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Abstract  
 

The aim of this bachelor thesis is to through a theoretical analyze, investigate the conditions 

and the challenges for a consolidated democracy in Egypt from 1952 until after the revolution 

of 2011. The central question in this thesis is what opportunities and challenges are there for 

the democratic consolidation in Egypt, with respect to civic, political and economic 

conditions. How have the conditions developed between 1952 and 2011? How has the 

transition government/military government handled the central problems in the transitions 

phase after 2011? The theory used in this analysis is Linz and Stepans famous five arenas 

(the political society, the economic society, the civil society, the bureaucracy and the state of 

rule, whit focus on the three first). Through a qualitative case study we have analyzed the 

conditions in Egypt from 1952 to after the revolution 2011.  

 

The empirical material shows that the arenas in Egypt are both historically and current very 

weak, and they are not supporting democratic consolidation as they are challenged by several 

enormous problems. Egypt is still in a transition phase and has still a long way to go for 

democratic consolidation 

 

Keywords: democracy, Egypt, consolidation, transition, civil society, political society, rule of 

law, state bureaucracy, economic society, Nasser, Anwar Sadat, Mubarak. 
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1.1 Inledning  

 

Under vintern 2011 bevittnade världen, en omfattande politisk omvälvning i Nordafrika och i 

Mellanöstern. Upproren i Nordafrika och Mellanöstern började i Tunisien den 17:e december 

2010 då Mohamed Bouaziz tände eld på sig själv i protest mot det politiska systemet i 

allmänhet och polisen i synnerhet. Denna händelse utlöste sedan en rad olika uppror i hela 

regionen vilket sedan dess har betecknats som Den arabiska våren. Som en del av den 

arabiska våren pågår i skrivandet stund fortfarande protester och uppror i andra delar av 

regionen som i fallet Syrien. 

 

Protesterna i ett antal länder såsom Tunisien, Libyen, Yemen och Egypten, har gett upphov 

till att mångåriga diktatoriska och totalitära politiska system har fallit och en övergångsperiod 

mot ett annat ovisst politiskt system har inletts. Det folkliga upproret i Egypten har till 

exempel frambringat ett slut för Hosni Mubaraks 30-åriga envälde
1
, och inneburit en 

inledning mot ett annat politiskt system. Sedan Mubaraks avgång i februari 2011 till dags dato 

har De väpnade styrkornas högsta råd (SCAF) ”temporärt” styrt Egypten för att sedan, enligt 

militärens egna officiella yttrande, efter valomgångarna i maj 2012 överlämna makten till en 

civil regering. Det politiska systemet i Egypten befinner sig i för närvarande i en period som i 

litteraturen går under beteckning transitionsfas. Kännetecknande för denna fas är att det 

politiska systemet är omgärdat av ett stort mått av osäkerhet, där reglerna för det politiska 

spelet inte är klart definierade. Forskningen på detta område fastställer att transitionsfasen är 

en kamp om vilka politiska spelregler som skall gälla, vilka klasser, sektorer och andra 

grupper som ska engagera sig i vilka frågor eller stödja vilka alternativ.
2
  

 

Man skulle kunna säga att det politiska systemet i Egypten för närvarande befinner sig i en 

andra transitionsfas, nämligen en övergång från militärregeringen till en eventuell 

civilregering. Denna andra transition har hittills försenats av olika anledningar, vilket har lett 

till att demonstranterna från revolutionen återigen gått ut på gatorna och protesterat mot 

SCAF.  Militären har i sin tur svarat med våld och hittills har nära 800 människor mist sina liv 

                                                 
1
  Stolpestad W. Ingrid(januari 2012) The Arab Spring and international debt:Tunisia, Egypt and Bahrain’s debt 

toNorway. S3 
2
 O’Donnell, Guillermo & Schmitter Philippe (1986) Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions 

about uncertain democracies. s4.. 
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sedan Mubaraks avgång.
3
 Även på politisk nivå har protester mot militären förekommit då 

flera partier under valprocessen fryst sina valkampanjer då militären har nekat 

presidentkandidater att ställa upp i valet.
4
 Det finns ett utbrett och uttalat missnöje mot 

militärens ovilja att släppa ifrån sig makten till en civilregering. I skrivande stund hålls ett 

demokratiskt val för presidentposten i Egypten. Även detta val har präglats av stor osäkerhet, 

inte minst vad gäller de olika kandidaternas politiska profiler, i den grundläggande betydelsen 

att det ännu är osäkert vilken form av politik dessa presidentaspiranter kommer föra, och vilka 

klasser eller sektorer i samhället dessa kandidater kommer att få stöd av och kommer att 

stödja.  

 

Denna osäkerhet överskuggas av en annan och större osäkerhet, nämligen om transitionsfasen 

överhuvudtaget kommer att resultera i ett demokratiskt politiskt system, eller om det politiska 

systemet kommer återgå till ett totalitärt politiskt system, fast i en annan skepnad. Syftet med 

vår uppsats är att mot bakgrund av den politiska utvecklingen i Egypten och med hjälp av 

föreliggande relevanta teoretiska ramverk, belysa de olika förutsättningarna för den 

demokratiska utvecklingen i Egypten. Vi ämnar också kasta ljus över de utmaningar som 

finns för konsolideringen av det eventuella demokratiska systemet. 

 

 

1.2 Problembild och syfte  
 

Den amerikanska statsvetaren Samuel Huntington karaktäriserar i sin bok The Third Wave, 

Democratization in the Late Twentieth Century (1991)  demokratisering i världen utifrån tre 

demokrativågor. I Huntingtons mening betyder en demokrativåg, när flera stater genomgår 

transitionsprocesser, från icke-demokratiska till demokratiska regimer, inom en avgränsad 

tidsperiod.
5
 Enligt Huntington har de två första demokrativågorna i världen (1828-1926 

respektive 1943-1962) mött motvågor, där länder som demokratiserats i den första 

demokrativågen fallit tillbaka till olika former av icke- demokratiska regimer.  Den tredje 

demokrativågen sträcker sig från 1974 och framåt där flera stater i Latinamerika, Afrika och 

Östeuropa (efter Berlinmurens fall) demokratiserades.
6
 Trots motvågor, har 1900-talet varit 

”demokratins sekel” där flest antal stater demokratiserats än tidigare. Samtidigt måste man 

                                                 
3
, Parks,Cara (28 februari 2011). What’s going on in Egypt. The Huffington Post.  

4
 TT-AFP (2 maj 2012) Kairo-protest med dödsoffer. Dagens Nyheter.  

5
 Linde, Jonas & Ekmans ,Joakim (2006) Demokratiseringsprocesser. Teoretiska ansatser och empiriska 

studier.s51 
6
 Ibid. s52 
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beakta att 1900-talets demokratiska framgångar, har inte varit lika uppenbara i alla delar av 

världen. Jonas Linde och Joakim Ekman skriver i sin bok Demokratiseringsprocesser: 

teoretiska ansatser och empiriska studier (2006) , att Mellanöstern och Nordafrika har 

utmärkts av auktoritära regimer och att i dessa regioner” lyser dock demokratin och den 

politiska friheten nästan helt med sin frånvaro”.
7
 

Det är först på senare tid och genom den Arabiska våren som statsvetare ser bättre 

förutsättningar och större möjligheter för en framgångsrik demokratiseringsprocess i 

Mellanöstern och Nordafrika. Vissa statsvetare betraktar också de auktoritära regimernas 

sammanbrott i Tunisien, Libyen, Egypten och Yemen under den Arabiska våren, som en 

början på en fjärde demokrativåg.
8
  

 

Denna studie är utformad mot bakgrund av det ovanstående, där syftet är att undersöka 

Egypten från 1952 till efter revolutionen 2011 för att förstå vilka förutsättningar och 

utmaningar det finns för demokratisk konsolidering. Vårt syfte är också att belysa de 

transitons processer som ägt rum från 1952 till efter revolutionen 2011 för att på så sätt öka 

förståelsen kring hur de i sin tur påverkad möjligheten för demokratisk konsolidering .  I 

egenskap av att Egypten är en viktig aktör i Mellanöstern vars politiska system, som sedan 

1952 varit enpartistat, har stort inflytande på hela regionens politiska utveckling, har vi valt 

att fokusera på de faktorer som, i litteraturen betraktas som viktiga, för konsolideringen av ett 

demoratiskt system. För att demokratin ska konsolideras krävs det, att det finns ett antal 

samhälleliga arenor i varje politiskt system. Identifieringen av dessa samhälleliga arenor kan, 

enligt Linz och Stepan, fungera som analytiska kriterier för att avgöra om det politiska 

systemet har goda möjligheter att konsolideras som ett demokratiskt system.
9
 Dessa arenor är: 

ett politiskt samhälle med grundläggande politiska institutioner, ett vitalt och aktivt civilt 

samhälle, ett ekonomiskt samhälle i form av en blandekonomi, en konstitutionell rättstat samt 

en välfungerande statsbyråkrati. På så sätt vill vi indirekt och selektivt bidra till debatten om 

Egypten ingår i en fjärde demokrativåg, som i så fall ha börjat på våren 2011.  

 

 

 

 

                                                 
7
 Linde & Ekman (2006) s69  

8
 Tham, Raymond (2011). Premature Speculation: The Arab Spring Cannot Be Considered as Democracy’s 

Fourth Wave. Yet . Economy Watch.  
9
 Linde & Ekman(2006) s26 
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1.3 Teori och analysbegrepp 

 
I den här uppsatsen har vi valt ett antal teorier och begrepp som hör ihop med demokrati och 

demokratiseringsprocess. Teorierna och begreppen som uppsatsen utgått ifrån har använts 

både som analysverktyg men också för att sammanställa det empiriska materialet som samlats 

kring det studerade fallet. Eftersom de tillämpande teorierna och begreppen kommer 

behandlas grundligt i kapitel två, ämnar vi i korthet beröra dem här. 

 

Demokrati har många betydelser och innebörder. Begreppet kan såväl syfta på ett mål eller 

ideal, men också syfta på ett verkligt styrelseskick. På grund av de skilda uppfattningarna om 

hur demokrati uppstår har begreppet fått olika definitioner.
10

 I den här studien har vi valt att 

utgå från Robert Dahls demokratidefinition, polyarkidefinitionen. Dahls polyarkidefinition av 

demokrati, består av ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett politiskt system ska 

betraktas som demokratiskt.
11

 Styrkan i polyarkidefinitionen är att, demokratibegreppet blir 

lättare att operationalisera och lämpar sig bättre för empiriska studier.
12

  

 

I likhet med begreppet demokrati är även demokratisk konsolidering och transition två 

omdiskuterade begrepp inom demokratiseringsforskningen. Transition syftar på övergången 

från ett politiskt system till ett annat. Medan demokratisk konsolidering syftar på 

institutionalisering av det demokratiska systemet vilket innebär att alla signifikanta grupper 

och aktörer erkänner demokratin som det enda legitima politiska systemet.  Vi har valt att 

utgå ifrån Juan Linz och Alfred Stepans kriterier för de fem samhälliga arenorna för att 

demokrati i ett samhälle ska kunna betraktas som konsoliderad. Anledningen till att vi har valt 

Linz och Stepans kriterier för demokratisk konsolidering är att, kriterierna är de mest citerade 

och använda inom demokratiseringsforskningsfältet. Enligt Linde och Ekman är kriterierna 

också lättare att förena med empiriska analyser.
13

 Vad det gäller själva begreppet 

demokratiseringsprocess som i likhet med demokrati och konsoliderad demokrati, är dess 

innebörd omtvistad. Dock är statsvetarna enade om att varje demokratiseringsprocess 

                                                 
10

 Linde & Ekman s18 
11

 Ibid. 18 
12

 Linde & Ekman s16 
13

 Linde & Ekman s26& 28 
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innehåller tre distinkta och empirisk urskiljbara faser, liberaliseringsfas, transitionsfas och 

konsolideringsfas.
14

  

 

 

1.4  Metodologiskt tillvägagångssätt  
 

Inför denna uppsats har vi gjort flera vägval, vad det gäller såväl teoretiska utgångspunkter 

men också metodologiskt tillvägagångssätt. Eftersom uppsatsens ambition är att förklara 

förutsättningar och utmaningar för demokratisk konsolidering i Egypten, så har kvalitativ 

enfallstudie, enligt vår uppfattning varit det bäst lämpade förhållningssättet för detta arbete. 

Uppsatsens är också teorikonsumerande till sin karaktär i den meningen att, vi har valt ut ett 

specifikt fall, Egypten, och som vi förklarar utifrån Linz och Stepans konsoliderings teori om 

de fem samhälliga arenorna. Nedan följer en presentation av fallstudie som metod samt 

uppsatsens konkreta tillvägagångssätt.  

 

 

 

1.4.1 Upplägg och design   
 

Alexander George och Andrew Bennet definerar fallstudie som följer: “A case study is thus a 

well defined aspect of a historical episode that the investigator selects for analysis, rather 

than the event itself”.
15

 Fallstudiens styrka ligger i dess förmåga att genom en kombination 

mellan historiska undersökningar och ett samhällsvetenskaplig relevant teori öka förståelsen 

kring ett specifikt fall.
16

 I denna enfallstudie har vi därmed använt ett synkroniskt och 

diakroniskt upplägg. Utifrån ett synkroniskt angreppssätt, går forskaren tillbaka i tiden för att 

studera hur det studerande fallet ser ut under en viss tidpunkt. Utifrån ett diakroniskt 

angreppssätt fokuserar man på fallets utveckling till det som existerar idag. Dessa två termer 

går också under beteckningarna periodiseringsstrategi respektive processtrategi (eller 

processspårning) och därmed kommer vi också att i fortsättningen använda dessa begrepp. 
17

  

                                                 
14

 Linde & Ekman s14 
15

 George L. Alexander & Bennet Andrew (2004)Case Studies And Theory Development In The Social Sciences. 

s18 
16

 Teorell, Jan & Svensson ,Torsten( 2007)  Att fråga och att svara: Samhällsvetenskaplig metod. s236 
17

 Lindvall, Johannes. (Statsvetenskaplig tidskrift 2007,)  Fallstudiestrategier. årg. 109 nr 3 
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För att förstå hur de fem arenorna och i synnerhet studiens tre primära arenor har sett ut 

historiskt sätt, har vi genom periodiseringsstrategin valt ut fyra tidpunkter där var och en av 

arenorna har studerats utifrån Linz och Stepans kriterier. De tre första mätpunkterna markerar 

arenorna under de tre presidentämbetena, medan den sista mätpunkten syftar på arenorna efter 

revolutionen 2011 och närmast bestämt den andra transitionsfasen. I den fjärde mätpunkten 

dvs. transitionsfasen kommer vi fästa särskild uppmärksamhet kring hur övergångsregeringen 

har löst de centrala problemen som Manfred Schmidt tar upp(se 2.5 transitionsfasen).  

 Vid närmare precisering är utformad efter följande tidpunkter 1952-1970 (Gamal Abdel 

Nasser) ), 1970-1981(Anwar Sadat) 1981-2011(Hosni Mubarak) och 2011(efter 

revolutionen). Med dessa mätpunkter kommer vi kunna studera de fem samhälliga arenornas 

strukturer och jämföra med studiens andra tidpunkter, för att på så sätt kunna förstå om 

arenorna har blivit starkare eller svagare och hur det kan påverka demokratisk konsolidering.  

Som komplettering till periodiseringsstrategin har vi genom processtrategin studerat de fem 

arenornas utveckling från 1952 till efter revolutionen 2011 för att på så sätt hitta förklarningar 

till varför arenorna ser ut som de gör idag. Detta ger också oss möjligheten att, utifrån den 

historiska utvecklingen dra generella slutsatser för hur arenorna kommer se ut i framtiden.   

