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Abstract  

This research study is about the process of democratization currently taking place in Libya. 

For decades, the now dead dictator Muammar Gaddafi has ruled Libya, himself as the central 

power. Under his rule, he led a policy that deinstitutionalized the country. When the 

dictatorship was overthrown, there were hopes that the country would begin its 

democratization. Now when democratization has started, free and known elections have taken 

place and a constitution has been formed. The constitution guarantees the most basic human 

rights and that the country will eventually become a democracy. New data show that the civil 

war and the absence of institutions makes it impossible to achieve the goal of democracy. 

This study aims to problematize the absence of institutions in order to achieve consolidated 

democratization. The starting point for the study is to assume the basis of the theoretical 

framework's criteria on what a consolidated democratization is. One assumption in the study 

is that public institutions are absolutely necessary in order for a consolidated democratization 

to be achieved 
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1. Inledning 

Samhällets funktionalitet och stabilitet styrs av kapaciteten hos det civila, rättsliga, politiska 

och ekonomiska samhället. Vid en statsbyggnad och demokratisk övergång, efter en konflikt, 

är det viktigt för en stat att säkerhetsställa de grundläggande kraven för att klara av de 

demokratiska utmaningarna. För att en stat ska klara av den demokratiska transformeringen 

krävs uppbyggnad av institutioner, eller reformering av de redan befintliga. I bedömningen av 

om Libyens demokratiska övergång kan kategoriseras som en stabil demokratisering och vad 

som behövs göras för att klara av existerande och kommande utmaningar från en 

demokratiseringsprocess, är det viktigt att undersöka hur det institutionella systemet påverkar 

demokratiseringsprocessen. Arabiska vårens konsekvenser som innebar ett maktvakuum har 

påskyndat möjligheterna för demokratiseringsprocesser. Denna studie undersöker 

institutioners roll för möjliggörande av en stabil demokratiseringsprocess i Libyen, med fokus 

på statliga institutioner, som berör det civila, rättsliga, politiska och ekonomiska samhället.  

 

1.1 Bakgrund  

Efter 42 år av autokrati, med den politiska filosofin och doktrin som den libyska diktatorn 

Muammar al-Gaddafi försökte implementera i staten, även kallad jamahiraya, störtades 

regimen genom folkligt uppror och väpnade konflikter. Jamahiraya bygger på socialistisk 

islam men följer samtidigt Gaddafis vision om ett libyskt folkstyre, fritt från politiska 

institutioner (SVT, 2015; Bodusznski & Pickard, 2013, s. 87). Den arabiska våren kom till 

östra Libyen i januari 2011 och övergick till inbördeskrig. Det fortsatte fram till Gaddafis död 

8 månader efter revolutionens start och fortsatte även därefter. Under Gaddafis tid vid makten 

skedde flera misslyckade allianser och försök att ena en arabvärld som kunde stå upp mot 

Israel, fransk och brittisk kolonialism, amerikansk imperialism och ryskt/sovjetiskt inflytande. 

Under tiden försökte Gaddafi att avinstitutionalisera statsformen, vilket skapade en form av 

icke-makt, med inga reella statsråd och diffus offentlig byråkrati (SVT, 2015). Efter regimens 

fall och övergångsregeringens försök att forma en ny konstitution, var förtroendet för en 

centraliserad makt mycket låg. Gamla konflikter mellan städer och stammar kom upp till ytan, 

samtidigt som Muslimska brödraskapet och jihadist-grupperingar fick stöd från grannländer 

och väst (SVT, 2015).  
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Redan under den italiensk-styrda kolonialmakten var de mest betydelsefulla institutionerna 

inte funktionella. Gaddafi ärvde en stat, där instanser som rättssamhället skatteinsamling, 

strategisk planering och politiska myndigheter inte fungerade. Tilltron till de statliga 

myndigheterna fanns inte och Gaddafi ville med sin politiska ideologi reformera och avveckla 

dem (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 89).  Den stora folkliga misstron och rådande 

inbördeskrig försvårade en demokratisering, men framförallt är det ett maktvakuum och 

avsaknaden av funktionella och reella institutioner som förvårar en demokratisering i Libyen 

trots att den föregående diktaturen störtades och avskaffades. Gaddafis syn på nationalstat, 

konstruerad av hans ideologi, är inget som kunde ledsaga i en stabil demokratiseringsprocess 

(SVT, 2015).    

 

1.2 Problemformulering  

Arabiska vårens spridning till flera länder i närområdet har bidragit till att auktoritära 

regeringar har störtats i flera länder utöver Libyen. Efter många år av autokrati innebar 

regimens fall i Libyen nya förhoppningar om demokrati både från Libyska befolkningen och 

internationella samfundet. Att studera hur Libyens institutionella förutsättningar ser ut för en 

demokratiseringsprocess och följa upp den demokratiska övergången är viktigt i syfte av att 

prediktera utfallet av övergången och studera vad som kan göras för att en stabil 

demokratisering ska kunna etableras, trots att landet har en avsaknad av samhälleliga 

institutioner.  

 

Under före detta diktatorn Gaddafis diktatur, pågick en avinstitutionalisering för att 

centralisera makten och avbyråkratisera statliga mekanismer. Teoretiska belägg finns för att 

påstå att statliga institutioner är grunden för en stabil demokrati. Sedan regimens fall, ska 

landet demokratiseras genom fria val och liberalisering. Utgångspunkten för en stabil 

demokratisering i Lybien har lågt teoretiskt stöd, samtidigt som annan forskning antyder att 

Libyen har en god möjlighet till att demokratiseras i och med att inga fungerande statliga 

institutioner från diktaturen finns kvar i samhället och staten därför kan byggas upp från 

början, utan institutioner och vanor som följer den fallna auktoritära regimen. I och med 

avsaknaden av statligt fungerande institutioner är det svårt att studera och fastslå om den 

rådande demokratiseringsprocessen kan kategoriseras som stabil eller bristfällig. Viljan för att 
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demokratisera landet är stor trots att förutsättningarna inte är de bästa. En övergångsregering 

och senare en folkvald regering, får i uppgift att institutionalisera, konstitutionalisera och 

demokratisera Libyen, men har redan institutionella förutsättningarna emot sig. Det finns idag 

en bristfällig samlad information om hur bred avsaknaden av Libyens institutioner är hur detta 

påverkar en redan påbörjad demokratiseringsprocess, vilket gör studien viktig att genomföra.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att komma fram till en slutsats om vilka svårigheter implementeringen 

av en demokratiseringsprocess har i ett land där det råder en avsaknad av fungerande 

fundamentala institutioner. I studien ska kunskap presenteras som ska bidra till forskning om 

demokratisering och hur en stabil demokratisering kan uppnås i ett samhälle där det råder en 

osäkerhet i hur de institutionella förutsättningarna ser ut. För att uppnå studiens syfte kommer 

studien följa frågeställningar, presenterade i nästa avsnitt.  

 

1.4 Frågeställningar  

Den övergripande frågeställningen för nå upp till studiens syfte, och hålla sig till studiens 

forskningsområde lyder enligt följande: 

 Hur ser möjligheterna ut för en stabil demokratisering i Libyen? 

För att underlätta målet av att besvara första frågan och uppnå studiens syfte kommer studien 

följa två mer specifika frågeställningar vilka lyder enligt följande: 

 Var i demokratiseringsprocessen befinner sig Libyen, enligt det teoretiska ramverk 

presenterat i studien? 

 Vilka institutionella insatser krävs av Libyens regering för att uppnå målen för stabil 

en demokratisering? 

 

1.5 Avgränsningar 

På grund av studiens tidsbegränsning och maximala tillåtna innehåll, kommer studiens avsnitt 

att avgränsas till att förhålla sig till vad uppgiften tillåter. Centralt för hela studien, och 

grunden för insamlandet av empirin, kommer att vara det teoretiska ramverket. Det teoretiska 

ramverket kommer att centraliseras kring att definiera grunderna för en stabil demokratisering 
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och därmed dess motsatser. Vidare, i studiens teoretiska ramverk kommer grundläggande 

underteorier för institutionalism presenteras. Teorin, insamlandet av data och analys kommer 

anpassas efter de presenterade teorierna. För att följa det teoretiska ramverket har data samlats 

in för att besvara frågeställningar och kretsat till att undersöka de institutionella 

förutsättningarna och institutionella insatserna för att en stabil demokratisering. Studien 

kommer således inte att fokusera på orsakerna till arabiska våren eller följa händelseförloppet 

för inbördeskriget i Libyen, trots att de kan ha en viktig del i kontexten av svårigheterna med 

att genomföra en stabil demokratisering. Studien kommer istället att undersöka nutida 

institutionella mönster och den nuvarande demokratiseringsprocessen i Libyen för att se 

förutsättningarna till en stabil demokratisering. För att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna med nämnda avgränsningar kommer tidsramen för arbetet begränsas till 

från och med regimens fall, 2011 till och med skrivande stund, 2018, med ett undantag för 

bakgrund i kapitel 1.  

