer tycks kräva mer demokratiska inslag, drar sig dominant-power politics regimer och 

electoral authoritarian regmies mer åt det auktoritära hållet. Valen framstår som mer eller 

mindre endast som en demokratisk fasad som används av den politiska eliten för demokratisk 

legitimitet. Även om det finns någon form av opposition är den oftast så pass begränsad att 

den egentligen inte utgör något hot mot det sittande styret. Sammanfattningsvis anser vi att vi 

har två definitioner av hybridregimer som kräver en högre demokratisk standard och två andra 

som på många sätt tycks ligga närmare Linz definition av auktoritära regimer. Således har vi 

fyra beskrivningar av ett och samma fenomen, utifrån dessa beskrivningar kommer vi nedan 

att sammanfatta de viktigaste karaktärsdragen i en typologi, se figur tre. Dessa karaktärsdrag 

kommer sedan att fungera som en sorts checklista för att undersöka om Ryssland är en 

hybridregim eller inte. 
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Figur 3. Typologi över tre regimtyper och dess karaktärsdrag utifrån fyra dimensioner 

 

 

Dimensioner Demokratisk regim Auktoritär regim Hybridregim 
Val 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det politiska styret är helt 
beroende av 
medborgarnas röster för 
politisk makt och 
legitimitet. Fria och 
rättvisa val där alla 
medborgare har lika 
rösträtt och obegränsad 
tillgång till olika politiska 
alternativ. Alla 
medborgare kan fritt 
utrycka sin politiska 
åsikt. Alla röster är lika 
mycket värda och ett val 
resultat är oåterkalleligt. 

Val kan förekomma, men 
endast som en fasad för 
demokratisk legitimitet. 
Valen är inte fria och 
rättvisa. Valresultatet är 
förutbestämt.  

Val är ett stående inslag, 
men hur de bedrivs 
varierar från regim till 
regim. Någon form av 
politisk konkurrens om 
makten. Valfusk och 
korruption är vanligt 
förekommande. 
Oppositionens chans att 
komma till makten är 
liten, men inte omöjlig. 
 

Ledarskap 
 
 

Förtroendevalda 
makthavare väljs genom 
fria och rättvisa val.  
Medborgarna har rätt att 
utkräva ansvar från de 
politiska ledarna. Den 
verkställande makten ska 
vara begränsad från andra 
politiska institutioner och 
ska vara helt fristående 
från den dömande 
makten. 

Eliten är inte beroende av 
medborgarnas röster för 
den politiska makten.  
Ledarskapet legitimerar 
sitt styre med att regimen 
bringar ordning och 
stabilitet. Regimen saknar 
maktbalans. Verklig 
opposition bemöts med 
hårda repressalier och 
trakasserier. 

Den ledande eliten 
använder sig av statliga 
medel för att begränsa 
och förtrycka 
oppositionen. Något som 
begränsar möjligheterna 
till maktskifte. Den 
dömande makten i en 
hybridregim är starkt 
färgad av den politiska 
elitens vilja, däremot 
förekommer det någon 
grad av oberoende från 
den ledande eliten. 
 

Deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

Medborgarnas 
organisering är 
självständig och 
oberoende av staten.  
Syftet med ett 
civilsamhälle är inte att 
organisera sig för att 
vinna kontroll av makten, 
utan för att spegla 
medborgarnas åsikter och 
intressen genom en bred 
pluralism.  
 
Fria och självständiga 
medier som kritiskt 
granskar den politiska 
verkligheten. 
 
 

Deltagande och politisk 
mobilisering är ej 
förenligt med en 
auktoritär regim. 
Begränsad pluralism. En 
speciellt utformad 
opposition som drivs av 
grupper utanför den 
styrande eliten, men som 
inte hotar regimens styre.  
 
 
 
Kontrollen av media kan 
variera, oftast statligt 
monopol. Vissa medier 
kan undslippa censur.  

Ett civilsamhälle med 
pluralism existerar, men 
den ledande eliten arbetar 
aktivt för att begränsa 
dess spelrum.  
Stark medborgerlig 
misstro mot den politiska 
makten. 
 
 
 
 
 
Fria och självständiga 
medier är oftast lagliga, 
men trakasserier och 
censurering är vanligt 
förekommande av 
regimkritiska medier.  
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2.6 Analysfrågor 

2.6.1 Val 

Som vi nämnt tidigare är val ett stående inslag i en hybridregim, men dess faktiska 

utformning och genomförande kan variera kraftigt från regim till regim. Dock finns det vissa 

gemensamma drag. Vår första analysfråga avser att undersöka vilken typ av politisk 

opposition som finns i landet. Vår andra analysfråga avser undersöka hur oppositionens 

möjligheter att utmana den ledande eliten ser ut. Eftersom valfusk och korruption alltid är 

förekommande i någon form i en hybridregim avser vi med vår tredje analysfråga ta reda på 

om det existerar andra typer av valfusk än de områden som analysfråga ett och två tar upp. 

Följande analysfrågor blir därmed gällande:  

1) Vilken typ av politisk opposition finns i landet? 2) Motarbetas denna opposition aktivt av 

den redande styrande eliten? Finns det exempelvis vissa partier som inte tillåts ställa upp i 

valen?  

2.6.2 Ledarskap 

För att kunna undersöka om ledarskapet i ett land har en hybridregims karaktärsdrag 

undersöker vi först dess konstitution, hur landet i teorin ska styras. Med landets konstitution 

som bakgrund undersöker vi hur ledarskapet agerar i praktiken. Följande analysfrågor blir 

gällande: 1) Vilka formella begräsningar finns av regimens ledarskap? 2) Hur utövar 

ledarskapet sin makt i verkligheten? 3) Förekommer det korruption hos den ledande eliten? I 

så fall vilka former är vanligast förekommande? 

 

2.6.3 Deltagande 

Även om det i en hybridregim förekommer ett civilsamhälle med pluralistiska inslag försöker 

den ledande eliten att ständigt begränsa och kontrollera dess utrymme. För att undersöka om 

civilsamhället i ett land motarbetas av en ledande politisk elit har vi valt att fokusera våra 

analysfrågor på mediernas självständighet samt folkets möjligheter att mobilisera sig. Av 

intresse är även att undersöka folkets politiska engagemang och dess inställning till de 

politiska makthavarna. Följande analysfrågor blir gällande: 1) Vilka möjligheter finns för 

befolkningen att engagera sig i samhällsfrågor? 2) Hur ser befolkningens inställning till den 

politiska makten ut? 
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2.6.4 Media 

Trots att fria och självständiga medier ofta är lagliga i hybridregimer motarbetar och 

trakasserar den ledande eliten medier som inte rapporterar till regimens fördel. För att 

undersöka hur ett lands mediarapportering ser ut samt vilka metoder den ledande eliten 

använder sig av för att motarbeta mediautflödet har vi valt att ställa följande analysfrågor: 1) 

Finns det fria och självständiga medier? 2) I vilken utsträckning motarbetas medier som går 

emot regimens styre? 

 

 

Dessa frågor kommer att vara vägledande i vår fallstudie av Ryssland, för att undersöka om 

det är en hybridregim eller inte.
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3 FALLSTUDIE AV RYSSLAND 
 

3.1 Inledning 

Det var långt ifrån friktionsfritt när Ryssland påbörjade sin demokratiseringsprocess efter 

Sovjetunionens kollaps år 1991. Gamla institutioner byttes ut och ersattes med demokratiska 

och 1990-talets politiska ledare kom till makten genom relativt demokratiska val. Samtidigt är 

Rysslands politiska system långt ifrån en liberal demokrati. Ryssland saknar framför allt ett 

starkt parlament som kan begränsa den exekutiva makten och ett civilsamhälle som kan 

utmana den politiska eliten.67 

 

När andra post-kommunistiska stater som Georgien, Serbien och Ukraina har kommit att röra 

sig närmare en demokrati, har den ryska regimen rört sig mot en allt mer auktoritär riktning.  

Ryssland är idag ett friare och mer demokratiskt land än vad det var under Sovjetunionen. 