 

 

 

1.4.2 Material  
 

Det material som använts i studien består av sekundära källor i form av tryckt litteratur men 

också vetenskapliga och politiska artiklar som har varit relevanta för denna uppsats. De flesta 

tryckta källorna som vi har använt oss av, för att besvara uppsatsen frågeställningar är, böcker 

som har skrivits av akademiker därför tror vi också att dessa böcker har trovärdighet och 

skrivits i enlighet med vetenskapliga bedömningar. Svagheten i det använda materialet är att 

vi har använt flertal artiklar vars trovärdighet kan ifrågasättas i och med artiklarna är politisk 

färgade.  Vi har därför varit måna om risken med att använda de tendentiösa artiklarna och 

därför har vi varit försiktiga och kritiska vid bearbetningen av den här typen av material i 

studien.  
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1.4.3 Avgränsning  
 

I den här uppsatsen har vi valt att fokusera oss på ett fall, dvs. Egypten. Studien berör Egypten 

utifrån fem aspekter som täcker ekonomi, politik, civila samhället, statsförvaltning samt 

rättsväsendet. Det bör noteras att vi har valt att lägga större fokus på tre av dessa arenor, 

nämligen; det politiska samhället, det civila samhället och det ekonomiska samhället. 

Anledningen till det är att vi, med stöd av forskningslitteraturen, anser att dessa arenor utövar 

större inflytande på konsolideringen av ett demokratiskt system i olika länder. En annan och 

viktig anledning till att vi har valt att rikta uppmärksamheten på just dessa tre arenor, är 

tillgängligheten på relevant litteratur som berör dessa arenor. Uppsatsen har inte uteslutit de 

två resterande fälten utan översiktligt berört dem.  

 

Uppsatsen är också avgränsad i tid, i den grundläggande betydelsen att vi väljer att 

översiktligt belysa Egyptens moderna politiska historia från 1919-1952. Denna översiktiga 

presentation avser att ge läsaren en grundläggande bakgrundsförståelse av Egyptens politiska 

historia under den perioden. I analogi med uppsatsen syfte, kommer större fokus läggas på att 

genom ett diakroniskt upplägg, redogöra för hur de olika arenornas form och funktionssätt 

under tiden från Gamal Abdel Nasser till Hosni Mubarak vilket i praktiken omfattar en period 

mellan 1952 till 2011. Genom denna avgränsning har vår intention varit att se om och hur 

förändringar inom de tre arenorna har skett under dessa tre presidenter. Dessvärre har 

uppsatsen på grund av brist på material inte kunnat beskriva byråkratin och rättsstatens 

utveckling från 1952-2011 och istället i korta drag redogjort för generella drag.  Studien har 

också hämtat flera teoretiska ramverk som vi har använt vid bearbetning av det empiriska  
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1.4.4 Forskningsfrågor  
 

Vid närmare precisering av uppsatsens syfte och mot bakgrund av det ovanstående, nedan 

besvara grundfrågan: 

- Vilka förutsättningar och utmaningar finns det för att den demokratiska 

konsolideringen, med avseende på de tre arenornas historiska och nuvarande form 

och funktionssätt?  

 

För att besvara grundfrågan har vi konstruerat följande delfrågor:  

- vilken roll har de olika arenorna spelat i den politiska utvecklingen under åren 1952-

2011?  

- Hur har övergångsregeringen/ militärregeringen hanterat de centrala problemen 

under transitionsfasen?   

 

 
 

 

1.5.5 Relevans  
 

Denna studie är relevant för den aktuella politiska processen i Egypten och för regionen. 

Eftersom Egypten ingår i den arabiska våren så menar vi också att studien har relevans för 

forskningen om den arabiska våren. Framförallt kan denna studie bidrag med viktig forskning 

till debatten om den politiska processen i Egypten och hur möjligheterna för demokrati ser ut.  

I en viss mening kan denna uppsats betraktas som en förutsägande studie, där vi med stöd av 

vår teori lägger fram alternativa scenarion för den politiska utvecklingen i Egypten. Vi vill 

också mena att det saknas liknande politisk analys, som söker förstå förutsättningar och 

utmaningar med demokratisk konsolidering i Egypten, utifrån de fem samhälliga arenorna.  
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1.6 Disposition  
 

Uppsatsen är uppdelad i sammantaget sex kapitel. I det första kapitlet har vi presenterat 

studiens metodologiska tillvägagångssätt, ämnesval, syfte, frågeställningar och uppsatsens 

avgränsningar. Vi har också i samma kapitel i korthet introducerat läsaren för studiens 

tillämpande teorier och begrepp samt fört en diskussion om studiens relevans. Det andra 

kapitlet tar upp uppsatsen teoretiska ramverk, där vi mer grundligt beskriver de centrala 

begrepp och teorier som tillämpats i studien. Det tredje kapitlet består av en historisk 

bakgrund där vi har beskrivit Egyptens historia utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv från 

1919 till 1952. Uppsatsens analys- och resultat är disponerat i det fjärde kapitlet där vi har 

beskrivit de fem samhälliga arenorna i Egypten från Nasser till Mubarak, utifrån Linz och 

Stepans kriterier för en konsoliderad demokrati. I det femte kapitlet tar uppsatsen upp de tre 

centrala arenorna (det politiska samhället, det ekonomiska samhället och det civila samhället) 

och hur dessa arenor opererar i praktiken efter den egyptiska revolutionen 2011. I det sjätte 

kapitlet har vi formulerat våra slutsatser, vilket senare avslutas med en slutdiskussion.  
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Kapitel 2  

Teoretiskt ramverk 

------------------------------------------------------------------------------------- 

I följande kapitel ska vi redogöra för studiens teoretiska ramverk. Här ska läsaren bekantas 

med de centrala teoriska begreppen och utgångspunkterna som används i uppsatsen. De 

teoretiska begreppen utgör det ramverk, utifrån vilket uppsatsens empiri bearbetas. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2.1 Minimalistisk och maximalistisk demokratidefintion  
 

Som vi tidigare nämnde är det inte helt oproblematiskt att definiera begreppet demokrati. 

Begreppet som sådant har olika innebörder beroende på det perspektiv man anlägger värdet. 

Demokrati kan åsyfta ett mål eller ett ideal med angivna värden, men det kan också uppfattas 

som ett uttryck för en politisk regim, eller ett konkret styrelseskick. Bland de olika 

demokratidefinitionerna, går det dock att urskönja två huvudkategorier av definitioner; en 

maximalisk och en minimalistisk demokratisyn.
18

  

 

Den maximalitiska, eller den breda definitionen av demokrati var dominerade under 1960 – 

och 70-talet. Anhängarna av denna definition uppfattar ett institutionellt arrangemang som 

demokratiskt när alla berörda deltar i beslutsfattandet. Det politiska deltagandet ska gälla både 

politiska och ekonomiska beslut. Den maximalitiska demokratidefinitionen kom som en kritik 

mot den ”borgliga” demokratin, och anhängarna av den maximalistiska skolan menade att 

sociala och ekonomiska orättvisor inte var förenliga med demokrati. Som Linde och Ekman 

konstaterar så är denna breda demokratidefinition problematiskt när man ska använda den 

som empiriskt analysinstrument, i den meningen att dess idealbild av demokrati gör det 

omöjligt att praktisera den i verkligheten.
19
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19
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Den minimaliska, den proceduriella demokratidefinitionen, har under de senaste decennierna 

blivit mer vanlig i demokratiforskningen. Denna definition bygger istället på den politiska 

arenan och där man främst fokuserar på ett mindre antal proceduriella enheter, och framförallt 

procedurer som rör val och valdeltagande. Linde och Ekman menar att denna definition är lätt 

att operationalisera och lämpar sig därmed bättre för empiriska studier.
20

 Varför den 

minimalistiska skolan betonar vikten av valprocedurer, kan bäst förklaras av Joseph 

Schumpeters definition av demokratin. Schumpeter menar” den demokratiska metoden som 

[är] ett institutionellt arrangemang för politiska beslut, där individerna får makt att besluta 

genom en fri tävlan om folkets röster”.
21

 Därför menar Schumpeter också att demokrati inte 

handlar om att genomföra det allmänna bästa, utan att demokrati i första hand är en politisk 

metod som handlar om en kamp mellan politiska eliter och partier där de, gör upp om den 

legitima rätten, att styra. Även Adam Przeworski framhåller vikten av val och menar att 

”demokratin är ett system i vilket partierna förlorar val”.
22

 I Przeworskis demokratisyn är 

alltså det viktiga att det finns ett eller flera partier som förlorar val och som också accepterar 

sina valförluster, även om det går emot deras intressen.
23

  

 

 
 

 

2.2 Robert Dahls Polyarki definition  
 

Robert Dahl är en de mest betydelsefulla forskarna inom demokratiforskningen. I likhet med 

Schumpeter och Przeworski framhåller Dahl vikten av valproceduren men presenterar också 

ett antal andra demokrati kriterier. Dahl menar framförallt att man bör hålla isär demokrati 

som ett normativt ideal och demokrati som ett praktiskt styrelseskick. Demokrati som ideal 

bör undvikas i empiriska studier enligt Dahl eftersom den normativa ansatsen är omöjlig att 

operationalisera i verkligheten. Det närmaste idealet man kan komma enligt Dahl är det han 

kallar för polyarki (flerstyre).  I polyarkibegreppet ställer Dahls upp ett antal kriterier som 

                                                 
20

 Linde & Ekman (2006) s16 
21

 Ibid. 16 jmf Schumpeter, Joseph(1994) Capitalism, Socialism and Democracy s250 
22

 Preworski, Adam(1991) Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Estern Europe and 

Latin America  s.10 
23
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måste uppfyllas för att ett lands politiska system ska betraktas som demokratiskt.
24

 Nedan 

följer dessa kriterier:  

 

 

 

1) Valda befattningshavare ska genom konstitutionen kontrollera myndigheternas 

politiska beslut. 

2) De valda befattningshavarna ska genom fria och opartiska val utses.  

3) Allmän rösträtt där i princip alla vuxna ska ha rätten att rösta i valen.  

4) Praktiskt taget alla vuxna ska ha rätt att kandidera i val . 

5) Medborgarna ska också garanteras yttrandefrihet där de kan uttrycka sig fritt. 

Medborgarna ska också kunna kritisera de valda makthavarna, staten, regeringen, de 

socioekonomiska system och den förhärskande ideologin.  

6) Alternativa informationskällor, lagen ska skydda och erbjuda medborgarna till att söka 

alternativa informationskällor.  

7) Med föreningsfrihet, ska medborgarna kunna bilda oberoende föreningar och 

organisationer, som politiska partier och intressegrupper. Den här punkten är särskilt 

viktigt för att säkerställa medborgarnas rättigheter.
25

  

      

                                                                  

2.3 Demokratiseringsprocessens tre faser  
 

Inom den tidiga demokratiseringsforskningen hade man en enkel syn på demokratisering. 

Demokratisering i den tidiga forskningens förståelse innebar i stort sätt, övergången från ett 

icke-demokratiskt system till ett demokratiskt politiskt system genom fria val. Den här snäva 

definitionen visade vara oanvändbar i samband med att man fann att icke- demokratiska 

system inte per nödvändighet behövde resultera i en övergång till ett demokratiskt politiskt 

system. Erfarenheterna visade också att medan vissa länder kunde klara övergången till 

demokrati så fick andra länder istället uppleva avbrutna transitionsprocesser och därmed 

återgick till nya former av icke- demokratiska styrelseskick. Mot bakgrund av de nya 

erfarenheterna har den moderna demokratiseringsforskningen vidgat definitionen av 

                                                 
24
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25
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demokratiseringsprocessen, och erbjuder nu centrala begrepp och relevanta teoretiska 

perspektiv, som kan belysa demokratiseringsprocesser och de problem och utmaningar som 

kan uppstå under en sådan process. I den moderna demokratiseringsforskningen delas 

vanligen varje demokratiseringsprocess in i tre distinkta och empiriskt utskiljbara faser.
26

  

Dessa faser går under beteckningarna: liberaliseringsfasen, transitionsfasen och 

konsolideringsfasen. Även om dessa faser inom forskningen behandlas som separata så är de 

tre inneboende och komplementära komponenter i en genomförd demokratiseringsprocess.
27

  

 

 

 

2.4 Liberaliseringsfasen  
 

Inom forskningen betraktas liberaliseringsfasen som den första fasen i en 

demokratiseringsprocess. Liberaliseringsfasen börjar när en icke-demokratisk regim upplever 

inre konflikter och splittringar, som kan ha direkta konsekvenser för regimens auktoritet och 

legitimitet. De inre motsättningarna inom regimen bygger oftast på att vissa grupper inom 

regimen hörsammar extern kritik och anammar därmed en liberal politisk riktlinje och 

tenderar att vara mer tolerant mot oppositionen. Liberaliseringsfasen kan också komma till 

stånd när ett politiskt styrelseskick väljer av en eller annan anledning att ”lätta” på det 

politiska förtrycket till förmån för en ökning av civila fri - och rättigheter.
28

  

 

2.5 Transitionsfasen 

Den andra fasen i demokratiseringsprocessen är transitionsfasen som syftar på själva 

regimförändringen. Med andra ord innebar transition enligt Guillermo O’Donnell och 

Philippe Schimitter, en övergång från ett politiskt system till ett annat.
29

 Enligt denna 

definition innebär en transition inte nödvändigtvis en övergång från en icke-demokratisk 

regim till en demokratisk sådan. Som exempel anger O´Donnell och Schimitter att ett 

kommunistiskt och auktoritärt politiskt system kan falla för att sedan ersättas av ett annat 

                                                 

26
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27
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28
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29
 O'Donnell, Guillermo & Schmitter, Philippe(1986) Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions 
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icke-demokratiskt system.
30

 O´Donnell och Schimitter vill genom denna definition visa att 

transition kan se olika ut och kan till och med gå i motsatt riktning dvs. från ett demokratiskt 

till ett icke- demokratiskt system. Transition syftar alltså i stort sätt på en generell övergång 

där de politiska spelreglerna är oklara och inte har blivit institutionaliserade.
31

  

Inom demokratiseringsforskningen har transitionsfasen på senare tid blivit särskilt 

uppmärksammat eftersom man anser att denna fas i en demokratiseringsprocess innehåller 

många förklarningar till varför vissa stater uppnår demokrati medan andra misslyckas med 

det.
32

 I det här avseendet är man alltså intresserade av att belysa de faktorer som anses kunna 

påverka den politiska utvecklingen under transitionsfasen, för att därigenom försöka förstå 

huruvida det politiska systemet kan övergå till en demokrati eller om det faller tillbaka till ett 

icke-demokratiskt system. Genom att analysera olika faktorer under transitionsfasen kan 

forskarna också i viss mån förutse om det kommande politiska systemet blir en stabil eller 

ostabil demokrati.  

