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Abstract 

 

Bachelor thesis in political science by Alexander Hassan, autumn 2008, “Effects of external 

factors on a nations democratisation process during the transition from authoritarian to electoral 

democratic rule – A categorical analysis” 

Supervisor: Tomas Sedelius 

 

In recent years globalization has become a hot topic in understanding the world we live in today. 

Globalization has indeed had a great impact on international relations and with it a great influence 

on the domestic conditions that determine a nation’s possibilities. It is therefore rational to hold 

true that this also would apply to a nation’s democratic process. This basic notion is what lies as a 

foundation for the thesis, where the purpose of the study is to examine the relatively new field of 

the international context and its significance on democratisation. 

The aim of the study is to examine and determine, through a categorical analysis, the 

different forms and roles that the external factors can take during the process leading up to the 

transition and implementation of an electoral democracy, the most basic form of democracy.  

The thesis thus has demanded the study and infusion of all discourses within the field of 

democratisation processes, as the only way to produce the roles and forms of the international 

contexts impact on the domestic process is through the study and determination of the different 

domestic spheres associated with the process. 

The different forms of external influences have been studied within the confines of the third 

wave of democracy, and their roles in the democratic process determined depending on the 

respective domestic spheres they affect. The significant result of the studies where chiefly that all 

forms of external influence have the possibility to affect the democratisation process indirectly as 

well as directly. Where direct influence is exerted within the political sphere of the nation; where 

the actual transition takes place, and the indirect influence is exerted through the socio-economical 

and cultural sphere; which exerts its influence in the process through the political sphere.   

   The results thus show that it is hard to draw the conclusion that an indirect form of influence 

would be superior to the direct approach or vice versa, as both are prevalent in successful 

democratic transitions.  

 

  



2 
 

1. Inledning............................................................................................................................................... 4 

1.1 Ämnesval och Syfte ..................................................................................................................... 4 

1.2 Frågeställningar ........................................................................................................................... 6 

1.3 Metodiskt tillvägagångssätt ........................................................................................................ 7 

1.3.1 Disposition ............................................................................................................................ 7 

1.3.2 Material ................................................................................................................................ 7 

1.3.3 Forskningsteknik ................................................................................................................. 8 

1.3.4 Avgränsning ......................................................................................................................... 8 

1.3.5 Forskningsproblem angående demokrati- och demokratiseringsbegreppet .................. 9 

2 Teoretisk Bakgrund .......................................................................................................................... 11 

2.1 Demokratibegreppet ................................................................................................................. 11 

2.2 Demokratiseringsprocessen i faser .......................................................................................... 12 

2.2.1 Pre-transitionsfasen (Liberaliseringsfasen) .................................................................... 12 

2.2.2 Transitionsfasen ................................................................................................................. 14 

2.2.3 Konsolideringsfasen .......................................................................................................... 15 

2.3 Klassiska analysperspektiv inom demokratiseringsprocessforskningen .............................. 16 

2.3.1 Strukturorienterade perspektivet .................................................................................... 17 

2.3.2 Aktörorienterade perspektivet ......................................................................................... 20 

- Fig.1. Aktörer i demokratiseringsprocessen, en spelteoretisk modell. .................................... 21 

2.3.3 Aktör-struktur relationen – ett ömsesidigt beroende ..................................................... 23 

- Fig.2. Ett begreppsschema över de inhemska faktorerna ....................................................... 24 

2.4 Den internationella kontexten .................................................................................................. 25 

- Fig.3. Faktorers påverkan på demokratiseringsprocessen ......................................................... 26 

2.4.1 Diffusion av demokratiska idéer ...................................................................................... 29 

2.4.2 Democracy promotion ....................................................................................................... 35 

2.4.3 En summering av internationella och inhemska faktorer på 

demokratiseringsprocessen ............................................................................................................... 43 

- Fig.4. Internationella faktorers indirekta och direkta påverkan över 

demokratiseringsprocessen ............................................................................................................. 43 

- Fig.2. Ett begreppsschema över de inhemska faktorerna ....................................................... 44 

- Fig. 5. De internationella faktorerna ...................................................................................... 45 

3 Demokratisering – empiriska nedslag ............................................................................................. 46 



3 
 

3.1 Demokratisering: vågor och motvågor .................................................................................... 46 

3.2 Tredjevågen: Demokratiseringen når globala höjder ............................................................ 47 

4 En kategorisering av indirekt och direkt påverkan ....................................................................... 49 

4.1 Diffusion ..................................................................................................................................... 49 

4.2 Villkorlig påverkan ................................................................................................................... 51 

4.3 Kontroll ...................................................................................................................................... 53 

4.4 Internationell strukturell påverkan ......................................................................................... 56 

4.5 Stöd/ Demokratibistånd ............................................................................................................ 58 

5 Extern påverkan över demokratiseringsprocessen – En analytisk kategorisering ..................... 61 

- Fig. 6. Resultat; Påverkningsform och de respektive sfärerna. ...................................................... 63 

6   Slutsats……………………………………………………………………………………..…………64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. Inledning 

1.1 Ämnesval och Syfte 

Världen har sedan den moderna demokratins genombrott i 1800-talets Frankrike och USA gjort 

enorma framsteg gentemot de konkurrerande styrelseformerna som funnits att tillgå. Demokratins 

tredjevåg, som lämnade nästintill alla regioner i världen berörda, visade klart och tydligt att 

demokratin var och är ett globalt koncept. Vissa kan till och med påstå att demokrati idag har ersatt, 

alternativt är på god väg att ersätta; suveränitetstanken som det mest betydande värdet i globala 

relationer. Detta visar därför på i huvudsak två viktiga punkter. Den första varandes att studier av 

demokrati som helhet är ytterst signifikant för en förståelse av globala relationer. Då flertalet av 

världens suveräna nationer genomgått en transition till ett mer demokratiskt styre. Det stora antalet 

demokratiska nationer idag speglar också varför demokrati blivit ett så dominant begrepp i de 

globala relationerna, då demokratiska länder genomsyras av de demokratiska värdena och en 

uppfattning av att just det demokratiska styrelseskicket är den bästa styrelseformen. Det ter sig 

därför naturligt för demokratiska nationer att vilja sprida dessa värderingar, som utgör just 

demokratin, i den globala kontexten, vilket till stor del har skett i och med främst västvärldens 

främjande av demokrati genom inte minst diverse internationella och regionala institutioner såsom 

IMF, FN och EU. Demokrati är således en viktig faktor för de globala aktörernas policyutformning 

och därför en vital del i att förstå globala relationer. 

Den andra viktiga punkten gällande demokratins betydelse grundar sig i den i princip 

rådande konsensus i den globala sfären över demokratins betydelse som det bästa styret som finns 

att tillgå. Att dra en sådan stark slutsats kan te sig något förhastat då många länder, vissa stora 

aktörer på den globala arenan, fortfarande styrs av auktoritära, sultanistiska eller till och med 

totalitära regimer. Min poäng är dock att det ändå kan anses finnas en konsensus, då även 

icke-demokratiska regimer inte gärna visar upp ageranden och strukturer som inte överensstämmer 

med de demokratiska värdena. Brott mot exempelvis mänskliga rättigheter är oftast någonting som 

en regim naturligtvis vill dölja eftersom detta möjligtvis kan leda till olika påföljder. Just 

demokratins betydelse som det bästa styret indikerar att det bör och finns ett stort behov av en 

förståelse för demokratiseringsprocesser för att möjliggöra en ökad spridning av demokratin. 

Demokratiforskning kan delas in i två stora subfält: ett utvecklande av den nuvarande 

demokratin, teoriutveckling som exempelvis deliberativ demokrati, eller forskning inom 

demokratiseringsprocesser, hur stater uppnår demokrati och genomgår de olika faserna. Denna 
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uppsats kommer att vara föremål för den senare.  

Forskning kring demokratiseringsprocesser, alternativt transitionsforskningen, har 

traditionellt intagit två forskningsinriktningar; en aktörsorienterad, samt en strukturorienterad. 

Inom dessa angreppssätt har man traditionellt endast inriktat sig på att studera de nationella 

strukturerna eller aktörernas påverkan på demokratiseringsprocessen. Tack vare den ökade 

globaliseringen och den medföljande interdependens som vi ser idag har däremot ett nytt 

perspektiv öppnat sig: den internationella kontextens signifikans hos en nations 

demokratiseringsprocess. 

Det relativt nya intresset för fältet hos internationell polititik har uppdagat ett nytt 

perspektiv för demokratiseringsforskning. Anledningen till det nyvunna intresset för 

demokratiseringsforskningen har säkerligen flera olika bakgrunder. De orsaker som jag själv kan 

uttänka är möjligtvis demokratins ökade värde och betydelse på den globala arenan och hos 

nationer/ institutioner/organisationers policyutformning. Detta kan även tänka sig vara kopplat till 

realismens avtagande betydelse vilket möjligtvis har gett plats till demokratin som en ytterligare 

dimension att räkna med för en förståelse av de globala relationerna
1
. 

Den tidigare forskningen över den internationella kontexten har vad jag kunnat uttyda 

fokuserat främst på utveckling av begreppsformuleringar samt att påvisa att den internationella 

kontexten har en viktig roll i demokratiseringsprocessen. Det finns tre bra exempel på detta; bidrag 

från Huntington, Silander och Uhlin, vilka alla refereras till flitigt i detta arbete. Vad jag däremot 

inte funnit är försök till att skapa en analytisk kategorisering av demokratiseringsprocessen som 

binder ihop de nationella mekanismerna med de internationella mekanismerna. Den uppfattning 

man får är snarare att de analyseras som två skilda fenomen, vilket kan anses något underligt då 

argumentet för den internationella kontextens betydelse inom demokratiseringsprocesser grundar 

sig på att gränsen mellan det internationella och det nationella suddats ut. Detta kan och bör 

säkerligen motiveras med att den internationella kontexten är ständigt föränderlig och att man aktar 

sig för att göra samma misstag som man gjort med den realistiska skolan för att förklara de 

internationella relationerna, alternativt världsordningen. Den tidskontextuella aspekten skall 

självklart respekteras och has i åtanke då både normer och metoder är föränderliga. Jag låter mig 

ändå försäkras om att denna normförskjutning mot den demokratiska normen från 

                                                           
1
 Goldmann, K., (1998), “International Relations: An Overview”. Goodin, R.E., Klingemann, H.-D., (ed.), (1998), A 

New Handbook of Political Science, Oxford University Press, USA, s. 402 
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suveränitetsnormen är en tendens som kommer att förstärkas och förtydligas. De internationella 

mekanismerna kommer därför fortsätta att vara en faktor i den demokratiska processen om denna 

trend åtföljs.  

Syftet med denna uppsats grundar sig således på antagandet att den internationella 

kontexten har ett stort inflytande över enskilda nationers inhemska angelägenheter och därför 

också ett inflytande över enskilda nationers demokratiseringsprocess. Målet med studien blir 

därför att undersöka hur och på vilket sätt den internationella kontexten påverkar den nationella 

demokratiseringsprocessen, där angreppssättet blir att försöka binda ihop de inhemska 

mekanismerna med de internationella mekanismerna för att skapa, om möjligt, en kategorisering 

och en modell för att förstå hur dessa interagerar och påverkar demokratiseringsprocessen. För att 

lyckas med detta behöver dock först en analytisk kategorisering av de inhemska och internationella 

faktorerna göras. Den inhemska kontexten är väl beforskad. Utmaningen ligger snarare i den 

internationella kontexten; att koppla ihop något som upplevs som två skilda diskurser; diffusion 

och demokratifrämjande. 

 

1.2 Frågeställningar 

För att genomföra en analytisk kategorisering kring förhållandet mellan den internationella 

kontexten och demokratiseringsprocessen behöver vissa väsentliga frågor adresseras. Vi behöver 

givetvis först konstatera vilka faktorerna är. Är de aktörer, strukturer eller av annan form? Dessa 

frågor behöver alla besvaras för att vi sedan vidare skall kunna identifiera hur den externa påverkan 

på den nationella kontexten ser ut och vilka former den kan ta. 

Vägen till demokrati skiljer sig oftast från stat till stat. Länder har oftast förutsättningar och 

aktörer som skiljer sig från ett land till en annan. En sund konklusion att dra är därför att även 

externa faktorer kan skilja sig i både form och utförande i en lyckad demokratisk transition. Att 

undersöka hur dessa externa faktorer varierar bland nationers olika vägar till demokrati menar jag 

därför är vitalt för att kunna bilda sig en uppfattning över om en möjlig kategorisering över olika 

internationella faktorers påverkan över de nationella faktorerna. Min huvudfråga blir därmed: 

Vilken roll och form tar externa faktorer i ett lands demokratiseringsprocess fram till och 

med en transition från ett auktoritärt till ett demokratiskt styre? 

Och mina delfrågor: 

- vilka är de inhemska faktorerna och vilken roll har de i demokratiseringsprocessen? 

- vilka är de internationella faktorerna och vilken roll har de i demokratiseringsprocessen? 
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1.3 Metodiskt tillvägagångssätt 

1.3.1 Disposition 

För att angripa själva hypotesen och mitt forskningsproblem så behöver initialt en teoretisk 

överblick av ämnet göras. Den teoretiska grunden byggs upp i något som kan liknas vid en 

systematisk redogörelse ledande fram till fältets nuvarande villkor. Jag ämnar ge läsaren en 

överblick över hur den tidiga forskningen över demokratiseringsprocessen endast fokuserat på 

inhemska faktorer och på dess strukturer och aktörer. Dessa struktur- och aktörsperspektiv ligger 

sedan som ett fundament för min studie då det är här som jag uttyder de inhemska faktorerna i 

demokratiseringsprocessen. Ett teoretiskt avsnitt tillägnat den internationella kontexten appliceras 

sedan, där subgrenen delas in i två delar; demokratibistånd/ -demokratifrämjande respektive 

diffusion (spridningseffekter).  

Målet med det teoretiska avsnittet är att uttyda de struktur- och aktör variabelkombinationer 

som finns att tillgå i den inhemska kontexten, samtidigt som jag vill uttyda de olika metoderna av 

påverkan hos den internationella kontexten.  

För att kunna definiera både betydelsen av de inhemska variablerna och främst de 

internationella, samt finna grund för min analytiska kategorisering så följer ett empiriskt kapitel. 

Detta empiriska kapitel, där jag försöker finna ett empiriskt fundament för min modell över den 

internationella kontextens påverkan över den nationella demokratiseringsprocessen, innefattas 

initialt av en kort beskrivning av de tre vågor av demokratisering, utifrån Samuel P. Huntingtons 

klassificering. Detta efterföljs sedan av en mer djupgående empirisk redogörelse av den 

internationella påverkan under tredje vågen. Resultaten analyseras sedan genom en analytisk 

kategorisering och en modell för den internationella påverkan över den inhemska 

demokratiseringsprocessen. 

1.3.2 Material 

Materialet i studien är i huvudsak av sekundär karaktär och hämtat från tre olika områden inom 

demokratiseringsforskningen. Det sträcker sig från teoretiska översikter av 

demokratiseringsprocesser, den internationella kontexten inbegripen, till material relaterat till den 

internationella kontextens betydelse, samt empiriskt material hämtat från studier med huvudfokus 

på att förstå specifika fall av demokratiseringsprocessen. Materialets validitet kan möjligen, som 

med mertalet av sekundär data, ge upphov till diskussion. De teoretiska och begreppsformulerande 

materialen ser jag däremot inte något större validitetsproblem med. Jag har även försökt hämta mitt 
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material från ett så brett spektrum som jag anser en c-uppsatts tillåter.  

När man behandlar ett normativt ämne som demokrati, även fast det är processen vi 

studerar, så måste man ändå komma till insikten att det inte går att komma ifrån en viss nivå av 

subjektivism i det tillgängliga materialet. Då min empiri uteslutande baseras på sekundärt material 

så får man finna sig i att validiteten blir något lidande. Jag ser dock inte detta som något större 

problem då själva uppsåtet med arbetet är att försöka skapa ett nytt perspektiv i en relativt ny 

diskurs genom att försöka teoretisera fram, om möjligt, en modell av den internationella kontextens 

påverkan på den nationella kontexten i demokratiseringsprocessen. 

1.3.3 Forskningsteknik 

Uppsatsen är av teoriutvecklande art, och ämnar inte att empiriskt påvisa ett kausalt samband. Att 

utveckla en teori som visar på orsak och verkan och dessutom empiriskt föra detta i bevis, är inom 

demokratiseringsprocesser, vilket kommer diskuteras, ett spår orealistiskt för en c-uppsats. 

Centralt är istället konceptuella klargöranden, såsom indirekt-/direkt påverkan på 

demokratiseringsprocessen. Studien ämnar, med hjälp av ovannämnda, förklara 

forskningsproblemet genom en analytisk kategorisering där interaktionen mellan den 

internationella och den nationella kontexten under en demokratiseringsprocess diskuteras. 

Systematiseringen av det internationella och det inhemska inom demokratiseringsprocessen har 

genomförts genom en teoretisk del, samt en bredare fallstudie som brutits ner i mindre delar för att 

bättre genomföra analysen av det sökta forskningsproblemet. Operationaliseringen av indikatorer 

har genomförts genom en analys av både den teoretiska och empiriska delen. Denna inriktning har 

tagits då själva huvudsyftet är att finna indikatorer för att utveckla själva teorin, eller mer specifikt, 

modellen. 

1.3.4 Avgränsning 

Vad begreppet demokratiseringsprocess avslöjar är att det just är en process och ingenting som 

endast uppenbarar sig. Processen innefattas därav av flera faser. Jag har i detta arbete valt att 

fokusera på de två inledande faserna vilka leder fram till och med transitionen från ett 

icke-demokratiskt till ett mer demokratiskt styre. Den uppenbara frågan som läsaren säkerligen 

ställer sig är varför jag inte inriktar mig på den sista fasen, konsolideringsfasen. En utmärkt fråga 

och även något svår att besvara. För att påstå att internationell påverkan skulle vara mer märkbar 

vid de två tidigare faserna vore att spekulera med en väldigt smal bas av selektiv empiri. 

Svaret till mitt val ligger snarare i vikten av internationell påverkan i de initierande faserna, 
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och betydelsen av ett genomförande av en demokratisk transition. Själva fastänkandet är således 

inte centralt för studien utan fokus ligger istället på hur mekanismerna bakom en transition tar 

form. En nations demokratiseringsprocess är däremot aldrig säker och kan alltid slå om. Så ett 

fortsatt stöd även under de senare faserna är givetvis av stor betydelse, om det nu är så att 

internationell påverkan är av vikt för processen. Men om vi grundar oss på det populära antagandet 

att demokratiska nationer inte initierar väpnade konflikter mot varandra alternativt löper mindre 

risk att göra det. Vilket kan ges stöd för ur en historisk kontext
2
. Så är jag beredd att göra den 

bedömningen att det finns ett större säkerhetspolitiskt intresse att undersöka hur nationer når en 

transition till ett mer demokratiskt styre. 