Men sedan Vladimir Putin kom till makten år 2000 har landets bräckliga demokrati 

systematiskt försvagats. Trots att Ryssland idag har de formella demokratiska institutionerna 

har president Putin metodiskt lyckats begränsa eller ta bort den maktbalans som reglerar hans 

maktbefogenheter som president.68 I följande kapitel kommer vi systematiskt att gå igenom de 

fyra dimensioner som utgör vår typologi och därmed svara på våra analysfrågor. Kapitlet 

avslutas med en kortare sammanfattning av fallstudien. 

 

3.2 Val 

3.2.1 Politisk opposition 

Sedan år 1993 är regelbundna val en obligatorisk företeelse i Ryssland och står inskrivet i 

konstitutionen. Men sedan Putins tillträde som president har valutgångarna blivit alltmer 

förutbestämda vilket har lett till att valen blivit mindre meningsfulla för Rysslands politik.69  

 

Idag finns det runt 50 olika politiska partier registrerade i Ryssland, men bara några av dem är 

valbara. Genom ny lagstiftning från år 2000 och år 2004 har kraven på partier som önskar 

registrera sig ökat. Från och med år 2005 måste ett parti kunna uppvisa ett medlemsantal på 

50,000 för att bli registrerade. Endast partier som är registrerade, tillåts ställa upp med 
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kandidater till valen, andra politiska organisationer är uteslutna.70 Michael McFaul och 

Nikolai Petrov hävdar att presidentvalet och valen till ledare på regional nivå är de val som 

ses som minst präglade av konkurrens och därmed minst fria, då det är dessa val som har 

störst betydelse för politikens utformning. Sedan Sovjetunionens kollaps har presidentvalen i 

Ryssland aldrig resulterat i ett maktskifte för det ledande partiet. Jeltsin vann de två första 

presidentsvalen följt av Putin som vunnit de senaste. Valen till parlamentet, Duman, anses 

däremot ha blivit mindre korrupta och det tillåts större konkurrens, då parlamentet inte har så 

stor makt i det semi-presidentiella politiska systemet. 71    

 

Flera institutionella faktorer har hindrat landets partiutveckling. Thomas Remington skriver 

om detta i Politics in Russia och menar att dessa faktorer är presidentens allt starkare och mer 

koncentrerad makt, men även framgången för det ledande partiet Enade Ryssland. En stark 

presidentiell makt försvagar möjligheterna för olika partier att förverkliga sina politiska 

ståndpunkter efter en valseger, då presidenten väljer regering på egen hand. Detta har lett till 

att många politiker i Ryssland inte ser så stora möjligheter till att ta initiativ att bygga upp nya 

partiorganisationer, vilket har resulterat i att det råder en svag partipolitik som har svårt att 

spegla medborgarnas olika intressen. Det har resulterat i att medborgarnas förutsättningar för 

att utforma sina politiska åsikter är små, då de har en svag tilltro till politiska partier.72  

 

I valen till parlamentets underhus, Duman, har de politiska partierna fått en betydande roll, 

men som vi tidigare nämnt har parlamentet pga. presidentens starka roll inte något stort 

inflytande för politikens utformning. I och med valet till Duman år 2007 kommer alla dess 

450 platser att tillsättas genom direkta val. Genom en ny vallag år 2005 ersattes det gamla 

systemet där hälften av Dumans platser utsågs genom personval i enmansvalkretsar och andra 

hälften genom proportionella partival med en 5 procents spärr.73  

 

År 1999 grundades ett nytt ryskt parti, Enighet. Remington menar att partiet grundades av ett 

antal politiska strateger som ville skapa en ny maktsfär för att skydda sina maktpositioner 

inför president Jeltsins avgång. Ändamålet med det nya partiet var enligt Remington att 

Enighet skulle fungera som ett instrument för att garantera den nytillträdde premiärministern, 
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Vladimir Putin platsen som president i valet kommande år. Enighet bytte namn till Enade 

Ryssland inför valet 2003 när de slog sig samman med de tidigare rivalerna från partiet, 

Fosterlandet. Det nya och starkare partiet, Enade Ryssland, lyckades eliminera nästintill all 

opposition när de i valet 2003 vann hela två tredjedelar av platserna i den ryska Duman.74  

Segern gav därmed Enade Ryssland makten i parlamentet. För att Duman ska kunna 

godkänna ändringar i konstitutionen krävs en majoritet av två tredjedelar. Enade Rysslands 

stora seger i valet till Duman visade tydligt att Putin skulle vinna presidentvalet år 2004 utan 

några större svårigheter. Resultatet blev att inga av de andra partiledarna som konkurrerade i 

parlamentsvalet ställde upp som presidentkandidater. Putin vann den första valomgången med 

71,3 procent av rösterna.75 Freedom House skriver i sin rapport från 2006 att den politiska 

oppositionen nästan helt och hållet försvann efter valperioden 2003-2004, en valperiod som 

internationella observatörer förklarade som fri, men inte rättvis.76 Den negativa utvecklingen i 

det ryska valsystemet har lett till att landet på bara tre år gått från rankningen 4,75 år 2003 till 

hela 6,25 år 2006 i Freedom House rankning av den ryska valprocessen.77 

3.2.2 Metoder för att motarbeta oppositionen 

Den ledande eliten har lyckats styra valresultaten till deras egen fördel, då de själva 

kontrollerar statsmakten och har lärt sig hur de ska använda dess tillgångar för egen vinning. 

Statens makt samt dess tillgångar blev väldigt tydlig under parlamentsvalet år 1999, då de 

lyckades skapa Enighet från grunden endast under valperioden. Med hjälp av de två största 

statligt ägda TV-bolagen lyckades de lansera sitt parti som slutligen vann nästan 25 procent 

av platserna på partivalslistorna.78 I Freedom House rapport från 2004 beskrivs hur det ryska 

valet år 2003 likaså var långt ifrån rättvist, hur den politiska eliten använde statens resurser 

och statligt anställda för att stödja Kreml-vänliga partier och politiker. Makten i Kreml 

underställde sig tre av de nationella tv-kanalerna för att säkerställa att Enade Ryssland skulle 

få övervägande tv-tid och en gynnsam framställning för det ryska folket. Samtidigt valde 

Enade Ryssland att bojkotta partidebatterna på tv och på så sätt fick oppositionen ingen chans 

att ifrågasätta partiet. I de största och mest inflytelserika nyhetsprogrammen granskades Ryska 
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Kommunistpartiet och övriga oppositionspartier till Enade Ryssland mycket kritiskt i 

nyhetsreportagen om valet.79 

 

Likaså under presidentvalet 1996 utnyttjade Jeltsin de statliga resurserna väl för att vinna 

valet mot oppositionskandidaten Ziuganov. De statligt ägda TV- och radiobolagen samt 

tidningar rapporterade helt lojalt till Jeltsins fördel och ignorerade helt eller talade negativt om 

Ziuganov. Samma metod användes av de ryska oligarkerna som skulle förlora mycket av sin 

välgång om Ziuganov skulle vinna.  Under Jeltsins valkampanj utlovade han också olika 

förmåner till de olika regionerna i utbyte för deras stöd i valet. Han höjde även pensionen och 

genomförde lönehöjningar till de statligt anställda under tiden för valperioden. Jeltsin hotade 

även med att skjuta upp valet till senare som ett sätt för att vinna fördelar. Det slutade med att 

Ziuganov tillslut gav upp mot slutet av valperioden, då han ansåg att han inte hade några 

chanser att vinna valet. Efter valet framkom det många rapporter om resultatförfalskningar, då 

många stod undrande inför resultatet från Tjetjenien där en mängd röster hade förflyttats från 

Ziuganov till Jeltsin efter den andra valomgången. Trots att kriget i Tjetjenien fortfarande höll 

på, visade vissa rapporter siffror på ett tjetjenskt valdeltagande på 74,5 % där 74 % av 

rösterna var på Jeltsin.80 

 