Transitionsfasen är oftast präglad av stort mått av osäkerhet, som i sin tur kan påverka den 

fortsatta politiska utvecklingen. Manfred Schmidt påpekar att under transitionsfasen måste 

fyra centrala problem lösas för att utsikten för en framgångsrikt demokratisk övergång ska 

kunna anses vara goda. För det första måste övergångsregimen skapa nya spelregler och 

fungera som kontaktlänkar mellan rivaliserade grupper samt upprätthålla nya och väl 

fungerande institutioner. En annan utmaning som uppstår under övergångsperioden och som 

den nya regimen måste förhålla sig till är, vad man ska göra med den gamla regimens 

representanter. Uteslutning av gamla regimens representanter eller repressalier mot dem kan 

lätt leda till att hela övergångsfasen hamnar i fara, menar Schmidt. För det tredje innebär 

transitionsfasen oftast ekonomiska kriser samtidigt som befolkningen förväntar sig snabba 

resultat om ökad levnadsstandard. De ekonomiska kriserna måste därför, enligt Schmidt, 

prioriteras. Slutligen menar Schmidt att transitionsfasen politiska och ekonomiska instabilitet 

påverkar investeringarna i landet vilket i sin tur leder till ökade sociala klyftor och 

motsättningar mellan olika klasser och sektorer i samhället.
33
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2.6 Konsolideringsfasen  
 

Den tredje fasen i demokratiseringsprocessen är demokratisk konsolidering. I likhet med 

begreppet ”demokrati” och ”transition” är demokratisk konsolidering ett omdiskuterat 

begrepp och olika forskare definierar olika kriterier på en framgångsrikt genomförd 

konsolidering. Gemensamt är ändå att man betraktar demokratisk konsoliderings som en 

distinkt fas i en demokratiseringsprocess.
34

 Enligt en definition av Guillermo O’Donnell 

består demokratiseringsprocesser av två transitioner där den ena syftar på övergången från en 

icke- demokratisk regim till ett nytt politiskt system som uppfyller Robert Dahls sju kriterier 

(se ovan, polyarki) och den andra transitionen som innebär övergången från den nyinrättade 

demokratin till en institutionaliserad och effektivt fungerande demokratisk regim. När 

demokratiseringsprocessen befinner sig i den första transitionsfasen så är de politiska 

spelreglerna oftast oförutsägbara, den andra transitionen dvs. konsolideringsfasen tenderar att 

avskaffa dessa oförutsägbarheter och institutionaliserar politiken, därmed begreppet 

demokratins institutionalisering.
35

  

 

Demokratisk institutionalisering förutsätter alltså att de krav och spelregler, som gäller för 

demokratin, har vid det här laget accepterats av alla betydelsefulla politiska aktörer och 

grupper men också av medborgarna. Detta kallar Juan Linz och Alfred Stepan för en 

attitydmässig dimension av demokratisk konsolidering, där de demokratiska spelreglerna blir 

”the only game in town”.
36

 Linz och Stepan menar också att demokratin måste konsolideras 

utifrån en beteendemässig dimension, vilket innebär att inga betydelsefulla aktörer i landet 

lägger ned tid och resurser för att motarbeta den nya demokratin. Utöver en attitydmässig och 

beteendemässig dimension räknar Linz och Stepan ytterligare en dimension, nämligen 

konstitutionellmässig konsolidering av demokratin. Den konstitutionella dimensionen av 

demokratisk konsolidering innebär att alla konflikter som uppstår inom det institutionella 

arrangemanget ska i slutändan lösas inom ett konstitutionellt ramverk.
37
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2.7 Den konsoliderade demokratins arenor  

Enligt Linz och Stepan måste konsoliderade demokratier ha åtminstone fem växelverkande 

samhälliga arenor för att de tre dimensionerna av konsoliderad demokrati skall kunna 

tillgodoses. Den första arenan är förekomsten av ett fritt och livligt civilsamhälle, där staten 

och det civila samhället erkänner varandras legitimitet. Ett livligt civilt samhälle innebär 

också att det finns möjligheter för oberoende grupper, organisationer, religiösa församlingar 

och individer att agera fritt för att uppnå sina politiska intressen och krav. I det civila 

samhället är det viktigt att vanliga medborgare kan agera fritt eftersom det politiska 

engagemanget från aktiva medborgare har stor betydelse för den demokratiska politiska 

utvecklingen.
38

  

För det andra måste det finnas ett organiserat politiskt samhälle, där det råder fri konkurrens 

om den legitima rätten att styra.  Ett fungerande politiskt samhälle förutsätter att det finns 

grundläggande och fungerande institutioner, såsom politiska partier, politiskt ledarskap, 

lagstiftande insatser samt val och valprocedurer. Linz och Stepan menar att, mellan det 

politiska och civila samhället, råder ett komplementärt förhållande vilket exempelvis innebär 

att, en demokratiseringsprocess kan börja i det civila samhället och som sedan tas över av det 

politiska samhället. Risken är dock stor att konflikter uppstår mellan dessa två arenor. Om det 

civila samhället exempelvis har spelat en stor och viktig roll vid den icke-demokratiska 

regimens fall, så tenderar den nya regimen att demobilisera det civila samhället, för att 

därigenom utesluta starka aktörer i den framtida politiska processen. Enligt Linz och Stepan 

bör man inte demobilisera det civila samhället eftersom det civila samhället kan genera 

politiska alternativ och övervaka regeringsmakten som är betydelsefullt för demokratins 

konsolidering. På så sätt kompletterar det civila samhället och det politiska samhället 

varandra. Linz och Stepan menar vidare att det civila – och politiska samhället måste stödjas 

av en tredje arena, nämligen en rättstat som genom lagar och regelverk skyddar dessa arenors 

respektive autonomi. Rättsstaten förutsätter också en stark konsensus kring konstitutionen, 

där alla betydelsefulla aktörer löser konflikter inom det konstitutionella ramverket. Därför 

menar Linz och Stepan också att, konstitutionen måste vara tillräcklig stark så att inga 

signifikanta aktörer ska kunna ändra de konstitutionella reglerna för egen vinning.
39

   

                                                 
38

 Linde & Ekman (2006) s.30 
39

 Ibid. 32 



 

 

 

17  

 

Utöver dessa tre arenor så måste det enligt Linz och Stepan finnas en fungerande 

statsbyråkrati och ett institutionaliserat ekonomiskt samhälle. För att implementera de 

demokratiskt fattade besluten måste det finnas en fungerande byråkrati som är effektiv, 

kompetent och ideologisk neutral. För nya demokratier finns det alltid en risk att man ärver 

den förra icke-demokratiska regimens byråkrati och därmed också övertar dess korruption och 

inkompetens.
40

 En framgångsrik konsolidering av demokratin förutsätter slutligen, 

framkomsten av ett institutionaliserat ekonomiskt samhälle. I själva verket menar Linz och 

Stepan att det aldrig har funnits och kommer förmodligen inte heller att finnas en 

konsoliderad demokrati med planekonomiskt system. Samtidigt menar Linz och Stepan att en 

helt oreglerad marknadsekonomi inte heller är ändamålsenlig för demokratisk konsolidering, 

utan det måste finnas sociopolitiskt utformade och accepterade normer, institutioner och 

regelverk som reglerar marknaden. Linz och Stepan hävdar att det bäst lämpade ekonomiska 

systemet för demokratins konsolidering är blandekonomier. Blandekonomier är, enligt Linz 

och Stepan, en ekonomi som är fri men ändå kontrollerad.
41
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Kapitel 3  

Historisk Bakgrund 

------------------------------------------------------------------------------------- 

I följande kapitel ämnar vi att ge en historisk bakgrund, genom att beskriva Egyptens 

moderna historia från år 1919 framtill år 1952, med fokus på dess politiska aspekter. Syftet 

är att uppmärksamma Egyptens moderna historia och belysa de viktiga politiska händelserna 

som vi anser är kompatibla med uppsatsens frågeställningar.   

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3.1 Egypten från 1919-1952 
 

Egypten styrdes från slutet 1800-talet av Storbritannien, och innan dess av låg Egypten under 

det osmanska riket- och senare under franskt herravälde. I början av 1900-talet, under den 

brittiska ockupationsmakten, växte nationalismen sig starkt i Egypten vilket resulterade i 

bildandet av den delegation, som gick under beteckningen; al-Wafd. Syftet bakom al-Wafds 

uppkomst var att kräva självständighet från den brittiska ockupationsmakten vid 

fredskonferensen i Versailles efter första världskriget. Allt eftersom nationalismen växte 

började al-Wafd under ledaren Zaghlul Pasha omvandlas från en delegation till ett 

nationalistisktparti som representerade såväl muslimer som kristna. När britterna försökte 

hindra al-Wafds framgångar genom att fängsla och deportera ledaren Zaghlul Pasha ledde det 

till en folklig revolution mot det brittiska styret. Våldsamheterna och konflikterna i samband 

med revolutionen 1919 ledde till att den brittiska ockupationsmakten började förhandla med 

al-Wafd om självständighet för Egypten, vilket blev en realitet 1922.
42

 

Självständighetsdeklarationen från 1922 innebar i praktiken att britterna även i fortsättningen 

skulle kontrollera viktiga intressen i Egypten såsom landets försvar och delar av ekonomin.
43

 

Det viktiga som skedde efter självständigheten var att den inhemska politiska eliten i Egypten 

uttryckte stark vilja för demokratisk ordning och man började bygga upp landets statliga 
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institutioner
44

. Andra viktiga politiska initiativ var den nya konstitutionen från 1923 som 

föreskrev parlamentsval, flerpartisystem och utvidgad rösträtt till befolkningen
45

.  

 

Under den här perioden började det politiska systemet röra sig mot ett system som i det 

närmaste påminde om ett demokratiskt styrelseskick. Nu hölls det första demokratiska valet i 

Egypten, ur vilket al-Wafd lyckades få egen majoritet och partiets ordförande Zaghlul valdes 

till Egyptens första demokratiskt valda premiärminister. Men i själva verket hade al- Wafd vid 

det här laget redan tonat ner de demokratiska tankarna och partiet kom alltmer att anamma en 

aggressiv nationalistisk ideologi som fortsatte att driva fram frågan om total självständighet 

från britterna.
46

  

 

Samtidigt började al-Wafds legitimitet urholkas eftersom förhandlingen med britterna om 

självständighet misslyckades och därmed bildades 1930 en ny regering med Ismail Sidiq som 

premiärminister. Ismail Sidiq grundade också sitt eget parti Al Hizb ash Shaab och ersatte 

konstitutionen med en ny konstitution som stärkte både det ledande partiet men också den 

dåvarande monarken Fuad I:s maktställning. Det innebar att Egypten under Ismail Sidiqs fem 

år vid makten styrdes med järnhand innan folket avsatte honom och återinförde konstitutionell 

monarki. Ismail Sidiqs regering ersattes nu av den förnyade al-Wafd regeringen med Mustafa 

al- Nahhas som premiärminister. Den ny tillsatta regeringen återupptog förhandlingarna med 

den brittiska regeringen och man slöt ett nytt föredrag 1936, Anglo- Egyptian Treaty.
 
Det nya 

fördraget var ett viktigt steg i självständighets strävan i och med fördraget fastslog att den 

brittiska regeringen skulle dra tillbaka sina trupper från Egypten och al- Nahhas regering fick 

större makt över ekonomin. Men, med andra världskrigets utbrott försenades fördragets 

implementering, och Egypten fungerade istället som en brittisk militär bas.
47

 

 

Andra världskriget innebar att förhandlingarna om självständighet stannade upp samtidigt 

som den egyptiska politiken fortsatte att vara instabil och djupt polariserad. Den inbördes 

maktkampen mellan olika egyptiska politiker ledde till att folket förlorade förtroendet för 

representanterna och det politiska systemet. Vidare innebar andra världskriget att brittiskt 

inflyttande i landets angelägenheter ökade. Britterna försökte på alla sätt att få Egypten att 

strida vid deras sida mot Tyskland och därför avsatte den brittiska regeringen den dåvarande 

                                                 
44

 Cook(2012. s23 
45

 Ibid. s24 
46

 Cook( 2012), s 24 
47

 Cook(2012), s 25 



 

 

 

20  

 

premiärministern Ali Mahir som motsatte sig  egyptisk inblandning i andra världskriget. Med 

stöd av brittisk inblandning kunde Al Nahhas inta posten som premiärminister och på så sätt 

blev Egypten indraget i andra världskriget. Konsekvensen av egyptisk inblandning i andra 

världskriget var att al-Wafd och Al Nahhas regering förlorade legitimiteten bland folket 

samtidigt som andra utomparlamentariska organisationer som Muslimska Brödraskapet med 

dess grundare Hassan al-Banna fick allt starkare stöd bland folket och den militära leden (som 

Anwar Sadat), vilka motsatte sig starkt till al-Wafd maktställning men också mot fortsatt 

brittisk närvaro i Egypten.
48

 Inblandningen av andra världskriget, och den efterföljande 

politiska utvecklingen resulterade i en växande nationalism och misstro mot det regerande 

partiet al-Wafd som inte kunde förhandla om total självständighet från det brittiska styret .
49

  

 

I samband med andra världskrigets slut började en avkolonialiseringsprocess där koloniala 

länder främst i Afrika och Asien frigjorde sig från sina koloniala herrar. Samtid som flera 

länder blev självständiga skapades också nya stater som Israel. Egyptisk nationalism blev 

stark inspirerade av andra länders befrielse från europeisk ockupationsmakt men den 

viktigaste impulsen som nationalismen fick i Egypten, kom i samband med Israels 

självständighetsförklarning som kom 1948 och följdes av ett krig med de omgivande arabiska 

staterna bland annat Egypten som vägrade att erkänna den israeliska statens existens
50

.  I 

kriget mot Israel inledde det Muslimska Brödraskapet och militären ett strategiskt samarbete 

som i praktiken skulle innebära fortsatt solidaritet med det palestinska folket i kriget mot 

Israel samt en enad front mot al-Wafd partiet och mot Mahmoud Fahmy Nuqrashis regering
51

. 

Vid det här laget hade Gamal Abdel Nasser också skapat en underjordisk grupp vid namnet 

Fria Officerarna. De fria officerarna och Muslimska Brödraskapet mobiliserade folket till att 

motarbeta staten genom omfattande och våldsamma demonstrationer som resulterade i 

1952års revolution.
52

  

 

Revolutionen från 1952 ledde till att brittiska soldater lämnade Egypten samma år och landet 

utropades av de fria officerarna och under Nassers ledning till en självständig republik. I 

praktiken såg Nasser till att en militärdiktatur upprätthållandes som upplöste flerpartisystemet 

samt förbjöd Muslimska Brödraskapet. Nassers ideologi, som var en blandning av panarabism 
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och socialism, föreskrev att staten skulle äga de viktiga näringarna i landet, vilket 

reflekterades i att Nasser strax efter revolutionen beordrade att landets viktiga industrier 

skulle nationaliseras.
53

  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Egyptens historia och dess politiska system, från 

1919 till 1952, i stor utsträckning har präglats av interna och externa maktkamper samt av en 

sociopolitisk osäkerhet. Det indirekta självstyret som den brittiska regeringen erbjöd Egypten 

1919 betraktades som tillräcklig av folket, vilket i sin tur närde nationalismen och den 

politiska kampen för självständighet, som i väsentlig utsträckning dominerade den politiska 

utvecklingen 1919 till 1952. Självständighetskampen såg till en början ut att resultera i 

framkomsten av ett demokratiskt politiskt styrelseskick. Men denna demokratiska erfarenhet 

blev kortvarig, och Egypten styrdes i praktiken av al-Wafdpartiet.  Al-Wafds politiska 

tillkortakommanden i förhandlingarna med den brittiska regeringen och därmed deras 

misslyckande i kampen för den totala självständigheten, detta tillsammans med al-Wafds 

inställning till den aktuella palestinska frågan, ledde till att grupper som Muslimska 

Brödraskapet och de fria officerarna kunde omkullkasta det politiska systemet i Egypten och 

ta den politiska makten.  Revolutionen 1952 i Egypten betraktas som en viktig milstolpe i 

landets politiska och socioekonomiska utveckling med långtgående konsekvenser för landets 

politiska framtid.  
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KAPITEL 4 

 De fem arenorna i Egypten från 1952-2011 

------------------------------------------------------------------------------------- 

I det föreliggande kapitlet kommer den första delen av det empiriska materialet, presenteras 

och analyseras mot bakgrund av uppsatsens teoretiska ramverk. I denna del kommer fokus 

riktas mot de fem arenornas form och funktionssätt under perioden mellan 1952 fram till 

revolutionen 2011.  