 

1.6 Disposition  

Studiens upplägg följer en generell mall för hur en C-uppsats ska konstrueras. Efter 

inledningen, bakgrund och problemformuleringen ska läsaren förstå vad det generella 

materialet i uppsatsen kommer att innehålla. Efter syfte och frågeställningar ska läsaren förstå 

författarens mål med studien och vilka generella frågor studien ska ge svar på. Studien 

kommer, precis som beskrivet i avgränsningar, följa frågeställningarna för att uppnå syftet 

med studien. I andra kapitlet kommer det teoretiska ramverket att presenteras för studien, 

vilket är den mest centrala biten för studien och tillsammans med den valda metoden är den 

grund för vilket material som samlats in och so, använts i studien. Empirin, och analysen har 

helt baseras på det valda teoretiska ramverket. Kapitlet empiri handlar framförallt om hur de 

institutionella förutsättningarna för en stabil demokrati ser ut och analysen handlar framförallt 

om att fastställa hur långt Libyen kommit i en demokratiseringsprocess och vilka 

institutionella insatser som krävs för att uppnå målen för stabil demokratisering. I sista delen, 

som är slutsats och diskussion, besvaras frågeställningarna.  

 

 



5 

 

2. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för uppsatsen presenteras i detta avsnitt är grunden för hela studien. 

Den övergripande teoretiska skolan placeras i ’Neoinstitutionalism’ och de andra nämnda 

teorierna hamnar inom ramen för neoinstitutionalism och den institutionalistiska teorin om 

stabil demokratisering, framtagen av författarna Juan J. Linz och Alfred Stepan I boken 

‘Problems of Democratic Transition and Consolidiaton. Southern Europe, South America, 

and Post-Communist Europe’. Insamlandet av data och analysen har helt utgått från studiens 

teoretiska ramverk.  

 

2.1 Neoinstitutionalism 

Institutionalismen, har i modern tid, fått ett nytt lyft, sedan tidigt 1980-tal, i en medveten 

respons på behaviourismen och rationalismens studerande av individuellt handlandes 

prerogativ och ignoransen av institutionernas karaktär (Hay, 2002, s. 11). Rationalism och 

behaviorism, förklarar politiska insatser för att förklara politiska resultat men utesluter helt 

institutionernas roll i hela processen. I detta teoretiska ramverk är aktörer fast i den 

institutionella kontexten (Hay, 2002, s. 14). Lyftet innebar en ny form av analysutvecklad 

institutionalism, med många likheter från den halvt bortglömde historiska institutionalismen 

(Hay, 2002, s. 10-11). Den moderna institutionalismen och det övergripande teoretiska 

ramverket för uppsatsen heter ’New institutionalism’ men har i uppsatsen översatts till 

’Neoinstitutionalism’. Institutionalismen har en betydande roll i uppsatsen, för att begripa 

komplexiteten med institutionella förändringar, i detta fallet vid en demokratiseringsprocess, 

efter en väpnad konflikt och störtandet av en regim.  

 

Efter att det empiriska materialet har samlats in och analyseras, följer det generella 

antaganden från neoinstituionalismen samt teorier under kategorin från institutionalism. 

Antaganden från neoinstituionalism följer den klassiska institutionalismens grundantaganden 

om att den avvisar förenklade antaganden från rationalismen, då politiskt beteende i realiteten 

är mer komplext. Teorin utmanar den antagna regelbundenheten i mänskligt beteende som 

finns i behaviourismens extrapolering, generalisering och induktion (Hey, 2002, s. 11). 

Neoinstitutionalism bygger på större komplexitet och rimligare antaganden av sociala och 

politiska förändringar genom fokus på bland annat timing och politiska sekvenser och 

studeras genom deduktion vilket således uppsatsen följer.  
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Politisk utveckling sker till högsta grad av förändring i institutioner, där stora, frekventa och 

oåterkalleliga konsekvenser sker och kan ske av till synes mindre tillfälliga händelser. Detta 

skapar såklart svårigheter och begränsningar för att skapa en prediktion av händelser som 

konsekvenser av inbördeskrig och regimskifte. Komplexiteten förklaras av att de flesta 

händelser av betydande roll beror på exogena chocker. Institutioner tenderar att inbäddas i 

rutiner och sedvänja och blir därför svåra att förändra/transformera. Politik kan tendera att, 

under kortare intervaller, vara mer intensiv, vilket hypotetiskt ändrar institutioner (Hey, 2002, 

s. 12). Arvet av historiska händelser har betydelse för framtiden. Med andra ord kan 

betydande konsekvenser bero på små händelser trots institutionernas stelhet (Hey, 2002, s. 

14). Stelheten hos institutioner säger att politik är relativt stabil men utmärks periodvis av 

institutionella förändringar (Hey, 2002, s. 15). Studien har genomförts i ett antagande av att 

regimens fall var just den historiska händelsen som ändrade om spelreglerna, vilket utlöste 

förutsättningar för förändringar i Libyens institutioner, eller åtminstone, ett försök till 

förändringar.  

 

Komplexiteten hos en reform efter en kris, som i detta fallet är störtandet av regimenen leder 

till en förändring och behöver en realistisk institutionell redogörelse för att förklara det 

politiska trycket efter en kris. Förespråkare av neoinstitutionalism använder ofta konceptet av 

en kris för att förklara förändringar i politiska system. En händelse i form av en storskalig kris 

förklarar att det skapas möjligheter för institutionella förändringar. (Stark, 2018, s. 24). Detta 

skapar enligt teorin möjlighet till policy-förändring och skapar således en ny framtid. Teorin 

säger oss även att utvecklingen är oförutsägbar då exogena och inre inverkan av t.ex. politiska 

läger kommer få en betydande roll för institutioners väg framåt i tiden (Stark, 2018, s. 26). 

 

2.2 Stabil demokratisering  

Teorin om en stabil demokratisering förklarar de institutionella transformationer som krävs 

och föredras för att klara av övergången till demokrati. Författarna Juan J. Linz och Alfred 

Stepan definierar i boken ’Problems of Democrratic transition and Consolidation’ att en 

demokratisk övergång är komplett först när en tillräcklig överenskommelse har nåtts om vilka 

politiska åtgärder som krävs för att skapa en regering. Regeringen ska tillsättas genom ett fritt 

och känt val. När regeringen under faktiska omständigheter har förmågan att generera nya 
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policys och när den verkställande, lagstiftande och den dömande makten inte rättsligt måste 

dela makten med andra institutioner (Linz & Stepan, 1996, s. 3), likt den svenska 

maktfördelningsprincipen. Det finns en väsentlig skillnad mellan liberalisering och 

demokratisering. I en icke-demokrati kan liberalisering medföra en mix av policy och sociala 

skillnader som t.ex. lägre grad av censurering och andra grundliga rättigheter (Linz & Stepan, 

1996, s. 3-4). För en auktoritär regering är det mer förekommande att regeringen förespråkar 

fördelarna med en liberalisering istället för en demokratisering i en transformation, vilket då 

utnyttjas för att både vinna tid och intala det internationella samfundet att en demokratisering 

pågår (Linz & Stepan, 1996, s. 4). Demokratisering medför liberalisering, men syftar specifikt 

på politiska institutioners förändring som t.ex. implementerade fria och kända val (Linz & 

Stepan, 1996, s. 3-4), vilket enligt neoinstitutionalismen innebär en mycket komplex och 

långsam process. Övergångar kan mycket väl påbörjas utan att färdigställas, trots att ingen ny 

auktoritär regim antar makt. Detta sker när en befintlig del av en fallen regering får stanna i 

makten tillsammans med den nya regeringen eller om den nyvalda regeringen inte valts 

genom ett fritt och känt val. Det måste finnas konsensus i hur demokratin är utformad. 

Institutionell obestämdhet kan lämna transformationen ofärdig och även skjuta stabilitet av 

demokrati på framtiden (Linz & Stepan, 1996, s. 4). Enligt den valda teorin är det lätt att 

stelheten i transformationen ligger kvar från det gamla systemet. På kort sikt är det vanligt 

med oenigheter om hur demokratiska mekanismer ska fungera samt oenigheter i 

konstitutionsbildningen och i det långa loppet är en pågående grov oenighet farligt (Linz & 

Stepan, 1996, s. 4).  

 

Dessa teorier säger oss att händelsen av störtandet av en regim där det finns institutionell 

avsaknad kan möjliggöra förutsättningar till förändring. Enligt teorin behövs institutioner, 

eller uppbyggnad av institutioner för att klara av en stabil demokratiseringsprocess. Studien 

undersöker hur möjligheterna ser ut för en demokratisering och behöver därför en teoretisk 

och empirisk redogörelse för avsaknaden och uppbyggnaden av institutioners avgörande roll i 

frågan om var Libyen befinner sig i en demokratiseringsprocess och vilka institutionella 

insatser som krävs för att uppnå målen för en stabil demokratisering, då det inte finns 

tillräcklig befintlig information om var Libyen befinner sig i demokratiseringsprocessen och 

hur utbredd den institutionella avsaknaden är. Libyen är ett land som saknar en rad 

samhälleliga institutioner, men har enligt teorin potentiellt förutsättningar för att bygga upp 
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nya. Teorierna som betonar institutioner blir därför centrala för studien som undersöker ett 

land som har bristfälliga, och avsaknad av fundamentala institutioner.  