Vidare så har min empiri begränsas till att endast innefatta den tredje vågen ur Samuel P. 

Huntingtons definition. Jag har valt denna period då denna ligger nära i tiden och väl kan 

överensstämma med den internationella kontext vi ser idag. Det är även en väldigt intressant period 

då spelregler, samt policyfokus förändrades mycket med hänsyn till främst kalla krigets slut. Vi såg 

även under denna tid en explosion i kommunikation och ökad interdependens vilket gav nya 

möjligheter för den internationella kontextens påverkan. Läsaren kan självklart fråga sig varför jag 

inte väljer att undersöka demokratiseringsprocesser efter denna avgränsade 3:e vågen, såsom 

rosrevolutionen i Georgien. Detta kan jag endast motivera med att jag haft för avsikt att lägga mig 

inom en specifik ram ur ett tidsperspektiv, samt att jag tagit för givet innan min studie att det 

funnits mer material att tillgå då det gått en längre tid sedan tredje vågen startade. 

Avslutningsvis så bör nämnas att fokus endast lagts på att förstå interaktionen eller 

påverkan mellan den internationella och nationella kontexten. Interaktion mellan faktorer i den 

nationella kontexten eller inom den internationella har inte fokuserats på. Dessa kanaler är 

säkerligen betydelsefulla för att förstå demokratiseringsprocessen, men huvudsyftet i studien har 

varit att förstå den internationella kontextens roll genom ett nytt perspektiv och hur den påverkar 

den nationella demokratiseringsprocessen. 

1.3.5 Forskningsproblem angående demokrati- och demokratiseringsbegreppet 

Ett forskningsproblem som blir uppenbart i studiet av demokratirelaterade ämnen är att det 

innefattar normativa värderingar vilka är ett måste då demokratiska frågor inte endast kan vara av 

empirisk karaktär. Det jag undersöker i sig är transitionen till demokrati och bara själva valet av 

                                                           
2
 Huntington, S.P.(1993), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma, 

Norman, s. 29 
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forskningsfråga placerar mig i en automatisk position där jag gör en subjektiv bedömning baserad 

på att demokratin är något som stater strävar och bör sträva efter som det bästa styret. Detta gäller 

självklart även det material jag använder mig av vilket gör att även detta begränsar mig då hela 

diskursen baserar sig på den normativa värderingen att demokratin är något att sträva efter och, för 

att vara något krass, den västerländska demokratin i synnerhet
3
. 

Detta kan exemplifieras genom att de huvudsakliga klassificeringarna insinuerar att den 

liberala demokratin befinner sig högst upp på bedömningsstegen. Denna normativa bedömning 

influerar självklart även teori inom demokratiseringsprocessdiskursen då en hel del av de befintliga 

teorierna innefattas av faktorer identifierbara med de värderingar och strukturer associerade med 

den västerländska liberala demokratin. Fokuset inom den internationella kontexten blir även den, 

kanske till och med i synnerhet, ett offer för denna subjektivitet då mycket av influenserna 

härstammar just från väst. Uhlin behandlar just denna fråga i ”Democracy and Diffusion” där han 

påpekar att det finns en tendens bland forskare att utgå från att det bara finns en demokrati, den 

liberala, eftersom denne slog kommunismen. Denna typ av demokrati skall därför spridas över hela 

världen. Uhlin ser ett stort problem i att grunda sig i detta antagande när man studerar 

demokratiseringsprocesser i tredje världen, där den huvudsakliga demokratiseringen verkar, då de 

lokala aktörerna inte endast hämtar sin inspiration från väst utan även får den från källor som 

Koranen och Marx
4
. Slutsatsen som man kan dra från Uhlins resonemang är att bara för att den 

moderna demokratin uppfanns i väst så betyder det inte att den behöver se likadan ut överallt. Det 

samma bör antas gälla för de idéer, alternativt redskap, som används utifrån ett internationellt 

perspektiv. Fokuset bör därför istället läggas på att studera metodernas påverkan och inte de 

konkreta idéernas betydelse och påverkan på demokratiseringsprocesser, något som jag också 

försökt belysa och efterleva i denna studie. 

Ett annat forskningsproblem värt att nämna är att den internationella kontexten i hög grad 

har förändrats sedan första vågen vilket jag även tidigare nämnt i motiveringen till min avgränsning 

till den tredje vågen. Detta förstärks ytterligare av att den internationella kontexten även skiljer sig 

markant under tredje vågen. Det kan säkerligen hävdas att hela tidsramen faller inom den så viktiga 

globaliseringen, men faktum kvarstår att den internationella kontexten skiljer sig avsevärt från 

                                                           
3
 Uhlin, S. (1995), Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy 

Actors, Lund University, Lund, s. 9 
4
 Uhlin, S. (1995), Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy 

Actors, Lund University, Lund, s. 9 
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kalla krigets slut och även kan många hävda sedan 11 september 2001. Det som jag pekar på främst 

och som har sin grogrund i kalla krigets slut är öppning för demokratibistånd och dess vikt i den 

västerländska policy utformningen mot främst utvecklingsländer
5
. Demokrati- och Mänskliga 

Rättighetsnormen (MR) har på allvar utmanat suveränitetsnormen i dagens globala arena. Den 

höga acceptans, åtminstone ökande genomförandet, av militära interventioner för den ”goda sakens 

skull” (demokrati & MR) hade tidigare varit, om inte högst otänkbart åtminstone; föga troligt om 

inte direkta nationella intressen (säkerhet) vore hotat
6
.  

I sammanfattande ord så kan min avgränsning delas in mellan en tid där världen styrs av 

realismens maktbalanstänkande, kalla kriget, med nationella intressen som styr aktörers agerande, 

och en tid där normer och intressen är högst motstridiga varandra och där vi befinner oss i en 

övergångsperiod i hur vi definierar globala relationer.  

Jag skulle gärna vilja avgränsa mig till en tidpunkt efter åtminstone kalla kriget, men mitt 

problem blir här istället att den bredd som behövs både geografiskt och kontextuellt då går förlorad. 

Jag har därför valt att ge studien en bredare tidsram och geografisk avgränsning även om det kan 

leda till att resultaten saknar en viss del av tidskontextuell relevans. 

2 Teoretisk Bakgrund 

Jag kommer i min uppsats att luta mig starkt mot tidigare forskning inom 

demokratiseringsforskningen. Detta kommer att ske främst genom redogörelser av den tidigare 

forskningen inom ämnet vilket genomförs av två anledningar; initialt för att kunna analysera 

demokratiseringsprocesser i sin helhet, men även för att kunna definiera den internationella 

kontextens betydelse och utmynna i möjliga variabler för den kommande analysen. 

Demokratiseringsprocesser kan i stora drag delas in i två analysaspekter; det klassiska 

analysperspektivet (den inhemska kontexten) och det påbyggande analysperspektivet som handlar 

om den internationella kontextens betydelse. Jag har däremot förutom att försöka redogöra för 

dessa valt att inleda med att definiera de centrala begreppen och innebörden hos 

demokratibegreppet för att ge läsaren en god introduktion inför teorifördjupningen.   

2.1 Demokratibegreppet 

En central frågeställning att ta ställning till i studiet av demokratisering är vad som definierar en 

demokrati. Detta är självklart även centralt i denna studie. Jag har i min uppsats valt att vara något 
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generös vad gäller statens nivå av demokratisering. Något som avslöjas i mina frågeställningar är 

att jag valt att avgränsa mig till nationer som genomgått en demokratisk transition. Detta innebär 

således, vilket även kommer framgå längre fram i detta kapitel, att nationen inte behöver vara en 

konsoliderad demokrati (med andra ord något som närmast kan liknas en liberal västerländsk 

demokrati).  

Vad som definierar en transitionell demokratisk regim kan verka något oklart och kan 

därför nödvändigtvis förklaras redan här. En regim innefattas av normer, mål och en struktur av 

auktoritet vilket utmärker dess karaktär. Silander har delat in regimer inom fyra olika definitioner 

vilket kan te sig något förenklat, men vilket samtidigt är väldigt funktionellt och passar min studie 

väldigt väl då några smalare ramar inte behöver dras för att uppnå mitt syfte. Dessa är den 

liberaldemokratiska, den valdemokratiska, den auktoritära diktaturen, samt den totalitära 

diktaturen
7
. Jag har därav valt att fokusera mig på de nationer som uppnått valdemokrati till följd 

av sin transition. 

Valdemokratin kan anses vara demokrati i dess mest basala form och definieras som ett 

civilt konstitutionellt system där den legislativa och exekutiva makten tillsätts genom fria och 

rättvisa val genom universell rösträtt
8
. 

2.2 Demokratiseringsprocessen i faser 

Det som kan sägas vara det mest grundläggande inom studiet av demokratiseringsprocesser är just 

själva processen. För att kunna utmynna i de faktorer som studeras, internationella, men främst 

nationella, så behövs inledande en förståelse av hur den demokratiska processen hos ett land ser ut. 

Demokratisering utgörs av en politisk förändring som rör sig i en demokratisk riktning
9
. 

Det är således en process, en demokratisk process, som innefattas av tre huvudsakliga faser: en 

pre-transitionsfas (liberaliseringsfas), en transitionsfas och en konsolideringsfas. 

2.2.1 Pre-transitionsfasen (Liberaliseringsfasen) 

Den inledande fasen; Pre-transitionsfasen eller liberaliseringsfasen, innebär att det sker en öppning 

i det icke-demokratiska landet som ger en minskning av det politiska förtrycket och en ökning av 
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de civila fri – och rättigheterna
10

. En samhällelig pluralism uppenbarar sig i den socioekonomiska 

och/ eller den politiska arenan. Detta öppnar upp för icke-statliga organisationer att verka, ger en 

friare media, rätten till att samlas och debattera, samt i viss mån demonstrera
11

.  

Det intressanta med själva liberaliseringsfasen är att den oftast initieras av regimen självt 

med motivet att försöka legitimera sitt styre medans det i själva verket oftast kan leda till sitt fall
12

. 

Regimen gör självklart inte denna förändring utifrån ett utilitaristiskt perspektiv, utan är säkerligen 

medveten om att det finns risker med öppningen, men ser samtidigt inget annat alternativ till att 

stävja den kris som är i skede att uppstå. Själva krisen eller kaoset, som är ett måste för att en 

liberalisering kan ske, materialiserar sig i huvudsak av två olika anledningar vilka båda härleds till 

det politiska klimatet. Den inomorganisatoriska krisen som kan uppenbara sig är oftast av 

ekonomisk karaktär. Regimen ifråga kan ha motiverat sin legitimitet genom att man prioriterat 

ekonomisk utveckling framför en demokratisering av nationen. När regimen då inte påvisar goda 

ekonomiska resultatet så leder detta självklart till att legitimiteten ifrågasätts och att vissa 

strategiska sociala grupper ifrågasätter regimen. Den kan dock även uppstå i en militärregim där 

man motiverat säkerhet och stabilitet och där dessa motiv eventuellt antingen har försvunnit eller 

där regimen misslyckats. Ett bra exempel i detta fall är Argentina och dess misslyckande i 

Falklandskriget
13

.  

Den andra externa krisen som kan uppstå kännetecknas av att en samhällelig kris uppstår i 

form av att det sker en tillväxt eller diversifiering av sociala krav, möjligtvis till följd av ökad 

ekonomisk tillväxt, vilka inte kan sägas överensstämma med regimen. En politisk opposition kan 

således få ett utökat stöd alternativt att nya sociala krav uppstår. Något paradoxalt kan tyckas då 

regimens legitimitet kan ifrågasättas och en liberalisering initieras både när det går oväntat bra för 

landet och även när det går oväntat dåligt.  

Dessa två huvudfaktorer ger oss således möjligheten till förändring, men den ger oss inte 

instrumenten för att en förändring eller transition kan ske. Dessa relateras snarare till aktörerna i 

demokratiseringsprocessens ageranden. Avgörande för att en liberalisering skall leda till att 
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regimen faller är att det politiska samhället enar sig och organiserar sig. Det kan även lätt leda till 

konflikter efter regimen har fallit när man ska forma demos och politi för nationen
14

. I dessa 

omtumlande förhållanden så har den internationella kontexten en roll att fylla och icke statliga 

aktörer, som så väl andra externa aktörer ges utrymme att påverka processen genom både direkt 

och indirekt påverkan.  

Externa influenser, i form av exempelvis demonstrationseffekter, kan även till viss del 

anses vara allra viktigast under liberaliseringsfasen. Eftersom nationen är som mest instabil då elit 

och opposition letar efter nya vägar för att förändra status quo. Om ett land går från pre- transition 

till transition beror på styrkan av hindren och närvarandet av utlösande faktorer eller accelererande 

faktorer som kan skynda på processen.  

De mest utmärkande dragen för pre-transitionsfasen är delningen mellan den politiska 

eliten och befolkningens ökande krav för demokratisering. Fasen blir således definierande och 

avgörande eftersom det är här i denna initiala fas som de demokratiska alternativen mot den 

auktoritära regimen formuleras
15

.  

Summan av liberaliseringsfasen är att det är en definierande fas då det är här som hela 

demokratiseringsprocessen initieras och ett demokratiskt alternativ kan ta form. Det finns även 

stora möjligheter för internationell påverkan, vilket kanske även är ett måste för en framtida 

transition. Vad som därtill kan uttydas ur fasen är att strukturella faktorer säkerligen har en 

betydelse i fasen. Aktörer verkar däremot vara en mer central del i processen då vi tar elit och 

opposition relationen i beaktning. Detta kommer dock att behandlas mer ingående längre fram i 

detta teoretiska avsnitt.  

2.2.2 Transitionsfasen 

Transition till demokrati innebär en regimförändring från en icke-demokratisk till en i förstahand 

valdemokratisk regim
16

. Styrelseskicket förändras därmed till ett system där en regim vinner 

makten genom tävlan baserad på folkets preferenser. Detta innebär mer specifikt rätten att rösta på 

konkurrerande partier i ett rättvist och fritt val där resultatet respekteras. Det skall även i 
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styrelseskicket finnas ”checks & balances” (maktdelning) mellan den dömande, exekutiva och 

lagstiftande makten, samt en etablering av konstitutionalism och rättssamhälle
17

. Denna formella 

etablering av demokrati innebär dock inte att processen har säkerställts. 

Demokratiseringsprocessen är inte en linjär process och så länge den inte konsoliderats kan 

den gå tillbaka. Reglerna för det politiska systemet är nämligen inte ännu klart definierade eller 

institutionaliserade
18

. Många nationer som genomgått en transition har blivit vaga valdemokratier 

där det visserligen upprättas fria och rättvisa val, men där det återfinns politiska, ekonomiska, 

sociala hinder för att demokratiseringsprocessen kan konsolideras eller åtminstone i viss mån 

genomsyras av demokratisk institutionalisering. Deltagandet i politiken blir med andra ord lågt och 

ansvarsutkrävandet därefter. Detta ger ett samhälle med motstridiga demokratiska och 

odemokratiska tendenser där deltagande och friheter begränsas, övergrepp mot mänskliga 

rättigheter förekommer, styret har personifierade influenser, inslag av okontrollerad mobilisering 

som hotar stabiliteten och där icke-demokratiska aktörer såsom militär influerar den politiska 

processen
19

. Processen är således långt ifrån över. Viktiga interaktioner mellan aktörerna sker 

fortfarande och de strukturella förutsättningarna spelar en roll i hur den demokratiska utvecklingen 

fortskrider. Det kan därför antas att den internationella kontexten fortfarande är av betydelse även 

om den möjligtvis tar en annan form av påverkan. 

2.2.3 Konsolideringsfasen 

Denna fas är inte i fokus i detta arbete på grund av tidigare stipulerade anledningar i avgränsningen. 

Det är dock av vikt att förklara denna fas så att en helhetsbild av den demokratiska processen 

utifrån ett fördjupningsperspektiv kan återges. En redogörelse av denna ger även ljus till och 

förstärker de argument stipulerade i den tidigare avgränsningen till varför jag valt att exkludera 

denna fas i min undersökning av den internationella kontextens påverkan. 

Konsolideringsfasen inkluderar regimen och samhället i stor skala till skillnad från 

transitionsfasen. En fördjupning av demokratin vilket ger stabilitet, kontinuitet och överlevnad. 

Förutom fria och rättvisa val ger den ett politiskt samhälle där institutioner genomsyras av en hög 

nivå av politiska rättigheter och civila friheter. Den sociala kulturen och institutionerna förlikar sig 
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därmed med de demokratiska normerna
20

.  

Det finns en liten åtskillnad i innebörden av konsolideringsfasen. Utifrån Linde och 

Ekmans formulering så kan den tolkas som en distinkt ändfas åtföljt av transitionen. Medan 

Silander hävdar att den inte är en ändfas utan även den är under ständig förändring
21

. Att definiera 

när en nation är fullständigt konsoliderat, om den nu kan bli det, är ytterst svårt. Det som däremot 

kan slås fast är att en stat som konsolideras med demokratin kan nästan omöjligt återgå till ett 

icke-demokratiskt styre vilket ger en annan trygghet än transitionsfasen
22

. 

Något som kanske redan har uppenbarat sig är att själva transitionsfasen inte präglas av 

medborgerligt deltagande, utan snarare påverkas av elitens acceptans. Däremot så har 

konsolidering mer med medborgare att göra då det krävs att den slår rot hos denne för att 

demokratin skall överleva
23

. Detta innebär att värderingar får en mer central betydelse, mer 

specifikt demokratiska sympatier hos medborgare. Validering av indikatorer skulle bli betydligt 

svårare, då en annan infallsvinkel relaterat till värderingar i samhället här skulle vara ett 

ändamålsenligare alternativ. Konsolideringsfasen verkar inte heller expandera de metoder som 

implementeras av den externa kontexten, utan snarare så är alternativen för den externa kontexten 

färre än under tidigare faser eftersom transitionen redan ägt rum. Fasen är således överflödig för en 

kategorisering av den externa kontextens metoder för påverkan över demokratiseringsprocessen.  

Huvudmålet med denna redogörelse av transitionsfaserna har syftat till att förstå själva 

övergångarna i processen. Den ger oss ingen adekvat bild av faktorerna bakom själva 

övergångarna. Perspektivet som däremot försökt förklara just detta är de klassiska 

analysperspektiven.  