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

4.1 Det ekonomiska samhället 

 
Innan revolutionen 1952 var den egyptiska ekonomin i stor utsträckning influerad av den 

brittiska ekonomin med dess marknadsekonomiska inslag. När de Fria Officerarna kom till 

makten blev åtgärder för det ekonomiska systemet en viktig prioritering. Nasser och de Fria 

Officerarna avvecklade därmed det kapitalistiska och Väst orienterade ekonomiska systemet 

till förmån för en socialistisk och Sovjet inspirerad planekonomi.
54

Den Nasserianska regimen 

med dess kontroll över hela det egyptiska samhället, innebar också att ekonomin blev stark 

underordnad staten. Med staten som den viktigaste aktören på marknaden reducerade Nasser 

den privata sektorns ekonomiska roll och nationaliserade stora delar av ekonomin.
55

Statens 

roll på marknaden innebar bland annat att, investeringar och prissättningen i landet skulle 

fungera i enlighet med statens intresse. Nasser såg också till utrikeshandeln och ekonomiska 

verksamheter i landet skulle tillgodose statens intresse och därmed nationaliserades såväl 

banker men också försäkringsbolagen i Egypten.  

 

Det ekonomiska systemet under Nasser var därmed starkt kontrollerat och reglerat av staten. 

Det planekonomiska systemet menade Nasser var nödvändigt för ekonomisk tillväxt och 

samhällsutvecklingen, där staten äger viktiga intressen och omfördelar resurserna för att skapa 

rättvisa bland klasserna i samhället.
56

 Under Nassers tid vid makten expanderade därför den 
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offentliga sektorn och dess utgifter på välfärdspolitiken som fokuserade sig på sjukvård, 

utbildning och i synnerhet analfabetismen i landet.
57

 Samtidigt började den egyptiska 

ekonomin nå en kris till följd av de omfattande offentliga utgifterna, den ökande 

befolkningstillväxten och den stora arbetslösheten. Den egyptiska ekonomin försämrades 

ytterligare efter kriget med Israel 1967 och den Nasserianska regimens ekonomiska lösningar 

avhjälpte aldrig det ekonomiska systemets utmaningar.
58

  

 

Därmed hade den ekonomiska krisen blivit ett faktum när Anwar Sadat tog över makten efter 

Nassers död 1970. För att möta de ekonomiska utmaningar började Sadat genomföra sin 

Infitah
59

 politik som bestod av omfattande liberaliserings- och privatiseringsreformer. Infitah 

politiken skulle förutom fungera motverka den ekonomiska krisen, så syftade den också på att 

avveckla det planekonomiska systemet som hade Nasser upprätthållit. Istället sökte Sadat 

genom sin Infitah åter igen införa ett kapitalistiskt ekonomiskt system.
60

 För att effektivisera 

ekonomin såg Sadat genom Infitah reformerna att statens ekonomiska roll reducerades och 

öppnade också den egyptiska marknaden för utländska investerare. Det innebar också att 

många industrier, som sedan Nasser hade varit statlig ägda åter igen privatiserades samtidigt 

som den offentliga sektorn storlek reducerades. Det innebar i sin tur att Sadat också tonade 

ner välfärdspolitiken till förmån för ekonomiska lösningar som skulle motverka krisen.
61

  

 

Därmed bröt Sadat helt med den Nasserianska ekonomiska doktrin, där staten var främsta 

aktören på marknaden och den som också skulle ansvara för folkets generella välfärd. Istället 

sökte Sadat modernisera och reformera det ekonomiska systemet och dess institutioner i 

enlighet med marknadsekonomin. Det innebar att privatsektorn blev större än någonsin 

samtidigt som klass skillnaderna ökade vilket ledde till stora protester bland lägre klasserna 

mot Sadat ekonomiska politik. Som exempel kan demonstrationerna från 1977 nämnas, där 

protesterna uppstod till följd av Sadat avvecklat subventionen på tjänster och basvaror, vilket 

ledde till prishöjning. Det man kan konstatera är att Sadats Infitah politik skapade stort 

missnöje bland stora delar av befolkningen. De som gynnades av Sadats ekonomiska politik 

var främst landets rikare klasser och utländska investerare.  
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Efter mordet på Anwar Sadats kom Hosni Mubarak till en början att spela en reserverande 

roll, när det gällde den ekonomiska politiken. Men han blev snart tvungen att intervenera i det 

ekonomiska samhället, som fungerade allt smärre under 1980-talet.
62

 Åren efter Anwar Sadat 

och Gamal Abdel Nasser hade bidragit till att Hosni Mubarak fick möta en hel del 

ekonomiska problemområden såsom en stigande inflation, ett kostsamt och ineffektiv 

välfärdsystem, en utlandsskuld som in på år 1990 hade stigit till 50 miljarder dollar, nedgång i 

oljepriser och en utbrett arbetslöshet vilket gjorde att Hosni Mubarak vände sig till utlandet 

för finansiellt understöd i mitten av 1980 talet.
63

 På grund av dessa ekonomiska utmaningar 

under 1980 talet inledde Hosni Mubarak ett ekonomiskt samarbete med Internationella Valuta 

Fonden (IMF) och Världsbanken. Samarbetet med IMF och Världsbanken innebar att den 

egyptiska ekonomin reformerades efter IMF och världsbankens direktiv.
64

 I praktiken innebar 

IMF:s och Världsbankens direktiv att statens ekonomiska roll omformulerades. I direktiven 

och samarbeten framgick det att den egyptiska staten skulle ha en minimal roll på marknaden 

och dess huvudsakliga uppgifter är att bidra en till en hållbar ekonomisk utveckling. Egyptens 

ekonomiska politik i början av 1990-talet kännetecknas därför av omfattande avreglerings och 

privatiseringsreformer.
65

  

 

Trots att dessa liberaliseringsreformer motverkade den ekonomiska krisen och effektiviserade 

marknaden, så ledde de samtidigt till ökade sociala problem i form av arbetslöshet, växande 

klyftor mellan klasserna och minskad välfärdsförmåner.
66

 Dessa sociala utmaningar menade 

de stora företagen och IMF, som nu hade stort inflyttande på marknaden, grundade sig i det 

ekonomiska systemet och därmed behövde det moderniseras ännu mer.
67

 Man menade bland 

annat det ekonomiska systemet, inte var ämnat för den globala ekonomin och inte heller 

konkurrensanpassat. Det innebar också att det ekonomiska systemet  även i fortsättnigen fick 

genomgå flera avregleringsreformer med syftet att förstärka marknaden genom att reducera 

statens roll.
68

 En viktig ekonomisk uppgift som staten hade under 1990-talet var att skydda 
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privata intressen och effektivisera marknaden efter IMF:s ekonomiska direktiv.
69

 Därmed 

innebar det också att NDP, Hosni Mubaraks politiska parti framemot 2000-talet blev starkt 

inspirerat av neoliberalismen.2000talets ekonomiska politik som vanligtvis betecknade 

Mubarak som new thinking ledde till att ytterligare avveckling(inte minst Centralbankens 

privatisering) för att generera de 800 000 arbetstillfällen som Egypten årligen var beroende 

utav. Därmed har också den privata sektorn under 2000talet utgjort 80 procent av landets 

totala arbetstillfällen.
70

2000talets ekonomiska politik har därför också handlat om större 

privatiseringar av statlig äga verksamheter och ytterligare reducering av den offentliga 

sektorn. Även under Mubaraks sista år vid makten fortsatte ekonomin gå efter det neoliberala 

ekonomiska tänkandet där statens roll genom reformerna 2005 och 2006 minskade 

ytterligare.
71

  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det ekonomiska systemet har från Nasser till 

Mubarak genomgått en radial omvandling. Nassers planekonomi innebar kraftig reglerad och 

ofri marknad, där staten var dess viktigaste aktör. Som Linz och Stepan menar, så har det 

aldrig tidigare förekommit demokratisk konsolidering med planekonomiskt system. Under 

Sadat och Mubaraks tid vid makten har den egyptiska ekonomin genomgått omfattande 

reformer för att liberalisera marknaden. Den egyptiska ekonomin har utvecklats sedan Sadat 

och framförallt Mubarak till ett marknadsekonomiskt system där statens roll har varit 

minimal. Statens viktigaste uppgift under Mubarak har varit att se till att reformera det 

ekonomiska systemet för att liberalisera marknaden. Därför har också socialpolitiken och 

välfärdspolitiken varit obetydlig under Mubarak.  
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4.2 Det civila samhället i Egypten 
 

Som redan antytts är ett aktivt civilt samhälle, där olika grupper och aktörer kan verka och 

arbeta självständigt från staten, är betydelsefullt för den demokratiska utvecklingen. Styrkan i 

ett aktivt civilt samhälle ligger i dess förmåga att på ett fredligt sätt artikulera olika gruppers 

intressen samt att skapa en arena där dessa grupper tillsammans kan formulera sina politiska, 

ekonomiska och sociala krav och ambitioner.
72

 Det civila samhället kan också spela en viktig 

roll i granskandet av de valda befattningshavarna, för att därmed minska risken för en 

återgång till en icke-demokratisk regim.
73

 

 

Sedan revolutionen 1952 har Egypten i väsentlig utsträckning haft autoritärt styre, där det 

civila samhället betraktats som något främmande och farligt för det politiska systemets 

existens och överlevnad. Det civila samhället har alltså blivit starkt undertryckt av den 

auktoritära staten. Sedan Gamal Abdel Nassers tid vid makten (1952-1970) har de olika 

regimernas politik för det civila samhället, varit att försöka inkorporera det civila samhället i 

statens ideologi.
74

  I den auktoritära regimens politik har det inte funnits plats för ett vitalt och 

autonomt civilt samhälle som kan formulera kritik mot den förda politiken. Nassers autoritära 

regim använde till exempel alla medel i syfte att mobilisera och inkorporera massan i statens 

ideologi, för att på så sätt kunna utöva en monopolistisk kontroll över samhällets alla sektorer. 

Nasserregimen arbetade aktivt för att motverka att alternativa politiska och sociala krafter 

kunde utvecklas och träda fram. De aktörer och grupper som inte ville inkorporeras i den 

Nasserianska staten, som Muslimska Brödraskapet, krossades med våld.
75

 De intressegrupper, 

fackföreningar och icke statliga organisationer (NGO) som verkade under Nassers tid vid 

makten var direkt underordnade regimen och fungerade mer eller mindre som statens 

förlängda arm.  

 

De lagar som gällde för det civila samhällets organisationer innan revolutionen 1952, 

ändrades 1956 och ersattes av ett regelverk som föreskrev att alla organisationer som är 

verksamma inom det civila samhället måste upplösas och på nytt ansöka om tillstånd och 

registreras hos staten.  De nya lagarna innebar i praktiken att det civila samhället förlorade sin 

autonomi gentemot staten och blev därmed ideologiskt politiserat och hårt kontrollerat. 
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Många organisationer upplöstes och förklarades vara illegala eftersom staten betraktade de 

som fientliga för att de var politisk aktiva.
76

 Den enda grupperna i det civila samhället som 

fick ägna sig åt politiska verksamheter var fackförenigarna, eftersom de stödde Nasser och var 

viktiga för att mobilisera massan och därmed stärka Nassers ideologi.
77

 

 

Efter Nassers död 1970 efterträdades han av Anwar Sadat som till en början ville avlägsna sig 

från Nassers politik. Sadat ville genom olika liberalisera både det politiska och det 

ekonomiska systemet. Sadats ekonomiska och politiska liberaliseringsreformer gynnade också 

det civila samhället. I skuggan av de olika reformer ökade antalet aktiva organisationer inom 

det civila samhället. Men i likhet med den tidigare förda politiken under Nassers tid, fick de 

olika organisationerna i det civila samhället inte befatta sig med politiska frågor som 

Sadatregimen uppfattade som hotfulla. Genom att låta regimtrogna organisationer och grupper 

att ägna sig åt sociala och filantropiska frågor, hoppades Sadat på att underminera 

oppositionella gruppers legitimitet och auktoritet. Detta försök var framförallt ett strategiskt 

drag från Sadat i syfte att försvaga det Muslimska Brödraskapets makt och inflytande i 

samhället.
78

  

 

Det civila samhället under Mubaraks tid(1981-2011) har till skillnad från sina föregångare 

expanderat avsevärt och antalet NGO:s har mångdubblats. Denna expansion i omfång har 

dock inte påverkat det civila samhällets vitalitet eller dess autonomi gentemot staten. Under 

Mubaraks tid vid makten varit det civila samhället varit lika svagt som under Nasser och 

Sadat. Som statsvetaren   Hamdy A. Hassan menar “ The growing number of the NGOs could 

be seen as a sign of democratization. However, in a case like Egypt, it is a move towards 

consolidating authoritarianism”
79

. Mubarak har inte bara som sina föregångare hårt 

kontrollerat det civila samhället, utan också sett till att det civila fungerat som en medspelare 

för staten. Dock har vissa av det civila samhällets organisationer lyckats att i viss utsträckning 

arbeta självständigt gentemot staten. Som exempel kan arbetarna i fackföreningarna nämnas 

som inte enbart visat motstånd mot statens ekonomiska politik, men också aktivt motarbetat 

de fackrepresentanter som har varit direkt installerade av Mubarak.
80
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Mellan 1984 till 1990 höll arbetarna över 300 strejker och protester som organiserades ensamt 

av arbetarna och utan fackföreningsledarna.
81

 Andra exempel på framgångsrika och 

självständiga grupper och aktörer i det civila samhället under Mubaraks tid är de 

yrkesmässiga och professionella intressegrupperna, vilka Mubarakregimen hade lite kontroll 

över. De yrkesmässiga organisationerna har istället varit en viktig del i det Muslimska 

Brödraskapets sociala och politiska mobilisering under Mubaraks tid. Under 1990-talet 

kontrollerade Muslimska Brödraskapet fem av landets mest prestigefyllda syndikat som 

representerade ingenjörer, läkare, advokater, apotekare och forskare.
82

 I syfte att begränsa 

dessa gruppers sociala och politiska inflytande, bestämde Mubarakregimen att ledare för 

dessa organisationer och associationer i fortsättningen inte kunde väljas utan statens 

godkännande.
83

 

 

Under Mubaraks tid vid makten har det civila samhällets förmåga att, på ett autonomt och 

vitalt sätt fungera, blivit starkt försvagat på två centrala områden. För det första har det civila 

samhället aktivt och genom politiska beslut begränsats genom ett antal lagar och regler.  