Under år 2005 har Ryssland genomgått flera valreformer, som gör det lättare för Putin samt 

övriga makthavarna att kvarhålla makten. De senaste valreformerna har gjort det svårare för 

oppositionen att få representation i underhuset, Duman, och det har blivit lättare för 

makthavarna att ta bort de kandidater som de inte anser vara passande. De nya reformerna 

innebär att möjligheten att välja representanter till parlamentet genom personvalslistor i 

enmansvalkretsar försvinner och att alla platser till Duman nu tillsätts helt efter de 

proportionella partivalslistorna. Spärren på 5 procent som partierna måste uppnå för att ta 

plats i parlamentet har höjts för det kommande parlamentsvalet år 2007 till 7 procent. Detta 

innebär att det nya systemet ökar möjligheterna för de starka partierna att koncentrerar mer 

makt till sig själva. Valsystemet har utvecklats till att efter varje valperiod bli alltmer 

tillgängligt för makthavarnas egna intressen. Bara partier som varit med i valet tillåts bidra 

med valobservatörer och det ges inga möjligheter för övriga observatörer eller journalister att 
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närvara under rösträkningen. Internationella valobservatörer får bara närvara om de fått en 

speciell inbjudan.81  

 

McFaul och Petrov menar att de regelbundna valen i Ryssland till en början hjälpte till att 

öppna upp den politiska processen för nya politiska krafter, men har sedan utvecklats till den 

ledande elitens plattform för att kavarhålla greppet om makten. De vet hur de ska spela sina 

kort för att inte förlora. Statens stora resurser, framför allt över media, ger de redan sittande 

ledarna otroligt stora och orättvisa fördelar i valprocedurerna. Detta reflekterar statens 

avgörande roll för valutgångarna och att samhället har fått ge vika för detta avgörande.82  

 

År 2008 går Putins mandatperiod ut vilket innebär att han efter åtta år vid makten inte tillåts 

ställa upp i ytterligare ett presidentval. Tidskriften The Economist menar att valet av 

Rysslands nästa president inte är upp till det ryska folket utan snarare till den nuvarande 

presidenten. I artikeln ”Wishing on a tsar: Russian politics” beskrivs hur den debatten i 

Ryssland redan nu är i full gång kring vem som ska efterfölja Putin.83 Putin har enligt egen 

utsago sagt att han ska avgå, men att han ändå planerar att spela en viktig roll i den ryska 

politiken efter år 2008, vilken vill han dock ännu inte avslöja rapporterade TT i oktober detta 

år.84  

 
 
3.3 Ledarskap  

3.3.1 Konstitutionen och presidentämbetet  

Rysslands konstitution växte fram under en turbulent tid i början av 1990-talet. Trots hårt 

motstånd från oppositionen lyckades den dåvarande presidenten Boris Jeltsin driva igenom 

sitt förslag om hur makten i det nya Ryssland skulle fördelas, konstitutionen godkändes 

genom en folkomröstning den tolfte december år 1993 och verkställdes därefter.85  

 

Den nya konstitutionen kom på många sätt att bli ett uppbrott från det gamla Sovjet. Viktor 

Sheinis som var med och utformade den nya konstitutionen menar att trots konstitutionens 

brister, når den ändå upp till samma standard som flertalet andra moderna demokratier. Den 
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nya konstitutionen lyckades att etablera maktbalans, politisk och ideologisk pluralism, 

demokrati och privat äganderätt, men framförallt kom medborgarnas civila och sociala 

rättigheter att prioriteras framför statens, menar Sheinis.86  

 

Men kritikerna mot den ryska konstitutionen är många, framförallt riktas kritiken mot 

maktfördelningen mellan den lagstiftande och exekutiva makten. Remington menar att den 

ryska konstitutionen är utformad till förmån för presidentämbetet. Remington kallar den ryska 

konstitutionens system som ”presidentiell-parlamentarism” och menar att Jeltsin själv kallade 

sin modell ”presidentiell republik”.87 Denna uppfattning delas även av huvudförfattarna till 

Between Dictatorship and Democracy. I bokens inledning pekar författarna på det inflytande 

Jeltsin hade under skapandet av Rysslands nya konstitution samt hur oppositionen valde att 

lägga ner sina röster mot Jeltsin till förmån för politisk stabilitet i Ryssland. Resultatet blev en 

konstitution som gav presidenten ett stort maktövertag i förhållande till parlamentet.88  

 

Enligt den ryska konstitutionen är presidenten både statsöverhuvud såväl som upprätthållaren 

av konstitutionen. Presidenten utser premiärminister och statsråden. Duman, underhuset i det 

ryska parlamentet, har i sin tur makten att godkänna eller underkänna presidentens val av 

premiärminister. Men skulle Duman underkänna presidentens premiärministerkandidat tre 

gånger i rad, har presidenten rätt att upplösa Duman och hålla nyval. Presidentämbetet ger den 

ryska presidenten total makt över sin regering, då presidenten har rätten att avskeda sin 

premiärminister när denne så önskar. Vidare är det presidenten, inte premiärministern som 

utser de övriga ministrarna i regeringen.89 De viktiga och tunga ministerierna i regeringen, 

utrikesministeriet, säkerhetstjänsten (FSB tidigare KGB), försvarsministeriet samt 

inrikesdepartementet står alla under direkt kontroll av presidenten. Remington jämför det 

ryska systemet med det franska och menar att den ryska presidentens makt i förhållande till 

sina ministrar är det samma som den franske presidentens. Samtidigt framhåller Remington 

den stora skillnaden mellan Rysslands och Frankrikes regering, då den ryska regeringen inte 
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står i proportion till partifördelningen i parlamenten. I Ryssland väljer presidenten sin 

regering utifrån vad denne finner bäst lämpligt utifrån personliga och byråkratiska intressen, 

för att på så sätt balansera motstridiga intressen. Remington menar att ”The weakness of 

institutional authority is offset by the strength of the leader’s personal power.”90 

 

Konstitutionen ger även presidenten rätt att själv utforma egna organ, dessa ingår i något som 

kallas ”presidentens administration”, och har till uppgift att hjälpa presidenten att på bästa sätt 

utföra sitt ämbete. Presidentens administration har idag blivit ett betydelsefullt organ utan 

större insyn från medborgarna.91 Den ryska presidenten är även ansvarig för säkerhetsrådet 

som består av en sekreterare, ledarna av de tunga ministerierna, premiärministern, samt 

presidentens representanter över Rysslands sju federala distrikt. Presidenten kan tillsätta 

ytterligare medlemmar till säkerhetsrådet om denne så önskar. Remington beskriver 

säkerhetsrådets maktbefogenheter som breda och mycket otydliga. 92 

 

Den ryska presidenten har rätten att utfärda lagar, så länge de inte bryter mot den redan 

gällande lagstiftningen. Presidenten har även rätt att lägga in veto när parlamentet föreslår en 

ny lagstiftning. Parlamentet kan i sin tur sätta sig över presidentens beslut, men det fodrar en 

majoritet på två tredjedelar.93 Enligt Viktor Sheinis är en av den ryska konstitutionens stora 

brister just att de krävs en sådan omfattande majoritet i både över och underhuset för att sätta 

sig över beslut tagna av presidenten. Sheinis pekar även på parlamentets bristande auktoritet 

som den stora svagheten med det ryska parlamentet. Parlamentets faktiska kontrollfunktioner 

går i huvudsak ut på att godkänna den federala budgeten, att godkänna eller avslå presidentens 

förslag på premiärminister samt att övervaka statens utgifter genom revisionskammaren. 