2.3 Klassiska analysperspektiv inom demokratiseringsprocessforskningen 

Den tidiga inriktningen i demokratiseringsforskningen var fokuserad på främst strukturella orsaker 

till länders demokratiseringsprocesser. Denna diskurs fick dock se sig i viss mån besegrad av det 

aktörsorienterade perspektivet vilket uppkom då strukturella perspektivets indikatorer, som 

teorierna baserades på, inte nödvändigtvis överensstämde med de strukturella omständigheterna 
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som återfanns i vissa nationer som genomgått transitioner till demokrati. Det aktörsorienterade 

perspektivet som namnet avslöjar är just inriktat på aktörers påverkan över 

demokratiseringsprocessen. De två inriktningarna skiljer sig markant från varandra. De har dock en 

gemensam nämnare; vilket kan ses som en brist utifrån ett bredare perspektiv, ingendera tar hänsyn 

till den internationella påverkan över just dessa strukturer och aktörer.  

Uppsatsens fokus ligger självklart i att studera den internationella kontextens betydelse och 

påverkan, men för att kunna förstå dess effekt så måste först en förståelse av vad det är de påverkar 

erhållas. Jag ämnar därför först och främst att beforska den inomkontextuella processen. 

Utgångspunkten blir här de klassiska analysperspektiven. Där jag utifrån dessa utvinner de 

inhemska mekanismerna avgörande för demokratiseringsprocessen, för att sedan studera deras 

relation till de internationella faktorerna utarbetade ur det internationella perspektivet.  

2.3.1 Strukturorienterade perspektivet 

Som tidigare påpekats så ligger fokuset inom detta perspektiv på de underliggande inhemska 

strukturerna
24

. Demokrati är enligt perspektivet endast möjlig under vissa föreliggande 

förutsättningar vilket således gör det deterministiskt. Dess vanligaste förklaringsfaktor är 

ekonomisk utveckling, eller den bredare benämningen modernisering. Denna används dock idag 

främst för att förklara demokratins överlevnad då det finns ett starkt empiriskt samband för det
25

.  

Det går däremot inte utifrån detta argument att helt bortse från att ekonomisk utveckling har 

en betydelse för demokratiseringsprocessen. Ur denna uppfattning så växte det socioekonomiska 

perspektivet fram och ur det beroendeskolan och moderniseringsskolan. Beroendeskolan grundade 

sig i två strukturella teser; att auktoritära regimer, byråkrater och det internationella kapitalet var 

beroende av varandra, och att; den västerländska exploateringen och fortsatta imperialism efter 

kolonialismen var upphovet till att sociala och ekonomiska motsättningar förekom inom 

utvecklingsländer. Enkelt uttryckt så var länderna låsta i en struktur där eliten var rik och folket 

fattigt och därför lyste demokratin med sin frånvaro
26

. Skolan hade således en utpräglad 

internationell karaktär då de inhemska strukturerna var ett resultat av den större internationella 

kontexten.   

                                                           
24

 Linde, J. et. al, (2006), Demokratiseringsprocesser: teoretiska ansatser och empiriska studier, Studentlitteratur, 
Lund, s. 73 
25

 Linde, J. et. al, (2006), Demokratiseringsprocesser: teoretiska ansatser och empiriska studier, Studentlitteratur, 
Lund, s. 74 
26

 Silander, D. (2005), Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and Significance of Democracy 
Promotion, Växjö University Press, Växjö, s. 80 



18 
 

Moderniseringsskolans fokus låg främst på ekonomisk tillväxt, men även i ljuset av 

avkoloniseringen under 60-talet fanns fokus på stabilitet och politisk ordning
27

. 

Lipset fann att modernisering och högt BNP främjade demokratisering. Högt BNP gav även 

konsoliderade demokratier. Han jämförde med stabila och instabila demokratier/diktaturer och 

fann att stabila demokratier baserade sitt politiska system på höga nivåer av socioekonomisk 

utveckling. Demokratiseringen inom andra och tredje vågen ger även stöd för denna tes då denna 

skedde efter stor global ekonomisk tillväxt där länderna genomförde sin transition med stark 

ekonomi. Senare forskning har däremot visat att det är effekten av ekonomisk tillväxt på sociala 

strukturer och inte tillväxten i sig som bidragit till demokratiseringen. Socioekonomisk tillväxt är 

därför en gynnsam faktor för demokratisering om: en stat utvecklas över lång tid så att alla 

moderniseringskonsekvenser, som välstånd, hälsa, teknologi och utbildning, har tid att 

ackumuleras. Detta triggar ett öppnande av samhället och bidrar till en större pluralism vilket 

tvingar regimen att ta ställning till att antingen tillåta liberaliseringen och kanske som följd en 

transition eller att förtrycka den socioekonomiska tillväxten. Om regimen hindrar den 

socioekonomiska tillväxten så riskerar man dock att förlora sin legitimitet eftersom det inte går att 

hävda att det genomförs för nationens bästa. Samtidigt, om liberaliseringen tillåts så riskerar man 

att nå slutmålet av en transition med fria val där regimen löper stor risk att förlora makten
28

. Det är 

således en ”no win situation” för regimen. Det är även ett argument för att aktörer är irrelevanta i en 

demokratiseringsprocess då det inte spelar någon roll hur de agerar då de strukturella krafterna har 

satt igång så kommer en demokratisering att ske. När vi samtidigt tar i beaktning att alla länder mer 

eller mindre är kopplade till den globala ekonomin så är det svårt att inte hävda att 

demokratiseringen ur detta synsätt inte i viss mån påverkas av den internationella kontexten; 

genom konjunktursvängningar osv.   

Moderniseringstesen innehåller även en aspekt som är relativt nära ett aktörsorienterat 

perspektiv. Närmare bestämt att sönderfallet av en regim på grund av dåliga resultat ger ett 

ifrågasättande av hur funktionell den är i att upprätta välfärden. I en demokratisk nation vore detta 

ifrågasättande inte ett problem då det vore tillräckligt att byta ut styret, men i en diktatur så krävs ett 
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byte av system
29

. 

Moderniseringsskolan ställdes däremot, som tidigare påpekats, inför problem. Länder med 

relativt hög moderniseringsgrad demokratiserades inte i den takt som kunde antas överensstämma 

med de kriterier stipulerade av skolan, medan andra länder med relativt låg moderniseringsgrad 

faktiskt demokratiserades. En vidareutveckling av teorin utvecklades därför. Det fastställdes att 

även en industrialisering är nödvändig för processen. Detta medför enligt skolan att en bred och 

stark medelklass och arbetarklass växer fram vilket, enligt skolan, anses vitalt för den 

demokratiska processen. För om det bara skulle föreligga hög tillväxt och modernisering utan 

intensiv industrialisering så skulle vi se ett samhälle inte helt olikt Japan i början av 1900-talet där 

godsägare erhöll oproportionerligt stort inflytande. Det behövs således en bredare 

kommersialisering och en fri marknadsekonomi. Slutsatsen som vi därför kan dra är att demokrati 

troligtvis uppstår i industrialiserade samhällen, men inte hos agrara
30

.  

Problemet med denna slutsats är dock i dagens ljus av demokratisering, och främst när vi 

undersöker tredje vågen, att flera länder som hade industrialiserats och uppnått en hög 

moderniseringsgrad inte demokratiserades. De främsta fallen är de oljerika länderna i Mellanöstern 

och de asiatiska Tigrarna, såsom Kina, Singapore och Malaysia. Även Centraleuropa som 

uppnådde demokrati under tredje vågen borde ha demokratiserats redan under 1960-talet då man 

hade en industrialiserad ekonomi och en hög moderniseringsgrad. Det blåste visserligen starka 

demokratiska vindar i regionen, men dessa förtrycktes då av den Sovjetkommunistiska regimen, 

som sedan under slutet av 1980 och början av 1990-talet istället skulle släppa på tyglarna för att 

möjliggöra demokratisering i regionen. Detta visar tydligt på att ytterligare förklaringsfaktorer är 

centrala för att förklara demokratiseringsprocessen och just detta fall kan definitivt anses vara ett 

starkt argument för att viktiga internationella faktorer föreligger i en lyckad demokratisering.  

Modernisering ledde däremot till demokratisering i länder såsom de Latinamerikanska där 

socioekonomiska strukturer var svaga och det fanns en stark godsägande överklass. Samtidigt som 

den till och med uppnåtts i afrikanska länder såsom Botswana, och i Indien där 
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moderniseringsgraden var låg
31

. Det går därför inte utifrån dessa ovannämnda teorier att definiera 

att vissa strukturer behöver föreligga för att en demokratisering kan ske. Den slutsats som vi 

däremot kan dra är att både en hög moderniseringsgrad och en väl utvecklad demokratisk kultur är 

gynnsamma för demokratisk utveckling
32

, men för att förstå demokratiseringen utifrån ett 

inhemskt perspektiv så krävs någonting mer och det är därför vi nu kommer studera det 

aktörsorienterade perspektivet. 

2.3.2 Aktörorienterade perspektivet 

Medan strukturperspektivet främst var fokuserat på förutsättningarna och antog en deterministisk 

inriktning på processen, så var aktörsperspektivet istället fokuserat på själva övergången, 

transitionen. Detta förhållningssätt, som etablerades mycket tack vare de ovannämnda 

demokratiseringsprocesserna under 1980- och 1990-talet som saknade det strukturella 

perspektivets förutsättningar, betydde att man inriktade sig på betydelsen av de politiska aktörerna 

och dess strategier och politiska val
33

.  

Aktörers handlingar bör anses vara synnerligen avgörande under pre-/transitionsfasen där 

det demokratiska alternativet utformas och själva transitionen tar vid
34

. Detta sammantaget med att 

den fokuserar på politiska förklaringar såsom förhandlingar istället för exempelvis ekonomiska
35

 

ger den en helt annan reliabilitet i att förstå hur själva processen går till och genom detta 

förhoppningsvis även varför. 

Ett utav de centrala bidragen till perspektivet var utvecklandet av en spelteoretisk modell 

som förutom att definiera aktörerna även redogör för hur dessa agerar och interagerar under 

demokratiseringsprocessen. Detta utmynnade i fyra olika vägar av interagering som kunde leda till 

demokrati vilket redogörs nedan i modellen.  
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- Fig.1. Aktörer i demokratiseringsprocessen, en spelteoretisk modell.  

36
 

Källa: Linde och Ekman (2006) 

De inhemska aktörerna i demokratiseringsprocessen utgörs av den auktoritära regimen och 

oppositionen. Inom dessa grupperingar finns dock åtskillnader där softliners inom regimen och 

moderater hos oppositionen befinner sig mer mot mitten och är villigare att kompromissa, medan 

hardliners hos regimen och radikaler hos oppositionen har mer extrem och rigid hållning. Dessa 

fyra aktörer utgör stommen i de fyra vägarna till demokrati: transformation, transplacement, 

replacement och utländsk intervention
37

. Transformation är en långsam process där softliners i 

regimen utmanar hardliners. När en lyckad transformation sker så utmanövrerar softliners 

hardliners, och ekonomiska och politiska reformer som leder till demokrati kan genomföras. 

Transplacement, tillskillnad från transformation, kännetecknas av en ömsesidig kompromiss 

mellan regimens softliners och oppositionens moderater. Ett bra exempel på just denna förändring 

är Sydafrika där apartheidregimen och ANC oppositionen lyckades isolera hardliners respektive 

radikaler för att upprätta ett avtal. Denna process kännetecknas till stor del av att de två 

grupperingarna får en viktig gemensam nämnare. De blir allierade och ställs mot sina egna 

grupperingar eftersom de kämpar för samma mål; att få till stånd ett avtal. Det finns däremot ett 

tillvägagångssätt som inte alltid kännetecknas av en fredlig process. Replacement kännetecknas av 

ett stort inflytande av radikaler. Detta innebär att transitionen antingen sker genom en revolution 

eller en regimkollaps. Oppositionen tar ledningen i att göra politiska förändringar, men detta är 

ingen garanti för att slutresultatet blir en demokrati. Vissa kan till och med hävda att just en sådan 

förändring är ogynnsam för en framtida demokrati då den inte vilar på en kompromiss mellan olika 

aktörer i processen. Den sistnämnda vägen till demokrati har egentligen främst med externa aktörer 
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att göra. En utländsk intervention innebär en demokratisering utifrån där internationella aktörer 

såsom USA försöker implementera en demokratisk regim. Det finns lyckosamma exempel på detta 

främst i fall före den tredje vågen. De främsta exemplen är troligtvis Västtyskland och Japan efter 

andra världskriget. Problemet med att förhålla sig till denna väg som lyckad är däremot att dessa 

nationer hade en påtaglig demokratisk bakgrund. En initiering av demokrati var därför inget 

främmande för dem. De enda fall av demokratisering som skett genom utländsk intervention under 

tredje vågen är annars i endast ett fåtal karibiska önationer som exempelvis Grenada. Dessa 

nationer förutom sin utmärkande lilla storlek hade förutsättningar som skilde sig markant från de 

andra nationerna som demokratiserades i den tredje vågen, inte minst pågrund av att de nyligen 

blivit avkoloniserade
38

.  

Något som blir uppenbart är att perspektivet är synnerligen koncentrerat på den politiska 

eliten. Det man speciellt kan ta tillvara på i perspektivet är att utan de betydande aktörernas 

ageranden så sker inte demokrati. Demokrati åstadkoms inte av orsaker utan av orsaksverkare. 

Dessa orsaksverkare är dock säkerligen inte immuna mot internationell påverkan, likväl som de 

inte är immuna mot de inhemska strukturerna. Det finns här många intressanta aspekter att 

undersöka allt från yttre influenser i form av idéer till direkt påverkan från externa aktörer i form av 

exempelvis påtryckningar på den styrande eliten eller bara i form av den internationella miljöns 

påverkan över de beslut som fattas. Detta skall däremot studeras mer ingående i avsnitten 

tillägnade den internationella kontexten och framåt. 

   Om vi studerar de fyra olika alternativen till demokrati i detta perspektiv så kan vi se att en 

majoritet av förespråkare sällar sig till den uppfattningen att transplacement med dess kompromiss 

mellan moderater och softliners är det bästa alternativet för demokratisering. Detta grundar sig i att 

denna kompromiss, som utarbetas under en lång tidsperiod, bygger ett förtroende mellan 

grupperingarna vilket är bra för en framtida konsoliderad demokrati. Denna process kallas enligt 

Huntington för ”democratic bargaining”
39

.  

 Eliten är däremot inte de enda aktörerna i nationen som har en roll i 

demokratiseringsprocessen. En nation utgörs ju självklart även av sin befolkning. Enligt det 

politiska perspektivet där politiska institutioner är vitala så har den politiska eliten en viktig roll i 
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att forma institutionerna medan befolkningen har en viktig roll i att driva på så att dessa 

institutioner kan formas och förändras. Detta kan även relateras till skapandet av en demokratisk 

kultur vilket är vitalt för skapandet av ett demokratiskt samhälle, id est en konsoliderad demokrati. 

Populära organisationer och rörelser kan och bör ha en viktig funktion här i skapandet av detta 

genom att stärka det civila samhället och underminera de hegemoniska strukturerna upprättade av 

den auktoritära staten
40

. Den internationella kontextens betydelse blir även här intressant att 

undersöka, mer specifikt på vilket sätt externa idéer och influenser påverkar de lokala aktörerna. 

2.3.3 Aktör-struktur relationen – ett ömsesidigt beroende   

Både aktör – och strukturperspektivet ger värdefulla förklaringar för att förstå 

demokratiseringsprocessen. Problemet ligger däremot i att när vi försöker närma oss en helhetsbild 

över processen utifrån något av perspektiven så närmar vi oss den andra. Det vi kan få med oss från 

de tidigare översiktskapitlen är att strukturer skapar gynnsamma förhållanden för demokratier, men 

är inte förklaringen till att demokratiseringen sker
41

. Aktörerna är däremot de som genom sina val 

genomför själva demokratiseringen. Möjligen så kan man hävda att vissa strukturella 

förutsättningar, antingen enskilda eller kombinerade, behöver föreligga för att en demokratisering 

skall bli möjlig. Problemet här är att vi måste återknyta till det tidigare nämnda dilemmat att 

nationer har demokratiserats under olika strukturella förutsättningar och genom olika metoder. 

Vissa nationer har exempelvis demokratiserats under en låg moderniseringsgrad, men med en 

välutvecklad demokratisk kultur, medan andra demokratiserats med en hög moderniseringsgrad. 

Det kan därför finnas grund till att undersöka om vissa strukturella eller institutionella faktorer kan 

ligga till grund för att aktörer väljer en specifik utkomst. För att kunna reda ut och få en helhetsbild 

över om strukturella förutsättningar är direkt avgörande för processen så måste däremot en studie 

av den internationella kontextens påverkan på dessa strukturer göras. 

Vi kan dock även vända på diskussionen och hävda att aktörerna skapar omständigheterna 

alternativt strukturerna som möjliggör valet av demokrati, antingen genom medvetna eller 

omedvetna val. Dessa kan vara kollektivt ackumulerade individuella val eller enskilda val där en 

aktör haft möjligheten att påverka hela strukturen och utkomsten. Denna eller dessa aktörer blir 

således avgörande för hela processen. Det är däremot, i ljuset av globaliseringen, svårt att hävda att 
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endast inhemska val ligger till grund för strukturerna/ förutsättningarna uppenbara i nationen. Den 

internationella kontexten blir således även här avgörande att ta i beaktning.   

Denna diskussion är dock något irrelevant för min analys av vilka externa faktorer som 

påverkar eftersom uppkomsten inte är av betydelse. Det jag försöker påvisa är att de båda är 

väsentliga för att förstå demokratiseringsprocessen. 

Silander har i sitt begreppsschema över de olika inhemska faktorerna genomfört en god 

summering som jag väljer att använda mig av. Han har förutom att dela in faktorerna utifrån ett 

aktör–strukturperspektiv även valt att kategorisera dessa i socioekonomiska, kulturella och 

politiska sfärer. De socioekonomiska strukturella faktorerna innefattas av nationens 

moderniseringsgrad och hur de socioekonomiska klasserna är fördelade, d.v.s. hur 

inkomstklyftorna ser ut. Det finns däremot inga socioekonomiska aktörsorienterade faktorer. 

Multinationella företag skulle däremot kunna inkorporeras här i begreppsschemat om vi valde att 

inkludera den internationella kontexten då dessa företag kan ha en viss påverkan i en nations 

angelägenheter. De kulturella faktorerna utgörs av de strukturella faktorerna prodemokratiska 

attityder och det civila samhället. Dessa påverkas av den aktörorienterade faktorn NGO: s, 

icke-statliga organisationer. Den politiska sfären utgörs av de strukturella faktorerna; institutioner 

och staten. Dessa påverkas av aktörerna utgörande eliten och massan. Eliten har en direkt påverkan 

i att forma själva institutionerna medan massan påverkar genom att utöva påtryckningar för att få i 

stånd en förändring alternativt nya institutioner. 