Undantagslagen från 1981, antiterrorlagarna på senare tid samt andra militära dekret har haft 

till syfte att öka statens kontroll över det civila samhället. Dessa lagar har lett till att många 

organisationer har upplösts och ledarna för dessa organisationer fängslats. Lagarna har också 

starkt begränsat rätten till demonstrationer, strejker och offentliga möten. Staten har också 

infört censur och därmed starkt begränsat tillgängligheten på informationskällor. För det 

andra har organisationerna varit ekonomiskt beroende av donationer som oftast kommer från 

utlandet vilket har lett till att dessa organisationers agenda bestäms av dess ekonomiska 

finansiärer och därmed har många organisationer förlorat förtroende bland folket.
84

  Med det 

sagt har det civila samhället från Nasser till Mubarak varit starkt förtryckt och kontrollerat av 

statsmakten. Även om det civila samhället i kvantitet ökat från Nasser till Mubarak så har 

dess förmåga att faktiskt påverka det politiska, sociala och ekonomiska besluten inte ändrats 

avsevärt. Det civila samhället har inte kunnat agera självständigt och försök till att 

inkorporera och manipulera det har varit kännetecknande drag för Nassers- Sadats och 

Mubaraks regimer.  
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4.3 Det politiska samhället i Egypten 
 

Ett fungerande politiskt samhälle kännetecknas av viktiga komponenter såsom: val, (där den 

legitima rätten att styra avgörs genom fri konkurrens), fungerande instanser med legitim 

maktutövning samt framkomsten av politiska partier vars syfte är att återspegla folkets 

ekonomiska och sociopolitiska preferenser.
85

  

 

En av de första åtgärderna som Nasser vidtog efter revolutionen 1952 var avvecklingen av 

flerpartisystemet och införandet av enpartisystem. Nasser menade att enpartisystem var 

nödvändigt eftersom det egyptiska folket inte var moget för något annat. Det innebar att alla 

oppositionella partier förlorade sin rätt att vara verksamma vilket skapade ett tomrum i 

partipolitiken. Det tomma utrymmet som uppstod efter avvecklingen av flerpartisystemet, 

fyllde Nasser med vad han kallade för den politiska organisationen. Den politiska 

organisationen hade som syfte att mobilisera massan för att på så sätt stärka Nassers regim 

och hans hegemoniska ställning i samhället. De enda politiska valen som ägde rum under 

Nassers tid var val till kandidater som ställde upp för poster inom de politiska 

organisationerna. På allra lägsta nivån i denna modell stod byarna som röstade på godkända 

kandidater till nationella unionen på distriktsnivå och dessa kandidater kontrollerades av 

officerare. Officerarna i sin tur leddes av en president och en vice president. Provinsen 

kontrollerades sedan av den verkställande makten som låg i Kairo. Under Nassers tid vid 

makten omformulerade han sin politiska organisation tre gånger. Det första försöket till att 

inkorporera folket i statens ideologi och demobilisera det politiska samhället skedde genom 

Nassers första politiska organisation som gick under beteckningen  Liberation Rally(LR). När 

LR inte ansågs fungera på ett ändamålsenligt sätt, upplöstes den, för att sedan komma till liv 

igen under namnet, Nationella Unionen.
86

 Nationella Unionen proklamerades i 1956års 

konstitution som det legitima forumet för folkets politiska intressen. Men även denna politiska 

organisation misslyckades att leverera det Nasser ämnade, det vill säga att politiskt mobilisera 

massan och därmed stärka hans regim och auktoritet
87

. I och med att Nationella Unionen 

visade sig vara ineffektivt, så bildade Nasser slutligen den tredje politiska organisationen, 

Arab Socialist Union(ASU). Genom ASU skulle olika grupper såsom arbetarklassen, 

intellektuella, soldater och inhemska kapitalister representeras. Men i själva verket var ASU 
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ännu ett försök att skapa uppslutning kring statens ideologi och personen Nasser.
88

 

Visserligen var medlemskap i ASU frivilligt men i verkligheten blev man tvungen att vara 

medlem och betala den årliga avgiften för inte riskeras att bli isolerad och nekad till att delta i 

val på lokal, regional och nationell nivå eller i någon förening. ASU var dock effektivare än 

Nassers tidigare politiska organisationer, LR och NA. Det politiska systemet under Nassers 

tid vid makten hade en stark karaktär av auktoritärianism och nationalism.
89

 Som Fouad 

Zakariya summerar Egyptens historia under Nassers tid vid makten med att säga ” egyptians 

soul, personality and mind was one of the greatest disaster of the Nasserite experience” .
90

 

 

När Anwar Sadats efterträdde Nasser 1970 var hans största utmaning att konsolidera och 

legitimera sin egen auktoritet. Detta arbete genomfördes med hjälp av två strategier. För det 

första reducerade Sadat ASU:s makt och istället koncentrerade han makten till 

folkförsamlingen som utgjordes av lojala medlemmar till honom själv. Sadats andra strategi 

för att stärka sin makt var att ändra konstitutionen så att presidentens makt skulle bli 

kraftfullare. För omvärlden betraktades Sadats första strategi som förhoppningar om 

demokratisk utveckling i Egypten inte minst när Sadat 1976 också såg till att tre distinkta 

politiska forum ur ASU bildades.
 91

 Dessa tre politiska forum var The Liberal Forum(höger), 

Egypt´s Arab Socialist Forum(Center) och Nationalist Progressive Unionist(vänster).
92

  

 

Ännu en viktig politisk utveckling under Sadats första tid vid makten var parlamentsvalet 

1976 som var det första parlamentsvalet sedan revolutionen 1952. I 1976-års parlamentsval 

deltog endast de tre politiska forumen (se ovan) om ett antal platser i folkförsamlingen. I det 

andra parlamentsvalet 1978 lät Sadat de tre politiska forumen delta i valet som politiska 

partier, och han lät ytterligare tre andra partier att ställa upp i valet. Dessa partier som deltog i 

1978-års parlamentsval var följande: New Wafd Party(NWP), National Democratic 

Party(NDP, som var Sadats eget parti och som ersatte ASU) samt Socialist Labour Party(SLP) 

inklusive de tre tidigare politiska forumen(The Liberal Forum, Egypt´s Arab Socialist Forum 

och Nationalist Progressive Unionist). 1978-års parlamentsval betraktas som en historisk 

viktig händelse för egyptisk politik, detta trots att Sadats eget parti NDP vann med stor 

majoritet. Det politiska systemet under Sadat var på väg mot en liberaliseringsprocess och 
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förutsättningar för omvandling från enpartisystemet till flerpartisystem var goda men dock 

hindrade Sadat denna utveckling efter fredsfördraget med Israel 1979.
93

 Fredfördraget med 

Israel 1979 ledde till omfattande demonstrationer mot Sadat vilket i sin tur ledde till att Sadats 

fortsatta politik blev alltmer auktoritär. Sadat underordnade alla institutioner i samhället under 

egen makt och återinförde de strikta inskränkningarna på politiska och civila rättigheter.
94

  

 

Efter mordet på Sadat 1981 blev Mubarak Egyptens nya president. När Mubarak kom till 

makten försökte han i likhet med Sadat att liberalisera politiken och släppte bland annat 

politiska fångar och försökte också skapa nationell försoning genom att samtala med olika 

grupper som under Nasser och Sadat varit politiskt marginaliserade. Mubarak lovade också 

det Egyptiska folket parlamentsval 1984. Med dessa politiska åtgärder vann Mubarak till en 

början stor legitimitet bland egypterna. I och med 1984-års parlamentsval använde Mubarak 

allehanda grundlagsstridiga metoder för att försvaga deltagande partier i valet och därför 

förklarade konstitutionella domstolen valet illegalt. Även om Mubaraks parti NDP vann 

omvalet med klar majoritet, så fick den konstitutionella domstolens uttalande stort symboliskt 

värde för det egyptiska politiska systemet. Den konstitutionella domstolens agerande var 

viktig dels för att Mubarak var tvungen att ställa upp om i omval men också för att 

oppositionen och folket fick stort förtroende för det politiska systemet. Det viktiga här, är att 

oppositionen efter den konstitutionella domstolens uttalande blev vital och fortsatte att 

granska Mubarak och hans regering. Oppositionens nyvunna makt att kritisera den förda 

politiken föranledde att Mubarakregimen upplöste folkförsamlingen och krävde nyval 1990. 

Detta ledde i sin tur till att Mubarakregimen ökade kontrollen över samhället och reducerade 

kraftfullt egyptiernas möjligheter att påverka politiken.
95

  

 

Mubarak har också begränsat det politiska samhället genom konstitutionella och rättsliga 

begränsningar (förbudet mot offentliga möten med hänvisning till undantagstillståndets lag 

från 1981) samt att han utnyttjade och kontrollerade de tre maktinstanserna (den 

verkställande, den dömande och den lagstiftande makten).
96

 Samtidigt har Mubarak också sett 

till att den redan svaga oppositionen blivit ytterligare splittrad och oenig.
97

 Exempelvis lät 
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Mubarak Umma Party att bildas för att på så sätt skapa konflikt mellan Umma-anhängare och 

Muslimska Brödraskapet .
98

  

För att summera det politiska samhällets utveckling från Nasser till Mubarak, kan vi 

konstatera att det politiska systemet i praktiken har fungerat som enpartisystem, även om 

Sadat försökte upprätthålla flerpartisystem. Därmed har också de politiska institutionerna varit 

starkt påverkade av statspartiet och utnyttjats för att stärka presidentens makt och parti i 

samhället. Det har i sin tur inneburit att den politiska oppositionen sedan Nassers tid haft en 

begränsad roll i den politiska utvecklingen i Egypten. De få parlamentsvalen som har tillåtits 

hållas från Nassers tid framtill Mubarak, kan svårligen betraktas som val i form av fri 

konkurrens om den legitima rätten att styra.  

 

 

 

4.4 Den egyptiska byråkratin  

 
För att kunna implementera de demokratiskt fattande besluten krävs det att det finns en 

välfungerande byråkrati. En välfungerande statbyråkrati är en viktig förutsättning för 

demokrati där de politiskt fattande besluten kan implementeras.
99

  

Den egyptiska byråkratin innan revolutionen 1952 var uppbyggd enligt den brittiska 

modellens statsförvaltning där många tjänstemän inom byråkratin hade fått sina utbildningar 

från utlandet. När Nasser kom till makten 1952 rensade han ut den för- revolutionära 

expertisgruppen inom statsförvaltningen och istället tillsatte han militära tjänstemän. 

Byråkratin blev därmed inte bara ideologisk färgad utan förlorade också sin effektivitet
100.

 

Trycket på den ineffektiva byråkratin ökade under Nasser och Sadat då både försökte avhjälpa 

arbetslösheten i Egypten genom att utvidga statsbyråkratin (mellan 1952-1970 fyrdubblades 

antalet anställda inom statsbyråkratin).
101 

Problemen med byråkratin har därför varit aktuellt i 

Egypten under lång tid och både Sadat och Mubarak har försökt att få bukt på dess stora 

kostnader och ineffektivitet genom olika reformer. Men dessa reformer visade sig vara 

verkningslösa, eftersom varje större omstrukturering och effektivisering inom den statliga 
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sektorn tenderade att generera stor arbetslöshet inom landet.
102

 Utöver att den egyptiska 

byråkratins ineffektivitet och storlek så har den statliga förvaltningen dessutom omgärdats av 

ett stort mått av korruption och nepotism. Som Hamdy A Hassan menar har korruptionen 

inom statsbyråkratin blivit”a general trend that is not restricted to central institutions, but 

extends to local authorities as well”
 
.
103

 Orsakerna till den utbredda korruptionen som 

genomsyrar hela den egyptiska statsförvaltningen är flera. För det första är de statliga 

institutionerna oftast svaga och de saknar mekanismer för ansvarskrävande samt mekanismer 

för att kontrollera förvaltningens effektivitet och ändamålsenlighet. För det andra har de 

statligt anställda inom den egyptiska byråkratin, under lång tid varit lågavlönade, vilket 

naturligen har påverkat deras vilja att ”göra ett gott jobb”. Många anställda inom byråkratin 

saknar oftast engagemang för det statliga arbetet.
104

 

 

4.5 Rättsstaten i Egypten 
 

Den femte arenan i Linz och Stepans konsolideringsmodell är förekomsten av en rättsstat vars 

grundläggande syfte är att tillhandahålla ett konstitutionellt ramverk för det politiska spelet, 

samt understödja de grundläggande institutionerna i deras praktiska arbete. Karaktäristiskt för 

en rättsstat är att erkänna alla medborgares ”lika värde och rättigheter”. Ett annat 

kännetecknande drag hos rättstaten är den konstitutionellt bestämda och tydliga 

maktdelningen mellan de olika instanserna; den lagstiftande, den verkställande och den 

dömande makten.
105

  

Vad gäller fallet Egypten, så finns det tydliga indikatorer som visar att rättsstaten i dess 

vanliga bemärkelse sedan 1952 har lyst med sin frånvaro. Principen ”alla medborgare lika rätt 

och värde”, förekommer oftast inte i auktoritära politiska system, eller så är denna princip 

starkt kringskuren. Detsamma gäller den tydliga maktdelningen mellan de olika instanserna. 

Sedan Nassers tid, har den reella politiska makten koncentrats i händerna på presidenten, och 
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de andra instanserna har mer eller mindre varit underordnade presidentens makt. Som 

Montesquieu redan på 1800-talet förfäktade leder en sådan koncentration av makt per 

nödvändighet till maktmissbruk. Montesquieu skriver: “When the legislative and executive 

powers are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be no 

liberty; because apprehensions may anse, lest the same monarch or senate should enact 

tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner”.
106
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KAPITEL 5  

De tre arenorna efter revolutionen 2011 
------------------------------------------------------------------------------------- 
I detta kapitel kommer analyserna att koncentreras kring den politiska utvecklingen i Egypten 

efter Mubarakregimens fall. Fokus kommer i stor utsträckning riktas mot huruvida de tre 

arenors roll och funktionssätt kommer att underlätta eller försvåra Egyptens eventuella 

konsolidering av ett demokratisk politisk system.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

5.1 Det civila samhället  

 
Som vi inledningsvis konstaterade, har Egypten sedan revolutionen 2011 styrts av militären, 

för att, enligt militärens egna officiella uppgifter, efter valprocessen i maj 2012 överlämna 

makten till en civil regering. Det civila samhällets roll under revolutionen och valprocessen 

har varit stor och betydelsefullt för den politiska utvecklingen i Egypten. Det civila samhället 

betraktas som den enskild viktigaste faktorn bakom Mubarakregimens fall. I det här avseendet 

har det civila samhället fått en viktig och erkänd roll av statsmakten. Samtidigt finns det flera 

indikatorer på att den mäktiga militära i Egypten inte är helt nöjd med den utvecklingen. 

Militären har sedan Mubaraks fall på olika sätt försökt att begränsa och i vissa fall 

underminera det civila samhällets nyvunna roll och tyngd.  

 

Den militära regeringen har flera gånger satt in repressalier mot aktiva personer och grupper 

inom det civila samhället, i syfte att kväva deras kritiska röster.
107

 Vissa bedömare menar att 

militärregimen har för avsikt att återta det civila samhällets nyvunna autonomi, och åter 

underordna det under statens kontroll.
108

 Som stöd för detta resonemang hänvisas till de olika 

exemplen där militären aktivt har försökt kontrollera det civila samhällets organisationer. 

Sedan revolutionen 2011 har militären upplöst och arresterad ledare för organisationer inom 

det civila samhället med motiveringen att de har spridit och skadat det egyptiska samhället 

under ”utländsk agenda”. Dessa attacker mot det civila samhället menar, Shara Aziz är 
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systematiska och tillhör den kampanj som militären har utformat mot det civila samhället för 

att trycka tillbaka det från den politiska scenen.
109

 

Andra metoder som militären använts sig av i syfte att reducera det civila samhällets roll i det 

nya Egypten är återinförandet av Mubarak regimens undantagslagar som trädde i kraft den 11 

september 2011. Medan militären återinfört undantagslagarna med motiveringen att skydda 

rikets säkerhet så har dessa lagar enligt Shara Aziz haft samma syfte och verkan som under 

Mubaraks tid vid makten. Undantagslagarnas införande har gett militären övertag över det 

civila samhället och begränsat möjligheterna för demonstrationer och offentliga möten.  

 

Den egyptiska militären, De väpnade styrkornas högsta råd, har också försvagat det civila 

samhället genom att förbjuda organisationerna att ta emot utländsk donationer. Det har lett till 

att många organisationer, i synnerhet mänskliga rättighetsorganisationer (MR-

orgsanisationer), inte kunnat fortsätta med sina verksamheter till följd av finansiella 

problem.
110

 I kampanjen mot det civila samhället har militären också använt och utnyttjat 

NGO- lagen från Mubaraks tid (lag 84 från 2002), vilket lett till att många organisationer som 

inte är registrerade under denna lag, har blivit upplösta och illegalförklarade. Stephen 

McInerney menar att: ”During the Mubarak era, the Egyptian government often interfered 

with the work of these "unregistered" organizations, but it never went so far as to declare 

dozens of NGOs to be illegal and threaten to charge them with serious crimes on the basis of 

their registration status”.
111

 Detta innebar i praktiken att militärregimen, med hänvisning till 

olika värden som “rikes säkerhet och dylikt” gått ännu längre än sina föregångare i sitt försök 

att kontrollera och begränsa det civila samhällets roll i den demokratiska utvecklingen.   
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5.2 Det ekonomiska samhället  
 

En viktig orsak till revolutionen 2011 grundade sig i missnöjet med det ekonomiska systemet. 