Problemet är dock att Duman saknar makten att genomföra trovärdiga och oberoende 

granskningar av den exekutiva maktens företaganden. Eftersom de inte har makten att tvinga 

berörda tjänstemän att närvara för utfrågning och inte heller har makten att tvinga fram de 

dokument från det exekutiva organet som krävs för att genomföra en oberoende granskning.94 
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3.3.2 Putin och den ryska eliten 

Att makten i Ryssland blir allt mer koncentrerad till Kreml och president Vladimir Putin är 

tydligt när man läser Freedom House rapport från 2006. I rapportens inledande 

sammanfattning går att läsa följande:”While Russia’s Constitution enshrines the basic 

principles of democracy, the current policies of the Kremlin are undermining them in 

practice.”95 Författaren till rapporten, Robert W. Orrtung, beskriver hur Putins administration 

har minimerat den lagstiftande och dömande maktens möjligheter att verka oberoende från 

den exekutiva makten. Orrtung menar att Ryssland har kommit att röra sig allt längre ifrån de 

demokratiska idealen och hänvisar till hur den politiska eliten tagit ett allt hårdare grepp över 

landets media, hur de fortsatt att trakassera den redan svaga oppositionen, samt dess ökade 

kontroll av NGOs. 96 Även om Putin har en mycket låg toleransnivå för kritik riktat mot 

honom, har han ännu inte påvisat tendenser för att återinföra en fullskalig diktatur i Ryssland. 

Putin har valt att använda sig av lagen och inte av brutalt våld för att trycka ner sina 

opponenter. I 2005 års rapport från Freedom House framhålls det att även om Putin använder 

den ryska lagen mycket godtyckligt och för politiska syften, har han inte öppet trotsat lagen 

och de demokratiska procedurerna.97 Enligt Freedom House mätning för år 2006 har Ryssland 

idag den totala rankningen på 5.75, detta representerar en kraftig tillbakagång över de senaste 

åren. År 2001 hade Ryssland rankningen 4.88 och ännu några år tillbaka, 1997 låg rankningen 

på 3.8098 

 

President Putins sätt att styra landet Ryssland är av traditionell auktoritär karaktär menar 

Remington. Det är idag en oskriven regel inom den ryska politiken att inget politiskt beslut 

eller genomförande är möjligt utan den presidentiella administrationens samtycke. Han menar 

även att sen Putins tillträde har det ryska politiska systemet kommit att bli allt mer likt det 

som tidigare fanns i Sovjetunionen. Makten och beslutsfattandet har blivit allt mer 

centraliserad, demokrati har blivit något som endast existerar i teorin, verkligheten präglas 

istället av en monopolitisk makt som använder sig av polisiära metoder för att begränsa den 

politiska oppositionens spelrum.99    
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Sedan Putin tillträdde som president har allt fler viktiga poster inom den ryska staten tilldelats 

säkerhets- och militärofficerare. Freedom House refererar till sociologen Olga 

Kryshtanovskaya som hävdar att andelen säkerhets- och militär officerare har växt från 11,2 

procent år 1993 till 25,1 procent år 2004. Kryshtanovskaya hävdar även i Freedom House 

rapporten från 2004 att 30 procent av de anställda inom regeringen kommer från 

säkerhetstjänsten. Konsekvensen av ökande antal säkerhets- och militär officerare inom 

regeringen är en allt mindre transparens och insyn för den ryska befolkningen.100 President 

Putin har sett till att ta över makten över såväl parlamentets överhus, federationsrådet som 

dess underhus, Duman. Eftersom det i konstitutionen inte står hur representanter ska väljas till 

överhuset, har Putin passat på att ändra den lag som kom år 1995. Denna lag gav de regionala 

ledarna över de exekutiva och lagstiftande organen i de olika ryska distrikten en automatisk 

plats i federationsrådet.101  

 

I valet år 2003 kom det regeringsvänliga partiet Enade Ryssland med allierade att hamna i 

majoritet i Duman, med två tredjedelar av de 450 platserna. Eftersom Enade Rysslands och 

deras allierade representanter i Duman oftast röstar enhälligt, har Duman kommit att nästintill 

helt tappa sin funktion som en motvikt till presidentämbetet. Istället fick president Putin efter 

valet år 2003 ännu mer spelrum att ändra politiska institutioner och processer efter eget 

tycke.102  

 

År 2003 arresterades den då rikaste mannen i Ryssland, Mikhail Chodorkovskij, denna 

arrestering är en av de mest uppmärksammande händelser i Ryssland sen president Putin 

tillträtt som president. Mikhail Chodorkovskij var ledare för oljeföretaget Yukos som år 2002 

värderades till 20 miljarder dollar, varav nästan 8 miljarder dollar var Chodorkovskijs egna. 

Chodorkovskij var aktiv i den ryska politiken och sägs ha varit ute efter presidentposten i 

valet år 2004. Chodorkovskij och övriga högt uppsatta inom Yukosimperiet blev år 2005 

dömda för skattefusk och förskingring. Regeringens kampanj att smutskasta Yukos och dess 

ledning har skadat Rysslands ekonomi menar Remington. Yukos stod för en övervägande del 

av Rysslands oljeexport. Att förstöra det snabbaste växande oljeföretaget i landet kan ha haft 

en negativ effekt på intresset från utländska investerare, menar Remington. Varför valde 

regeringen då att arrestera Chodorkovskij och förstöra Yukos? Den officiella förklaringen var 
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skattefusk och förskingring, en förklaring som inte håller enligt Remington eftersom Yukos 

inte skiljer sig från andra ryska storföretag, där alla söker den kortaste vägen till maximering 

av företagets profit. Remington liknar förföljelsen på Chodorkovskij med kampanjer som 

regeringen drev mot två andra oligarker, Boris Berezovskij och Vladimir Gusinskij, som 

några år tidigare arresterades efter att de vänt sig mot president Putin. Remington framhåller 

att Yukosaffären är ett bevis på hur den politiska eliten manipulerar rättsystemet för egna 

politiska syften och drar slutsatsen:”that many of the most important political contests in 

Russia are fought out within the state bureaucracy rather than in the open arena of public 

politics, and that the fight for control over Russia’s most lucrative natural resource assets 

continues to be a driving force in Russian politics.”103 

 

Ryssland har idag långt ifrån ett oberoende och självständigt rättssystem. President Putin 

håller regelbundna möten med Rysslands högsta domare, tillika ordföranden i Rysslands tre 

olika domstolar, Valerii Zorkin från författningsdomstolen, Vyacheslav Lededev från högsta 

domstolen samt Anton Ivanov från högsta skiljedomstolen. På dessa möten diskuteras en 

mångfald av frågor allt från bostadspolitik till frågor gällande skattefusk. Orrtung menar att 

dessa möten är ett stort problem inte bara för att det är ytterligare ett sätt för president Putin 

att försöka påverka det ryska rättväsendet och dess domare, utan det är framförallt ett problem 

för att domarna inte ser något fel i dessa möten. På bara två år har det ryska rättväsendet 

försämrats markant, år 2004 hade det ryska rättsväsendet ramverk och självständighet 4.75  

enligt Freedom House’s rankning och motsvarande 5.25 i 2006 års rapport. De framsteg som 

gjorts inom det ryska rättväsendet, som de nya civil- och strafflagarna, att tilltalade har rätt att 

träffa en domare inom 48 timmar samt införandet av juryrättegångar i allvarligare fall, 

överskuggas av den ryska elitens försök att använda domstolar och rättsliga instanser för att 

uppnå egna politiska mål.104 

3.3.3 Korruption hos eliten 

Ett av de mest framträdande dragen i den ryska politiken sen Sovjetunionens fall är 

framväxandet av en ny företagselit som har starka band till staten. Mellan politiker och 

mäktiga affärsmän har ett sorts ömsesidigt utnyttjande och beroende formats. Affärsmännen 

behöver licenser, tillstånd, kontrakt, dispenser och andra fördelar från regeringen, menar 

Remington, och tillägger att politiker i sin tur behöver finansiellt stöd, exempelvis kampanjer 
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och politiskt stöd. Tidigare under sovjettiden hade Kommunistpartiet monopol på politisk 

makt. För att en medborgare skulle lyckas genomföra ett personligt mål var politiska 

kontakter eller en egen karriär inom staten det enda alternativet. I dag har den nya affärseliten, 

även kallade oligarker, skapat helt nya möjligheter för politiker och tjänstemän att skaffa sig 

en förmögenhet och för affärsmän att samarbeta med de politiska makthavarna.105 

 

Freedom House rapport framhåller att korruptionen i Ryssland har ökat under 2005 i 

förhållande till året innan. Den växande korruptionen är ett resultat av att regeringen 

centraliserat styret till statens institutioner, samtidigt som de minskat medborgarnas 

möjligheter till insyn och kontroll. Även Transparency International’s rapporterar om en 

ökande korruption i landet och placerade Ryssland år 2005 på plats 126 av 159 länder, vilket 

gör Ryssland till ett av världens mest korrumperade länder. Regeringsmakten har arbetat för 

att utöka statens roll inom energisektorn genom de delvis statligt ägda gas- och oljeföretagen 

Gazprom och Rosneft. Den ryska staten kontrollerar idag 30 procent av landets oljesektor. 