- Fig.2. Ett begreppsschema över de inhemska faktorerna 

42
 

   Källa: Silander (2005) 

Något som vi kan uttyda ur detta begreppsschema och studien av de ovan behandlade perspektiven 
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är att de aktörorienterade faktorerna återfinns och verkar inom de strukturella faktorerna och är 

således orsaken till förändringen av de strukturella bakgrundsfaktorerna. De strukturella faktorerna 

påverkas däremot inte endast utav de inhemska aktörerna. Det sker även, vilket jag skall försöka 

påvisa i kommande kapitel, påverkan utifrån. Denna påverkan sker, förutom direkt på nationens 

strukturer, också indirekt genom påverkan på de lokala aktörerna. Detta begreppsschema som 

endast utgör de inhemska faktorerna kommer således att utgöra den bas som jag använder mig av 

för att undersöka den internationella kontextens inflytande över demokratiseringsprocessen genom 

att studera hur och var den internationella kontexten påverkar de tre olika inhemska sfärerna. Först 

måste däremot de internationella faktorerna klargöras och redogöras för vilket jag ämnar göra 

nedan. 

2.4 Den internationella kontexten 

En motivering till den internationella kontextens relevans har delvis redan genomförts i arbetet. 

Det kan däremot vara värdefullt att i detta avsnitt försöka samla de teoretiska argument som 

använts för att motivera dess betydelse för demokratiseringsprocessen. En viktig realisering som 

globaliseringen medfört är att det blivit svårt att skilja på interna och externa faktorer
43

. Dessa 

faktorer har i det närmaste blivit sammanflätade med varandra. Staten kan inte längre anses vara ett 

stängt system. Alla regimtransitioner äger idag rum i det globala kapitalistiska systemets strukturer 

vilket sätter gränser för nationella demokratiseringsprocessers form och innehåll. I tredje vågen i 

synnerhet så var globala snarare än nationella faktorer avgörande för nationers demokratisering
44

.  

Problemet med demokratiseringsprocessen, vilket vi angränsat till tidigare i den teoretiska 

översikten, är att många faktorer är identifierbara, men det finns ingen kausal teori som stakar ut en 

linje mellan källa och effekt. Förhållanden är allt för komplexa för det och processen allt för 

mångfacetterad. Jag har tidigare till viss del analyserat detta problem genom att beskriva relationen 

mellan aktör och strukturfaktorerna, men som tidigare belysts så har demokratiseringsprocessen en 

kontextuell prägel. Det som ger demokrati i ett land är en kombination av orsaker, vilka alla är 

individuella land för land
45

. En kausal teori som stakar ut en linje mellan källa och effekt, och 

därmed förklarar varför just vissa länder demokratiseras och andra inte skulle självklart vara att 
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föredra här. Då detta i sin tur skulle kunna ge redskap till hur man demokratiserar ett land. En sådan 

teori återstår dock fortfarande att fullbordas. Ett steg i rätt riktning och en mer genomförbar ansats 

är att försöka ge en helhetsbild över hur den demokratiska processen ser ut. Den inhemska 

kontexten är väl beforskad. Även den internationella kontexten har i flera fragment analyserats. 

Vad som dock återstår är en analytisk kategorisering av den internationella kontextens påverkan. 

Det är således relationen mellan de inhemska och internationella faktorerna som blir relevant att 

undersöka för att förstå nationens demokratiseringsprocess. 

Att förstå hur denna relation ser ut är däremot inte helt enkel. Det behöver inte vara så som 

Silander beskriver det att demokratiseringen är den beroende variabeln som påverkas av både de 

internationella faktorerna och nationella faktorerna individuellt
46

. Det går även att hantera de 

nationella faktorerna som en beroende variabel av de oberoende variablerna internationella 

faktorer. De nationella faktorerna påverkar alltid demokratiseringsprocessen, men de 

internationella faktorerna kan påverka både demokratiseringen direkt och indirekt genom att 

påverka de nationella faktorerna. Detta utgör skillnaden i indirekt och direkt påverkan av de 

internationella faktorerna vilket kommer belysas mer längre fram. Detta resonemang kan verka 

något oklart jag har därför valt att illustrera detta i en modell nedan. 

- Fig.3. Faktorers påverkan på demokratiseringsprocessen 

 

 

 

 

Källa: egen bearbetning 

En fråga som behöver klargöras redan här är att i denna studie av de internationella 

faktorerna så kommer huvudfokus inte att ligga på att utröna de specifika internationella aktörerna 

eller idéerna. Det jag försöker utmynna i är metoderna eller typerna av internationell påverkan som 

påverkar den nationella demokratiseringsprocessen. I Linde och Ekmans 

Demokratiseringsprocesser: teoretiska ansatser och empiriska studier har just en sådan 

karakterisering gjorts vilket utmynnat i fyra olika typer av internationell påverkan. 
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Klassificeringen är däremot fokuserad på demokratifrämjande vilket kan innebära att en del av den 

internationella kontexten utelämnas. Jag ämnar därför försöka utveckla denna modell utifrån de 

teoretiska studierna som görs i arbetet. Det kan däremot vara av relevans att redogöra för 

klassificeringen då faktorerna säkerligen kommer att inkluderas i den slutliga klassificeringen, om 

än något modifierad. 

 De fyra olika klassificeringarna som redogjorts för är således: 1) den omedvetna 

spridningen; där det sker en diffusion av demokratiska idéer från en nation till en annan, 2) den 

medvetna spridningen, alternativt kontroll; där demokratiska stormakter, såsom USA, medvetet 

försöker införa demokrati, 3) den medgivande; där nationen vill demokratiseras och där externa 

faktorer mest fungerar som ett stöd i form av exempelvis bistånd, 4) Villkorlig påverkan; vilket är 

en form av kontroll, men där främst Internationella Organisationer såsom IMF och Världsbanken 

står för påtryckningar på den styrande eliten genom att exempelvis sätta villkor för demokratiska 

reformer gentemot erhållande av finansiellt stöd, samt samtycke; där de internationella faktorerna 

mer har en konstruktiv roll i att understödja en frivillig demokratisering, denna typ av påverkan är 

dock mer ett föremål för konsolidering än transition vilket är huvudfokus för denna studie
47

. 

 Vi bör däremot inte endast se till de olika metoderna hos de internationella faktorerna. En 

annan viktig del är självklart också att redogöra för de kanaler som främjandet sker genom och 

även vilken typ av aktörer som agerar genom dessa kanaler för att kunna identifiera faktorerna när 

vi studerar empirin. Vi börjar med att se till de kanaler som finns. Dessa kan enkelt redogöras som 

inåtriktade och utåtriktade kopplingar hos nationen. De inåtriktade kopplingarna innebär den 

internationella kontextens påverkan på det enskilda landets demokratisering. Bra exempel på detta 

är den globala ekonomi, samt internationella organisationers påtryckningar. Den utåtriktade 

kopplingen är de nationella aktörernas internationella kopplingar. Bra exempel här är 

oppositionens och militärens kopplingar eller stöd
48

. Båda dessa relationer är viktiga att förstå då 

den formar demokratiseringsprocessen och kan även härledas till begreppen indirekt och direkt 

påverkan. Då de inåtriktade kopplingarna kan vara indirekta genom att en förändring i den 

internationella miljön förändrar förutsättningarna i nationen eller vara direkta då en extern aktör 

utövar påtryckningar på den styrande eliten för förändring. Medan de utåtriktade kan vara 
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indirekta genom att lyckade demokratiseringsidéer från andra nationers demokratisering snappas 

upp av oppositionen och appliceras i den egna nationen eller direkt genom stöd från 

sympatiserande grupper. 

 De viktiga aktörerna som vi kan utröna från dessa kopplingar är således den internationella 

strukturen som helhet. Där dess påverkan förändrar nationens förutsättningar. De demokratiska 

idéerna som sprids genom de ständigt förbättrande och ökat exponerande kommunikationsmedlen, 

samt de nationella, internationella, regionala och icke-statliga aktörerna, men även i viss mån de 

multinationella företagen
49

. 

 Vilka medel har då dessa internationella aktörer att tillgå? De främsta påverkningsmedlen 

är ekonomiska, militära och politiska. Dessa har givetvis olika effekt på nationen och kräver också 

olika förutsättningar för att de skall influera processen. Det ekonomiska kan ta sig både positiva 

och negativa uttryck hos nationen. En negativ effekt kan uppkomma genom att en nation innehar 

stora utlandsskulder vilket kan uttrycka sig i ett externt beroende, men den internationella 

ekonomin kan även skynda på en transition genom exempelvis ett internationellt tryck på 

modernisering och liberalisering av ekonomin vilket kan leda till demokratiska reformer och i sin 

tur en transition till ett demokratiskt styre. En internationell ekonomisk kris kan också leda till att 

den auktoritära regimen förlorar legitimitet vilket kan lägga grunden för en positiv transition. En 

negativ ekonomisk miljö kan således bidra till en positiv faktor i en nations 

demokratiseringsprocess. De ekonomiska medlen kan även användas i en mer direkt form genom 

ekonomiskt bistånd, alternativt sanktioner. De militära medlen kan även de ta olika form och 

användas för olika metoder av internationell påverkan. En ockupation eller en intervention kan leda 

till en demokratisk transition, vilket var fallet i exempelvis Tyskland, Japan, Grenada och Puerto 

Rico. Det behöver dock inte vara fråga om direkta interventioner, hot eller till och med assistans 

kan ha en positiv effekt på demokratiseringen. Den militära ockupationen, hoten eller assistansen 

till den auktoritära regimen kan självklar ha en negativ effekt också. Hot mot nationens säkerhet, 

upplevda eller äkta, kan även ge den auktoritära regimen ökad legitimitet då regimen kan spela på 

de nationalistiska dragen som finns i nationen. Politiskt så kan såväl pro-demokratiska såsom 

auktoritära aktörer få diplomatisk och moralisk support, samt politiska råd från externa aktörer. En 

annan viktigt politisk extern faktor är även transnationell diffusion av demokratiska idéer. Det är 
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främst här som distinktionen mellan indirekt och direkt påverkan blir central. Då den indirekta 

påverkan här återfinns främst i form av externa händelser som frammanat dessa politiska idéer och 

introducerat dem till den inhemska kontexten. Det finns även här en distinktion att göra om det är 

direkt påverkan, som demokratiskt bistånd av externa aktörer, eller om det är indirekt påverkan, där 

t ex externa händelser eller den internationella kontexten påverkar
50

. 

 I detta inledande avsnitt av den internationella kontexten så har en redogörelse av 

argumenten för den internationella kontextens relevans i demokratiseringsprocessen behandlats. 

Denna fråga kan dock inte fullt behandlas i ett teoretiskt översiktskapitel då specifik empiri behövs 

för att dess roll och betydelse kan definieras. Vidare så har läsaren introducerats kring vilka former 

den internationella påverkan kan ta och vilka konkreta instrument som återfinns för de 

internationella faktorerna att disponera. De centrala begreppen och definitionen som läsaren bör 

observera är distinktionen mellan indirekt och direkt påverkan över demokratiseringsprocessen. 

Denna kan även förenklat definieras som diffusionsaspekter respektive demokratifrämjande, även 

om en sådan klassificering inte är fullvärdigt adekvat vilket kommer förtydligas i de kommande 

empiriska och analyskapitlen. Närmare fokus på dessa två klassificeringar kommer i följande 

avsnitt att göras för att mer ingående förstå dess mekanismer, form av påverkan och genom vilka 

medel de påverkar. 

2.4.1 Diffusion av demokratiska idéer 

Diffusion, snöbollseffekter, contagion, emulation, demonstrationseffekter eller till och med 

dominoeffekter
51

. Benämningarna är många, men alla syftar mer eller mindre till samma sak. 

Diffusion, den bredaste benämningen, syftar till spridningseffekter och då mer i synnerhet 

spridningen av demokratiska idéer. Det finns två centrala argument för varför denna internationella 

faktor är en viktig del i ett lands demokratiseringsprocess. Den första kan vi tacka globaliseringen 

för. Globaliseringen har påverkat världen i tre dimensioner. Den massiva förbättringen av 

kommunikation, både virtuellt och infrastrukturellt har bidragit till att vi når delar av världen både 

genom en - och tvåvägskommunikation på ett helt annat sätt än tidigare. De ekonomiska idéerna 

har bidragit till ekonomisk liberalisering, kapitalism, global handel, globala marknader, och 

globala transaktioner. Den kulturella globaliseringen har bidragit till en global spridning av 
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kulturella drag, samt ökad medvetenhet av ärvda religiösa, etniska, kulturella och nationella drag 

och traditioner. Dessa tre dimensioner har därför ökat interdependensen och därmed gjort nationer 

ännu mer mottagliga för den internationella kontexten
52

. Detta argument kan självkart tillskrivas en 

tidskontextuell orsak och motargument kan säkert försöka avskriva dess egentliga relevans för 

demokratiseringsprocessen på just denna grund. Det andra centrala argumentet kan däremot inte 

tillskrivas något tidskontextuellt perspektiv. Denna grundar sig snarare på att direkta 

påtryckningar, främst från väst, genom exempelvis diplomati, politiska och ekonomiska villkor, 

samt militär oftast är otillräcklig för att åstadkomma demokrati. Medan allmänna diffusa 

kopplingar till exempelvis väst eller den demokratiska världen i form av geografi, historiskt arv 

och långsiktiga processer av social- och ekonomisk integration har större inverkan
53

. Detta kan 

tillskrivas två orsaker. Det förstnämnda är att indirekt påverkan möjliggör för de lokala aktörerna 

att ta till sig de idéer som de själva anser värdefulla samt att det har möjlighet att forma dem utifrån 

de nationella förutsättningarna. Vidare så har kopplingen till den demokratiska världen i form av 

det ovannämnda bidragit till en exponering av ett annat system som man ser som överlägset det 

egna vilket man då vill ta efter.   

  Vi har nu i korthet vidrört vad själva begreppet diffusion innebär samt analyserat dess 

betydelse för demokratiseringsprocessen, men frågan är även hur diffusionen ser ut? Diffusion kan 

anses vara ett subfält av linkage politik som har tre grenar: den genomträngande; där medlemmar 

av ett politiskt system direkt medverkar i processen hos ett annat system genom exempelvis militär 

intervention eller utlandsbiståndsarbetare, reaktiv; där de externa aktörerna påverkar 

demokratiseringsprocessen indirekt genom en extern händelse alternativt agerande (exempelvis ett 

valutafall i det ena landet har en påverkan på valprocessen i det andra landet), den efterliknande 

processen är en speciell typ av reaktiv process som karakteriseras av att aktörerna inte bara agerar 

på externa händelser utan försöker efterlikna den. Detta kallas oftast demonstrationseffekter vilket 

var evident ibland annat revolutionerna i de forna sovjetsstaterna
54

. Det är främst den sistnämnda, 

efterliknande processen som kan kännetecknas som diffusion inom demokratiseringsprocesser, 

medan den genomträngande processen härrör till demokrati främjande, vilket kommer behandlas i 
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efterföljande avsnitt, och den reaktiva till den internationella kontexten.  

Den efterliknande processen eller diffusionen innefattas av fyra olika komponenter vilket 

möjliggör för spridningen av demokratin. Dessa är, enligt Uhlins definition; 1.källan. 2. 

Mottagaren/ adaptern. 3. Objektet som sprids (idén i detta fall). 4. kanalen för diffusionen. Källan 

kan exempelvis vara stater som är förebilder för pro-demokratiska aktivister i en auktoritär stat. De 

utgör en sorts referenssamhälle som kan relateras till genom att det finns gemensamma drag mellan 

nationerna. Demokratiseringsaktivism eller demokratiska händelser kan också vara en inspiration 

för politiska aktivister då det kan stimulera förändring i grannländer och kulturella fränder. 

Diffusionen kan därmed ske genom konkret demokratiskt främjande av externa aktörer och dessa 

kallas då diffusionens mottagare/agenter eller så kan den externa källan sprida idéer omedvetet
55

.    

Själva studerandet av mottagaren i värdlandet kan ta tre olika inriktningar: det individuella 

planet där de psykologiska effekterna av mottagandet studeras osv., det organisatoriska planet där 

man studerar mottagandet hos politiska partier och sociala organisationer, eller i dess funktion som 

länkande grupper mellan olika länder. Endast de två senare kommer vara av intresse för denna 

studie. Diffusion sker då mottagaren i landet beslutar sig för att agera utifrån idéer som härrör från 

andra politiska samhällen än det egna
56

. Exempel på de mottagaragenter som har agerat på dessa 

idéer under tredje vågen är Solidaritet och Charta 77 som spelade en viktig roll i demokratiseringen 

av Centraleuropa. Andra viktiga mottagaragenter var studenter, jämlikhetsrörelser, MR rörelser, 

medborgarrättsrörelser och intellektuella. Dessa fick sin kraft mycket tack vare sina transnationella 

nätverk med liknande rörelser i väst
57

. Anledningen till att det är just populära organisationer och 

rörelser som mottar och adopterar de idéer som spridits är att de är de främsta aktörerna i att stärka 

det civila samhället och den stora influensen i att underminera hegemonin av den totalitära staten. 

Man kan därmed påstå att de lägger en grund för demokratin och är ett fördelaktigt objekt för 

diffusionen av nya idéer då de är vitala för skapandet av en demokratisk kultur vilket är första 

steget i att skapa ett demokratiskt samhälle
58

. 
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Det kanske mest centrala i diffusion är själva objektet. Objektet i det här fallet, 

demokratisering, kan uttryckas genom generell uppmuntran, där demokratiseringsprocessen 

uppmuntras av en lyckad demokratisering i ett annat land som eventuellt haft liknande problem 

eller som setts som en förebild kulturellt eller politiskt vilket därmed visar att en demokratisering är 

möjlig.
59

 Den kan däremot också utryckas genom demokratiska idéer och demokratiseringsidéer
60

. 

Idéer på demokratisering skiljer sig från idéerna på demokrati då dessa inriktar sig på konstruktiva 

lösningar för genomförandet av demokratiska transitioner. Dessa kan delas in i tre kategorier: 1) 

idéer om hur man raserar auktoritära strukturer. 2) Ideologiska idéer; det demokratiska alternativet 

(konkret hur det skall se ut i det landet). 3) Idéer för etablerandet av ett demokratiskt system (skall 

särskiljas från idéer om hur man förbättrar demokrati eftersom detta handlar om hur man 

demokratiserar medan de demokratiska idéerna är idéer baserade på en demokratisk värdegrund)
61

.  

Alla demokratiska idéer är däremot inte föremål för diffusion. Det finns som Uhlin kallar 

det vissa gemensamma basala värderingar innefattande i demokrati som är uppenbara i alla 

kulturer
62

. Skillnaden i de demokratiska idéerna kan, som illustrerat i Uhlins Democracy and 

Diffusion, delas in i tre analytiska kategorier där vi utifrån dessa kan identifiera de demokratiska 

idéer som kan spridas. De mest fundamentala är världsåskådningar vilka har djupa kulturella rötter 

och en fundamental påverkan över tankemönster och tillvägagångssätt. De principiella 

övertygelserna å andra sidan är normativa idéer som lägger kriterier för vad som är rätt och fel. 