 

I en övergång från auktoritärt styre till demokrati måste mycket göras för att stabilisera 

övergången, permanenta den och göra den till det enskilt erkända långsiktigt funktionella 

statsskicket. De första tre kraven för att en demokrati ska kunna uppnås är att: (Linz & 

Stepan, 1996, s. 5).  

1. Ingen grupp försöker störta demokratin eller bryta sig ur med våld.  

2. En övervägande majoritet av folket anser att staten inte ska rucka på demokratiska 

principer för att klara kriser. 

3. Alla aktörer i statsformen, har av vana lärt sig att möta politiska motsättningar med 

demokratiska medel och insett att ett brott mot dessa normer både är ineffektivt och 

kostsamt.  

Först när dessa kriterier har uppnåtts och upprätthålls blir demokratin på dess grundläggande 

plan mer rutinmässig och djupt internaliserad i institutionella doktrin (Linz & Stepan, 1996, s. 

5).   

 

Nutida forskning kategoriserar och mäter stabil demokratisering i val och 

marknadsmekanismens betydelse och denna teori specificerar problematiken i 

demokratisering och upprätthållande av demokratin, dvs. hållbarheten. I teorin finns det 5 

kriterier för att mäta hur stabil demokratin är i en suverän stat. Måtten lyder enligt följande: 

(Linz & Stepan, 1996, s. 7).  

1. Det ska föreligga möjlighet för ett fritt och livligt civilsamhälle.  

I ett fritt civilsamhälle råder grundläggande rättigheter som bland annat föreningsfrihet, 

åsiktsfrihet, yttrande- och pressfrihet. Då dessa rättigheter inte kan garanteras av staten, ökar 

risken för illegala, våldsamma uppror. I stor skala kan det påtvinga regimen att lätta upp 

demokratisering och liberalisering (Linz & Stepan, 1996, s. 8).  

2. Det ska föreligga ett relativt autonomt politiskt samhälle. 

Ett autonomt politiskt samhälle upprätthåller legitima mekanismer för en regering att styra 

över folket och institutionaliserade statsapparater. Civilsamhället kan på egen hand störta en 
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icke-demokratisk regering, vilket endast är ett första steg på en demokratiseringsprocess. I 

avsaknad av det politiska samhället kan inte en demokratisk övergång ske (Linz & Stepan, 

1996, s. 8).  

3. Det ska föreligga lagstiftade rättigheter och självständighet.  

Stabilisering av demokrati kräver normalisering och rutin för institutioner, politiska 

kompromisser samt politiska alternativ. Grundläggande rättigheter, som nämns i två 

ovanstående kriterier måste vara lagstadgade (Linz & Stepan, 1996, s. 10). Detta ska 

upprätthållas av att primära mänskliga rättigheter kan garanteras och att staten effektivt kan 

använda sig av ett legitimt våldsmonopol (Linz & Stepan, 1996, s. 11).  

4. Det ska föreligga statlig byråkrati som fungerar för en ny demokratisk regering. 

Institutionaliserad konstitutionalism kräver mer än en reglerad majoritetsprincip. Det innebär 

en relativt stark konsensus över konstitutionen och en majoritetsprincip för att förändra den 

och andra hierarkiska lagar (Linz & Stepan, 1996, s. 10). 

5. Det ska föreligga ett institutionaliserat ekonomiskt samhälle. 

De mest grundläggande samhällsmekanismerna måste finansieras med skatt. Om beskattning 

sker, måste staten garantera att det följs av en motprestation från staten (Linz & Stepan, 1996, 

s. 11), det vi ofta kallar samhällskontraktet. En stabil demokratisering har efter krigstid aldrig 

skett varken med en renodlad planekonomi eller marknadsekonomi. Det enda systemet som 

har empiriska belägg för att fungera för en stabil demokratisering är blandekonomi. Utöver en 

inrotad blandekonomi krävs en socio-politisk accepterad norm, institutioner och reglering för 

att binda staten och marknaden (Linz & Stepan, 1996, s. 11). Civilsamhället, det politiska 

samhället och rättssamhället är grunderna för en stabil demokrati vilket lättast uppnås genom 

byråkratiskt styre och institutionaliserad ekonomi (Linz & Stepan, 1996, s. 10). Förmedling 

mellan stat och civilsamhället är viktigt för det politiska samhället då öppenheten skapar 

legitimitet samt strukturering av kompromisser.  

 

Dessa kriterier är viktiga att mäta då studiens syfte är att undersöka vilka svårigheter 

implementeringen av en demokratiseringsprocess har i ett land där det finns en avsaknad av 

fungerande fundamentala institutioner. Mätningen av dessa kriterier görs i studien på grund av 

avsaknaden av samlad information om hur landets institutioner byggs upp sida vid sida av 

demokratiseringsprocessen, vilket enligt teorin måste uppnås för att möjliggöra för en stabil 
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demokratisering, vilket studien undersöker förutsättningarna för. Med hjälp av teorin och 

empirin kan en slutsats dras om vilka kriterier som har uppnåtts, är på väg att uppnås eller om 

det råder en total avsaknad inom kriteriet.  

 

2.3 Stateness 

I boken ’Problems of Democrratic transition and Consolidation’ skriver Linz och Stepan 

vidare om begreppet ’stateness’ och dess innebörd, vilket är en viktig definition för studien. 

Definitionen stateness utgår ifrån de kriterier som krävs för att en stat ska klassas som en 

suverän stat. En suverän stat är en nödvändig förutsättning för en modern demokrati ska 

kunna existera med både teoretiskt och empiriskt stöd. Kriterierna för vad som utgör en 

suverän stat och statens förmåga att kontrollera populationen i territoriet bygger på Charles 

Tillys tolkning av Max Webers definition. Tolkningen lyder att en organisation som 

kontrollerar populationen som erhåller ett definitivt område är en stat så länge den skiljer sig 

från andra organisationer i samma territorium, att den är autonom och dess avdelningar 

formellt koordinerar varandra (Linz & Stepan, 1996, s. 17). Utan dessa kriterier kan inte ens 

en folkvald regering effektivt utöva våldsmonopol i territoriet, driva in skatt och därav inte 

heller erbjuda funktionella offentliga tjänster eller implementera ett juridiskt system (Linz & 

Stepan, 1996, s. 18). Utan att förknippas med motsatsen till stateness kommer studien även 

benämna ’statelessness’ vilket belyser, till skillnad från stateness, svårigheterna att fungera 

som en suverän stat, i avsaknad av fungerande fundamentala institutioner.  

 

2.4 Teorins applicering på uppsatsen 

De valda teorierna underlättar för att undersöka hur de teoretiska antaganden och teoretiska 

kriterier förhåller sig till fallet Libyen och för att fastställa vart i demokratiseringsprocessen 

Libyen befinner sig. Den samlade bristfälliga informationen om hur pass svaga Libyens 

institutioner är, studeras vidare genom de nämnda kriterierna om stabil demokratisering för att 

utöka kunskapen om Libyens demokratisering. De valda teorierna bidrar till att kunna 

kvalitativt analysera möjligheterna för att uppnå kriterierna genom att förmedla hur Libyens 

grundläggande institutioner och institutionella system ser ut. Genom det teoretiska ramverket 

ska läsaren förstå institutionernas avgörande roll genom politiska beteende i 

demokratiseringsprocessen. Först när empirin är insamlad, kan kopplingar dras från styrkor 

och svagheter i Libyens fundamentala institutionella system, till slutsats om vart Libyen 
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befinner sig i demokratiseringsprocessen, med hjälp av presenterade teoretiska antaganden 

och definierade kriterier om stabil demokratisering. Teorierna bidrar även till att förmedla 

komplexiteten i det politiska systemet och svårigheterna i att prediktera utvecklingen i ett 

politiskt system, där institutionerna kan ha en avgörande roll för processen och utfallet av en 

demokratisering (Hay, 2002, s. 14). För att förstå svårigheterna av Libyens 

demokratiseringsprocess måste flera aspekter räknas in. Definieringen av hur en stabil 

demokratisering ser ut, förklaras med hypotetiska och empiriska belägg. Definitionen av en 

stabil demokratisering och förklaringen av de institutionella procedurerna och 

komplikationerna ger läsaren en bredare insikt i Libyens demokratiseringsprocess. 

Neoinstitutionalismen understödjer insikten av en bredare strukturell logik i kontexten (Hay, 

2002, s. 14-15). Neoinstitutionalism tenderar att bättre förklara stabilitet i politik och 

institutioner än förändringar. Den mest omfattade förklaringen till förändringar är ett 

konstaterande av förändringar snarare än att förklara hur och varför förändringar sker, 

förutom att ge en förenklad förklaring av att exogena eller historiska händelser ligger till 

grund för förändring. Trots detta är det den mest lämpliga teorin, för att förklara förändringar 

efter en historisk vändpunkt (Hay, 2002, s. 29). Neoinstitutionalism är mer komplex än 

rationalism då den är mer informativ än deduktiv, mer teoretiskt inriktad, komparativ och 

historisk. Till detta följs att teorin är mer deskriptiv än prediktiv (Hay, 2002, s. 36). 