Orrtung skriver i Freedom House rapport att problemet inte är ett statligt ägande i sig, utan 

hur den ryska staten förvaltar sitt ägande. Tillväxten har minskat och det statliga ägandet har 

inte resulterat i några ökade resurser för det ryska folket, istället har individer som står nära 

regeringsmakten fått allt större tillgångar, rapporterar Freedom House. Rysslands regering 

säger sig vilja få bukt med korruptionen och arbetar därför på att kunna skriva under FN: s 

anti-korruptions konvention. Denna konvention innebär att den ryska staten återigen ges 

möjligheten att beslagta egendomar. Enligt Freedom House är rädslan stor ibland förespråkare 

för mänskliga rättigheter att den ryska staten kommer att utnyttja denna möjlighet och 

beslagta egendomar utan faktiska grunder.106 

 

3.4 Media 

Under 1990-talet var en stor del av Rysslands media privatägd, men sedan Putin kommit till 

makten har staten successivt tagit över flertalet tv-kanaler samt viktiga rikstäckande tidningar. 

Även själva tv-utbudet har förändrats sedan Putin. Flera djupdykande nyhetsprogram har 

kommit att ersättas av underhållningsprogram rapporterar Freedom House. Tv har en mycket 

framträdande roll som nyhets- och informationskälla för den ryska befolkningen. Enligt en 

undersökning från september år 2005 uppger 79 procent av den ryska befolkningen att de tre 

ryska tv-kanalerna Kanal 1, Rossija och NTV utgör deras viktigaste nyhetskälla. Alla dessa 
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tre stora tv-bolag är statligt ägda och därmed under kontroll av regeringen. Varje vecka hålls 

det möten mellan presidentens administration och tv-kanalernas chefer för att gå igenom den 

följande veckans nyhetssändningar. Freedom House uppger att presidentens administration 

håller särskild uppsikt över alla nyheter gällande situationen i Tjetjenien. Enligt Freedom 

House skall den presidentiella administrationen ha uppmanat alla representanter för 

elektronisk media att byta ut frasen ”tjetjensk terrorism” mot ”internationell terrorism”.107 

 

Samma år som Putin kom till makten påbörjades rättsliga processer mot två av de största tv-

bolagen i Ryssland, NTV och TV-6. Tv-kanalerna ägdes då av två av Rysslands mäktigaste 

oligarker, Vladimir Gusinskij och Boris Berezovskij som båda två hamnat på kant med den 

nya presidenten. Gusinskij ägde år 2000 det enda privata tv-bolaget med nationell täckning 

och hade en stab av journalister som ofta utryckte sig kritiskt mot den politiska eliten. I juni 

2000 blev Gusinskij anklagad för att förskingrat statliga medel och bara en kort tid senare 

började statligt ägda Gazprom som hade lånat ut pengar till Gusinskijs mediebolag att kräva 

tillbaka sitt lån. Gazprom vände sig till domstolen och fick rätt och kunde därmed ta över 

bolaget. Gazprom gjorde sig av med den gamla ledningen och sparkade en stor del av de 

gamla journalisterna. Flera av journalisterna från NTV gick över till TV-6, Boris Berezovskys 

bolag. Berezovskij var den största aktieägaren i bolaget, men 15 procent ägdes av oljebolaget 

Lukoil som valde att stämma Berezovskij när de gamla NTV journalisterna kom över till TV-

6. Lukoil försökte att försätta TV-6 i konkurs vilket man också lyckades med, Lukoil själva 

menar att man agerade utefter kommersiella intressen, något som inte kan stämma enligt 

Remington, då TV-6 hade börjat gå med vinst efter två år av förluster. Remington framhåller 

dessa två fall som ett exempel på hur domstolsväsendet manipulerats av den politiska eliten, 

samtidigt som president Putin lyckas förmedla ett tydligt budskap till andra mediebolag om 

hur de ska sköta sin nyhetsrapportering.108 

 

Tidningar har en större självständighet från staten än tv-kanalerna i Ryssland, på såväl 

nationell som regional nivå. De privatägda tidningarna har ett annat utrymme för att kritiskt 

granska den ryska politiken. Trots möjligheten för oppositionen att komma till tals är dessa 

tidningar ägda av mediamagnater och därmed styrs utbudet av kommersiella istället för 

statliga intressen.109 Freedom House uppger att tidningen Ekspert är en av de få verkligt fria 
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tidningar. Tidningen ägs numera av de som arbetar på den och får sina inkomster i huvudsak 

från reklamannonser. Även internet fungerar som en kontrast mot de politiska och 

kommersiellt färgade mediautbudet i Ryssland. Freedom House uppger att över 10 miljoner 

människor, ungefär 9 procent av den ryska befolkningen använde internet år 2005. Internet är 

framförallt viktig som en alternativ källa i rapporteringen om kriget i Tjetjenien menar 

Freedom House. I februari 2006 blev journalisten Stanislav Dmitrievski dömd till två år i 

fängelse, för att ha uppviglat till rasism enligt ryska myndigheter. År 2004 hade Dmitrievski 

publicerat två intervjuer i sin tidning med den nu döda tjetjenska rebell ledaren Aslan 

Maskhadov.110 

 

Den politiska elitens allt hårdare förtyck av medier har resulterat i en allt växande trend av 

självcensur ibland ryska journalister. Freedom House uppger att allt fler talkshow-värdar 

spelar in sitt program dagen innan så de själva kan gå igenom innehållet innan det sänds för 

att på så sätt undvika att stöta sig med den ryska eliten.111 

 

Lördagen den 7 oktober år 2006 hittades den kände ryske journalisten Anna Politkovskaja 

mördad utanför sin lägenhet i Moskva. Politkovskaja arbetade för den oberoende tidningen 

Nojava Gazeta och var framförallt känd för hennes granskade reportage om kriget i 

Tjetjenien. Politkovskaja var även med och medlade mellan ryska myndigheterna och de 

tjetjenska rebeller som tagit gisslan i en teater i Moskva år 2002. När hon år 2004 var på väg 

till Beslan för att rapportera om gisslandramat i en skola blev hon enligt egen uppgift förgiftad 

och var istället tvungen att uppsöka sjukhus.112 Politkovskaja är den trettonde journalisten 

som blivit mördad under mystiska omständigheter sedan Putin blev president. Inget av dessa 

mord har blivit uppklarade. Enligt CPJ, Committee to Protect Journalists, är Ryssland på plats 

nummer tre, efter Irak och Algeriet, på deras lista över länder med flest mördade journalister 

de senaste 15 åren. Innan mordet på Anna Politkovskaja hade CPJ skrivit en rapport där man 

uppger att 42 journalister har blivit mördade i Ryssland sedan 1992.113 

 

Freedom House gav Rysslands pressfrihet rankningen 6.0 år 2006, vilket innebär att man 

anser att rysk media inte är fri. Freedom House motiverar sin rankning med att Putins 
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administration fortsatt att förtrycka fri press i Ryssland samtidigt som man använder sig av 

media för att begränsa oppositionen och sprida regeringsvänlig propaganda.114 Reporters 

Without Borders årliga World Press Freedom Index rankade Ryssland på plats 147 av 168 år 