Kritiken mot den ekonomiska politiken under revolutionen har varit att det saknas en 

välfungerade och reell socialpolitik och välfärd.  Sedan revolutionen 2011 har den egyptiska 

ekonomins riktlinjer varit att, främja privata investeringar, effektivisera ekonomin samt 

satsningar på välfärden. I verkligheten har dock dessa ekonomiska åtgärder sedan 

revolutionen blivit undanskymda, till förmån för andra politiska frågor som militären hittills 

har prioriterat. Detta har lett till att den redan problemfyllda ekonomin blivit ännu mer 

ansträngd. Sedan revolutionen har de ekonomiska sektorerna varit instabila och de regionala 

skillnaderna i landet har ökat, vilket skapat stor frustration hos folket i allmänhet och 

specifika sektorer i synnerhet.
112

 Medan många hoppades på att den egyptiska ekonomin 

skulle återhämta sig efter revolutionen så har den i själva verket hittills varit tvärtom.   

 

Den egyptiska ekonomin är i själva verket i betydligt sämre skick än den var under Mubaraks 

tid. Uppgifter som staten redovisade i januari 2012 visade att BNP:n har sjunkit med nästan 2 

procent sedan revolutionen och arbetslösheten har ökat till 3 miljoner (jämför med 2.7 

miljoner 2011) . Även privata investeringar har blivit starkt påverkade av revolutionen och 

sedan 2011 har dessa aktiviteter sjunkit med hela 20 % .
113

  Revolutionen har också på två 

andra punkter påverkat ekonomin negativt. Turismen, som har varit en viktig och oumbärlig 

ekonomisk post i statens budget, har sjunkit avsevärt efter revolutionen. Men också att 

egypter som tidigare arbetat i andra länder flyttat tillbaka efter revolutionen, vilket har lett till 

att trycket på arbetsmarknaden ökat ytterligare.  

 

Parallellt med att den egyptiska ekonomin blivit svagare efter revolutionen så har de sociala 

kraven, som högre löner, bättre pensioner och fler arbetstillfällen etc. ökat. Dessa krav har det 

egyptiska folket fört kontinuerligt under de senaste tio åren. Som Marek Dabrowski menar så 

är det egyptiska folket misstänksamma mot ännu mer privatisering och vill hellre se att staten 

tar större ekonomiskt ansvar för folkets välfärd.
114

 Dessvärre talar mycket för att den 

egyptiska ekonomin även i fortsättningen kommer vara oreglerad. Orsaken till det är att, i och 
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med att den egyptiska ekonomin nådde en kris på sommaren 2011, så har staten lånat stora 

summor från utlandet och framförallt från IMF. Det innebar vidare att IMF har fått större 

möjligheter att påverka den egyptiska ekonomins utveckling vilket enligt Jeremy M. Sharp, i 

praktiken innebar att Egypten lång tid framöver måste rätta sig efter IMF:s 

marknadsekonomiska policy.
115

 

 

Sammanfattningsvis har det framgått av ovanstående att den egyptiska ekonomin sedan 

revolutionen blivit svagare. Och medan den ekonomiska politiken pekar på fortsatt oreglerad 

marknadsekonomi så har de sociala kraven och misstänksamheten mot en sådan politik ökat. 

Det innebar i konkreta ordalag att det inte finns ekonomiska utrymmen för de folkliga kraven 

på välfärd och social politik. Detta medför naturligtvis stora ansträngningar på Egyptens 

möjligeter att framgångsrikt genomgå en transitionsfas, för att därigenom inleda en 

konsolidering av demokratin. 

 

 

 

5.3 Det politiska samhället  
 

Med Hosni Mubaraks avgång, har Egypten sedan dess befunnit sig i en historisk politisk 

omvandling vars utgång ännu är oklar. Sedan revolutionen 2011 har Egypten styrts av 

militären, De väpnade styrkornas högsta råd(SCAF) led av Mohammed Hussein Tantawi. 

Militärens makt har hittills varit temporär och skall efter valprocessen i maj 2012 överlämna 

makten till en civil regering. Till en början hade militären stor legitimitet bland många egypter 

men på senare tid har denna legitimitet urholkats, inte minst eftersom att militärledningens 

löften om att makten skall överlämnas till en civil regering ännu inte har infriats, vilket har 

lett till nya och kontinuerliga protester i Egypten. Det finns ännu inga klara besked om vilken 

roll militären kommer att spela i det nya Egypten (efter att de har överlämnat makten till en 

demokratiskt val och civilregering). Utgången för den andra transitionen, dvs. övergången 

från militärstyre till civil regering, är ännu pga. militärens ovilja att släppa ifrån sig makten 

oklar.  
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Maria C. Paciello, forskare i internationell politik menar att medan militären kan uppfylla 

resolutionens löften som val och överförning av makten till en civil regering så kommer den 

politiska omvandlingen skilja sig långt ifrån det som demonstranterna på Tahrir torget 

eftersträvade. Paciello, hävdar att många ur den militära leden sannolikt inte kommer ge upp 

sina nyvunna ekonomiska och politiska maktställningar, vilket i sin tur kommer ge 

militärledningen fortsatt inflytande över det politiska och ekonomiska systemen i post-

Mubarak Egypten. Av den anledningen kommer makt överlämnandet sannolikt enbart ha 

symbolisk och ceremoniell karaktär. Det som stryker Paciellos poäng är att den politiska 

processen hittills har dikterats av militären, där militärledningen i stor utsträckning har 

försummat impulser som kommer från det civila samhället.  

 

Som exempel kan det uppges att konstitutionen reformerades utan att det förekom någon bred 

offentlig debatt om den. Även om det egyptiska folket godkände den nya konstitutionen 

genom folkomröstning, så utfärdade militären två veckor senare ytterligare artiklar till 

konstitutionen som inte nämndes under folkomröstningen.
116

 I det här avseendet påminner det 

militära styret snarare om Mubaraks auktoritära regim, än en övergångsregering som har till 

uppgift att styra landet under transitionsfasen. 

 

De politiska restriktionerna som fanns under Mubarak och som var föremål för folklig vrede 

under revolutionen, har ännu inte hävts. Till exempel har militären inte hävt undantagslagen 

som begränsar folkets rätt till demonstration och offentliga möten.  I likhet med Mubarak har 

militären sedan revolutionen starkt begränsat det egyptiska folkets yttrande- och pressfrihet. 

Angrepp mot dagstidningar och journalister har rapporterat kontinuerligt under den tid 

militären har styrt Egypten.
117

  

 

Dessa restriktioner i det politiska samhället, tillsammans med svag och splittrad opposition 

har försvårat förekomsten av genomgripande förändringar i det politiska samhället i post-

Mubarak Egypten. Oppositionen har sedan revolutionen inte varit sammanhållen och därmed 

saknat ett gemensamt och starkt politiskt program som är av betydelse för den politiska 

processen. Sedan revolutionen har också många politiska krafter spelat ut sina roller, då de 

har haft svårigheter med att omorganisera sig till att inta en aktuell politisk roll. Denna 

utveckling har gjort att den politiska scenen i Egypten efter revolutionen, i väsentlig 
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utsträckning, har dominerats av militären men också av det Muslimska Brödraskapet.
118

 

Muslimska Brödraskapet som sedan 1954 varit förbjuden att verka i Egypten har spelat en 

stor roll vid själva övergången från Mubarak till militären. Det Muslimska Brödraskapets 

partipolitiska falang FJP (Frihets- och rättvisepartiet, )har åtnjutit stora framgångar i det 

politiska samhället efter revolutionen. Vad som också bör understrykas är, att det Muslimska 

Brödraskapet är en flerdimensionell rörelse, som består av ett antal ideologiska falanger. Efter 

revolutionen har den konservativa flygeln, som prioriterar sociala och religiösa frågor blivit 

allt mer framträdande, medan den reformistiska flygeln som engagerar sig mer i demokratiska 

fri- och rättigheter blivit marginaliserad.
119

 Vad som också bör nämnas om det Muslimska 

Brödraskapet i post-Mubarak Egypten är, att organisationen har på senare tid inlett ett nära 

och strategiskt samarbete med den militära ledningen. Det innebär, som Gilbert Achcar, 

påpekar  “a newly respectable Muslim Brotherhood, supportive of the army, is emerging”
120.

  

 

Sammanfattningsvis har vi av ovanstående noterat att den andra transitionen, maktskiftet från 

militären till en civil regering, är ytterst oförutsägbart. Vi har dock konstaterat att det politiska 

systemets utveckling mot en demokratisk regim har skett i begränsad omfattning. Den militära 

ledningens totala kontroll över den politiska utvecklingen under den känsliga transitionsfasen 

har ökat pessimismen hos många bedömare att Egypten överhuvudtaget kommer att lyckas 

lämna sitt auktoritära system till förmån för ett demokratiskt sådant. 
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KAPIELT 6 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Föreliggande kapitel kommer, mot bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar, att 

inledas med studiens slutsatser och därefter med en avslutande diskussion om den politiska 

utvecklingen i Egypten efter 1952. Denna diskussion om den politiska utvecklingen kommer 

föras med avseende på den roll de olika arenorna, som i litteraturen betraktas som viktiga, 

har spelat under denna politiska utveckling. I detta kapitel ska uppsatsens frågeställningar 

besvaras, nämligen;  

- Vilka förutsättningar och utmaningar finns det för att den demokratiska 

konsolideringen, med avseende på de tre arenornas historiska och nuvarande form 

och funktionssätt?  

- vilken roll har de olika arenorna spelat i den politiska utvecklingen under åren 1952-

2011?  

- Hur har övergångsregeringen/ militärregeringen hanterat de centrala problemen 

under transitionsfasen ?   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.1Slutsatser  
 

Som det framgick tidigare, betonar den aktuella forskningen på området vikten av 

förekomsten av olika samhälleliga arenor för konsolideringen av demokratin. Linz och Stepan 

menar att varje demokratisk konsolidering, kräver för att lyckas, att det finns ett antal 

integrerande och komplementära arenor. För det första, måste det finnas ett livligt, vitalt och 

autonomt civilt samhälle, där olika grupper, organisationer och sammansluttningar kan 

formulera och marknadsföra sina krav. För att fungera väl krävs det att det civila samhället 

åtnjuter autonomi från staten. Det civila samhället i Egypten har under hela det period som 

sträcker sig från 1952-2011, varit föremål för olika åtgärder, och dessa återgärder har i stor 

utsträckning har haft till syfte att begränsa det civila samhällets autonomi och dess 

kritiserande och granskande potential. Eftersom det politiska samhället i Egypten under hela 

denna period varit auktoritärt, och regimen har eftersträvat total kontroll över samhällets alla 
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sektorer, så har det inte funnits någon plats för ett livligt civilt samhälle, som kan kritisera den 

förda politiken. De gånger de olika regimerna i Egypten visat intresse för det civila samhället 

har det gällt för att öka sin politiska legitimitet. Det genomgående inslaget har varit att staten 

på olika sätt, under denna tid, försökt inkorporera det civila samhället och dess organisationer 

inom statens ideologiska ramverk. Under vissa perioder har det förekommit försök från olika 

organisationer och sammansluttningar inom det civila samhället att begränsa statens 

intervention i det civila samhället, men dessa försök har oftast kvävts genom olika åtgärder. 

De organisationer som inte har accepterat att fungera som statens förlängda arm, har oftast 

blivit föremål för hårda repressalier från statens sida. Detta har varit ett kännetecknade drag 

för de olika regimerna under denna period, må hända att det har skett under olika form och 

skepnader. Enligt vår uppfattning har det inte funnits några reella förutsättningar för 

framkomsten av ett autonomt, vitalt och livligt civilt samhälle under perioden mellan 1952-

2011. Vi menar att det civila samhället i Egypten har varit både politiserat och 

avpolitiserande. Det civila samhället har varit politiserat i den grundläggande betydelsen att 

samtliga regimer under den perioden har försökt undertrycka eller starkt begränsa det civila 

samhällets autonomi, genom att aktivt och medvetet arbeta för att inkorporera det civila 

samhället inom ramen för den auktoritära och icke-demokratiska statens ideologi. Det civila 

samhället har också varit avpolitiserande, i bemärkelsen att varje gång någon organisation 

eller sammansluttning försökt befatta sig med frågor som staten har ansett är politiska, har 

dessa organisationer blivit föremål för kontroll och repressalier. Detta har i sin tur skapat en 

rädsla eller ovilja hos medborgarna att engagera sig i politiska frågor.  

 

Det bristande politiska engagemanget hos befolkningen har, enligt vår uppfattning, gjort att 

dessa politiska system har varit ganska stabila, trots att det hela tiden har funnits en latent 

kritik mot dessa styrelseskick. Det måste betonas att det civila samhället i Egypten inte har 

varit helt statiskt, dvs. att det inte har genomgått några förändringar. I själva verket har denna 

arena ändrat skepnad varje gång ett politiskt system har övergått till ett annat. Som det 

påpekades innan, så ökade antalet organisationer inom det civila samhället markant under 

Mubaraks tid vid makten. Men denna expansion i kvantitet, har i själva verket haft ingen eller 

ytterst begränsad påverkan på det civila samhällets faktiska funktionssätt eller på dess roll i 

den politiska utvecklingen. 

 

Det råder stor enighet om att den politiska utvecklingen som har gått under beteckningen den 

arabiska våren, har varit en av de mest omdanade historiska och politiska erfarenheterna för 
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Mellanöstern och Nordafrika. Det civila samhället och dess organisationer har spelat en stor 

och viktig roll i omvandlingen av de olika politiska systemen i dessa länder. Det utbredda och 

omfattande politiska deltagandet inom det civila samhället i Egypten under revolutionen 

betraktas som den enskilt viktigaste faktorn bakom Mubarakregimens fall. De olika 

demonstrationerna och manifestationerna som hölls runt om i Egypten och speciellt på Tahrir-

torget, måste ses som aktiviteter som skede inom ramen för det civila samhället. Transitionen 

från den auktoritära Mubarakregimen mot det politiska institutionella arrangemang som ska 

ersätta Mubarakregimen, initierades i stor utsträckning av det politiska deltagandet från det 

civila samhället. 

 

Revolutionen och det politiska deltagandet som frambringade Mubarakregimens fall, 

resulterade i att militärledningen ”temporärt” tog över den politiska makten i Egypten. Redan 

tidigt visade militärledningen tendenser på att de hade för avsikt att demobilisera det 

återuppväckta civila samhället. Militärledningen betraktade det civila samhällets autonomi 

som ett hot mot dess nyvunna politiska maktställning. Det finns många konkreta exempel som 

visar på militärledningens negativa inställning till det civila samhällets autonomi, och att det 

civila samhällets organisationer håller på och blir viktiga aktörer i den politiska utvecklingen i 

Egypten. Militärledningen har till exempel under sina korta och ”temporära” tid vid makten, 

har förbjudit och upplöst ett antal organisationer inom det civila samhället. Militärledningen 

har också hotat och arresterat ett antal ledare för olika organisationer som har under 

revolutionen gjort sig kända i kampen för demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter. 