Neoinstitutionalisms antaganden och förklaring till möjligheter för institutionella förändringar 

efter en kris, samt tydliga teoretiska definitioner av vad en stabil demokratisering innebär, gör 

detta till det mest lämpliga teoretiska ramverket för studien.  

 

Studien följer neoinstitutionalistiska antaganden och undersöker hur Libyen förbinder sig till 

kriterierna för en stabil demokratisering, punkt för punkt, för att redogöra hur pass uppnådda 

kriterierna är och vilka kriterier som helt saknar institutionella förutsättningar för att kunna 

verka. Enligt teorin är en stabil demokratisering endast uppnådd när alla kriterierna är 

uppfyllda. Studien följer antagandet av att en stabil demokratisering inte är fullt uppnådd i 

Libyen eftersom det inte finns empiriska belägg som stödjer påståendet om att Libyen har 

blivit en demokratisk stat. Studien undersöker hur möjligheterna ser ut för att uppnå en stabil 

demokratisering på sikt, genom att följa upp kriterierna för en stabil demokratisering. I 

empirin presenteras fakta om hur institutionerna förhåller sig till kriterierna för en stabil 

demokratisering. I analysen sammanställs den insamlade empirin och analyseras genom det 

teoretiska ramverket för att ge en slutsats om vart i demokratiseringsprocessen Libyen 
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befinner sig och vilka institutionella insatser som krävs för att uppnå kriterierna för en stabil 

demokratisering 

 

3. Metod och material 

I det här kapitlet presenteras det metodologiska angreppssättet för hur studien har genomförts. 

I första delen skrivs en diskussion om valet av Libyen som fall. I andra delen skrivs mer 

djupgående om hur designen på studien är upplagd. I tredje delen skrivs först övergripande 

om operationaliseringen och sedan om den specifika metoden för hur materialet ska samlas in 

och analyseras. Avslutningsvis står om vilka källor legat till grund för studien samt en kritisk 

analys av det valda materialet.  

 

3.1 Valet av Libyen som fall för studien 

Libyen har nyligen påbörjat en demokratiseringsprocess, men landet har fortfarande en 

avsaknad av fungerande fundamentala institutioner. Det fanns en bristfällig samlad kunskap 

om hur långt i demokratiseringsprocessen landet har tagit sig. I ett land som har en utbred 

avsaknad av fungerande statliga institutioner var det intressant att studera hur institutionernas 

avsaknad kan påverka processen. Det finns teoretiskt stöd för att en institutionell avsaknad 

försvårar för en demokratiseringsprocess. I studien undersöks hur Libyen förhåller sig till 

kriterierna för en stabil demokratisering, för att förmedla vilka institutionella brister som kan 

ha en avgörande roll för om Libyen i framtiden kan uppnå en stabil demokratisering, i den 

påbörjade demokratiseringsprocessen. Mitt val av Libyen som fall för en studie om 

demokratisering är baserad på just den institutionella avsaknaden som problematiseras i 

studien. Libyens demokratiseringsprocess riskerar att dra ut på tiden och i värsta fall 

misslyckas om en stabil demokratisering inte uppnås, vilket gör studien nödvändig för att 

bedöma institutionernas styrkor och svagheter i förhållande till kriterierna om en stabil 

demokratisering  

 

3.2 Forskningsdesign  

Inom samhällsforskning och demokratistudier studeras fenomen som väpnade konflikters 

inverkan på hur institutioner uppstår, verkar och förändras. För att studera och utveckla den 

befintliga forskningen finns det flera metoder för hur det empiriska materialet ska samlas in, 
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ackumuleras och analyseras. En allmänt förekommande metod för hur det empiriska 

materialet ska samlas in och studeras är att använda redan existerande dokument och andra 

läsbara föremål i form av tidigare forskning inom ämnet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 8). Mitt 

val att genomföra en kvalitativ fallstudie i förhållande till ämnet, beror på komplexiteten av 

att svara på de vetenskapliga frågeställningarna och att följa det valda teoretiska ramverket 

som fokusera på institutioners roll för demokratiutvecklingen i Libyen. En kvalitativ fallstudie 

möjliggör att generalisera data till djupgående kunskap för teoriutvecklingen, i ett fall där data 

inte alltid kan generaliseras till kvantifierbara data. En kvalitativ fallstudie, som det 

metodologiska angreppssättet möjliggör, till skillnad från en kvantitativ metod, att samla in 

etnografiska data (Ahrne & Svensson, 2015, s. 9). Valet av en kvalitativ fallstudie ger 

utrymme för flexibilitet i forskningsprocessen och gör studien lätt att anpassa efter området 

som ska studeras och till studiens frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2015, s. 15). 

 

Viktigt att notera är att en kvalitativ studie inte utesluter fördelarna av en kvantitativ studie, 

utan kan ses som ett bra komplement till varandra, eller främjas av fördelarna separat (Ahrne 

& Svensson, 2015, s. 14). I en kvalitativ studie har forskarrollen en mycket påtaglig och viktig 

roll eftersom forskaren oftast kommer närmare den miljö som ska betraktas och granskas. 

Kritik som kan riktas mot den här typen av studie är argument om att forskarens stora 

betydande roll för resultatet kan sänka trovärdigheten då den insamlade empirin kan vara 

vinklad till forskarens uppfattning och pådrivning av att bevisa forskarens hypoteser och 

medför således en risk för brist av objektivitet, vilket kan leda till att kunskapen blir felaktig. 

Detta ställer höga krav på forskaren, då forskaren har ett ansvar till att förmedla sanningsenlig 

vetenskap (Ahrne & Svensson, 2015, s. 14-15).  

 

Metodvalet för studien lägger grund för vilket empiriskt material som samlats in. Valet av 

vilken beprövad kvalitativ metod som ska användas för att samla in det empiriska materialet 

är viktig för utfallet av studien, men även för att avgränsa och förenkla studien (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 17-18). Teorin har en viktig roll i kvalitativ forskning och bestämmer hur 

den insamlade empirin ska tolkas, analyseras och förenklar arbetet eftersom forskaren ordnar, 

sorterar och begripliggör redan befintlig empiri efter det teoretiska ramverket. Teori är 

nödvändigt för att tolka empiriska materialet och bidra till en induktiv slutsats. I en kvalitativ 
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studie är det framförallt forskaren själv som analyserar det insamlade materialet (Svensson, 

2015, s. 208-212).  

 

3.3 Övergripande operationalisering  

I en kvalitativ analys föredras subjektiva tolkningar framför objektiva tolkningar och 

informationen ska i största utsträckning förmedlas i ord istället för i siffror. Studien förmedlar 

snarare en beskrivning av hur verkligheten ser ut i Libyen idag istället för kvantifierbar 

statistik. Materialet baseras således på redan befintliga etnografiska data vilka ska omarbetas 

till analyserbar text där flera faktorer spelar roll. När det kommer till den här typen av 

kvalitativ studie, kan den som genomför studien skräddarsy metoden för att få den att passa in 

på den aktuella studien (Lindgren, 2016, s. 29-35).  För metoden som används blir det första 

steget att förenkla och begripliggöra insamlade data som i detta fallet är befintlig text och 

dokumentation. Sedan ska forskaren reducera materialet för att sortera materialets relevans till 

ämnet och den vetenskapliga frågan. Här kan mönster och centrala delar hittas för den 

kvalitativa analysen. Detta kallas för kodning av kvalitativa data, men ska inte förknippas med 

begreppet kodning som används för kvantitativ metod. I kodningen anpassas studien efter 

nyckelbegrepp, definitioner och teori (Lindgren, 2016, s. 37-38). Denna kodning är viktigt för 

arbetet då utgångspunkten är att fastslå hur demokratiseringsprocessen har gått till i Libyen. 

Studiens definitioner, begrepp och teori är således centralt för studien. Hur kodningen gått till 

baseras på förstudier och tidigare forskning inom ämnet, men har skräddarsytts till studiens 

problemformulering, vetenskapliga fråga och de begrepp som förklarats i teorin (Lindgren, 

2016, s. 39). Nästa steg i processen kallas tematisering och innebär att undersöka hur det 

insamlade materialet hänger ihop med de definitioner och teorier vilka används i studien för 

att se vilka kopplingar och samband som finns. Här kan forskaren kategorisera materialet efter 

aspekter, centrala punkter osv. vilket kommer underlätta för analysen. Detta steget av 

metoden kombineras med förkunskaper och antaganden (Lindgren, 2016, s. 40). Det sista 

steget för den valda metoden är slutsatser, verifiering och summering. Detta steget i en 

kvalitativ analys innebär en mer teoretisk nivå utifrån den data som valts att presenteras och 

de samband som hittats. I summeringen presenteras inget nytt empiriskt material utan 

beskriver en övergripande koppling mellan teori, begrepp, definitioner och det empiriska 

materialet. För en kvalitativ fallstudie ska summeringen vara partikularistisk, vilket betyder 

att den ska bidra till en djupgående förståelse av det som observerats men samtidigt belysa 

generella slutsatser. För att undvika att konklusionerna är orimliga eller inte är tillräckliga, 
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gäller det för forskaren att vara kritisk till sina egna slutsatser och jämföra slutsatserna med 

tidigare forskning (Lindgren, 2016, s. 41-43). 