2006. Rysslands placering motiveras med att Ryssland ”continues slowly but steadily 

dismantling the free media, with industrial groups close to President Vladimir Putin buying up 

nearly all independent media outlets and with passage of law discouraging NGO activity.”115  

 

3.5 Deltagande  

3.5.1 NGOs och den ryska pluralismen 

Michael McFaul och Elina Treyger beskriver hur tiotusentals ryska medborgare 

demonstrerade mot Sovjetregimen under år 1990 och 1991. Den politiska aktiviteten i 

samhället under Gorbatjov och Sovjetunionens sista år överraskade världen och ingav hopp 

om ett framtida civilsamhälle som en viktig drivkraft i demokratiseringsprocessen av den nya 

staten Ryssland. I början av 2000-talet fanns mer än 200,000 aktiva NGOs i Ryssland. Trots 

antalet verksamma NGOs i landet har de enligt McFaul och Treyger inte lyckats bidra till 

någon konsolidering av demokrati som organisationerna själva, dess observatörer och dess 

supportrar hade hoppats på 10 år tidigare. Möjligheterna för civilsamhället att påverka den 

inhemska politiken var större i slutet av Sovjettiden än vad de är idag, skriver McFaul och 

Treyger. Det ryska civilsamhället är idag kraftlöst, apolitiskt och beroende av västerländska 

donationer för att kunna verka. Civilsamhället har idag lite möjligheter att påverka statens 

agerande och man saknar kapaciteten för att kunna spela en betydande roll som medlare 

mellan statliga och individuella intressen. Samtidigt har civilsamhället lite att sätta emot när 

staten arbetar aktivt för att begränsa dess samhälliga friheter och rättigheter.116 

 

President Putin vill gärna se sig själv som en förespråkare för ett väl fungerande 

civilsamhälle, trots detta har han och hans administration de senaste sex åren arbetat aktivt för 

att begränsa medborgarnas möjligheter till att fritt kunna engagera sig utöver den traditionella 

politiska arenan. Michael McFaul och Elina Treyger menar att Putins föreställning om ett 

civilsamhälle, är ett civilsamhälle där samhällig aktivism och deltagande går hand i hand med 
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ett starkt stöd för staten. Enligt McFaul och Treyger lär Putin en gång tilltalat en grupp med 

journalister från Moskva och framhållit att deras jobb var att stödja staten och ingenting annat. 

NGOs i Ryssland understryker att deras situation har försämrats sedan Putin kom till makten. 

Trakasserier från den ryska polisen och den federala säkerhetstjänsten, FSB, riktat mot NGOs 

och andra oberoende organisationer har ökat. Trots det försämrade tillståndet för 

civilsamhället under president Putin, är de taktiker som idag används i stor utsträckning ett 

arv från Putins föregångare Jeltsin och därmed menar McFaul och Treyger att hela skulden 

för klimatet i dagens Ryssland inte kan läggas på president Putin.117 

 

I slutet av år 2005 utarbetande det ryska parlamentet en ny lag för att ytterligare begränsa 

ryska och utländska NGOs. Putin godkände lagen som började gälla den 18 april år 2006. 

Freedom House rapporterar att kritiker mot den nya ryska lagen är rädda för att den ger för 

stor makt till ministeriet som är ansvariga för registrering av NGOs, vilket i praktiken innebär 

att ministeriet kan utnyttja den nya lagen för att stänga ner organisationer som inte gillas av 

regeringen. Ministeriets ansvariga för NGO registrering har rapporterat att de stängde ner 300 

NGOs under år 2005 och att de har ytterligare 400 organisationer under utredning. Trots det 

hårda trycket från den politiska eliten gick 1300 NGOs den 22 november år 2005 ut med ett 

uttalande där demonstrerade mot de nya hårda lagarna och kritiserade Kreml för hur lagen 

hade utarbetats, bakom stängda dörrar och utan att rådfråga några NGOs.118 

 

Registreringsprocessen var redan innan den nya lagen väldigt komplicerad menar McFaul och 

Treyger. Bland annat måste en organisation som vill registrera sig i Ryssland uppvisa att de 

redan har en kontorslokal och representation i minst 46 av 89 regioner. Att återregistrera en 

tidigare godkänd organisation kan vara minst lika svårt. McFaul och Treyger hävdar att 

regeringen arbetar aktivt för att hindra alla potentiella hot mot den ryska makten att 

återregistera sig. Enligt människorättsorganisationen Glasnost Public Foundation riktar sig 

regeringen framförallt mot människorättsorganisationer, miljögrupper och oberoende 

fackföreningar. Även icketraditionella religiösa grupper har det svårt att verka i Ryssland. 

Redan under Jeltsin var de ryska lagarna väldigt diskriminerande och ödet för religiösa 

grupper utöver traditionell kristendom, judendom, islam och buddhism, avgörs av lokala 

tjänstemäns tyckande. En av de mest uppmärksammande händelserna var när Frälsningsarmén 

nekades att registrera sig i Moskva. Anledningen var att organisationen är av militär karaktär 
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och att medlemmarna bär uniformer och innehar militära titlar och därmed kan 

Frälsningsarmén utgöra ett hot mot den ryska regeringen.119  

 

För att visa sin välvilja mot NGOs grundade Putin och hans administration The Civic 

Chamber. Medlemmarna i The Civic Chamber är utvalda av presidenten och består av 

kändisar, Kreml-vänliga aktivister, advokater, affärsmän och enligt Freedom House endast av 

en handfull kritiker. The Civic Chambers uppgift är att övervaka regeringen, Duman, media 

och lagväsendet. Freedom House menar att det är väldigt osannolikt att The Civic Chamber 

kommer att utföra sina föreskrivna funktioner i verkligheten, istället menar man att detta nya 

organ endast är ytterligare ett försök från regeringens sida för att kontrollera landets NGOs 

samtidigt som man försöker ge regeringen ökad legitimitet .120 

3.5.2 Folkets förtroende för den politiska eliten 

Vladimir Petukhov och Andrei Ryabov menar att trots Putins allt hårdare politik, är det få 

ryssar som oroar sig för att president Putin kommer att återinföra ett fullskaligt auktoritärt 

styre. Istället hävdar författarna att det inte är ett överdrivet starkt styre som oroar den ryska 

befolkningen utan ett svagt styre, som när Jeltsin var president. Den ryska befolkningen är 

mer rädda för ett svagt styre som inte lyckats upprätthålla ordning och stabilitet än ett styre 

där all makt ligger endast hos några få. Enligt en undersökning från år 2000 svarade 81 

procent av den ryska befolkningen att ordning var viktigare än demokrati, om man var 

tvungen att välja mellan de två.121  

 

Stark tilltro till presidentämbetet och Vladimir Putin tycks vara ett genomgående drag i de 

undersökningar som presenteras i Between Dictatorship and Democracy samt Politics in 

Russia. I en undersökning från år 2004 blev ryska medborgare tillfrågade om vilka 

institutioner de har förtroende för. Presidenten hamnade i topp, hela 76 procent av den ryska 

befolkningen uppgav att de har förtroende för presidenten. Undersökningen tydliggör 

samtidigt en stark misstro mot Duman och politiska partier, där endast 12 procent respektive 

13 procent uppger att de har förtroende för dem. En annan undersökning som presenteras i 

Remingtons bok visar även den på samma sak som tidigare. Som svar på frågan ”Vem litar du 

                                                 
119McFaul & Treyger, 2004,”Civil Society”, s 161-162 
120 Orrtung, 2006 
121 Petukhov, Vladimir & Ryabov, Andrei, (2004),”Public Attitudes About Democracy ”, i McFaul, Michael, 
Petrov, Nikolai & Ryabov, Andrei (red.), Between Dictatorship and Democracy: Russian Post-Communist 
Political Reform, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, s 161-162 



 

46 

på?, har majoriteten valt familj och vänner, på tredje plats kommer president Putin och endast 