Medan de kausala övertygelserna innefattas av strategier för hur man uppnår målen i de principiella 

övertygelserna. Den förstanämnda nivån är den basala nivån för den statliga doktrinen och utgör 

ramen för vad de andra två arbetar inom, de två resterande är de operationella nivåerna. Eftersom 

de basala världsåskådningarna är svåröverskådliga och långsamma att förändra, samt diskutabla 

om de behövs förändras för att möjliggöra en demokratisering eftersom de basala demokratiska 

värderingarna är universella och därmed innefattade i alla världsåskådningar så blir de 
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operationella nivåerna de principiella nivåerna för diffusion att förändra
63

. Det är så att säga i dessa 

nivåer som den konkreta politiken utformas och därmed där transnationell demokratisk diffusion 

har möjlighet att verka. Idéerna som sprids kan självklart, men behöver inte, vara både konkreta 

och specifika, men även vaga och abstrakta. Alltså både specifika modeller, strategier och taktik 

för demokratisering, men även mer generiska preferenser såsom pluralism, individuella friheter 

och en politisk röst. 

En annan viktig aspekt i synnerhet för denna studie är vart dessa idéer härstammar från. 

Detta kan självklart motiveras till att inkluderas i kategorin för källan, men det är även här viktigt 

att poängtera att de demokratiska idéerna inte nödvändigtvis behöver vara idéer som härstammar 

och direkt överensstämmer med de västerländska liberaldemokratiska värderingarna. Många 

prodemokratiska aktörer hämtar sin inspiration under demokratiseringsprocessen från en mängd 

olika idéstammar utanför den västerländska. Detta vågar jag påstå är en viktig aspekt att ta i 

beaktning för tredje vågen vilket i stor del inträffade långt ute i diasporan från det västerländska 

maktcentrat. Viktiga inslag och influenser i demokratidebatten i dessa länder har hämtats från så 

olika influenser som Marxismen, Islam och Katolicismen. 

Den sista aspekten i diffusionsfenomenet, och kanske den viktigaste för att förstå själva 

spridningen och dess tilltagande i omfång, är kanalerna. De kanaler som diffusionen tar kan vara 

antingen genom envägskommunikation, vilket med andra ord innebär massmedia, eller genom 

tvåvägskommunikation vilket innebär interpersonlig kontakt
64

. Båda två har en betydelsefull 

påverkan över demokratiseringsprocessen och en åtskillnad av dess effekter blir svår att mäta. Den 

något förenklade slutsatsen som kan dras är att envägskommunikation möjligtvis har störst effekt 

genom generell uppmuntran då man blir exponerad till externa lyckade demokratiseringar, även 

om konkreta demokratiserings- och demokrati idéer kan inhämtas genom massmedia. 

Interpersonliga nätverk å andra sidan har troligtvis den största åverkan över diffusionen av 

konkreta demokratiseringsidéer där man exempelvis genom samarbete mellan organisationer och 

sociala rörelser i ett nyligen demokratiserat land och värdlandet kan erhålla råd över hur man får 

demokratiseringen att ta fart och fortskrida. 

De olika aspekterna av själva diffusionen har här avtäckts, men för att återknyta till 
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diffusionens betydelse för demokratiseringsprocessen så kan det nu vara tillfälle att utforska dess 

roll i själva processen. För att på något sätt kunna definiera denna roll så bör vi se till vad det tillför. 

I demokratiseringsprocessen så talar vi som tidigare nämnts om demokratiseringsidéer och 

demokratiska idéer, dessa är objekten. Dessa ideal är inte de främsta orsakerna till initieringen av 

demokratiseringsprocessen, den så kallade liberaliseringen. Liberaliseringsprocessens initiering 

karaktäriseras oftast av att regimen eller nationen upplever någon sorts kris. Denna kan exempelvis 

vara en ekonomisk kris som regimen inte klarat av att hantera eller regimen kan helt enkelt gått 

över den gräns som de basala grundvärderingarna i dess samhälle tillåter. Denna kris ger då upphov 

till ett missnöje som kan förvandlas till en katalysator för demokratiseringsprocessen, men för att 

denna skall ta vid och formas till en konstruktiv demokratiseringsprocess så behövs demokratiska 

ideal och dessa tillkommer genom diffusionen av konkreta demokratiska idéer. Detta ger även svar 

till varför inte diffusion mottas och förvandlas till en demokratiseringsprocess överallt, eftersom 

det i många länder antingen inte finns ett tillräckligt stort missnöje alternativt en tillräcklig 

pluralism i samhället. 

Summerande så kan vi beskriva diffusionsprocessen i tre steg: där de demokratiska idéerna 

sprids från hela världen till de lokala prodemokratiska aktörerna som tar emot, behandlar och 

anpassar idéerna till sin egen situation. De anpassade idéerna tillämpas sedan och sprids eventuellt 

vidare till resten av befolkningen
65

. Själva diffusionen sker mellan geografiskt, alternativt politiskt 

eller kulturellt liknande strukturer. Däremot så visade tredje vågen på ett undantag då spridningen 

var global
66

. Detta kan säkerligen tillskrivas en mängd orsaker, men den troligtvis mest 

utmärkande aspekten är att globaliseringen bidragit till en ökad interdependens och en öppning hos 

stater för ökad internationell exponering och påverkan. Diffusionens värde ligger i de 

demokratiska idéerna som den sprider, men den är dock ingen unilateral orsak till att en 

demokratisering sker utan snarare, om någonting, i många fall en nödvändig faktor. Det finns 

säkerligen omständigheter där diffusion haft en mer eller mindre betydelsefull roll och där andra 

faktorer haft en mer framskjutande betydelse för processen. Det är just dessa som vi nu, ur en 

internationell kontext, kommer att undersöka genom att utröna de demokratifrämjande faktorer och 

metoder som påverkar den demokratiska processen. 
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2.4.2 Democracy promotion 

Democracy promotion eller demokratifrämjande kan summeras som aktörer som inom en specifik 

kontext befrämjar demokratiska normer och genomdriver intressen. Med andra ord så driver 

externa aktörer prodemokratisk policy riktat mot inhemska aktörer
67

. För att driva dessa policyer så 

tas olika metoder i bruk och olika intressen kan ligga till grund för dem, men det slutgiltiga sökta 

målet är alltid det samma; att få i stånd en förändring i politiska strukturer och värderingar hos 

värdstaten
68

. Denna del av den teoretiska översikten kommer att fokusera på vilka aktörerna som 

agerar är, vilka metoder de använder, genom vilka kanaler, samt de underliggande intressen som 

kan tänkas ligga bakom den sökta demokratiska förändringen i värdlandet. Denna 

konceptualisering av begreppet kommer sedan att leda oss till att delvis, även om det empiriska 

materialet här fyller en stor roll, att förstå fenomenets roll och påverkan i 

demokratiseringsprocessen. 

Aktörerna i demokratiseringen kan i princip summeras till alla möjliga typer av aktörer i den 

globala arenan. Dessa är stater, internationella och regionala organisationer/ institutioner, icke 

statliga organisationer och transnationella företag. 

Stater ses i mångas ögon fortfarande som de viktigaste aktörerna på den globala arenan. Det är 

därför ingen överraskning att denna åsikt även återfinns i dess roll som demokratifrämjare. Det 

finns tre olika inriktningar hos de konsoliderade demokratiska staternas demokratifrämjande. Den 

tidigare lågintensiva amerikanska linjen sprungen ur ett säkerhetspolitiskt intresse för att uppnå 

stabilitet. Där fokuset ligger på att liberalisera de formella politiska institutionerna genom stöd till 

icke statliga organisationer, och främst valprocesser, d.v.s. rättvisa och fria val. Det ekonomiskt 

drivna motivet, som drivs av Japan och Tyskland, där man betonar ekonomisk liberalisering. Samt 

det humanitärt drivna intresset där man fokuserar på social liberalisering genom att utvidga den 

sociala välfärden och stärka det civila samhället vilket drivs av de Nordiska länderna. De två senare 

inriktningarna är dock de vanligast drivna linjerna i de konsoliderade demokratiernas 

U-landspolitik
69

.   

När demokratibiståndet först kom igång så fokuserades det primärt på rättvisa och fria val och 
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att reformera statliga institutioner. Men allt mer fokus har sedan dess lagts på att bygga upp det 

civila samhället. Den har varit inriktat mot vissa typer av icke-statliga aktörer, trots att det är 

tveksamt om hur centrala dessa är i civilsamhället och vilken demokratisk stärkande roll de har
70

. 

Internationella och regionala organisationers/ institutioners roll i demokratiseringsprocessen 

skiljer sig även de från entitet till entitet. De kan antingen utöva påtryckningar eller underlätta för 

en demokratisering. Ett bra exempel på den senare är EU:s policy genom dess demokratiklausul 

efter kalla kriget
71

. Inriktningen som EU tagit genom sitt demokratibistånd är främst ett nerifrån- 

och upp perspektiv, vilket innebär fokus på att stärka det civila samhället för att få i stånd 

demokratiska förändringar. EU: s främsta demokratifrämjande bör dock anses vara det något mer 

indirekta angreppssättet genom något som närmast kan benämnas normsocialisation. Denna 

normsocialisation uttrycker sig genom incitament till nationer för, bl.a., positiva demokratiska 

förbättringar genom att locka med ett framtida tillträdde alternativt associering med Unionen. Tack 

vare framförallt de stora vinningarna av ett tillträde till unionens inre marknad och de stora 

kostnaderna associerade med att bryta mot unionens uppmaningar så finns det en stor sannolikhet 

att de efterlevs av staterna, men den avgörande faktorn är dock hur den politiska eliten i nationen 

reagerar på dessa uppmaningar
72

. Denna normsocialisation används dock främst och fungerar 

troligtvis bäst i syfte att konsolidera demokratier, medan det mer direkta biståndet har en bättre 

effekt för transition. Det finns dock andra aktörer inom denna kategori som har ett lite annorlunda 

angreppssätt. De kanske viktigaste aktörerna här är Världsbanken och IMF (Internationella 

Valutafonden) som sätter upp finansiella utvecklingsplaner med mål för demokratisering. Andra 

viktiga aktörer inom denna kategori är självklart även FN som fokuserar på demokrati som det 

goda styret.
73

. 

Icke statliga aktörer är kanske den viktigaste internationella faktorn för stärkandet av 

civilsamhället. I den tredje vågen av demokratisering så fanns det en mängd NGO: s (icke-statliga 

organisationer) som spelade en oerhört viktig roll i diverse länders demokratisering. Bra exempel 

på dessa är Socialist International, Christian Democratic International, den katolska kyrkan, 
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Human Rights Watch, Amnesty international, samt antikommunism rörelser som Charta 77 och 

Solidarity
74

. Dess styrka ligger möjligtvis i, förutom att de påverkar på en väldigt lokal nivå och 

arbetar nära befolkningen, att tack vare dess internationella karaktär på ett bra sätt kunna sprida 

välutvecklade internationella demokratiseringsmetoder och underlätta för lokala aktörer att 

implementera dessa i den lokala demokratiseringsprocessen. De har så att säga konkreta och 

beprövade modeller tack vare dess tidigare erfarenheter. Det bör dock tilläggas att många av de 

stora internationella organisationerna inte direkt har demokrati som huvudfokus utan snarare andra 

huvudintressefrågor såsom mänskliga rättigheter som kan relateras till demokrati och dess 

värderingar. Det är dock, även här som hos stater, centralt hur de inhemska faktorerna agerar för 

hur stark de icke-statliga aktörernas påverkan blir. Intressanta variabler för att utvärdera hur 

betydelsefull dess påverkan är kan därför exempelvis vara regionala normer, diaspora grupper och 

befolkningens exponering till massmediala kommunikationsmedel såsom IT, samt hur stark den 

inhemska demokratiska rörelsen faktiskt är
75

.  

Det finns däremot andra icke-statliga aktörer som spelar roll. De politiska partierna i etablerade 

demokratier är en annan internationell faktor som kan bistå i ett lands demokratiseringsprocess. Då 

genom främst att understödja systerpartier i nyligen demokratiserade eller auktoritära regimer. 

Även transnationella företag kan ha en inverkan i ett lands demokratisering då främst genom att 

ställa krav på transparens i det offentliga beslutsfattandet och respekt för rättstatsprinciper. Det 

skall dock tilläggas att denna typ av påverkan är något ovanlig. Transnationella företag är främst 

intresserade av att gynnsamma förhållanden för dess verksamhet råder. Denna bild förstärks av att 

många transnationella företag föredrar auktoritär stabilitet och skydd mot stora fackföreningar och 

andra kritiska civilsamhällsgrupper framför demokratisk förändring och den instabilitet den 

medför. Transnationella företag agerar endast för en positiv förändring om den auktoritära regimen 

är ogynnsam för utländska investerare
76

. Det går därför med en relativt stor auktoritet att 

konkludera att företagen snarare är intresserade av ekonomisk liberalisering än demokratiska 

friheter och rättigheter. 
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2.4.2.1 Nationella/ internationella intressen och demokratifrämjande 

Alla internationella aktörers demokratifrämjande styrs självklart av olika intressen. Dessa kan 

skilja sig i de mål man har med de specifika demokratifrämjande åtgärderna, samt skilja sig i de 

underliggande intressena för att demokratisera värdstaten, med andra ord nationella intressen. 

Som jag tidigare angränsat till, främst i min motivering av detta studieämne, så har en 

normförskjutning skett över den internationella perceptionen över statlig suveränitet kontra 

demokrati. Vi kan klart konstatera att demokratifrämjande har fått en klart tilltagande politisk 

legitimitet vilket på allvar utmanar suveränitetsnormen, i synnerhet i de redan konsoliderade 

demokratierna. Varför har då denna uppfattning spridit sig? Silander har dragit slutsatsen att det, 

logiskt nog, finns en stark tilltro till demokratin som det bästa styret i det egna landet. Denna 

uppfattning förvandlas sedan till en övertygelse om att demokrati är det bästa styret 

överhuvudtaget och att det därför bör spridas till andra nationer i världen som ännu inte fått 

uppleva denna ”utopiska” styrelseform
77

. 

Man vill således främja det egna systemet och då de flesta konsoliderade demokratierna som 

främjar demokrati återfinns i väst så innefattas detta av marknadsekonomi, men även säkerhet och 

stabilitet. Silander talar här om att det finns två huvudavsikter. Den ena, kopplad till främjandet av 

marknadsekonomi och välfärd, har avsikten att få tillträde till en ny marknad som man kan 

investera i, då demokratier är stabilare partners, öppnare och tillhandahåller ett bättre klimat för att 

investera i. Medan det andra intresset helt enkelt drivs av säkerhetsintressen för stabilitet
78

.  

 Aktörernas motiv bakom dess demokratifrämjande påverkar självklart vilka förändringar 

de vill få i stånd. Dessa relateras då självklart tillbaka till de tre inhemska faktorerna som vi 

diskuterat tidigare då det är inom ramen för dessa som aktörerna kan påverka 

demokratiseringsprocessen. Beroende på dess motiv så kan den externa aktören välja att inrikta sin 

påverkan på den socioekonomiska och kulturella sfären. Angreppssättet blir då främst genom ett 

nerifrån och upp perspektiv där man fokuserar på att främja en liberalisering genom att öppna upp 

för nya politiska, kulturella och ekonomiska idéer för att utöka pluralismen i det diktatoriska 

samhället. Angreppssättet är således främst inriktat på att stärka civilsamhället genom att bygga 

från botten för att få en stark grund till förändring. Där själva transitionen läggs på de lokala 

                                                           
77

 Silander, D. (2005), Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and Significance of Democracy 
Promotion, Växjö University Press, Växjö, s. 92 
78

 Silander, D. (2005), Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and Significance of Democracy 
Promotion, Växjö University Press, Växjö, s. 93 



39 
 

aktörernas axlar. Främst det socioekonomiska angreppssättet kan dock även präglas av ett upp ifrån 

och ner perspektiv. Speciellt om vi har i åtanke aktörer såsom IMF och Världsbanken som 

fokuserar på modernisering genom att främja liberala ekonomiska idéer där påverkan främst är 

inriktat på att få den styrande politiska eliten att genomföra moderniseringsvänliga reformer. De 

externa aktörernas angreppssätt kan även vara inriktat på den politiska sfären. Angreppssättet intar 

då en mer uppifrån och ner inriktning där man antingen fokuserar på att försöka ena den politiska 

eliten där stora konflikter råder eller eventuellt byter ut regimen genom en militär intervention. 

Denna intervention eller enande kräver då en etablering av ett politiskt system och ett legitimt styre 

med makt att upprätthålla lag och ordning, vilket i sin tur kräver att man beslutar över politisk 

entitet under lag och ordning samt etablerar en legitim våldsutövare i form av polis och militär. 

Aktörerna kan även påverka den politiska sfären genom att främja en transition med fria och 

rättvisa val som siktar till att stärka de politiska institutionerna och tillhandahålla fria val. 

Angreppssättet är då främst uppifrån- och ner, men kan även innefattas av en kulturell aspekt 

präglat av en nerifrån- och upp kanal med gradvis mobilisering av massorna mot institutionerna
79

.  

 Något som läsaren säkerligen uppfattat av dessa resonemang är att angreppsätten är starkt 

förankrade i de inhemska faktorerna och de internationella faktorernas påverkan av dessa. 

Demokratiseringsprocessen är dock inte så simpel. Vad som gör kategoriseringen av 

demokratiseringsprocessen så komplex är, för att återknyta till tidigare resonemang, skillnaden 

mellan indirekt och direkt påverkan över demokratiseringsprocessen. Skillnaden mellan indirekt 

och direkt påverkan är som tidigare påpekats; om den internationella faktorn påverkar de inhemska 

faktorerna som i sin tur påverkar demokratiseringen eller om den internationella faktorn har direkt 

påverkan över processen. Det är i detta skede alldeles för tidigt att bena ut dessa resonemang, men 

det kan däremot vara av nytta för läsaren redan här att upplysas om denna observering.  

2.4.2.2 De demokratifrämjande formerna och dess resurser för påverkan 

För att vi skall kunna komma en bit på vägen i att reda ut dessa begrepp så behövs en undersökning 

av de olika metoderna, eller formerna, som de internationella faktorerna kan uttrycka sin påverkan 

genom. Silander har redovisat för fyra olika former av internationell påverkan. Den första 

beskriver han som den smittande, eller spridningen. Den begreppsdefinition han gör är närmast att 

likna med diffusion även om hans begreppsförklaring är något tunnare än vad begreppet förtjänar. 
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Jag har därför inte för avsikt att redogöra för denna här då en adekvat genomgång av dess betydelse 

redan omfattats av det tidigare avsnittet om just diffusion. Den andra kategorin som Silander 

beskriver är den av villkorligt samarbete där man ger incitament för förändring genom att binda 

bistånd till villkor om demokratiska reformer. Den tredje formen han beskriver är som han kallar 

det kontrollmetoden vilket innebär påtvingande metoder för att få till stånd demokratiska reformer. 