 

3.4 Processpårning  

Den huvudsakliga uppgiften med det metodologiska angreppssättet, processpårning, är 

forskarens kvalitativa arbete för att spåra och hitta samband. I denna studie används metoden 

för att studera institutionernas roll för demokratiseringsprocessen och för att fastställa om det 

finns kausalitet mellan flera år av avinstitutionalisering och en bristfällig demokratisering och 

komplikationerna för att åstadkomma stabil demokratisering (Beach, 2013, s. 1). I 

samhällsvetenskapen fokuserar processpårning på att just spåra orsaker och samband i 

komplexa situationer, vilket passar med komplexiteten av att besvara frågeställningarna. För 

studien och frågeställningarna krävs det konkreta slutsatser för att fastslå om kausalitet finns, 

vilket det metodologiska angreppssättet underlättar processen för. Metoden innebär att 

forskaren letar efter mönster, strukturer samtidigt som studien följer det valda teoretiska 

ramverket och vaksamt väljer empirin för att följa studiens syfte (Beach, 2013, s. 1-2). 

 

Processpårning har inom den senaste tiden blivit en allt mer vanlig metod för kvalitativ 

samhällsvetenskaplig forskning, trots att den övergripande metoden saknar tydliga riktlinjer. 

För studien kommer metoden vara teori-baserad, dvs. följa studiens teoretiska ramverk. Detta 

innebär att ett flertal teorier presenteras i studien. Kapitlet om teori ger antaganden om hur 

verkligheten ser ut och visar vilka kriterier som måste uppnås för att ett land ska hamna inom 

ramen av en stabil demokratisering. Med andra ord finns det redan teoretiska och hypotetiska 

belägg för att prediktera utfallet av resultatet. Vad studien undersöker är den empiriska 

avsaknaden för att kunna fastslå om teorierna stämmer in på fallet Libyen. Genom 

processpårning, som det metodologiska angreppssättet, kan studien riktas till att undersöka 

mönster och strukturer av institutionell avsaknad och kausaliteten med en utebliven stabil 

demokratisering (Beach, 2013, s. 3-5). 

 

3.5 Insamling av data 

Tillgängligheten av texter förekommer i sekundära källor i form av dokumenterad analyserad 

statistik och forskning. Viktigt för att genomföra en kvalitativ studie är valet av det empiriska 

materialet då detta tillsammans med det teoretiska ramverket är centralt för att genomföra en 
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kvalitativ fallstudie. När materialet väljs, för att studeras med kvalitativ analys, är det 

väsentligt att veta vilken genre materialet tillhör, dvs. i vilket syfte texten har producerats och 

vilket det vetenskapliga syftet som finns bakom författarens val av att analysera av materialet. 

Materialet ska fylla en funktion för studien är relevant i förhållande till forskningsfrågan och 

studiens syfte. Det finns befintlig forskning om demokratiseringen i Libyen, men den 

övergripande forskningsfrågans komplexitet och ämnets nutida relevans visar även att det 

finns begränsningar i forskningen vilket gör det metodologiskt lämpligt att studera fallet 

genom en kvalitativ fallstudie som den specifika forskningsdesignen. För en kvalitativ 

fallstudie baseras valet av metod och relevant litteratur på forskningsfrågans ämne och inte 

tvärtom (Boréus, 2015, s. 157-160). Studien är således baserad på sekundära källor. De 

primära källor som används kommer vara konstitutioner i översatta dokument.  

 

3.6 Tidigare forskning 

Libyen är ett land i en nyligen påbörjad demokratiseringsprocess, värt att studera. Libyen har 

nyligen haft ett regimskifte och hoppet om att landet ska påbörja en stabil demokrati med mål 

om att kunna klassas som en demokratisk stat är höga. Landet har under årtionden 

avsinstitutionaliserats och det finns inte tillräckligt med forskning om hur Libyen ska klara av 

en demokratisering med en institutionell avsaknad. Tidigare forskning belyser olika 

komplikationer för att Libyen i framtiden ska kunna bli en demokrati, men det finns inte 

tillräckligt med forskning för att kunna ge svar på studiens frågeställningar, dvs. om landet i 

framtiden kan ha en stabil demokratisering utan fungerande fundamentala institutioner, eller 

vilka institutionella åtgärder som krävs för att Libyen ska kunna uppnå kraven för en stabil 

demokratisering. Studiens teoretiska antaganden säger att en stabil demokrati endast är 

uppnått när alla kriterier är uppfyllda. I ett land där en demokratiseringsprocess precis är 

påbörjad finns det inget empiriskt stöd för att påstå att det sker en stabil demokratisering. 

Studien undersöker hur pass uppnådda kriterierna är för att förmedla vilka institutionella 

åtgärder som krävs för att uppnå en stabil demokratisering. Den befintliga forskningen 

existerar inte som en samlad information om Libyens institutionella förutsättningar för att 

uppnå en stabil demokratisering. Den tidigare forskningen om Libyen fokuserar primärt på att 

förklara arabiska våren, inbördeskriget i Libyen och vilka demokratiska förhoppningar som 

finns.  
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3.7 Material och källkritik 

Det material som är grund för studien är sekundära källor från tidigare forskning i form av 

böcker och vetenskapliga artiklar. Andra sekundära källor som används till studien är 

tidningsartiklar och dokumentation av oberoende organisationer. Studien använder sig även 

av primära källor i form av konstitutioner i textade dokument. 

 

Det första kapitlet är en inledning till studien och innehåller en kort bakgrund, vilket bidrar 

med en bredare förståelse till studiens kontext. Bakgrunden är baserad på sekundära källor i 

form av en dokumentär från SVT och en vetenskaplig artikel som återkommer i empirin. 

Dokumentären ger en förenklad redogörelse som saknar en djupare analys, men är ändå fullt 

tillräcklig för att ge en övergripande bakgrund till studien.  

 

Det teoretiska ramverket för studien utgör hela andra kapitlet och är i stora drag baserade på 

Juan j. Linz och Alfred Stepans teori om stabil demokratisering och teori som avgör om en 

demokratisering är påbörjad. Teorierna presenterar författarna i läroboken ‘Problems of 

Democratic Transition and Consolidiaton. Southern Europe, South America, and Post-

Communist Europe’ Författarnas teorier som är presenterade i andra kapitlet är centrala för 

hela studien och därför en av de viktigaste källorna för studien. Boken är skriven 1996, men 

har trots sin ålder visat sig vara användbar även idag. De teoretiska antaganden som 

presenterats I boken är framtagna ur studerandet av andra fall av demokratiseringsprocesser 

än Libyen, men fungerar väl in på mitt val av fall.  

 

För kapitlet om metod utgörs materialet av sekundära källor och består av läroböcker. 

Läroböckerna förmedlar begreppsdefinitioner och förklaringar till grundläggande 

metodologiska begrepp. Då studien använder sig av grundläggande metodologiska 

angreppssätt, är läroböckerna tillräckliga för att förklara betydelsen för forskningsdesignen 

och övergripande operationalisering. Metoden processpårning kräver en mer specifik 

förklaring och där har materialet hämtats från en sekundär artikel, för att kunna förstå oh 

förklara innebörden av en processpårning.  
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För empirin är det valda materialet noggrant utvalt. Första delen baseras på en vetenskaplig 

artikel skriven av Mieczyslaw P. Boduszynski och Duncan Pickard. Artikeln är peer-reviewed 

och mycket användbar då den problematiserar institutionsbyggande i länder där det inte finns 

de mest fundamentala funktionella statliga institutioner. Centralt och viktigt material för 

empirin är även dokumenteten om övergångskonstitutionen och utkastet för den senare 

konstitutionen. Det nämns i studien att dessa ska anses vara primära källor. Dock medföljer 

inte originaltext då de är översatta från arabiska till engelska. När de senare används i studien 

översätts artiklarna till svenska. Det medför en risk att viktig information utlämnas eller skrivs 

om fel när det översätts i två led från en originaltext. Andra sekundära källor är hämtade från 

tidningsartiklar som alla ger en bild av Libyen och närliggande område efter arabiska våren.  

Det används också material från en rapport skriven av Human Rights Watch (HRW). HRW 

har inte skrivit ut någon information om hur de har samlat in sina fakta och ska därför läsas 

med det i åtanke.  