2 procent uppger att de litar på Duman. Remington menar att tendenserna är tydliga, den 

ryska befolkningen har väldigt liten tilltro till dagens politiska system trots deras förtroende 

för presidenten. Remington menar att sen Putin kom till makten har hans stöd från den ryska 

befolkningen varierat mellan 70 till 80 procent, vilket är större förtroende än till någon annan 

ledare eller institution.122 

 

Remington menar att Putin har lyckats med att själv ta äran för Rysslands framsteg för att låta 

regeringen ta skulden för landets problem. Enligt en landsomfattande undersökning i mars år 

2004 ska 68 procent av den ryska befolkningen ha svarat att de håller med om påståendet att 

en koncentrering av makten hos president Putin skulle vara bra för Ryssland. Samtidigt visar 

en undersökning från december år 2003 att få ryssar anser sig ha något större inflytande över 

den politiska eliten. 42 procent tycker att deras inflytande över auktoriteten förblivit 

oförändrad över de senaste 10 åren. Endast 13 procent anser att deras möjligheter till 

inflytande har förbättras, medan 36 procent anser att deras möjligheter till inflytande har 

försämras.123 

 

3.6 Sammanfattning 

Trots en relativt lovande utveckling på tidigt 1990-tal, med en ny konstitution och införande 

av demokratiska institutioner har Ryssland idag styrt av vägen mot demokrati och med hjälp 

av president Vladimir Putin istället gått mot en allt mer sluten och kontrollerad regim. 

Valsystemet har successivt utarmats och den ledande elitens makt har begränsat oppositionens 

möjligheter att nå ut till det ryska folket. En ensidig mediarapportering och nya lagreformer 

har gett Vladimir Putin och hans Enade Ryssland nästintill obegränsad makt.  

 

Rysslands nya konstitution som trädde i kraft år 1993 blev på många sätt ett uppbrott från det 

gamla Sovjet, maktbalans etablerades och medborgarnas civila och sociala rättigheter kom att 

sättas före statens. Enligt kritikerna är den ryska maktbalansen långt ifrån jämn, 

konstitutionen ger presidenten alltför stor makt och parlamentet alltför liten. Konstitutionens 

utformande i kombination med det senaste valets resultat har gett president Putin en mer eller 

mindre obegränsad makt över Ryssland. Den ryska konstitutionen uppfyller idag de mest 

grundläggande kriterierna för en demokrati, men problemet är att den politiska makten har 
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varit mycket framgångsrika i att underminera dem. I rapporter från bland andra Freedom 

House påpekar man Putins skicklighet i att använda relativt lagliga medel för att trakassera 

och motarbeta Kreml-kritiska individer. Korruptionen har länge varit en del i det ryska 

samhället. Den ryska staten har i dag stora ekonomiska tillgångar, problemet är bara att dessa 

tillgångar inte tillkommer det ryska folket utan endast en liten maktelit som håller sig väl med 

presidenten.  

 

Sedan Putin kom till makten har nästintill all media kommit att hamna under statlig kontroll. 

Framför allt har Putin tagit över de största tv-kanalerna i landet som fungerar som den 

viktigaste nyhetskällan för 8 av 10 ryssar. Även om tidningar i större utsträckning har 

möjlighet att verka utan statlig inblandning är dess upplagor mycket små i förhållande till tv-

kanalernas möjlighet att nå ut till befolkningen. Allt hårdare kontroll och ökade trakasserier 

har format ett klimat av självcensur hos ryska journalister.  

 

Trots att Vladimir Putin själv ser sig som en förespråkare av ett starkt och aktivt civilsamhälle 

har det ryska civilsamhället kommit att kraftigt begränsats under de senaste åren. NGOs i 

Ryssland framhåller att deras situation har försämrats sen Putin kom till makten. 

Möjligheterna att registrera och återregistera sig har blivit ännu svårare och trakasserier från 

såväl polis som säkerhetstjänst har ökat. Trots att Rysslands demokrati blivit allt mer urholkad 

för varje år sedan Putin kom till makten, har presidenten ett starkt stöd hos det ryska folket. 

Presidenten har stort förtroende hos befolkningen medan man har ett svagt förtroende för 

politikerna i Duman och de politiska partierna. 

 

Dimensioner Ryssland 

Val Val är en obligatorisk företeelse som är inskrivet i konstitutionen. Trots förekomsten av en 
opposition, har ett maktskifte aldrig kommit till stånd sedan Sovjetunionens fall och troligtvis 
kommer det inte heller att ske inom den närmsta framtiden. Den politiska regimen arbetar aktivt 
för att begränsa oppositionens utrymme. Korruption är mycket vanligt. 

Ledarskap Den ledande eliten och framför allt presidenten har nästintill obegränsad makt. Den ryska 
maktbalansen har i stort sett försvunnit. Presidentens parti har majoritet i parlamentet och 
rättväsendet är långt ifrån självständigt. Statliga medel används för att förtrycka oppositionen 
och politiskt oliktänkande. Ledarskapet legitimerar sitt styre med att man bringar ordning och 
stabilitet till landet. 

Deltagande NGOs möjligheter att verka i landet har kraftigt försämrats. Civilsamhället är kraftlöst och 
beroende av utländska donationer för att kunna verka. Medborgarnas förtroende för det politiska 
systemet är svagt, men förtroendet för presidenten är starkt.  

Media Fria och självständiga medier är lagliga, men staten kontrollerar numera majoriteten av det ryska 
mediautbudet. Den ledande eliten använder sig av media för att begränsa samt smutskasta den 
politiska oppositionen. Självcensuren hos de ryska journalisterna är utbredd. 

Figur 4: Kort sammanfattning av den ryska regimen i fyra dimensioner
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4 SLUTSATSER 
 
4.1 Presentation av slutsatserna 
 

Att vissa forskare har uppmärksammat fenomenet hybridregimer de senaste åren har lett till 

en omvärdering av 1990-talets forskningsinriktning inom transitionsparadigmet. De senaste 

årens forskning kring hybridregimer vittnar om en påbörjad process för att hitta en ny 

analysmodell för länder som inte tycks gå mot en demokrati trots en tidigare regimförändring. 

Att forskningsområdet kring hybridregimer är så pass nytt bidrar till att det finns nästintill lika 

många benämningar av fenomenet som det finns demokratiforskare. Vi skulle vilja påstå att 

det finns en viss begreppsförvirring inom forskningsområdet.  

 

Trots olika forskares skilda benämningar fann vi dock i begreppen competetive authoritarian 

regime, electoral authoritarian regime, dominant-power politics regim samt feckless 

pluralism regim flera gemensamma drag. Förekomsten av val är ett av hybridregimens 

främsta karaktärsdrag. Hur valen i praktiken genomförs kan emellertid variera kraftigt från 

regim till regim. I en electoral authoritarian regime är valen hårt kontrollerade av den 

politiska eliten och konkurrensen är långt ifrån rättvis, valen är mer eller mindre en fasad för 

demokratisk legitimitet. I en competetive authoritarian regime är valen mindre förutsägbara 

och trots hårt motstånd från eliten har oppositionen större möjligheter att komma till makten. 

Således måste det finnas någon form av politisk konkurrens om makten för att ett land ska 

klassas som en hybridregim. Vidare är trakasserier, korruption och valfusk stående inslag som 

begränsar oppositionens möjligheter att komma till makten. Alltså, oppositionens chans att 

komma till makten är liten, men inte obefintlig. 

 

Även ledarskapets utformning i en hybridregim kan variera från regim till regim. I dominant-

power politics regimer är gränserna mellan den politiska eliten och staten mycket otydliga. 

Elitens hårda grepp om staten innebär att dess resurser används för egna syften och dess 

institutioner är starkt färgade av elitens vilja. I en feckless pluralism regim finns det tydligare 

gränser mellan staten och den politiska eliten. Tillskillnad från dominant-power politics 

regimer är ett maktskifte lättare att genomföra i en feckless pluralism regim. Gemensamt för 

de båda är dock befolkningens starka misstroende mot politiker. För att en regim ska kunna 

klassas som en hybridregim bör den ledande eliten i landet använda sig av statens resurser för 

att motarbeta och förtrycka oppositionen och på så sätt begränsa möjligheten till ett 

maktskifte. Den dömande makten bör ha ett visst oberoende från den ledande eliten.  
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En svag och urholkad pluralism är ett tydligt gemensamt drag hos de olika de olika 

definitionerna hybridregimen. Även om valdeltagandet i vissa hybridregimer kan vara relativt 

högt, sträcker sig det politiska engagemanget hos befolkningen oftast inte längre än så. 