Till mångas förskräckelse och förvåning har den militära ledningen återifört de lagar (NGO-

lagen från 2002 samt undantagslagarna) som Mubarakregimen använde i sitt försök att 

undertrycka det civila samhället, och militärledningen använder dessa lagar på samma sätt 

som Mubarakregimen, och i vissa avseenden implementerar militärledningen dessa lagar ännu 

hårdare. Det civila samhällets autonomi har, pga. militärledningens demokratiskt tveksamma 

förhållningssätt, ännu en gång satts under hård press, vilket påverkar starkt dess förmåga att 

fungera som en ändamålsenlig arena för den demokratiska samhällsutvecklingen. Det civila 

samhället vitalitet och autonomi, som påpekades innan, är oumbärliga faktorer för 

demokratins konsolidering. Det civila samhällets nuvarande roll och funktionssätt i Egypten 

motsvarar, enligt vår uppfattning, på inget sätt det som i litteraturen betraktas som ett 

autonomt och livligt civilt samhälle, som underlättar den demokratiska konsolideringen av ett 

politiskt system. 
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En annan och viktig faktor för demokratins konsolidering är förekomsten av ett 

institutionaliserat ekonomiskt samhälle. Demokratiseringsforskningen på området fastställer 

att en demokratiskt konsolideringen på inget sätt är kompatibelt med en planekonomi, 

samtidigt påpekar forskningen att en helt oreglerad marknadsekonomi inte heller är bra för 

konsolideringen av ett demoratiskt styrelseskick. Istället bör det finnas ett ekonomiskt system 

som motsvarar en blandekonomi.  Det ekonomiska systemet i Egypten har under lång tid varit 

föremål för diverse olika politiska experiment under de olika presidenterna vid makten. 

Nasser ombyggde den egyptiska ekonomin efter den sovjetiska planekonomin, där staten i 

stor utsträckning skulle detaljstyra det ekonomiska samhället. När Sadat kom till makten 

minskade han statens kontroll över marknaden och reformerade ekonomin mot en mer 

marknadsliberal ekonomi. Mubarak anammade Sadats ekonomiska politik och fortsatte att 

liberalisera marknaden samtidigt som den egyptiska ekonomin blev alltmer indragen i den 

globala ekonomin. Man kan i korthet säga att den egyptiska ekonomin har omvandlats från 

stark centralstyrd planekonomi till nästan helt oreglerad marknadsekonomi.  

 

Oavsett vilket ekonomiskt system som har funnits så har vissa inslag varit gemensamma för 

dem alla. Den egyptiska ekonomin har sedan 1952 dragits med stort underskott, låg 

sysselsättning, hög arbetslöshet och återkommande och ihärdiga ekonomiska kriser. Mubarak 

försökte avhjälpa ekonomins tillkortakommanden genom olika reformer, och med hjälp av 

stora lån från de internationella ekonomiska organen såsom IMF. Detta innebar i praktiken att 

det ekonomiska systemet i Egypten skulle reformeras och omstruktureras i enlighet med de 

internationella organens kriterier. Detta ledde till att den egyptiska ekonomin blev helt 

oreglerad och utrymmen för välfärd och socialpolitik minskades, i och med detta, avsevärt. 

Det ekonomiska samhället i Egypten har ytterligare ansträngts pga. den politiska utvecklingen 

från och med 2011. Landets BNP har minskat, samtidigt som dess underskott och arbetslöshet 

slår nya rekord. Det bör påpekas att, samtidigt som ekonomin har försämrats ytterligare efter 

revolutionen, så har befolknings krav på bättre välfärd och högre levnadsstandard ökat. 

Militärregeringen försöker, i likhet med sin föregångare, lösa dessa problem genom att vända 

sig till IMF och andra internationella ekonomiska organ. Detta har gjort att den egyptiska 

ekonomin sedan revolutionen har rört sig ännu längre ut mot en helt oreglerad 

marknadsekonomi. Samtidigt så har befolkningens misstro och agg mot sådana reformeringar 

och omstruktureringar varit ett permanent inslag i det politiska livet de senaste decennierna. 

Befolkningen vill att staten skall ta större ansvar för välfärden, vilket frontkrockar helt med de 

kriterier som de internationella ekonomiska organen ställer för sina utlån. Det vore ingen 



 

 

 

45  

 

större överdrift att påstå att det ekonomiska samhället i dagens Egypten på inget sätt 

motsvarar det som forskarna menar är bra för konsolideringen av demokratin. 

 

 Det ekonomiska samhället i Egypten kommer med stor sannolikhet att även i fortsättningen 

präglas av helt oreglerad marknadsekonomi. Detta kommer skapa stora utmaningar för det 

politiska systemets legitimitet och för medborgarnas förtroende för landets styrelseskick, 

vilket i sin tur kommer utgöra stora utmaningar för konsolideringen av ett demokratiskt 

politiskt system. Eftersom varje demokrati för sin överlevnad, är beroende av legitimitet och 

medborgarnas förtroende.  

 

En annan viktig faktor för konsolideringen av demokratin är förekomsten av ett politiskt 

samhälle. Det politiska samhället utgör den arena, inom vilken det politiska spelet är 

samordnat och reglerat. Politiska partier, politiskt ledarskap, val och valproceduren inordnas 

vanligen inom ramen för denna samhälleliga arena. Inom den arena sker kampen för den 

legitima rätten att styra. Den politiska arenan i Egypten har sedan 1952 helt dominerats av 

auktoritära regimer, som har vägletts av en enda rådande ideologi. Dessa regimer, som i 

praktiken har varit enpartistater, har alla på ett eller annat sätt arbetat i syfte att helt 

undertrycka eller starkt begränsa den politiska pluralismen i Egypten. Även om det har hållits 

demokratiska val i Egypten mellan åren 1952-2011, så har resultatet undantagslöst blivit att 

en enda politisk parti har kommit i besittning av den totala makten över alla viktiga 

samhällsinstitutioner. Det har under de auktoritära åren i Egypten förekommit opposition och 

oppositionella partier och rörelser, men denna opposition har hela tiden blivit föremål för 

diverse olika repressalier från enpartistaten, och deras möjligheter att bli starka aktörer och 

därmed utmana den förda politiken har oftast kringskurits avsevärt. Karaktäristiskt för 

oppositionen och oppositionella partier har också varit att det sällan har rått enighet bland 

dem om hur landets politik ska utvecklas och vilken väg Egypten ska ta. Dessa splittringar 

och oenighet bland de olika regeringsmotståndarna har resulterat i en svag opposition, som 

oftast och väl har utnyttjats av de sittande regimerna. Denna oenighet har också haft en 

negativ påverkan på oppositionens popularitet bland befolkningen.  

 

Efter revolutionen 2011 har det politiska samhället genomgått en omdanande utveckling. 

Politiska rörelser som tidigare har bannlysts från den politiska arenan, har återkommit och 

börjar etablera sig som politiska partier, såsom det Muslimska Brödraskapet. Efter 

revolutionen har det också bildas helt nya partier som gör anspråk på att bli erkända aktörer i 
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det politiska samhället. Denna expansion av det politiska samhället är intressant att studera ur 

många olika perspektiv. Men mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar, är det av vikt att 

analysera vilken roll det politiska samhället spelar/kommer att spela i Egyptens transition mot 

en demokrati samt i denna demokratins eventuella konsolidering. Upprepas bör att antalet 

politiska partier har ökat avsevärt efter revolutionen 2011, och denna expansion har i 

praktiken inneburit uppkomsten av en politisk pluralism som tidigare har lyst med sin 

frånvaro i Egypten. Denna pluralism bör, enligt vår uppfattning, ses som ett positivt tecken 

under transitionsfasen, men också för hela den politiska demokratiska samhällsutvecklingen i 

stort. Samtidigt vill vi understryka att denna optimism gällande den politiska pluralismen, 

måste konfronteras mot andra viktiga faktorer som efter revolutionen har gjort sig gällande. 

Även om antalet politiska partier har ökat i kvantitet, så finns det fortfarande ett vakuum när 

det kommer till politiskt ledarskap. Militärledningen har, såsom vi uppfattar det, aktivt försökt 

begränsa möjligheterna för vissa politiska partier att etablera sig i det politiska samhället. 

Politiska partier, vars ideologi och agenda, på ett eller annat sätt uppfattas som hot mot 

militärledningens ambitioner har mer eller mindre exkluderats från den politiska scenen. 

Dessa partier och rörelser har blivit föremål för olika smutskastningskampanjer och andra 

sanktioner antingen direkt eller indirekt.  Det finns också, enligt vår mening, både tydliga och 

dolda försök från militärledningen att fylla det politiska ledarskapets vakuum med det 

Muslimska Brödraskapet. Det nära och strategiska samarbetet mellan militärledningen och det 

Muslimska Brödraskapet väcker misstankar om att militärledningen har för avsikt att befästa 

sin fortsatta maktställning genom Muslimska Brödraskapet, även efter att de officiellt lämnar 

över makten till en civil regering. Andra faktorer som är värda att beaktas och spekuleras 

kring, är det faktum att det Muslimska Brödraskapet ännu inte tydligt visat sitt motstånd mot 

att militärledningen på olika sätt har försökt att begränsa yttrande,- press och mötesfriheten. 

Detta väcker naturligtvis frågan om hur det Muslimska Brödraskapet kommer att förhålla sig 

till de politiska restriktionerna som militärledningen har infört/återinfört, om de kommer i 

besittning den politiska makten.  

Istället för att skapa goda förutsättningar för konsolideringen av det demokratiska 

styrelseskicket, menar vi att det politiska samhällets nuvarande funktionssätt och roll utgör det 

enskilt svåraste utmaningen för demokratins konsolidering i Egypten. Det finns, enligt vår 

uppfattning, indikatorer som visar att militärledningen även i fortsättningen kommer att spela 

en avgörande roll inom det politiska samhället, vilket i praktiken kommer att försvåra, för att 

inte säga omöjliggöra, en ändamålsenlig konsolidering av demokratin. Även det strategiska 

samarbetet mellan militärledningen och det Muslimska Brödraskapet, bör ses som en stor 
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utmaning för konsolideringen av demokratin. Vår analys är att utfallet för detta samarbete i 

praktiken kommer innebära att både den politiska pluralismen och utrymmet för politiskt 

deltagande kommer att minskas, vilket på inget sätt kan ses som något positivt för den 

politiska demokratiska samhällsutvecklingen i Egypten. 

 

Inom demokratiseringsforskningen betraktas förekomsten av en rättsstat och en 

välfungerande byråkrati, som andra viktiga faktorer bakom en framgångsrik konsolidering av 

ett demokratiskt politiskt system. Inom en rättstat sker det politiska spelet i ”en anda av 

konstitutionalism”, vilket annorlunda uttryckt innebär att den politiska regimen förbehållslöst 

erkänner alla medborgares ”lika värde och rättigheter”. Rättstaten föreskriver också att alla 

signifikanta aktörer underordnar sig landets konstitution, i betydelsen att alla konflikter i 

slutändan måste lösas inom ramen för denna konstitution. Det är, enligt vår uppfattning, svårt 

att konstatera att den nya konstitutionen kommer bli den enda källa ur vilken andra lagar 

kommer ha sin upprinnelse. Det är också svårt att sia om, huruvida de olika signifikanta 

aktörerna kommer att förhålla sig till den nya konstitutionen i framtiden. Vad som däremot 

kan påpekas är att redan nu har militärledningen reviderat och lagt till vissa paragrafer i den 

nya konstitutionen, vilket bör betraktas som ett allvarligt hot mot den framtida ”andan av 

konstitutionalismen” och det konstitutionella ramverket i Egypten. Vi menar att 

militärledningens revidering av konstitutionen, inte kan betraktas som annat än en bristande 

respekt för det konstitutionella ramverket. Det indikerar i sin tur att den demokratiska 

konsolideringen av demokratin kommer ha ännu en stor utmaning att handskas med. 

Avsaknaden av ett tydligt konstitutionellt ramverk gör att de signifikanta aktörerna kommer 

ha möjlighet att styra de samhälleliga institutionerna, istället för tvärtom, detta gör att 

demokratin som politiskt styrelseskick kommer att svårt för att bli ”the only game in town”.     

Vad som byråkratin beträffar, så förefaller det som att den även i fortsättningen kommer att 

styras i enlighet med den logik som har varit. Den ekonomiska situationen kräver att den 

gigantiska byråkratin måste omstruktureras och minskas. Men en sådan åtgärd skulle leda till 

att väldigt många offentligt anställda skulle förlora sina jobb, vilket skulle öka den kroniska 

arbetslösheten ytterligare. En sådan åtgärd, som även de internationella långivarna kräver, 

kommer med stor sannolikhet att väcka stor folklig vrede, och därför tror vi att kommande 

regimer kommer att underlåta att genomföra denna nödvändiga åtgärd. Vår analys är att den 

egyptiska byråkratin även i fortsättning kommer att vara oproportionerligt stor, och kommer, 

av allt att döma, att präglas av ineffektivitet, nepotism och korruption. Byråkratin kommer att 

utgöra en stor utmaning för konsolideringen av det demokratiska systemet.   
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6.2 Avslutande diskussion och vidare forskning  

Demokratiseringsprocessen består av tre distinkta och empiriskt välavgränsade faser. 

Transitionsfasen som vanligen utgör demokratiseringsprocessens andra fas, syftar kort och 

koncist på en regimförändring, dvs. en övergång från ett politiskt system till ett annat. 

Guillermo O’Donnell och Philippe Schimitter påpekar upprepade gånger i sitt verk att en 

transitionsprocess behöver per nödvändighet inte alltid resultera i att ett icke-demokratiskt 

politiskt system faller och ersätts med ett demokratiskt sådant. Dessa forskare menar att ett 

auktoritärt politiskt system kan förlora legitimitet och falla till följd av det, för att i ett senare 

skede ersättas av ett icke-demokratiskt styrelseskick, möjligen i en annan skepnad Inom 

demokratiseringsforskningen har transitionsfasen på senare tid blivit särskilt uppmärksammat 

eftersom forskningen på detta område har visat att det inom ramen för denna fas återfinns 

flertalet intressanta faktorer som kan förklara varför vissa länder lyckas med att införa stabila 

demokratier, medan andra stater misslyckas med det.  

Egyptens politiska utveckling har sedan revolutionen 1952 präglats av ett antal 

övergångsfaser. Landet vann sin totala självständighet från den brittiska kolonialmakten 1952, 

vilket i praktiken innebar den första transitionsfasen, i den grundläggande betydelsen att det 

koloniala politiska systemet övergick till ett inhemskt politiskt styrelseskick. Denna transition 

föranledde att Gamal Abdel Nasser kom till makten. Förhoppningen om att det koloniala 

politiska systemet skulle övergå i ett demokratiskt system, var stora. Men erfarenheterna visar 

att landet skulle styras i en auktoritär regim under hela den period som Nasser satt vid makten. 