 

4. Empiri 

 

4.1 Libyen efter regimens fall 

Redan långt före arabiska våren och störtandet av regimen fanns det ett stort folkligt missnöje 

frambringat av politiskt förtryck och ekonomisk ojämlikhet i Libyen, precis som på flera 

andra platser i mellanöstern före den arabiska våren. I Libyen var förutsättningarna för att 

fullfölja en demokratiutveckling svagare än andra närliggande länder, dit revolutionen också 

hade sträckt sig. Antagandet av att Libyen har sämre förutsättningar än hos de närliggande 

länderna har kommit från att studiens teoretiska ramverk har informerat oss om att 

funktionaliteten hos institutionerna har en avgörande roll för att uppnå en stabil 

demokratiseringsprocess. Arabiska våren bidrog till statlig kollaps bland annat Libyen, Syrien 

och Jemen (Young, 2017). På grund av svårigheterna att mäta en demokratiseringsprocess i 

samhällen där det pågår inbördeskrig, har antagandet av att närliggande länder har bättre 

förutsättningar till att lyckas i demokratiseringsprocessen kommit från en jämförelse med 

grannländerna Egypten och Tunisien. Egyptens regim störtades efter arabiska våren och har 

idag en pågående demokratisering. Trots fängslande av journalister, terroristattacker, en tystad 

opposition m.m. har den nya regimen fått ärva institutioner som faktiskt är godtyckliga. 

Landet har en sjukvård och skola som är mer funktionell än samma institutioner i Libyen och 

en liknande ekonomi (Schmitt, 2016). Enligt studiens teoretiska ramverk har ett sådant 
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samhälle bättre förutsättningar för att uppnå en stabil demokratisering. Trots att Tunisien, 

precis som Libyen, har stött på komplikationer med att hålla upp till nya konstitutionens 

löften om att hålla fria val och uppnå en ekonomisk jämlikhet, har Tunisien bättre 

förutsättningar för den demokratiska övergången i avseendet om att tillhandhålla fler hållbara 

institutioner (Bouazza, 2018). 

 

Det finns idag inte mer än teoretiska belägg för att påstå att Egypten lättare och fortare kan 

uppnå en stabil demokratisering då de båda demokratiseringsprocesserna är pågående. I 

Libyen har det historiskt sätt varit och är fortfarande svårt att reformera institutionerna på 

grund av historiska politiska beslut om att avinstitutionalisera samhället, vilket försatt landet i 

en institutionell stelhet. Kunskapen om hur institutionerna ska kunna reformeras är låga, bland 

annat eftersom de inte kan liknas med institutioner i andra nationalstater. Möjligheten till att 

kunna reformera institutioner är en nödvändig funktion för en att kunna påbörja och driva en 

demokratisering. Avsaknaden av funktionella fundamentala institutioner gör att Libyen 

placeras, enligt det teoretiska ramverket, i kategorin statelessness. Stateless formuleras av 

komplikationerna att verka som en suverän stat på grund av den institutionella frånvaron och 

frånvaro av incitament till att utveckla effektiva statliga institutioner. De institutionella 

komplikationerna och hindren uppkom under Gaddafis tid och under regimens strävan efter 

att förhindra framkomsten av ett institutionellt system. Dessa komplikationer bidrog till att 

kriterierna för stateness inte kunde uppnås. Gaddafis implementerade ideologi och isoleringen 

från väst, genom ekonomiska sanktioner och diplomatisk utfrysning, hindrade först 

omvärldens insyn och förståelse av Libyens politiska system (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 

86). Först vid 2012 ståtade Libyen med att de hade uppnått institutionella kriterier för en 

demokrati genom tillsättandet av det folkvalda parlamentet General National Congress (GNC) 

på 200 platser. För den egna befolkningen och omvärlden menade GNC att de hade uppnått 

demokrati genom förbättringar av civilsamhället, då fri media och yttrandefrihet infördes och 

befolkningen inte längre skulle behöva känna rädsla för att öppet kritisera regimen 

(Bodusznski & Pickard, 2013, s. 86). I artikeln ’Demokrati i Libyen byggs upp långsamt’, från 

2012, skriver författaren Stina Sirén om hur långt Libyen har tagit sig för att bli en demokrati. 

Många i landet har höga förhoppningar om att Libyen snabbt ska demokratiseras efter många 

år av förtryck och senaste tidens väpnade konflikt. Förutom att landets polarisering 

fortfarande är mycket hög, har regimens kollaps lämnat landet utan någon fungerande 

kommunikation mellan grupperingar. Libyen har vid 2012 låg transparens och är ett samhälle 
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utan ett fungerande folkbokföringssystem. Demokratiseringsprocessen är påbörjad och en 

övergångsregering har tillsats, som förväntas hålla val inom kort tid. Enligt Stina Sirén 

kommer den låga transparensen och ett icke-fungerande folkbokföringssystem göra att ett 

öppet val blir svårt att genomföra. Landet bör enligt Stina Sirén försonas som det första steget 

i demokratiseringsprocessen, för att nästa steg, som t.ex. val ska kunna bli möjliga (Sirén, 

2012). 

 

Demokratiseringsprocessen är svår att genomföra då Libyen före och efter konflikten är en 

svag stat. Avinstitutionaliseringen och det låga förtroendet för centraliserat styre bidrar till att 

icke statliga aktörer försöker förhindra övergången till en demokrati. En stor andel av de i 

Libyen som besitter kunskap för att kunna styra landet, tillhörde Gaddafis stab och saknar 

förtroendet för att arbeta kvar i en regering (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 87). Nationella 

övergångsrådet (NTC), verkade genom ordförande Mufasa Abdel Jalil. Libyens f.d. 

justitieminister från Gaddafis regim. Jalil blev under tiden som NTC var aktivt, formellt 

Libyens statschef. På grund av det låga förtroendet för Gaddafis regim, fortsatte förtroendet 

vara lågt även för NTC. NTC förväntades lagstifta om demokrati med respekt för mänskliga 

rättigheter och lovade befolkningen att lagstiftningen skulle ta hänsyn till sharia-lagar, 

anpassade för ett land med moderna muslimer (SvD, 2011). När Libyen försökte närma sig 

väst och utveckla liberaliseringen bidrog detta till att fler folk ur befolkningen utbildade sig i 

Europa och fler studieplatser kunde erbjudas i Libyen. I Libyens liberaliseringen blev fler 

människor medvetna om av den rådande diktaturen och dess begränsningar, bland annat 

genom att fler människor med högre utbildning stannade kvar i Libyen, fler människor fick 

större möjligheter till att resa utomlands och tillgången till mobil och internet blev lättare. 

Tidigare statsanställda fick inte behålla sina arbeten eftersom deras förtroende hade förbrukats 

och rivaliteten mellan revolutionärer och tidigare statsanställda, trängde bort de som hade 

kunskap om hur det institutionella systemet fungerar (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 91).  

 

Samtidigt som NTC, och senare GNC verkade, försökte miliser få inflytande via de icke-

statliga aktörerna som drev den demokratiska övergången. Islamitiska grupper fortsatte att 

växa och separatistgrupper utvecklades och förfogade över tillgångar till vapen. 

Rättssamhället och polismyndigheten utvecklades inte i takt med den demokratiska 

utvecklingen av fria och kända val (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 87). I den demokratiska 
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övergångsprocessen fick som väntat islam ett stort inflytande på konstitutionen och erkändes 

på nytt vara statsreligionen i Libyen. Gaddafis islaminflytande ideologi stämde inte överens 

med majoritetens sunni-tro på islam, vilket bidrog till att det fanns en majoritet som ville ha 

sharia-lagar separerat från den egna lagstiftningen och att konstitutionen skulle byggas på 

muslimska värderingar. Många regionala stammar har det för vana att låta religion, dvs. 

sharia-lagar, inverka i dras beslutsfattande. De största regionala stammarna ville alla ha 

inflytande över nationella bestämmelserna, vilket medförde att olika synsätt på islam och 

sharia skapade problem vid konstitutionaliseringen och lagstiftningen (Bodusznski & Pickard, 

2013, s. 93).  

 

Sedan valet i juli 2012 har lite hänt med landets utveckling. Yttrandefrihet, fria och kända val 

spelar en mindre roll för befolkningen, när säkerhet och rättssamhället inte kan garanteras. 

Till skillnad från andra länder, där den arabiska våren hade inträffat och regimer störtats, 

lämnades inga funktionella institutioner kvar i Libyen, inte ens de mest grundläggande. I 

länder som Tunisien och Egypten kunde den grundläggande säkerheten garanteras relativt 

kort efter konfliktens avslut, med hjälp av redan existerande institutioner som verkade för att 

upprätthålla fred och säkerhet. Under tiden före regimens fall, kretsade hela det institutionella 

systemet kring Gaddafi, som centrala punkten för den byråkratiska makten. Redan under den 

tiden var det institutionella systemet svagt, men relativt funktionellt på grund av att det hade 

en tydlig högsta instans. Gaddafi utnyttjade förvirringen kring det byråkratiska systemet och 

den institutionella kollapsen. Förvirringen kring vem och vad som var byråkratiska 

överordnad inom varje organ, hjälpte Gaddafi att själv bli den översta instansen inom alla 

statliga organ. Gaddafis arbete med avinstitutionalisering underlättade för en diktatur och 

försvårade för existerandet av framtida instanser för en demokratisering. Då diktaturen 

störtades, fanns det få institutionella mekanismer, för att bygga en demokrati. Gaddafis 

tidigare instanser verkade i en demokratisk övergång, utan en central maktprincip. Vid 

tidpunkten för regimens fall fanns det många välutbildade som inte flytt landet. Deras 

inverkan i en demokratiseringsprocess hjälpte lite när byråkratin var diffus (Bodusznski & 

Pickard, 2013, s. 87, 89). 