Denna metod innefattar självklart utförandet av exempelvis sanktioner, militära interventioner, 

men även hot om dessa. Den sista formen av demokratifrämjande som Silande tar upp är den 

medgivande vilket innebär ett obundet stöd till värdnationen då denne själv initierar reformer och 

erhåller demokratiskt bistånd för ändamålet.
80

 

 Inom dessa former av påverkan så har Silander också definierat de olika medel som finns 

att tillgå för att påverka demokratiseringsprocessen. Dessa är avgränsade till det militära, det 

ekonomiska och det politiska. Dessa tre resurser för påverkan är centrala för bl.a. det ovan 

diskuterade dilemmat över de internationella faktorernas indirekta eller direkta påverkan över 

demokratiseringsprocessen. Detta skall förklaras mer ingående, men först så bör en summering av 

de olika resursernas möjligheter förklaras.  

Den politiska resursen innebär politisk institutionalisering, fria och rättvisa val eller 

uppbyggnad av det civila samhället. De konkreta metoderna här handlar om att samla information 

om målstatens demokratiska situation, diskutera vikten av demokratiska rättigheter och friheter, ge 

råd om hur politiska förändringar kan uppnås, samt köpslå om kostnaderna för en sådan förändring. 

Detta kan innebära stöd och råd till regimen i form av institutionell assistans, överenskomna 

standards på mänskliga rättigheter och demokratiska frågor, samt att tillhandahålla internationella 

forum för diskussioner om demokrati och mänskliga rättigheter. En viktig del i denna ekvation är 

valobservatörer
81

.  

Aktörernas ekonomiska resurser har om något fått en ökad betydelse idag tack vare 

globaliseringen, den ökade interpendensen och sammankopplingen av världens ekonomier. Det är 

en värdefull resurs speciellt när vi har i åtanke att de ekonomiska resurserna är synnerligen 

snefördelade och att de odemokratiska nationerna oftast innehar färre av dem i jämförelse med sina 

demokratiska motparter. Detta kan självklart utnyttjas för att få en stat att genomföra demokratiska 
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reformer antingen genom bistånd till prodemokratiska aktörer, genom incitament, hot eller 

genomförandet av sanktioner i form av antingen handelsembargon eller bojkotter. Man söker då 

två olika utfall antingen följer regimen uppmaningarna eller så undermineras dess legitimitet
82

.  

Den tredje och sista resursen är den militära vilket oftast, men inte alltid, är den absolut sista 

resursen att implementera efter att allt annat har misslyckats. Målen här kan vara av både militär 

och politisk karaktär. Avsikten är att förändra eller bevara strukturella skick i målstaten, genom att 

antingen ersätta en odemokratisk regim eller säkra och konsolidera den sittande demokratiska 

regimen. Det kan dock även resultera i en införlivning av staten och bildandet av en ad hoc regering 

eller en permanent sammanslagning som i Puerto Rico. Det finns olika former av militärt agerande 

den kan antingen vara en hemlig politisk operation som understödjer en prodemokratisk gerilla 

eller vara av eget militärt utförande som ett bevis på styrka, men även genom hot om militärt 

agerande
83

. 

 Problemet med Silanders beskrivning av resurserna är tvådimensionella. Det förstnämnda 

är att han inte tagit hänsyn till de inbegripna resurserna inom diffusion. Det kan möjligtvis 

motiveras med att diffusion sprider ekonomiska och politiska idéer och att det därför inbegrips av 

de tre resurserna som han angivit som tillgängliga för de internationella faktorerna. Detta är 

självklart en något svår nöt att knäcka, men själva idén i sig är inte diffusionens resurs. En resurs i 

denna bemärkelse innebär själva verktyget för att implementera de sökta värderingar eller 

förändringarna. Diffusionens resurs eller verktyg ligger snarare i själva tilltalningsvärdet och hur 

väl idén kan ampassa sig till den lokala kontexten, samt även dess exponering via 

masskommunikation. Även ursprung kan vara en resurs då exempelvis en idé från en annan nation 

som har starka gemensamma drag lättare kan spridas till värdlandet. Det kan också diskuteras kring 

om han brister något i sitt perspektiv över den internationella kontexten då han tillskillnad från i de 

inhemska perspektiven, utgår från ett aktörsperspektiv i relation till den internationella kontexten. 

Detta är något som enligt min uppfattning genomsyras i studiefältet av den internationella 

kontexten. De givna faktorerna som man fokuserat på är antingen aktörer eller internationella 

strukturer eller så håller man dem som två skilda fenomen, istället för att inkorporera de två. För att 

införliva de två så krävs dock att man definierar faktorerna som form av påverkan istället för att 
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definiera de internationella faktorerna utifrån ett aktörs- eller strukturperspektiv. Det är således 

formen som vi får utgå ifrån. 

 Frågan är dock hur man inkorporerar de två? De två centrala frågorna som båda är högst 

relaterade till varandra blir därför; hur införlivar vi den aktörscentrerade 

demokratibiståndsdiskursen med diffusionsdiskursen, och hur löser vi frågan om indirekt och 

direkt påverkan? Den senare frågan innehåller med största sannolikhet svaret till den föregående, 

då diffusion i förstahand indirekt påvekar demokratiseringsprocessen. 

2.4.2.3 Kanalerna för internationell påverkan 

 Svaret till indirekt och direkt påverkan går att finna i kanalerna. Silander har utarbetat och 

till stor del kretsat kring just betydelsen av kanalerna. Det vi redan etablerat tidigare är att det finns 

ett nerifrån- och upp perspektiv och ett uppifrån- och ner perspektiv. Uppifrån- och ner 

perspektivet innebär fokus på den politiska eliten. Påverkan på dessa har direkt effekt eftersom 

makten är centraliserad dit. Eliten är involverad i ett två-nivåspel där den både förhandlar med den 

internationella kontexten baserad på nationella intressen och samtidigt sätter agendan för den 

inhemska policyutformningen och influerar den inhemska opinionen. Det är dock något oklart var 

Silander drar gränsen för indirekt påverkan. Han stipulerar att fokuset ligger på etableringen av 

demokratiska institutioner, samt att träna och övertyga eliten till ett demokratiskt beteende. Där 

huvudmålen för förändring är konstitutionen, domstolsväsendet, den legislativa makten, den 

exekutiva makten, samt civil-militär relationen och regleringen av denna
84

. Språket är klart 

aktörsorienterat. Dock är hela den inhemska politiska faktorn inbegripen, så att dra slutsatsen att 

den politiska sfären endast påverkas utav konkreta internationella aktörer är något förhastat. Det 

bör här finnas möjlighet, vilket kommer ges stöd för i de kommande empiriska avsnitten, för den 

internationella strukturen och även diffusion att påverka denna sfär. Vad som däremot står tydligt 

är att den politiska sfären är den faktor där själva demokratiseringen tar vid och en påverkan på 

denna sfär har därmed en direkt inverkan på demokratiseringsprocessen. Om det direkta uppifrån- 

och ner perspektivet däremot inte har en större åverkan på grund av rigida styren eller helt enkelt 

svaga resurser för påverkan av processen så kan den ha större effekt genom nerifrån- och upp 

perspektivet. Detta perspektiv innebär en indirekt påverkan. Påverkan sker här främst på det civila 

samhället och befolkningen. Där man till stor del inriktar sig på organisationer föreningar och 
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rörelser för att göra dessa mer prodemokratiska. Dessa rörelser tränar sedan upp befolkningen i en 

prodemokratisk medvetenhet vilket i sin tur kan leda till en förändring hos den politiska eliten
85

. 

Bristen återigen hos Silanders redogörelse, är att han fortsatt begränsat sig till ett aktörorienterat 

perspektiv. Beskrivningen av de sfärer som påverkas är endast den kulturella. Skulle en breddning 

göras för att ta hänsyn till den internationella strukturen så bör vi även här inkludera de 

internationella faktorernas påverkan på den socioekonomiska sfären. Eftersom en utav de 

inhemska faktorerna i demokratiseringsprocessen är den socioekonomiska sfären som innefattar 

socioekonomiska klasser och modernisering. Där modernisering innefattar ekonomisk utveckling, 

och då de nationella ekonomierna är starkt bundna till världsekonomin så är det självklart att de 

internationella faktorerna även har en indirekt påverkan över den socioekonomiska sfären. 

2.4.3 En summering av internationella och inhemska faktorer på 

demokratiseringsprocessen 

För att summera dessa resonemang så kan vi i modellen nedan se att den politiska sfären är där 

själva demokratiska förändringen sker. De socioekonomiska och kulturella sfärerna påverkar 

således demokratiseringsprocessen genom den politiska sfären. Den direkta påverkan från de 

internationella faktorerna kan således endast ske på den politiska sfären. Medan den indirekta 

påverkan sker på de kulturella och socioekonomiska sfärerna. 

- Fig.4. Internationella faktorers indirekta och direkta påverkan över 

demokratiseringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

  

Källa: egen bearbetning 
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Vidare så sker en påverkan och interagering mellan de olika inhemska sfärerna, samt även 

möjligtvis mellan de internationella faktorerna. Dessa redovisas dock inte i denna modell. Då detta 

inte är relevant för studiens fokus som ligger på att studera de internationella faktorernas påverkan 

på den nationella demokratiseringsprocessen. En summering av de olika faktorerna inom de tre 

inhemska sfärerna har redan gjorts, vilket illustreras igen i figuren nedan, men en summering av 

internationella faktorerna återstår att redovisas. 

- Fig.2. Ett begreppsschema över de inhemska faktorerna 

 

  Källa: Silander (2005) 

 De internationella faktorerna, som framgått tidigare, definieras som metoden av påverkan. 

Dessa summeras nedan tillsammans med dess resurser och form i ett begreppsschema nedan. 
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- Fig. 5. De internationella faktorerna 
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reformer 

Hot alt. 

Sanktioner, 

Interven- 

tioner, 

tvång 

Bistånd till 

regim, 

opposition 

eller via  

NGO: s 

Källa: egen bearbetning 

Det finns således fem olika internationella faktorer (metoder av påverkan). Den 

internationella strukturella påverkan innebär händelser i den internationella miljön som har 

påverkan över demokratiseringsprocessen. Diffusion är spridningseffekten/ 

demonstrationseffekten av idéer på demokrati och demokratisering. Villkorlig påverkan innebär 

demokratibistånd genom belöning mot demokratiska reformer. Kontroll innebär i princip en 
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påtvingad demokratisering genom exempelvis hot eller genomförande av interventioner eller 

sanktioner. Medan stöd eller demokratibistånd innebär ett demokratiskt bistånd utan förbehållna 

krav där målstaten kan vara medgivande och villig att demokratisera, men där även biståndet 

kanaliseras till bland annat den politiska oppositionen, ett sorts understöd i processen så att säga. 

 De internationella faktorerna har nu klargjorts, samt inom vilka inhemska sfärer de kan 

påverka i processen. Vad som däremot återstår för att fullgöra en analytisk kategorisering av de 

internationella faktorernas påverkan över den nationella demokratiseringsprocessen är att definiera 

var dessa internationella faktorer påvekar. Därmed om de påverkar direkt i den politiska sfären 

eller om de påverkar indirekt i den socioekonomiska och kulturella sfären. Detta kan inte 

genomföras utan ett empiriskt underlag. En analys utifrån den tredje vågens demokratisering, 

förankrat i Huntingtons konceptualisering kommer därför att göras för att reda ut denna 

kategorisering. 

3 Demokratisering – empiriska nedslag 

3.1 Demokratisering: vågor och motvågor 

Demokratiseringen i världen under de två senaste seklerna har varit föremål för olika definitioner 

med fokus i uttydande av mönster. Det mönster som haft störst genomslagskraft och samtidigt stor 

betydelse för forskningen inom demokratiseringsprocesser är utan tvekan Huntingtons beskrivning 

av demokratisering som vågor. Mönstret beskriver demokratiseringens framfart utifrån tre vågor 

och två bakåtvågor. Där vågorna utgör en frammars av demokratiseringen i världen, medan 

bakåtvågorna beskriver en tillbakagång i demokratiseringen
86

.  

 Den första demokratiseringen, 1828-1926, var en lång och komplex våg som startade med 

amerikanska och franska revolutionerna. Denna våg introducerade idén om det moderna 

demokratiska styret med politiska och civila rättigheter och utökade rösträtten till fler grupper i 

samhället. Under den tidiga delen av 1900-talet utvidgades denna demokratisering till att inkludera 

Västeuropa, Australien, Kanada och hade även viss effekt på Sydamerika, samt ett antal stater i 

Central- och Östeuropa som hade en begränsad demokratisk transition. 

 Denna demokratisering skulle dock få se sitt slut. I och med första världskriget och 

fascismens, nazismen och kommunismens antågande i bland annat Tyskland och Italien så 

inleddes den första bakåtvågen 1922 som innebar att en del av de demokratiska framgångarna blev 
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till motgångar. Denna bakåtvåg skulle sedermera sprida sig vidare till Öst- Central- och Sydeuropa, 

samt Sydamerika och Japan. Vågen bröts dock 1942 då de antidemokratiska regimerna kollapsade 

och totalitarismen sedermera förlorade i och med Tyskland, Italien och Japans förlust i andra 

världskriget. Detta öppnade upp för en andra demokratiseringsvåg vilket innebar demokratiska 

transitioner i bland annat Västtyskland, Österrike, Japan, Turkiet, Grekland, Uruguay, Brasilien, 

Costa Rica, Argentina, Colombia, Peru och Venezuela. Denna våg skulle dock vara kortvarig och 

redan 1958 besvaras av en bakåtvåg. Detta var mycket på grund av att Sovjet, den enda 

icke-demokratiska stormakten segrande ur andra världskriget, tvingade kvar sina satteliter i 

Central- och Östeuropa i kommunismen. Samtidigt så skedde antidemokratiska förändringar i 

Grekland och Turkiet, samt militärkupper i Latinamerika och södra Asien. Det blev således igen en 

ökning av icke-demokratiska stater. Detta tilltog i och med den stora avkoloniseringen under 

1950–60-talet vilket gav många fria stater som inte i någon större utsträckning visade sig bli 

demokratiska. Alla vågor hade en synnerligen stor spridning, men var mer regionala i karaktär. 

Den tredje vågen skulle däremot visa sig vara en demokratiseringsvåg som påverkade hela världen. 

Den inleddes i Sydeuropa, spred sig sedan vidare till Latinamerika och Asien, kulminerade i 

Central- och Östeuropa och lämnade även delar av Afrika med en ökad liberalisering och i viss 

mån demokratisering
87

.  

3.2 Tredjevågen: Demokratiseringen når globala höjder 

Tredjevågen fick således globala implikationer och upphävde många gamla sanningar. Den visade 

främst på att demokrati var ett globalt koncept och inte bara ett styre för västvärlden
88

. De 

individuella orsakerna hos nationerna till dess demokratisering varierade brett. Det kunde bland 

annat vara inflation, sammanbrott av lag och ordning, fördjupad ekonomisk recession eller militära 

nederlag. Alla förtydligade dock samma sak: att det inhemska politiska systemet inte var lämpat för 

nationens välstånd
89

. 

 Frågan är dock varför detta inte skett tidigare då det säkerligen inte var första gången 

nationerna stöt på dessa problem. Svaret ligger i att det under den tredje vågen skedde en global 

förändring genom exponering och förbättrad kommunikation som ledde till en ökad medvetenhet 

                                                           
87

 Silander, D. (2005), Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and Significance of Democracy 

Promotion, Växjö University Press, Växjö, s 51 
88

 Silander, D. (2005), Democracy From the Outside-In? The Conceptualization and Significance of Democracy 

Promotion, Växjö University Press, Växjö, s 52 
89

 Huntington, S.P.(1993), The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma, 
Norman, s. 33 



48 
 

världen över. Denna medvetenhet innebar en ökad vilja till frihet världen över. Huntington har 

summerat fem av dessa centrala förändringar som skedde i den internationella miljön och låg 

bakom den stora spridningen av demokratisering: 1) det ökade legitimitetsproblemet hos det 

auktoritära systemet i en värld där demokratiska värderingar var vida accepterade innebar att dessa 

regimer var tvungna att legitimera sig utifrån sina prestationer; ekonomiska eller militära. Militära 

underlag eller ekonomiska misslyckande frammanade av i synnerhet oljekriserna 1973-74 och 

1978-79 innebar en underminering av denna legitimitet och ett ökat krav för demokratisering. 2) 

Den globala ekonomiska tillväxten under 1960-talet innebar en ökad levnadsstandard, gav 

förbättrad utbildning och utökade medelklassen; alla fördelaktiga komponenter för en 

demokratisering. 3) Den stora förändringen i doktrin och aktivitet hos den katolska kyrkan, samt 

transformationen av de nationella kyrkorna från försvarare av status quo till motståndare av 

auktoritarism och förespråkare av sociala, ekonomiska och politiska reformer. 4) Förändringen i 

policy, i synnerhet efter kalla kriget, hos externa aktörer till att framförallt betona demokratisering 

i sin utlandspolitik. Specifikt spelade den dåvarande Europeiska Gemenskapens (EG) förändring 

angående medlemskap och den gradvisa förändringen mot EU som en normgemenskap en viktig 

roll. Då nationer inom Europa inte ansåg sig ha råd att stå utanför så genomförde man demokratiska 

reformer och demokratiserade med hoppet att bli accepterade och få tillgång till den inre 

marknaden
90

. USA:s skiftning i policy med betoning på främjandet av mänskliga rättigheter (MR) 

och demokrati i andra länder var en viktig faktor i framförallt Central- och Sydamerika
91

. Det som 

kanske framförallt spelade en avgörande roll speciellt i Östeuropa var dock Gorbatjovs förändrade 

åsikter angående det forna Sovjetiska imperiet. Det kan ifrågasättas hur aktivt landet främjade 

demokrati, men en definierande faktor var att man framförallt i satellitländerna inte förtryckte, utan 

snarare främjade de prodemokratiska krafterna i dessa länder. 5) Diffusion, 

demonstrationseffekter, förbättrades genom nya och effektivare metoder för internationell 

kommunikation. Där demokratiseringen i Sydeuropa hade en betydande roll i att framförallt, 

demokratiseringen nådde Latinamerika, men även Asien. De första transitionerna gav således en 

modell för regimförändring, men även uppmuntran till demokratisering i andra länder
92

.  
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De viktiga elementen i denna våg var således Vatikanen och den katolska kyrkan som 

helhet, EG, USA, Sovjet och de idéer och den generella uppmuntran av de demokratiska exempel 

som spreds genom diffusion, samt globala förändringar. Dessa element kommer att vara 

utgångspunkten för att studera var och hur de olika metoderna påverkade 

demokratiseringsprocessen.  