Nassers politiska system hamnade, pga. både interna och externa faktorer i legitimitetskris, 

och detta politiska system övergick till ett annat. I syfte att vinna förtroende, gjorde Sadat till 

en början att leda övergångsfasen i riktning mot ett demokratiskt politiskt system. Dessa 

ansträngningar visade sig vara otillräckliga, och det politiska systemet hamnade återigen inom 

ramen för ett auktoritärt styrelseskick. Även det Sadatiska systemet hamnade i legitimitetskris 

och ersattes av ett nytt politiskt system under ledningen av Hosni Mubarak. Även denna 

övergångsfas präglades av löften om att skapa ett demokratiskt politiskt system. Under denna 

övergångsfas hölls ett demokratiskt  val som enligt många bedömare var inledningen på ett 

stabilt demokratiskt institutionellt arrangemang. Egypten under Hosni Mubaraks tid vid 

makten tog en hel annan rikting än det förväntade. Landets styre blev ännu en gång autoritärt 

och icke-demokratiskt.  
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Som tidigare nämndes, påpekar Manfred Schmidt, att under transitionsfasen måste fyra 

centrala problem lösas för att en framgångsrik övergång mot ett demokratiskt system ska 

komma till stånd. För det första måste övergångsregimen skapa nya spelregler och fungera 

som kontaktlänkar mellan rivaliserade grupper samt upprätthålla nya och väl fungerande 

institutioner. Under perioden 1952-2001 har det egyptiska politiska system genomgått tre 

olika systemskiften. Utifrån våra iakttagelser har de politiska systemen i stor utsträckning 

misslyckats med att skapa välfungerande institutioner som kan leda övergången mot ett 

demokratiskt system. Misstänksamheten mot rivaliserande grupper, tillsammans med 

avsaknaden av klara och tydliga spelregler har lett till att systemet oftast övergått och återgått 

till icke-demokratiska system. Manfred Schmidt menar också att en annan utmaning som 

uppstår under övergångsperioden och som den nya regimen måste förhålla sig till är, vad man 

ska göra med den gamla regimens representanter. Uteslutning av gamla regimens 

representanter eller repressalier mot dem kan lätt leda till att hela övergångsfasen hamnar i 

fara, påpekar Schmidt. Vi har kunnat observera att denna utmaning i själva verket har varit ett 

tydligt inslag i varje övergång under perioden mellan 1952-2011. Varje nytt politiskt system 

har försökt avlägsna sig ifrån föregångaren, och det har i praktiken inneburit att man har 

uteslutit och straffat på ett eller annat representanter för den tidigare regimen. Det blir tydligt 

speciellt med avseende på hur de olika politiska systemen har förhållit sig till olika 

organisationer inom det civila samhället. Varje gång det politiska systemet i Egypten har 

genomgått en övergångsfas mellan åren 1952-2001, har det inneburit ändrade förhållningssätt 

gentemot det civila samhället. Under vissa perioder har vissa organisationer inkorporerats in i 

det politiska samhället, och ibland har samma organisationer uteslutits och blivit föremål för 

olika repressalier. Det civila samhället har i inledningen av varje övergångsfas spelat en viss 

roll i den politiska utvecklingen i Egypten (må hända att det har varit begränsad), men efter att 

systemet har stabiliserat sig som auktoritära system har det civila samhället underordnats 

statens makt och ideologi. 

 Manfred Schmidt anger också att ekonomiska kriser som oftast är en följd av varje 

transitionsfas, kan skapa hinder och utmaningar för övergången mot ett demokratiskt politiskt 

system. Schmitt hävdar att de ekonomiska kriserna tillsammans med befolkningens krav på 

förbättrad levnadsstandard leder till att övergångsfasen utsätts för hårt tryck, och 

möjligheterna till en övergång till demokrati därmed försämras. Varje politiskt system i 

Egypten har under de olika övergångsfaserna varit tvunget att förhålla sig till det ekonomiska 

systemet och befolknings krav på förbättrad levnadsstandard. För att få bukt på de 
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ekonomiska kriserna har de olika politiska systemen experimenterat med diverse olika 

ekonomiska system, under vissa perioder har ekonomin förstatligas, medan under andra 

perioder har det ekonomiska systemet varit helt oreglerat. Experimenterandet med de olika 

ekonomiska systemen har oftast resulterat i hög inflation, hög arbetslöshet och smärre 

levnadsstandard för medborgarna. Detta har i sin tur lett till att medborgarnas förtroende för 

det politiska systemen har minskat och det har också skapat ökade sociala klyftor och 

motsättningar mellan olika klasser och sektorer i samhället. De ökade ekonomiska och sociala 

klassklyftorna, som Manfred Schmidt benämner som den fjärde stora utmaningen under en 

transitionsfas, har återfunnits under varje transitionsfas i Egypten.   

Som redan nämnts har Egypten sedan 1952 genomgått tre större politiska omdaningar, i den 

grundläggande betydelsen att ett visst politiskt system har fallit och ersatts med ett annat. 

Karaktäristiskt för denna period har varit att varje transition från ett auktoritärt politiskt 

system har resulterat i en annan auktoritär och icke-demokratisk politisk regim. Med detta 

sagt, så har det institutionella arrangemanget som har gjort sig gällnade i Egypten under det 

senaste dryga halvseklet, i väsentlig bemärkelse har saknat flera av de villkor som Robert 

Dahl ställer för varje demoratiskt politiskt system.  

 

Den politiska utvecklingen som går under beteckningen den arabiska våren, innebar ännu en 

omdaning av det politiska systemet i Egypten. Revolutionen i Egypten 2011 resulterade i att 

Hosni Mubaraks 30-åriga välde föll och en transition mot något annat politiskt system 

inleddes. Precis som forskningen på området förutspår, så har den egyptiska transitionsfasen 

präglats av ett stort mått av osäkerhet. Denna osäkerhet har framförallt berört kampen om 

vilka politiska spelregler som skall gälla, vilka klasser, sektorer och andra grupper som ska 

anta vilka roller, engagera sig i vilka frågor eller stödja vilka alternativ. Den politiska 

utvecklingen under transitionsfasen i Egypten har i stor utsträckning dominerats av 

militärledningen. Militärledningens mer eller mindre hegemoniska makställning under denna 

fas, innebär stora utmaningar för den demokratiska politiska utvecklingen, inte minst med 

avseende på att militärledningen har visat tendenser på att de även i fortsättningen vill vara en 

aktör att räkna med i Egyptens politiska system. Till råga på detta så har militärledningen, 

enligt vår uppfattning, misslyckats med att lösa de centrala problem, som Manfred Schmidt 

menar, är viktiga att lösas för att framgångsrikt genomgå en transitionsfas.  Militärledningen 

som efter revolutionen har fungerat som en övergångsregim i Egypten har inte kunnat skapa 

nya ändamålsenliga spelregler och den har inte heller, som vi ser det, fungerat som en 
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kontaktlänk mellan rivaliserade grupper. Denna regim har istället utnyttjat och fördjupat den 

misstro och misstänksamhet som råder mellan olika samhälleliga grupper i Egypten. En annan 

utmaning som uppstår under övergångsperioden och som den nya regimen måste förhålla sig 

till är, vad man ska göra med den gamla regimens representanter. Militärledningen har även i 

detta avseende varit inkonsekvent. Vissa grupper, ur den gamla regimen, har uteslutits, medan 

andra har återinstallerats i maktens korridorer, vilket negativt har påverkat medborgarnas 

förtroende för det kommande politiska samhällssystemet. Övergångsregimen har också 

misslyckats när det gäller att handskas med de ekonomiska kriserna som under så lång tid har 

spökat inom det politiska systemet. Faktum är att den ekonomiska situationen sedan 

revolutionen har försämrats ytterligare, och det finns, enligt vår uppfattning, ingen tydlig 

strategi för hur man ska kunna rädda den krisdrabbade ekonomiska systemet. 

Övergångsregimens avsaknad av en tylig ekonomisk politik, under transitionen, har lett till att 

de sociala klyftorna och motsättningarna mellan de olika klasserna, har ökat. Detta, menar 

Schmitt, försvårar en framgångsrik transition mot ett demokratiskt politiskt system.  

 

Vi uppfattar transitionen som den process, varigenom ett auktoritärt och icke-demokratiskt 

politiskt system faller och ersätts av ett institutionellt arrangemang som innefattar de kriterier 

som Robert Dahl uppställer för varje demokratisk regim. I enlighet med denna definition och 

mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar, vill vi göra följande avslutande konstateranden:  

Vi menar att övergångsregimen som i väsentligt avseende har utgjorts av en militärledning, i 

stor utsträckning har misslyckats med att skapa förutsättningar för transitionen från den 

auktoritära Mubarakregimen till ett demokratiskt politiskt system. Istället för att skapa goda 

förutsättningar, har militärledningens monopolistiska förhållningssätt, i sig självt varit en av 

de större utmaningarna för Egyptens politiska samhällsutveckling under transitionsfasen. 

Övergångsregimens agerande har hittills visat att de även i fortsättningen kommer göra 

anspråk på att ha ett reellt politiskt inflytande över Egyptens samhällsutveckling. 

Militärledningens fortsatta inflytande över den egyptiska samhällsutvecklingen, kommer 

enligt vår uppfattning, skapa en situation där det uppstår ett politiskt system som innehåller 

både demokratiska och auktoritära inslag, där inget av dessa system kan befästas helt. Vi 

menar, i enlighet med många andra bedömare, att den politiska situationen med stor 

sannolikhet, inte kommer att återgå till den situation som var innan upproret på Tahrirtorget. I 

den bemärkelsen kan man säga att Egypten befinner sig i ett permanent ”post-Tahirir-torg-

tillstånd”, dvs. att alla framtida politiska styrelseskick kommer (för sin egen överlevnad) att 

beakta att folket kan resa sig igen mot den förda politiken. Därför kommer det politiska 
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systemet per nödvändighet innehålla vissa av Robert Dahls kriterier för politiskt demokratiskt 

system, medan andra kriterier kommer revideras eller helt negligeras. Vi kan redan nu se 

tendenser mot ett sådant politiskt system. Under transitionsfasen har allmän och lika rösträtt 

tillämpats i både folkomröstningen till den nya konstitutionen och till presidentvalet. Många 

har fått rätten att kandidera i val, men denna princip har inte tillämpats helt och fullt. Många 

kandidater har systematiskt uteslutits från processen, eftersom dessa inte har godkänts av 

militärledningen. Vi kan också se att det sedan revolutionen skett en liberalisering vad gäller 

press,- yttrande och mötesfrihet, men även dessa rättigheter, som är viktiga kriterier enligt 

Dahl, har begränsats av militärledningen. Med hänvisning till rikes säkerhet och Egyptens 

övergripande intressen, har övergångsregimen, uteslutit och förbjudit många organisationer, 

sammansluttningar och politiska partier att delta i det politiska livet. Tidningar, journalister 

och kulturpersonligheter som har publicerat kritiska artiklar eller uttalat sig kritiskt mot 

militärledningen har blivit föremål för diverse olika repressalier från övergångsregimen.     

Allt detta sammantaget visar, enligt vårt sätt att se, att det politiska styrelseskicket som är i 

färd med att ersätta Mubarakregimens auktoritära regim, med stor sannolikhet kommer att 

även i fortsättningen vara under stor påverkan av militärledningen. Om detta sker så kommer 

det politiska systemet vara en hybrid bestående av både demokratiska och auktoritära element.  

 

Vad beträffar de olika samhälleliga arenornas nuvarande funktionssätt och roll i 

konsolideringen av det demokratiska styrelseskicket, så menar vi att några väsentliga faktorer 

bör beaktas i analysen därav. Vad gäller det civila samhället, så har denna arena under hela 

den period som sträcker sig 1952 till dags dato, varit föremål för olika regimers intervention. 

Under vissa perioder har det politiska systemet arbetat för att kväsa det civila samhället, 

medan andra politiska regimer försökt att undertrycka det genom att inkorporera denna arena i 

statens ideologi. Men kännetecknande för alla regimer, inklusive övergångsregimen, har varit 

att de på många olika sätt försökt begränsa det civila samhällets autonomi. En sådan politik 

begränsar naturligtvis det civila samhällets kritiska förmåga och minimerar därmed dess roll i 

konsolideringen av ett demokratiskt politiskt styrelseskick. Vi har under arbetets gång kunnat 

se tendenser på att övergångsregimen aktivt och medvetet försökt att demobilisera det civila 

samhället, genom att kväsa dess kritiska röster och begränsa dess granskande och 

ansvarskrävande roll. Vi anser att det civila samhället, trots övergångsregimens ihärdiga 

försökt att begränsa det, även i fortsättningen kommer att behålla sin kritiska röst mot den 

förda politiken. Annorlunda uttryckt, menar vi, att det civila samhället för lång tid framöver 

kommer att behålla sin ”varnande” förmåga mot varje framtid politisk regim. Det civila 
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samhällets organisationer och sammansluttningar kommer med stor sannolikhet att med 

jämna mellanrum påminna framtida regimer om revolutionen på och runt ”Tahrir-torget”.  

Vad gäller det politiska samhällets roll i demokratins konsolidering, så hyser vi större 

pessimism. Vi tror att det politiska samhället, pga. militärledningens fortsatta politiska 

inflytande, kommer spela en begränsad roll i konsolideringen av demokratin. 

Militärledningens ovilja att lämna ifrån sig sin nyvunna politiska och ekonomiska makt, 

kommer, enligt vår uppfattning, att ge denna ledning en form av indirekt vetorätt, som de 

kommer använda mot de politiska alternativ som militärledningen kommer att uppfatta som 

hot mot deras ställning. Vi förutspår förekomsten av ett politiskt samhälle i Egypten som är 

kontrollerat, undertryckt och homogent. Med detta menar vi att militärledningen kommer med 

stor sannolikhet även i fortsättningen att kontrollera inflödet av politiska alternativ, och de 

partier och sammansluttningar som får inträda den politiska scenen kommer hysa politiska 

åsikter som militärledningen finner som ”godkända” och acceptabla.  

 

Vårt pessimistiska förhållningssätt vad gäller möjligheterna för konsolideringen av det 

demokratiska styrelseskicket i Egypten, rör inte minst det ekonomiska samhället. Utifrån de 

iakttagelser vi har gjort under arbetets gång, kan vi konstatera att det ekonomiska systemet 

även i fortsättningen kommer utgöra en av de svåraste utmaningarna för konsolideringen av 

demokratin. Allt tyder på att Egypten, pga. sina åtaganden mot de internationella långivarna, 

kommer även i fortsättningen att tillämpa en helt oreglerad marknadsliberal politisk ekonomi. 

Detta tillvägagångssätt bedöms av forskningen på området som mindre lyckat, vilket förstärks 

ytterligare av de historiska erfarenheterna i Egypten under både Sadat och Mubarak. Den 

oreglerade marknadsekonomin, privatiseringar och avregleringar har under de senaste 

decennierna inte kunnat få bukt på de återkommande ekonomiska kriserna i Egypten. Istället 

har denna ekonomiska politiken skapat en skev och ojämn ekonomisk fördelning mellan olika 

klasser och sektorer i samhället. Denna ekonomiska politik är föga uppskattad bland 

befolkningen, istället höjs det alltfler röster för att staten skall återreglera de viktiga 

näringarna, vilket står i klar kontrast mot de åtaganden som Egypten har mot de 

internationella långivarna, som kräver ytterligare privatiseringar och avregleringar.  

Sammanfattningsvis menar vi att det är befogat att inta ett pessimistiskt förhållningssätt mot 

den politiska utveckling som gör sig gällande i Egypten. Mot bakgrund av det som har 

framkommit i detta arbete menar vi att Egyptens väg mot ett institutionaliserat demokratiskt 

politiskt system kommer att vara både lång och krokig. Vi håller för sannolikt att de 
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utmaningar som Egypten står inför med avseende på de samhälleliga arenornas funktionssätt 

och roll i konsolideringen av demokratin, även i fortsättningen kommer att göra sig gällande.  

Avslutningsvis vill vi understryka att fenomenet den arabiska våren i allmänhet, och den 

politiska utvecklingen i Egypten i synnerhet, kommer att sjuda av relevans och vitalitet för 

framtida forskningsrön. Den statsvetenskapliga demokratiseringsforskningen kommer att 

koncentreras kring den politiska utvecklingen i den delen av världen. Vi tror och hoppas att 

denna utveckling kommer att tillföra nya och relevanta begrepp till den förefintliga 

demokratiseringsforskningen, inte minst den när det gäller forskningen kring demokratins 

konsolidering. För framtida forskare som har intresse av att undersöka konsoliderings 

möjligheter i Egypten samt utmaningar anser vi att man bör vänta ett tag och se vad som 

händer. Kanske kan man göra en komparativ undersökning mellan flera länder som gått 

genom arabiska våren för att se om det finns en ny demokratisk våg på väg. Vi kanske var 

alldels för tidiga ute men självklart har vi ju haft syftet att förutspå scenariot i Egypten. 

Intressant vore alltså att vänta under en längre periodr och sedan undersöka på nytt de fem 

arenorna för att åter igen pröva tesen, om demokratin konsolideras utifrån från de fem 

arenorna i Egypten.  
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