 

Från tidpunkten för att regimen störtades och en ny regering tillsattes ökade spridningen av 

väpnade miliser i takt med att säkerheten brast mer och mer i rätts och säkerhetsåtgärder. Den 
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bristande säkerheten var en direkt konsekvens av undermåliga institutioner. Bristen på 

säkerhet bidrog till att flera milismedlemmar fick statliga löner och fungerade som de enda 

konstanta säkerhetsstyrkorna. Många av de anställda militärerna medverkade under 

revolutionen. Flertal väpnade miliser vägrade dock erkänna den NTC och folkvalda GNC 

(Bodusznski & Pickard, 2013, s. 89).  

 

Annan forskning visar att Libyen hade ett bra utgångsläge för en lyckad demokratisering i och 

med att Libyen inte fick ärva något från den auktoritära regimen som störtades. Den störtade 

regimens institutionella system var dock konstruerat för att fungera för en diktatur och inte för 

en demokrati. Därför behövde hela systemet demoleras före en demokratisering kunde ske för 

att inte ge en ny auktoritär regering trillträde (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 89). 

 

4.2 NTC och första konstitutionaliseringen  

Från den 26 augusti 2011 besatt NTC den exekutiva makten i Libyen med statschefen 

Mustafa Abdul Jalil och behöll makten fram till 8 augusti 2012, då de överlämnade makten 

till det folkvalda parlamentet GNC. När NTC tillträdde vid makten 2011 tillämpades en 

temporär konstitution vilken var det konstitutionella och institutionella ramverket fram till 

2014. Den temporära konstitutionen konstruerades och tillämpades hastigt, vilket ökade 

risken för att innehålla brister (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 89).  

 

I övergångskonstitutionen skapad av NTC, legitimerade Libyen den revolution som inträffat i 

landet och erkände även martyrer, dvs. de i revolutionen som mist livet i frihetskampen. Målet 

med konstitutionen tillkännagavs vara att skapa en demokratisk libysk stat. För att uppnå 

målet, skrevs i konstitutionen att NTC och Libyen skulle satsa på den politiska variationen, 

upprätta institutioner, satsa på civilsamhället och rättssamhället. För att stärka staten och 

civilsamhället skulle det satsas på vetenskap, kultur, välfärd och hälsa. Allt i konstitutionen 

skulle anpassas i enlighet med islam. Vidare skrevs att det i Libyen inte skulle finnas 

utrymme för orättvisa, tyranni, despotism, exploatering och diktatur. NTC erkände att 

dokumentet tills vidare skulle gälla som konstitution tills det att en folkvald regering 

beslutade om annat (TNC, 2011, s. 1-2).  

 



23 

 

Den tillfälliga konstitutionen består av 5 sektioner och 37 artiklar. Första sektionen är 

allmänna bestämmelser och består av 6 artiklar. I de allmänna bestämmelserna finns en 

generell ram för hur Libyska staten ska agera mot befolkningen. Av första artikeln framstår att 

Libyen är en självständig demokratisk stat. Makten utgår ifrån folket och islam är 

statsreligionen. Staten ska upprätthålla att folket befinner sig under islamistisk sharia-

jurisdiktion, men garanterar samtidigt religionsfrihet, likaså kulturella rättigheter (TNC, 2011, 

s. 3). I fjärde artikeln bestäms att staten ska upprätthålla regimens demokrati genom att tillåta 

ett flerpartisystem. Av sjätte och sista artikeln framgår att alla i Libyen står lika inför lagen 

med likställda politiska och medborgerliga rättigheter, utan diskriminering mot särskilda 

grupper (TNC, 2011, s. 3). Andra sektionen består av 10 artiklar och berör frihet och allmänna 

rättigheter. Här finns bestämmelser som säger att staten garanterar mänskliga rättigheter. 

Staten garanterar även rätten till arbete, utbildning, sjukvård, social trygghet, asylrätt, politisk 

frihet och andra bestämmelser som garanterar jämlikhet i civilsamhället, rättssamhället och 

ekonomiska samhället (TNC, 2011, s. 4-5). Tredje och längsta delen bestämmer formen av 

statsstyrning under övergångsperioden. Där står det bland annat att övergångsregeringens 

medlemmar representerar regionala råd vilket ska överensstämma med en geografiskt 

representativ demokrati. Det står även att övergångsregeringen och konstitutionen endast ska 

verka fram tills att en folkvald regering väljs (TNC, 2011, s. 5-9). Sista två sektionerna berör 

rättsliga garantier och avgörande bestämmelser kring att övergångskonstitutionen är bindande 

tills att en ny träder i kraft (TNC, 2011, s. 9-11). Likt många andra konstitutioner i 

demokratiska stater bestäms att grundläggande mänskliga rättigheter garanteras av staten 

samtidigt som individen har en skyldighet att förhålla sig till statens regelverk.  

 

Övergångskonstitutionen var första försöket att institutionalisera Libyen, men bristen på 

institutioner hindrade implementeringen av konstitutionen. Libyen saknade efter regimens fall 

rättsliga och politiska mekanismerna för att stödja och anpassa sig till konstitutionen, fria val 

och offentligt arbete. Samtidigt saknade de statliga myndigheterna riktlinjer, vilket visar att 

konstitutionen inte nått ut till alla. Riktlinjer för byråkratin var och är fortfarande efter att 

övergångskonstitutionen skrevs under förkastlig då det inte fanns tydlig information om vem 

och vad som ansvarade för vem och vad. Detta blockerade den institutionella reformeringen 

(Bodusznski & Pickard, 2013, s. 89). En konsekvens av postautokrati är att tilltron för 

överordnad makt är så pass svag att förmåner gavs till lokala och icke-statliga lösningar som 

inte gav någon reell hjälp. Denna väg framåt bidrog till att befolkningen till stor del bröt ner 
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staten ännu mer och omöjliggjorde för institutioner att utvecklas och att operera. 

Befolkningen avvisade central makt och implementerade på egen hand lokalstyre där stammar 

och religiösa grupper hade det största inflytandet. Dessa lokalstyren var sällan demokratiska 

och saknade ofta kvinnliga representanter (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 89). NTC lyckades 

med övergångskonstitutionen ej möta etniska och sociala krav från regional nivå samtidigt 

som ekonomiska utvecklingen i landet skedde mycket långsamt. Libyens BNP/capita är 

oljebaserad och hamnade i nivå med Turkiets BNP/capita, men på grund av en ekonomisk 

prioritering av de störta städerna i Libyen gör att det fortfarande finns en grov 

underutveckling på landsbygden där stor del av befolkningen är bosatta. Stora klasskillnader 

hade skapat både missnöje och missförtroende (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 90). I 

övergångskonstitutionen fanns bestämmelser om ekonomisk fördelning i tredje meningen 

sektion 2, artikel 8 och lyder enligt följande ” The State shall further guarantee the fair 

distribution of national wealth among citizens, and among the different cities and districts 

thereof.” (TNC, 2011, s. 4), vilket betyder att sataten ska garantera rättvis fördelning av 

nationella rikedomar bland dess medborgare och mellan städer och distrikt. 

Övergångskonstitutionen saknade reella förslag på hur en ekonomisk omfördelning skulle ske.  

 

NTC saknade förtroende, legitimitet och institutionella mekanismer för att operera på de mest 

effektiva sätt. Samtidigt saknade NTC ett rimligt ramverk för att stifta lagar. På grund av detta 

lyckades de varken stärka rättssamhället eller institutionalisera staten, vilket lämnade den 

folkvalda nationella kongressen med dubbla arbetet jämfört med vad som först hade tänkts. 

GNC fick överta arbetet av att både institutionalisera staten samtidigt som de arbetade med en 

demokratisk övergång (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 90).  