4 En kategorisering av indirekt och direkt påverkan 

För att färdigställa modellen över den internationella kontextens påverkan så återstår endast att 

definiera var, d.v.s. inom vilken inhemsk sfär, de olika metoderna påverkar. Beroende på vilken 

sfär dessa metoder påverkar så får vi också svaret till hur de påverkar genom definitionen av 

indirekt och direkt påverkan. För att reda ut var dessa påverkar så har utgångspunkten varit de ovan 

definierade fem viktiga elementen i den tredje vågen. 

4.1 Diffusion 

Diffusion eller spridningseffekter kan sägas ha haft tre stora genomslag av demokratiseringsidéer i 

demokratiseringsprocessen under tredjevågen. Tredjevågen initierades enligt Huntington i och 

med militärkuppen i Portugal. Denna incident skulle leda till ett tumult som varade i 18 månader 

vilket skulle släppa lös folkliga, sociala och politiska krafter som slutligen skulle leda till en 

demokratisk transition
93

. Portugals transition var dock långt ifrån smärtfri. I Brasilien och Spanien 

skulle den ha en direkt effekt då man observerade vilka implikationer den ekonomiska tillväxten 

och allt den förde med sig hade resulterat i. Den Brasilianska militärregimen skulle initiera en 

liberalisering vilket med tiden skulle leda till demokrati. Störst implikationer hade den dock på 

Spanien där den ekonomiska tillväxten och moderniseringen hade gett upphov till kulturella, 

sociala och politiska förändringar som hade höjt medvetandet i landet. Detta tillsammans med 

Francos död krävde en förändring
94

. Moderater i regimen realiserade detta och med 

skräckexemplet Portugal som bakgrund så initierades en liberalisering vilket skulle leda till en 

transformation till ett demokratiskt styre
95

. Det Spanska fallet skulle dock ha en ännu större effekt 

över demokratiseringens spridning genom den inspiration den gav den demokratiska oppositionen 

i Latinamerika. 
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 Det andra stora genomslaget av spridningseffekter uppkom i och med Filipinernas 

demokratiseringsprocess. Den speciella typen av strikt fredligt politiskt motstånd och 

demonstration med så kallad ”folkmakts” förhållningssätt skulle ha en stor resonans i framförallt 

Sydkoreas demokratiseringsprocess. Studenter hade i filipinerna varit den starkaste demonstranten 

mot styret i landet, men när den katolska kyrkan slöt upp hos oppositionen så dröjde det inte länge 

fören medelklassen aktivt deltog i oppositionen. Detta tillsammans med det ökade militära 

missnöjet av Marcosdiktaturens korruption och ineffektivitet hade en avgörande roll i att militären 

inte ingrepp i protesterna mot diktaturen. Sydkorea observerade denna lyckade demokratisering 

och valde att efterlikna demonstrationsmetoden, och mycket riktigt så var Sydkoreas 

demokratisering i dessa avseenden oerhört lik den i Filipinerna
96

. Sydkorea fallet visar dock på att 

diffusion inte endast påverkar den politiska sfären som det hittills demonstrerats. Landet 

påverkades också av en diffusion i den kulturella sfären. En viktig faktor i landets 

demokratiseringsprocess var den stora ökningen av kristendomen. År 1960 var en procent av landet 

kristna medan det 1980 fanns 25 procent. Det förefaller sig kanske udda att en skiftning av religiös 

identitet skulle ha en avgörande roll för demokratiseringsprocessen. Denna skiftning ledde däremot 

till en uppkomst av protestantiska värderingar som individualitet, men framförallt så hade den stora 

ökningen av katolicismen en viktig roll i att forma bland annat demokratiska värderingar och en 

stor roll i formandet av den politiska oppositionen
97

. Det katolska inflytandet var dock inte 

reserverat till den Sydkoreanska demokratiseringsprocessen. Den var snarare en utav de mest 

betydande elementen för spridningen av demokratiska idéer under demokratiseringen i 

tredjevågen
98

. Detta mycket tack vare främst Vatikanens starka ställningsstagande för skyddet av 

mänskliga rättigheter och individens fri- och rättigheter. Detta var en uppmaning till de lokala 

kyrkorna vilket de lokala kyrkoledarna antog
99

. Den katolska kyrkan skulle därmed spela en stor 

roll i formeringen av den politiska oppositionen och en förändring av politiska attityder i 

framförallt ett mertal av de Latinamerikanska länderna, men även i Filipinerna, Polen, Ungern och 
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i viss mån Spanien
100

.  

Polens fall hade dock en central roll i det tredje genomslaget av diffusion under tredje 

vågen. Solidaritet oppositionens fredliga motstånd präglat av en stark misstro för revolutioner 

tillhandahöll Tjeckoslovakien och Östtyskland med en modell för opposition vilket skulle leda till 

demokratiska transitioner
101

. En generell uppmuntran kan här även ha inträffat i och med Polens 

demokratiseringsprocess, men en diffusion av demokratiska idéer alternativt värderingar bör inte 

haft någon betydelse då dessa redan var uppenbara i länderna. Då främst med Tjeckoslovakiens 

misslyckade demokratiseringsprocess 1968 i åtanke. 

 En viktig observation att poängtera utifrån dessa exempel är att demokratiseringsidéer 

främst har en påverkan över den politiska sfären. Detta är logiskt då demokratiseringsidéer syftar 

till hur man uppnår en transition vilket direkt talar till främst den demokratiska oppositionen i den 

politiska sfären. De demokratiska idéerna är däremot något mer diffusa. Dessa kan ha en bredare 

effekt genom att förändra de värderingar som finns i samhället till en mer prodemokratisk attityd 

som i exempel Sydkorea. Medan den samtidigt har en viktig funktion i formandet av den politiska 

oppositionen som i fallet av de katolska kyrkornas aktiva motstånd mot den styrande eliten. Likaså 

kan den generella uppmuntran främst ha en effekt på den politiska oppositionen som samlar mod 

av en lyckad demokratiseringsprocess i en annan nation, men den skulle även kunna bidra till 

formandet av attityder speciellt i de fall där en nation har den tidigare demokratiserade nationen 

som en förebild kulturellt eller i annan form. Vi kan därför konstatera att den demokratiska 

diffusionen har en påverkan på både den politiska och kulturella sfären. 

4.2 Villkorlig påverkan 

Elementet som finns i denna form av påverkan har tidigare konstaterats att vara aktörerna. De 

viktiga aktörerna som vi kan konstatera utifrån tredjevågen är i detta fall den Europeiska 

Gemenskapen (EG/EU) och USA. Det har i det tidigare teoretiska avsnittet över 

demokratifrämjande redovisats att även internationella organisationer och icke-statliga 

organisationer (NGO: s) även har en roll i denna påverkan. Dessa bör självklart inte bortses från 

som viktiga aktörer. Det är däremot också så att de viktiga aktörerna; statliga och regionala delvis 
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genomförde demokratifrämjande åtgärder genom just dessa organisationer. I studiet av den 

villkorliga påverkan så bör dock EG anses som den främsta demokratifrämjaren genom villkorlig 

påverkan. Dess roll och unika entitet erbjuder en bredare och mer mångfacetterad påverkan än 

exempelvis internationella organisationer där påverkan främst sker på den styrande eliten. 

Villkorlig påverkan är annars ett enspårigt angreppsätt, men där EG mer än andra aktörer kan 

erbjuda en bredare bild då ett medlemskap innefattar mer än endast ekonomiska incitament. En 

avgränsning har därför gjorts för att fokusera på EG som en demokratifrämjare genom villkorlig 

påverkan.  

Den viktigaste externa faktorn för demokratiseringen i Europa var med stor sannolikhet 

EG:s förändrade ageranden och syn på utvidgning av medlemskap. En utvidgning till Sydeuropa 

blev centralt och sammanträffade samtidigt med regionens demokratisering
102

. En möjlig 

utvidgning till de södra delarna av Europa medförde dock specifika konvergenskriterium som 

skulle utgöra ramen och villkoren för ett medlemskap. Dessa kriterier var av både ekonomisk och 

politisk karaktär, men framförallt så fanns en betoning på demokratisering
103

. Dessa 

konvergenskriterier skulle spela en stor roll i både demokratiseringen i Sydeuropa och Östeuropa. 

Fokus kommer dock att läggas på att studera fallen Spanien och Grekland.  

I fallet Spanien så vägrades landet medlemskap i Council of Europe och EG på den grund 

att landet inte var demokratiserat
104

. Genom att vägra medlemskap till landet och därmed alla 

ekonomiska fördelar, inte minst den inre marknaden, som åtföljs av medlemskap så 

underminerades den post-Franco styrande auktoritära koalitionen på ett sätt som fick dem att ses 

som ett hinder för Spaniens framtida ekonomiska välstånd
105

. Denna exkludering hade däremot 

inte endast politiska implikationer utan påverkade även den socioekonomiska sfären. Då i 

synnerhet den ekonomiska eliten och överklassen oroades över de ekonomiska implikationerna av 

exkluderingen, i synnerhet efter Storbritanniens medlemskap vilket innebar att en utav spanska 
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varors viktigaste marknad var hotad
106

.  

Grekland hade sedan 1962 associerat medlemskap, men när den miltära juntan tog makten 

genom en kupp så frös EG alla avtalen med landet. EG: s betydelse hade dock varit stort både 

politiskt och ekonomiskt. Greklands export till gemenskapen uppgavs till hälften av landets totala 

export. Grekland hade således inte råd att stå utanför gemenskapens marknad. Juntan ställdes inför 

två val; antingen kunde man välja att stoppa importen av EG:s varor, men då riskera ett stort 

inhemsk missnöje, eller att genomföra demokratiska reformer. EG spelade således en viktig roll i 

Juntans misslyckade liberaliseringsförsök vilket skulle leda till dess katastrofala aktioner i Cypern 

som ledde till dess fall
107

. EG:s involvering spelade därmed en direkt roll i Juntans förlust av 

legitimitet vilket ledde till dess fall och den efterföljande demokratiska transitionen.  

EG: s demokratifrämjande åtgärder genom villkorlig påverkan visar därmed på en klar 

påverkan inom den politiska sfären, men även i viss mån en indirekt påverkan över 

demokratiseringsprocessen genom den socioekonomiska sfären. En påverkan inom den kulturella 

sfären förefaller sig dock omöjlig om vi utgår från själva innebörden av begreppet. Villkorlig 

påverkan innebär som bekant belöning mot reformer. Den kulturella sfären innefattar 

prodemokratiska attityder och civila samhället, där NGO: s är den huvudsakliga aktören. Eftersom 

värderingar inte innefattar reformer så är en villkorlig påverkan här inte aktuell.  

4.3 Kontroll 

De vanligast förekommande tillvägagångssätten för påverkan i en demokratiseringsprocess genom 

kontroll är hot eller genomförande av antingen sanktioner eller interventioner. Dessa har alla 

självklart en direkt effekt över den politiska sfären då det är påtvingande metoder riktade mot den 

styrande eliten. De resurser som används här är för sanktioner; ekonomiska och för interventioner; 

militära. Vid en intervention så har detta direkta implikationer för demokratiseringsprocessen då 

styret byts ut direkt. En transition sker därmed direkt genom den externa aktörens ageranden. Om 

detta skulle ha några implikationer för andra sfärer i nationen blir därför irrelevant då dessa först 

skulle kunna få effekt efter en demokratisk transition. En intervention har således endast påverkan 
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över den politiska sfären. Hot om interventioner har dock andra premisser då det här finns tid för de 

inhemska sfärerna och framförallt den styrande eliten att reagera. Ett exempel av hot om 

intervention under den tredjevågen var USA:s involvering i Nicaraguas demokratiseringsprocess. 

USA:s involvering var dock komplex och dess intressen präglades inte endast av en vilja att 

demokratisera landet. En viktig bakgrundsfaktor var att händelsen utspelade sig under kalla kriget, 

och den regim som satt vid makten, Sandinistas, var marxistiskt inspirerade. Metoden av påverkan 

var inte endast begränsad till att hårt pressa regimen, man sponsrade även motståndsgerillan, 

Contras, vilket ytterligare bidrog till kriget. Den officiella hållningen var dock att den amerikanska 

involveringen i landet motiverats med att förmå Sandinistas att leva upp till löften av en 

demokratisk konstitution och fria val
108

. Vilket även till viss del gjordes 1984, men i synnerhet 

1990 då Sandinistas förlorade valet
109

. Den amerikanska påverkan var, ur ett transitions perspektiv, 

lyckad då en demokratisk transition skett i och med det fria valet, men att påstå att dess involvering 

varit positiv för en framtida demokratisk konsolidering är dock tveksamt. Deras involvering i den 

demokratiska processen påverkade säkerligen andra sfärer än den politiska, men att säga att den 

haft en för demokratisering positiv effekt i andra sfärer än den politiska är dock föga hållbart. 

Utifrån detta exempel där påverkan varit omfattande så kan det därför konstateras att den 

demokratiska påverkan över demokratiseringsprocessen inte omfattat mer än den politiska sfären.  

 Hot och genomförandet av sanktioner har för uppenbara orsaker endast en implikation; den 

påverkar den politiska eliten och därmed den politiska sfären. Den har ingen möjlighet att påverka 

några andra områden då resurserna inte kan ha någon effekt på några andra sfärer i nationen. Det är 

således endast den politiska eliten som behöver ta ställning och agera inför de krav som ställs. Ett 

exempel är hotet från USA att stoppa ett stundande lån till Chile för att övertala dåvarande ledaren 

Pinochet att lyfta det undantagstillstånd som rådde i landet. Detta fick Pinochet att agera och han 

lyfte undantagstillståndet vilket bidrog till att klimatet säkerligen blev något bättre för en 

demokratisering, vilket i sin tur kan ha lett till att andra sfärer påverkades i en riktning som är 

fördelaktig för en demokratisering
110

. Detta är dock inte direkt en effekt av den internationella 
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påverkan, utan snarare en effekt av det politiska styrets agerande. Det samma vore gällande om 

sanktioner krävde en förändring av politiska institutioner. Även om detta skulle förändra en 

strukturell faktor i samhället vilket i sin tur skulle kunna bidra till att förändringar sker över tid i 

andra sfärer så är detta en effekt av det politiska styrets ställningstagande. Det samma bör sägas för 

när en sanktion verkligen varit i effekt över en längre tid. Detta skulle säkerligen kunna innebära att 

exempelvis attityder förändrades mot regimen och därmed bidra till mer positiva attityder för 

demokrati när det ekonomiska välståndet sjunker, men detta är även här en effekt av styrets 

ställningstagande. Det blir således en indirekt- indirekt effekt över demokratiseringsprocessen.   

 Det finns dock en annan form av kontroll, vilket snarare innebär avsaknaden av kontroll. 

Det jag syftar till mer specifikt är Sovjet Unionens förändrade förhållningssätt gentemot 

styrelseskick och de forna satellitstaterna. 

 Avsaknaden av kontroll kan sägas ha uppkommit av en tvådelad anledning. På ena sidan 

återfanns västvärldens demokratier som pressade på Sovjetunionen att släppa sitt grepp över 

Östeuropa. Vilket ledde till Helsingforsprocessen, en konferens över säkerhet och samarbete i 

Europa med fokus på Mänskliga Rättigheter (MR), och signerandet av Helsinki Final Act av 35 

stater. Avtalet, som syftade till att uppnå demokrati och att förbättra MR i Östeuropa, födde 

kommissioner och övervakningsorgan såsom Charta 77 i Tjeckoslovakien. Dessa skulle övervaka 

att avtalen efterföljdes och skulle visa sig ha en betydande roll i demokratiseringsprocessen
111

.  

 Den andra faktorn för Sovjet Unionens minskade kontroll i området var Gorbatjovs 

upphävande av Brezjnev doktrinen. Där man klargjorde att man istället för att agera för att 

bibehålla diktaturer i Östeuropa istället skulle favorisera ekonomisk liberalisering och politiska 

reformer. I det Tjeckoslovakiska fallet innebar detta att man förkastade invasionen 1968. Därmed 

förlorade den kommunistiska partiledningen sin legitimitet, vilket vidare förstärkes när Sovjet 

Unionen varnade det politiska styret för våldsutövande i syfte att motverka en politisk 

förändring
112

.  

 Denna form av påverkan visar klart på att det finns en internationell påverkan över den 

politiska sfären då både den styrande eliten tvingas anpassa sig till utifrån ställda krav angående en 

tillåtelse av ett politiskt motstånd att verka, samt att det bildas ett politiskt motstånd som ett resultat 
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av avtalen. Däremot så visar avtalen även på att denna form av påverkan har möjlighet att påverka 

inom den kulturella sfären genom bildandet av organisationer som Charta 77 och kommissionerna 

som övervakade mot övergrepp av Mänskliga Rättigheter. Det civila samhället påverkades därmed 

säkerligen i en positiv riktning. Däremot så är det oklart om prodemokratiska attityder kan ha 

uppkommit i ett led av detta. Då starka prodemokratiska attityder, om än starkt förtryckta, varit 

evidenta under en väldigt lång tid, vilket bland annat revolutionen i Tjeckoslovakien 1968 påvisar. 

Det finns däremot en indirekt påverkan över demokratiseringsprocessen genom den kulturella 

sfären. Om vi observerar Charta 77 som gick från att vara en MR organisation till en politisk 

opposition som var avgörande för demokratiseringsprocessen. Kontroll formen av påverkan kan 

därför, utöver den politiska sfären, även påverka indirekt genom den kulturella sfären. 

4.4 Internationell strukturell påverkan 

Det fanns under tredjevågen två stora förändringar i den internationella strukturen som hade en 

betydande påverkan över nationers demokratiseringsprocess. Den rapida globala ekonomiska 

tillväxten under 1960-talet och början av 1970-talet, samt de två oljekriserna under 1970-talet.  

 Den ekonomiska tillväxten under 1960-talet hade en stor inverkan på en mängd länder, och 

fick stora implikationer i bland annat Spanien och Brasilien. Där den gav upphov till positiva 

kulturella, sociala och politiska förändringar. Mer konkret så gav moderniseringen i och med den 

ekonomiska tillväxten en bredare medelklass, vilket i sin tur hade en påverkan över förändringen 

av demokratiska attityder i det civila samhället. Som tidigare poängterats i det teoretiska avsnittet, 

så bidrar detta till ett öppnande av samhället och en större pluralism vilket tvingar regimen att ta 

ställning till att antingen tillåta liberalisering och kanske som följd en transition eller att förtrycka 

den socioekonomiska tillväxten
113

. Detta var just vad som skedde i både Spanien och Brasilien. Där 

regimerna, för att undvika sociala konflikter och för att stävja missnöjet mot regimen, tillät en 

liberalisering att ske, vilket så småningom skulle leda till en demokratisk transition
114

.  