Bristen på politiskt engagemang hos befolkningen går oftast hand i hand med ett 

politikerförakt. Ett civilsamhälle med pluralism existerar i hybridregimer, men den ledande 

eliten arbetar aktivt för att begränsa dess spelrum.  

 

Fria och självständiga medier är oftast lagliga i en hybridregim, men den politiska eliten 

använder sig av olika medel för att motarbeta och kontrollera de medier som inte rapporterar 

till regimens förmån. Trots elitens trakasserier spelar de obundna medierna som finns 

fortfarande en betydelsefull roll för oppositionens motstånd. Det ger en möjlighet för 

oppositionen att göra sig hörda och ventilera sina åsikter, trots under begränsade former.  

 

I skapandet av vår egen typologi har vi insett svårigheten med att göra tydliga 

gränsdragningar mellan de olika regimtyperna. Dimensionerna media och deltagande kan ses 

som extra problematiska, då skillnaderna mellan en hybridregim och en auktoritär regim kan 

tyckas vara otydliga. Särskiljandet mellan de två regimtyperna inom framför allt 

dimensionerna media och deltagande är snarare en fråga om gradskillnad. Samtidigt kan 

denna problematik lösas genom en empirisk operationalisering, där dimensionerna tilldelas 

tydliga värden som sedan fungerar som en måttstock likt Freedom House’s Democracy score. 

Trots vissa svårigheter med att konstruera en typologi anser vi att vi lyckats genomföra vårt 

huvudsakliga syfte att konstruera en analysmodell som tydligt visar hybridregimens 

karaktärsdrag. 

 

Vi valde att göra en fallstudie av Ryssland eftersom dess utveckling mot demokrati inte följt 

den linje som transitionsparadigmet förutspådde. I exempel efter exempel framstår det tydligt 

hur Ryssland inte bara avstannat i sin utveckling mot demokrati utan hur landet de senaste 

åren utvecklats till en allt mer sluten och kontrollerad regim. Om vi applicerar 

karaktärsdragen från vår typologi på dagens Ryssland finner vi tydliga likheter, se figur fyra. 

Val hålls regelbundet sedan Sovjetunionens fall, men de två senaste valen vittnar om ett 

mönster där valutgången kommit att bli allt mer förutsägbar. Ett antal partier tillåts att 

konkurrera om de 450 platserna i Duman, men dess möjligheter är kraftigt begränsade av den 

ledande politiska eliten. Detta överensstämmer med beskrivningen från vår typologi, att någon 
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form av konkurrens om makten ska förekomma. Däremot anser vi att det är så gott som 

omöjligt för en politisk opposition att komma till makten i Ryssland. År 2008 kommer 

Vladimir Putin att avgå, men mycket pekar på att nästa president kommer att bli den som är 

handplockad av Putin. Jeltsin valde Putin som efterträdare och Enade Ryssland formades för 

att säkra Putins framtid som president. Den politiska eliten i Ryssland och dess sätt att agera 

anser vi överensstämmer väl med Carothers beskrivning av det han kallar dominant-power 

politics. 

 

Ledarskapet med Putin i spetsen har under de senaste åren i Ryssland utveckling på ett sätt 

som vi anser är på många sätt är likt ledarskapet i en auktoritär regim. Men olikheten mellan 

ledarskapet i en auktoritär regim och i en hybridregim kan på många sätt vara svåra att 

urskilja. Precis som i en hybridregim är den politiska makten i Ryssland i någon form 

beroende av medborgarnas röster för legitimitet. Däremot anser vi att sedan Rysslands senaste 

val har den redan ojämna maktbalansen i stort sett försvunnit. Putins Enade Ryssland har 

numera majoritet i Duman och rättsväsendet är långt ifrån oberoende då presidenten bland 

annat håller regelbundna möten med landets tre högsta domare. Rysslands semi-presidentiella 

konstitution i kombination med en korrupt och makthungrig elit har bidragit till att Putin idag 

har en nästintill monopolitisk makt. I likhet med en auktoritär regim har Putin legitimerat sitt 

styre med att bringa ordning och stabilitet till landet.  

 

För att ett land ska klassas som en hybridregim måste det finnas någon form av verklig 

opposition i landet. Ryssland har ett civilsamhälle och det finns även en opposition som går 

emot den ledande eliten. Däremot är dess möjligheter att påverka politikens utformning är 

nästan obefintliga. Precis som beskrivs i vår typologi arbetar Rysslands ledande elit aktivt för 

att begränsa oppositionens utrymme. Vidare är även fria och självständiga medier lagliga i 

Ryssland, men Putins administration har gått så pass hårt fram emot regimkritiker att dagens 

medieklimat präglas av ensidig rapportering och omfattande självcensur hos journalister. Vi 

anser att mediautbudet i Ryssland har blivit så pass kringskuret av dagens politiska elit att det 

i viss utsträckning uppfyller den auktoritära regimens karaktärsdrag för media. De fria medier 

som fortfarande existerar i landet är alldeles för begränsade i sin omfattning för att ha 

betydelse för den inhemska politiken.  

 

Slutligen, kan Ryssland klassificeras som en hybridregim eller inte? Till att börja med råder 

det ingen tvekan om att Ryssland idag ej längre kan omnämnas som en demokrati, då 
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demokrati endast existerar i teorin eller närmare bestämt inskrivet i konstitutionen. Vi anser 

att Ryssland är en hybridregim utifrån vår typologi. Vi menar även att Ryssland har flertalet 

inslag som är överensstämmande med karaktärsdragen hos auktoritära regimer. Därmed 

menar vi att Ryssland är en hybridregim som bäst stämmer överens med Schedlers definition 

av electoral authoritarian regime samt Carothers beskrivning av dominant-power politics 

regim. Trots att vi benämner Ryssland som en hybridregim vill vi betona att de senaste årens 

utveckling gjort att landet idag knackar på den auktoritära regimens dörr.  

 
4.2 Avslutande kommentarer 
 
Vi tycker att det varit oerhört spännande och lärorikt att gräva oss ner i regimklassificeringar 

av detta slag. Problematiken kring att själva skapa en typologi över hybridregimer ligger i 

materialets begränsade omfattning. Samtidigt är det tydligt att forskning kring hybridregimer 

ligger i tiden då mer material publicerades under skrivandet av uppsatsens.  

 

Som vi tidigare har nämnt har vi under forskningens gång stött på en uppsjö av begrepp med 

olika benämningar, men som i det stora hela beskriver en och samma sak. De varianter och 

skiftningar som finns i de olika begreppen har gjort det problematiskt för oss att sammanställa 

en övergripande men samtidigt tydlig beskrivning av hybridregimens karaktär. Vi anser även 

att det har varit svårare att särskilja hybridregimen från den auktoritära regimen än från den 

demokratiska regimen. På många sätt kan hybridregimens drag tyckas påminna om den 

auktoritära regimens, fast i en sorts ”light-variant”. Fortsatt forskning inom ämnet med fokus 

på hybridregimens karaktärsdrag i förhållande till den auktoritära regimen skulle vidare vara 

intressant. Vi anser att det finns mycket kvar att hämta inom ämnet hybridregimer och därmed 

utreda begreppet vidare för på så sätt frambringa ytterligare klarhet till dess regimtyp. Vi 

anser således att det är dags att hybridregimen ska fastställas som en egen regimtyp inom 

demokratiforskningen. Vi anser att en bra uppföljning till vår uppsats skulle vara en studie där 

begreppet hybridregim ytterligare fördjupas, där dimensionerna blir tydligare empiriskt 

operationaliserbara och där fler länder med olika politisk bakgrund studeras. 
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