 Den globala ekonomiska tillväxten hade således en indirekt påverkan över den 

demokratiska processen. Då den påverkade den socioekonomiska och kulturella sfären som i sin 

tur påverkade den politiska sfären i och med den politiska elitens behov till ställningstagande. 

 Den internationella strukturen utövar således, ur ett global ekonomiskt perspektiv, främst 
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påverkan över den socioekonomiska och kulturella sfären i den inhemska kontexten.   

De två oljekriserna, 1973-1974 och 1979, hade globala implikationer världen över. Där de 

möjligtvis hade störst implikationer var i de starkt import beroende, icke-demokratiska länderna 

såsom Filipinerna, Portugal, Spanien, Grekland, Brasilien, Uruguay och Argentina
115

. Filipinerna 

som ett exempel importerade 90 % av sin olja och såg sina energikostnader fyrdubbla, medan priset 

av varuexporten föll
116

.  

Den internationella påverkan blir i det här fallet något omvänt, även om det här också 

handlar om regimens legitimitet, samt främst ekonomisk påverkan och implikationer. Eftersom en 

extern faktor påverkar landets ekonomi negativt så ställs regimen inför beslut angående ekonomisk 

policy för att åtgärda problem som kan uppstå och uppstår. 

För att återknyta till de tidigare teoretiska diskussionerna så behöver en auktoritär regim, 

tillskillnad från en totalitär i större utsträckning kunna legitimera det egna styret och därmed 

styrelseformen. Detta motiveras i regel utifrån en ekonomisk eller en säkerhetssynpunkt. 

I de flesta fall så svarade regimerna med ekonomisk policyutformning designerad till att åtgärda 

det legitimitetsproblem som den sviktande ekonomin medfört. I det Filippinska fallet så svarade 

Marcosregimen med att låna och spendera vilket fördubblade landets utlandsskuld mellan 

1979-1983. Från 1980 och framåt minskades filipinernas inkomst per capita signifikant. I 

Argentina så resulterade Martinez De Hoz ekonomiska policys i en artificiell boom vilket 

medförde en hyperinflation när bubblan sprack. Även Uruguay, Portugal och Grekland präglades 

av detta ekonomiska vanstyre
117

.  Auktoritära regimers möjlighet att legitimera sig genom 

ekonomisk performance underminerades därmed genom det stigande oljepriset, samtidigt som 

deras policyåtgärder oftast förvärrade saken ytterligare
118

. 

 Där försöken att åtgärda legitimitetsproblemen med ekonomiska åtgärder slutade tog 

försöken till att åtgärda den med säkerhetsåtgärder vid. Eftersom regimens försök att legitimera sig 

genom ekonomiska medel misslyckats så återstod endast i många fall att hävda sin legitimitet ur en 

säkerhetssynpunkt. Regimerna, i många fall auktoritära militärregimer, försökte därmed att påvisa 
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ett yttre hot och därmed motivera sin legitimitet. Detta resulterade i många fall i militära konflikter, 

inte sällan frammanad av regimen självt. 

Det paradoxala med dessa åtgärder var att de ofta ledde till regimens fall. I Portugal så 

ledde de militära misslyckandena i dess kolonialkrig till tydliga legitimitetsproblem för den 

styrande militärregimen. Vilket slutligen resulterade i den demokratiska transitionen. Även den 

argentinska regimen försökte återfå sin legitimitet genom militära medel efter de ekonomiska 

misslyckandena. Dess förlust i Falklandskriget mot Storbritannien skulle däremot vara början till 

dess fall då legitimitetsproblemet försämrades än mer. I Grekland, en princip spegelbild av de 

andra fallen, så iscensatte regimen ett kuppförsök i Cypern för att installera en mer 

Greklandsvänlig regim. När detta misslyckades så försvagades en redan starkt ifrågasatt regims 

legitimitet ytterligare vilket slutligen bidrog till en demokratisk transition
119

.    

 Utifrån dessa resultat så blir det tydligt att den internationella strukturen även kan påverka 

den politiska sfären. En tendens som även går att uttyda är att när den internationella strukturen 

påverkar i positiva ekonomiska termer så sker den demokratiska påverkan på de socioekonomiska 

och kulturella sfärerna. Medan påverkan i negativa ekonomiska termer främst påverkar den 

politiska eliten. 

4.5 Stöd/ Demokratibistånd 

Demokratiskt stöd; demokratibistånd, innebär att resurser positiva för en demokratrisk förändring 

riktas mot ett mottagarland där dessa mottas frivilligt. Som bekant så innefattar denna process 

ekonomiska och politiska resurser, där aktörer är det relevanta elementet. Den tongivande och 

bredaste aktören inom denna form av påverkan under den tredje vågen var troligtvis USA.   

Början av 1980-talet såg en stor skiftning i Amerikansk utrikespolicy. Under President 

Reagans ledarskap så sjösattes ett stort demokratifrämjande projekt under namnet National 

Endowment for Democracy. Projektet lade grunden för en ny utrikespolicyinriktning där 

demokratibistånd utvecklades till en av de fyra grundpelarna. Detta innebar en stor skiftning då 

demokratibistånd tidigare under President Carters ledning varit nästintill obefintlig. I och med 

denna policyskiftning så skulle USA visa sig bli oerhört aktiv för demokratifrämjande under tredje 

vågen
120

.  
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 Tidigare så hade fokuset, efter andra världskriget, främst legat i att påverka andra nationers 

inhemska angelägenheter i den egna s.k. bakgården, d.v.s. Latinamerika. USA:s involvering i och 

med dess demokratifrämjande förblev även stort i Latinamerika. Däremot så skulle USA:s 

involvering i suveräna staters angelägenheter tas till en global nivå, en helomvändning från 

Carteradministrationens icke-involveringsprinciper. Reaganadministrationens uppfattning var att 

den kommunistiska ideologins framfart inneburit ett övertagande av den liberala demokratiska 

ideologin som den huvudinfluerande ideologin. Där Sovjet Unionen respresenterade den främsta 

främjaren av den föregående och USA den senare
121

. 

 Reagans fokus och syfte låg därmed i att främja den demokratiska ideologin för att 

motverka, vad administrationen uppfattade som, den stora spridningen av kommunismen i världen. 

Det demokratiska främjandet hade därmed ett stort egen intresse för USA, då det främsta syftet var 

att manifestera nationen som den främsta influensen i världen. 

 USA:s demokratibistånd/ stöd tog uttryck inom två olika nivåer; den indirekta påverkan 

och den direkta påverkan. Som bekant så verkar den direkta påverkan av demokratifrämjande inom 

den politiska sfären. Där USA:s demokratibistånd under tredjevågen visade på att 

påverkningsformen kan påverka inom denna sfär.  

Ett bra exempel på USA:s demokratibistånd inom den politiska sfären var i den inledande 

fasen av den tredje vågen; som bekant inleddes med den demokratiska transitionen i Portugal. Där 

de positivt inställda demokratiska krafterna i landet, vilka genomförde transitionen, ställdes mot ett 

hot för genomförandet av en positiv demokratisk transition. Hotet utgjordes av ett kommunistiskt 

motstånd finansiellt uppbackat av Sovjet. För att bidra till att slå ner detta uppror, så att en 

demokratisk transition kunde genomföras, bidrog USA tillsammans med Västtyskland med 

finansiella medel till den demokratiska transitionsregeringen. Vilket därmed bidrog till att den 

demokratiska transitionen kunde genomföras
122

. USA gav vidare materiellt och finansiellt stöd till 

demokratiska krafter i ett flertal länder, bland andra den demokratiska rörelsen Solidaritet i Polen, 

samt El Salvadors demokratiskt valda regering för att förhindra ett marxist-leninistiskt uppror
123

.   

 USA:s demokratibistånd genomfördes däremot inte alltid under sådana konflikfyllda 
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förutsättningar. Valobservation var även ett vanligt förekommande fenomen under den tredje 

vågen. Vilket även förekom i det tidigare nämnda exemplet i El Salvador. Där USAID, utöver 

valobservation, finansierade datorer och valregistreringssystem för genomförandet av det 

demokratiska valet
124

.   

Det var däremot inte genom direkt påverkan i den politiska sfären som USA:s 

demokratistöd främst skulle manifestera sig. USA:s största aktiveter inom denna form av påverkan 

tog snarare sig i uttryck genom dess påverkan i den kulturella sfären genom indirekt påverkan. Där 

USA:s policyförändring faciliterade ett flertal åtgärder inom den kulturella sfären där arbete för 

mänskliga rättigheter och främjandet av demokratiska värderingar utfördes via NGO: s.  

 USA:s aktiviteter inom den kulturella sfären var däremot väl synbara även innan National 

Endowment for Democracys födelse, i synnerhet i Latinamerika under 1960–70-talet. Där fokus 

lades på social - samhällelig och ekonomisk utveckling genom projekt finansierade av privata 

donatorer, i synnerhet amerikanska Ford Foundation och USAID. Projekten hade i synnerhet 

betoning på rättigheter och legalutbildning, främst inom den Amerikanska Sokratiska metoden. 

Ambitionen var att utbilda jurister och de legala fakulteterna att behandla lagen som ett instrument 

för politisk aktivism för progressiv social förändring. Den civila utbildningen låg därmed i 

medborgligtdeltagande, en basis inom demokratiska värderingar. Huvudmålet här var däremot inte 

i en demokratisering av värdländerna. Medborgerligtdeltagande sågs snarare som en viktig 

bidragande komponent för ekonomisk- och socialutveckling
125

. 

 Programmen under 1960–70-talet liknade dock i hög grad det demokratistöd som USA 

tillhandahöll genom National Endowment for Democracy initiativet under 1980-talet och framåt. 

USA:s demokratistöd fick dock en ytterligare dimension, geografiskt som såväl metodiskt. 

Förutom USA:s aktiviteter inom den politiska sfären, så bidrog USA flitigt med demokratiskt stöd 

inom den kulturella sfären i ett flertal länder från 1981 och framåt, i synnerhet i de kommunistiska 

nationerna i Östeuropa. Där man förutom de tidigare beprövade metoderna använde sig av 

sändningar via radio för att nå fram med det demokratiska budskapet och översatte relevanta 

böcker, med målet att influera befolkningen i en positiv riktning till demokrati och därmed utöka 
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stödet för de demokratiska krafterna
126

.  

 USA:s demokratistöd inom den kulturella sfären i Östeuropa visar på att 

demokratifrämjandet hade en stor geografisk bredd. Demokratifrämjandet var dock inte reserverat 

till Latinamerika och Europa. USA:s demokratifrämjande skulle även nå Afrika där USAID 

utvecklade ett omfattade MR program i Sydafrika med ändamålet att avveckla det apartheidiska 

systemet och implementera demokrati. De konkreta metoderna omfattade en mängd mindre 

donationer till lokala icke-statliga organisationer med inriktning på civil utbildning, gräsrots 

organisering och rättsadvocering
127

. 

 Det amerikanska demokratibiståndet visar därmed på en stor bredd geografiskt, metodiskt 

såväl som inom de sfärer de påverkar. Det amerikanska fallet visar på att demokratistöd kan verka 

genom både indirekt som såväl direkt påverkan. Då stödet manifesterade sig i både den politiska 

och kulturella sfären. Det amerikanska fallet påvisar dock inte att demokratistöd kan manifestera 

sig inom den socioekonomiska sfären. Svaret till detta kan härstamma ur att det inte finns något 

aktörsperspektiv, och därmed några aktörer, i.e. agenter, som kan mottaga demokratistödet. Det 

finns däremot extern påverkan inom den socioekonomiska sfären genom den internationella 

strukturen. Skillnaden här är dock att det är en struktur som påverkar en struktur eftersom den 

inhemska socioekonomiska strukturen är en del av den internationella strukturen, i synnerhet i och 

med globaliseringen. Det som däremot talar emot argumentet är att det finns socioekonomiska 

klasser inom sfären, vilka var relevanta inom den villkorliga påverkan. Skillnaden ligger dock i att 

det inom demokratistöd påverkningsformen måste finnas en lokal agent som har viljan till att 

demokratisera. Den externa påverkan verkar då endast för att understödja 

demokratiseringsprocessen snarare än att förändra mål- aktörens attityd gentemot en 

demokratisering. Påverkan inom den socioekonomiska sfären förefaller sig därför föga trolig. 

 

5 Extern påverkan över demokratiseringsprocessen – En analytisk kategorisering 

Genom analysen av den inhemska kontexten har tre sfärer kunnat uttydas; den politiska, den 

kulturella och den socioekonomiska. Den socioekonomiska sfären och den kulturella sfären har 

genom analysen kunnat identifieras som en indirekt faktor till politisk förändring genom dess 
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påverkan på den politiska sfären där den direkta politiska förändringen sker. Genom att de externa 

faktorerna påverkar dessa sfärer, så är den inhemska kontexten avgörande för om de olika externa 

metoderna påverkar demokratiseringsprocessen indirekt eller direkt. 

 Analysen av de fem olika formerna av påverkan; Kontroll, Diffusion, Villkorlig påverkan, 

Internationell strukturell påverkan, samt Stöd/Demokratibistånd, visar på att samtliga former 

påverkar genom både direkt och indirekt påverkan.  

Det som dessutom är tydligt av resultaten från den tredje demokratiseringsvågen är att 

påverkan i den politiska sfären är den vanligast förekommande påverkan hos de olika 

påverkningsformerna, då den förekommer i samtliga former. Detta förefaller sig naturligt då det är 

där själva transitionen manifesterar sig.  

En ytterligare viktig observation är att påverkan inom den kulturella sfären är vanligt 

förekommande där påverkan av det civila samhället och förändring av demokratiska värderingar 

får stort utrymme. Det är svårt att ponera kring varför just den kulturella sfären får så stort 

utrymme, då påverkan inom den kulturella sfären delvis går emot det vedertagna antagandet att den 

kulturella sfären inte har en större relevans för en demokratisk transition, medan den politiska 

sfären är den sfär som i princip ensamt håller stor vikt för tiden ledande upp till den demokratiska 

transitionen. Det är däremot utifrån resultaten evident att den kulturella sfären påverkas av externa 

aktörer och strukturer under transitionsfasen. Vilket är en positiv egenskap utifrån 

konsolideringsperspektivet där en bred genomsyrning av demokrati inom samtliga sfärer, i 

synnerhet demokratiska värderingar inom den kulturella sfären, är vital för att demokratin ska 

överleva. 

Den låga frekvensen av påverkan inom den socioekonomiska sfären är en ytterligare 

observation vilket kan sägas stärka tidigare argument inom diskursen; att socioekonomisk 

utveckling inte är avgörande för en demokratisk transition.  
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- Fig. 6. Resultat; Påverkningsform och de respektive sfärerna.  

Diffusion Villkorlig 

påverkan 

Kontroll Internationell 

strukturell 

påverkan 

Stöd/ 

Demokratibistånd 

Politiska sfären Politiska sfären Politiska sfären Politiska sfären Politiska sfären 

Kulturella sfären  Kulturella sfären Kulturella sfären Kulturella sfären 

 Socioekonomiska 

sfären 

 Socioekonomiska 

sfären 

 

  Källa: egen bearbetning 

Det som möjligtvis är mest anmärkningsvärt är, som tidigare påpekats, att samtliga former 

påverkar både direkt och indirekt. Detta innebär att samtliga former påverkar minst två av de tre 

sfärerna. Där den internationella strukturen påverkar i samtliga tre sfärer. Detta innebär att externa 

faktorers påverkan över demokratiseringsprocessen kan ha olika betydelse för processen då dess 

roll antingen kan ta sitt uttryck indirekt eller direkt genom samtliga former av påverkan. 

 Då det inte går att avgöra vilken extern form av påverkan som har störst betydelse för 

demokratiseringsprocessen så går det däremot att uttyda att den enda icke-aktörsbetingade formen, 

internationell strukturell påverkan, är den form som har störts påverkningsspännvidd över 

processen. Detta innebär däremot att en nation inom samtliga sfärer är en del av och påverkas av 

den internationella kontexten. Det finns därmed en global interpendens inom samtliga sfärer hos en 

nation. Vilket samtidigt stärker antagandet att den internationella kontexten är en viktig del av en 

nations demokratiseringsprocess.   

 Det som ytterligare är påtagligt hos resultaten är att den bredd av påverkan som uppvisas 

hos den internationella kontexten är något förvånande om vi vidhåller antagandet att den 

demokratiska transitionen sker inom den politiska sfären och att merparten av aktiviteterna 

avgörande för den demokratiska transitionen sker inom den sfären. Det ger därmed ett stöd till att 

andra sfärer inom nationen har en roll att spela i upprinnandet till den demokratiska transitionen 

och att en förenkling av den demokratiska transitionen som ett fenomen som endast manifisteras i 

den politiska sfären inte går att dra.  
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Lyckade demokratiska transitioner har därför inträffat genom påverkan hos samtliga sfärer och 

därmed genom både indirekt och direkt påverkan; delvis genom ”Top-down” och ”Bottom-up” 

approach. Det går därför inte att dra några slutsatser till huruvida vilket tillvägagångssätt som är att 

föredra för att påverka en nations demokratiseringsprocess i en positiv riktning.  

 

6 Slutsats 

Den teoretiska analysen av den internationella kontextens påverkan över den nationella 

demokratiseringsprocessen under transitionsfasen till en valdemokrati har resulterat i fem olika 

former av extern påverkan. Den internationella strukturella påverkan, diffusion, samt tre former av 

demokratifrämjande innefattande av; villkorlig påverkan, kontroll, samt demokratibistånd/Stöd. 

 Dessa olika former påverkar den inhemska demokratiseringsprocessen inom tre sfärer, den 

kulturella sfären, den politiska sfären, samt den socioekonomiska sfären. Där de inhemska 

sfärerna avgör vilken roll den externa påverkan tar i den demokratiska processen. Där påverkan 

inom den politiska sfären innebär en direkt påverkan av demokratiseringsprocessen, och en 

påverkan inom den socioekonomiska eller den kulturella sfären innebär en indirekt påverkan över 

den demokratiska processen. 

 Resultaten av analysen av den tredjevågens externa påverkan under en nations 

demokratiseringsprocess fram till och med den demokratiska transitionen visar på en bred 

spännvidd av påverkan av de olika formerna. Där den internationella strukturella sfären påverkar 

inom samtliga sfärer, men där samtliga olika former av extern påverkan visar på att den 

internationella kontexten påverkar både indirekt och direkt i nationers lyckade demokratiska 

transitioner till valdemokrati. 

 Det går därför inte att dra slutsatsen att en bottom-up, indirekt, approach är att föredra 

framför en top-down, direkt, approach då båda förekommer hos en nations lyckade demokratiska 

transition. 
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