 

4.3 GNC och andra konstitutionaliseringen  

Vid augusti 2012 skulle den folkvalda General National Congress (GNC) förlösa och ta över 

övergångsregeringen NTC, från dess roll vid den exekutiva makten. GNC valdes temporärt 

den 7 juli 2012, men på grund av administrativa komplikationer, bland annat dröjande 

rösträkning från det preliminära resultatet till det fastställda resultatet, kunde GNC överta 

regeringsmakten den 8 augusti 2012. Förseningarna, utgjorda av administrativa 

komplikationer orsakade av en demokratisk ovana och institutionell bristfällighet, bidrog till 

att befolkningens misstro till NTC förblev lågt och förtroendet för GNC förväntades vara lågt. 
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Platserna i GNC som tillsättes den 8 augusti 2012 bestod av 80 partipolitiskt tillhörande 

platser och 120 platser för oberoende representanter. GNC skulle vara till 2013 då ett nytt 

parlamentsval skulle hållas och de oberoende plasterna skulle bytas ut till representanter för 

politiska partier (The Tripoli Post, 2012). Igen, på grund av ytterligare administrativa 

komplikationer, orsakade av demokratisk ovana och institutionella bristfälligheter skjöts det 

fria och kända valet upp till 25 juni 2014 och resultatet publicerades en månad senare. Det nya 

parlamentet, också under namnet GNC, valdes den 25 juni 2014 samtidigt som ett rådande 

väpnat inbördeskrig ägde rum i Libyen. Parlamentet bestod denna gången av 188 platser då 12 

valda representanter valde att bojkotta valet bland på grund av misstron till demokratins 

funktionalitet och missnöjet med en orättvis representativ etnografisk fördelning av 

platsererna i parlamentet (Turkish Weekly, 2014). GNC beslutade att godkänna processen av 

en ny konstitution och en församling tillsattes för att skriva ett utkast till en ny konstitution 

som sedan skulle röstas igenom av GNC efter parlamentsvalet. Enligt FN:s 

generalsekreterares särskilda representant och chef för FN:s stödgrupp i Libyen (UNSMIL), 

Tarek Mitri var detta ett steg på vägen mot en demokratisk stat efter årtionden av autokrati 

och förtryck. Detta beslutet sas vara viktigt och byggt av demokratiska principer. 

Konstitutionen stiftades och godkändes av en folkvald regering. Enligt Tarek Mitri skulle 

konstitutionen värna medborgares fri-och rättigheter, samt upprätthålla den allmänna 

säkerheten och motverka konflikt (UN News, 2013). Enligt före detta premiärministern för 

övergångsregeringen Mahmoud Jibril var det en utmaning och en risk att redan framskynda 

fria val i Libyen då landet var segregerat, fragmenterat och befann sig i ett väpnat 

inbördeskrig. GNC kunde då inte garantera säkerheten för invånarna och var till att börja med 

tvunget att stärka landets institutioner och vana för demokrati före nya fria val hålls (Lewis, 

2016).  

 

Andra konstitutionen lämnades 2014 som förslag av Constitutional Drafting Assembly (CDA) 

genom ett första utkast till GNC. Förseningar, oenigheter, bojkottning, administrativa 

komplikationer orsakades av demokratisk ovana och institutionella bristfälligheter. Andra 

konstitutionen hade inte tillämpats än men förväntades appliceras inom kort. Konstitutionen 

återfanns i första utkastet och saknade därför vissa väsentliga delar jämfört med vad NTC 

hade som krav på en ny konstitution. Dock hade utkastet av konstitutionen fler delar och 

berörde bredare områden är övergångskonstitutionen från 2011 (CDA, 2014). Speciellt 

intressant för studien är särskilda delen om självständiga institutioner, sektion 8 ’Independent 
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institutions’ framarbetat av Thematic Committee on the Part of Independent Institutions (TC). 

Den bestod av 26 artiklar och var en ny tillsatt sektion från övergångskonstitutionen. I denna 

sektion uppmuntrades även icke-statliga institutioner att träda i kraft och utlovades att 

behandlas med jämlikhet. Det stod även fast i första artikeln att dessa institutioner skulle 

konsulteras om utkast till lagar som berörde deras mandat och organisation, enligt lag. I andra 

artikeln slogs fast att den lagstiftande myndigheten var en institution oberoende parlamentet 

som endast följer dess lagar. Vidare slogs fast att de översta ekonomiska institutionerna ska 

vara en statlig myndighet och att de skulle ha ett övergripande ansvar för Libyens ekonomi 

(TC, 2014). Sammanfattat från andra konstitutionaliseringen kan sägas att, precis som i första 

konstitutionen från NTC, garanterades demokrati och att staten skulle upprätthålla 

civilsamhället, ekonomiska samhället, politiska samhället och rättssamhället (CDA, 2014).  

 

4.4 Konstitutionens förhållande till verkligheten 

När Libyen fick möjlighet till att skapa en ny konstitution 2011, var det andra gången Libyen 

skulle bilda en konstitution i modern tid. Tidigare konstitutionen hade formats under en 

mycket lång tid och hade utlovat fri- och rättigheter till befolkningen, vilket inte heller kunde 

uppnås. De flesta av Libyens befolkning hade växt upp med en ovetskap om att en 

konstitution fanns. När regimen störtades och en övergångsregering hade tilltagit makten 

bestämdes att en ny konstitution skulle formas, trots en bred folklig ovetskap om att det redan 

har funnits en konstitution och innebörden av vad en konstitution är för något. Den nya 

konstitutionen skulle även verka som ett socialt kontrakt då en garanterad säkerhet om ett 

fungerande demokratiskt system med sociala rättigheter skulle finnas i konstitutionen. Själva 

statsbildningen var för många i libyska befolkningen inte lika intressant då detta var 

komplicerat och ett sekundärt mål efter år av förtryck (Gamaty, 2018).  

 

Till att en folkvald regering, efter några år valdes, genom löftet från övergångskonstitutionen, 

fick landets styre lägga fokus på att stabilisera säkerhetsläget i landet istället för fokus på att 

stärka det politiska samhället. Detta försvårade hela processen för en folkvald regering att 

leva upp till konstitutionen. Den osäkerhet som råder i landet på grund av radikalisering och 

interna väpnade konflikter är en förklaring till varför regeringen inte kan leva upp till 

konstitutionens krav (Gamaty, 2018).  
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4.5 Civilsamhället  

Sedan en ny konstitution skrivits ska nya konstitutionella löften bidra till en positiv utveckling 

för civilsamhället i Libyen. Med den konstitution som gäller idag ska grundläggande 

rättigheter för bland annat åsiktsfrihet, yttrande- och pressfrihet gälla för alla i Libyen. I 

konstitutionen, framtagen av NTC, står det att staten garanterar jämlikhet i civilsamhället 

genom att garantera allas lika rätt till arbete, utbildning, sjukvård, social trygghet, asylrätt osv. 

(TNC, 2011, s. 4-5).  

 

Sedan GNC tillträtt har staten garanterat tillåtandet av fri media och yttrandefrihet. 

Befolkningen kan med andra ord öppet kritisera regimen, oppositioner eller statliga 

institutioner utan bestraffande konsekvenser (Bodusznski & Pickard, 2013, s. 86).  Inom de 

teoretiska kriterierna för civilsamhället, finns det flera andra punkter om mänskliga 

rättigheter, jämfört med vad som finns garanterat i konstitutionen för civilsamhället.  

 

Organisationen Human Rights Watch (HRW) flaggar för att läget i Libyen just nu är mycket 

kritiskt på flera områden. Största anledningen till att läget är så kritiskt just nu är enligt HRW 

det rådande väpnade inbördeskriget och antalet människor som tvingas leva på flykt. Andra 

varningar kommer från att primära behov, som till exempel tillgången till sjukvård, inte längre 

kan garanteras för befolkningen. I och med den rådande konflikten har regimen problem med 

att hålla kontroll över territorium och institutioner. När militanta grupper övertar områden i 

bland annat huvudstaden Tripoli, förlorar staten kontrollen och makten av viktiga 

institutioner. Yttrandefrihet garanteras i konstitutionen, men kan inte upprätthållas då väpnade 

grupper fysiskt hotar och förgriper sig på aktivister, journalister och andra opinionsbildare. 

Samtidigt har islamistiska grupper ihjäl och skadar oliktänkande, vilket även diskriminerar 

religionsfriheten, trots att även den garanteras i konstitutionen (HRW, 2018).  

 

4.6 Politiska samhället  

Den auktoritära regimen störtades av folket, vilket utgör första steget av en 

demokratiringsprocess. Det finns nu en folkvald regering och en framtagen konstitution. Den 

folkvalda regeringen består av partipolitiskt fördelade platser, med demokratiska principer av 

majoritetsbeslut, vilket gör att Libyen är på väg mot en demokratisk politisk autonomi. Det 
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finns nyckelpersoner inom det libyska politiska samhället som menar att de fria och kända 

parlamentsvalen inte är i stånd till att ske och att Libyen först måste bygga upp ett 

institutionellt system som kan upprätthålla demokratin före att politiska val framtvingas. Just 

nu finns ett autonomt politiskt samhälle men det klarar inte av att upprätthålla legitima 

mekanismer som en regering behöver för att styra över folket och en institutionaliserad 

statsapparat. Det rådande inbördeskriget har gjort att regeringen inte har någon reell makt 

över många områden i landet då olika regionala stammar väljer att applicera egna tolkningar 

av sharia-lagar och försöker skapa ett illegalt regionalstyre (HRW, 2018). Landet befinner sig 

i en stor polarisering, vilket gör att staten har svårt att leva upp till människors förhoppningar 

om ett autonomt demokratiskt samhälle, efter år av förtryck. Demokratiska val är svåra att 

genomföra i Libyen då det fortfarande råder interna väpnade konflikter och en låg politisk 

transparens (Sirén, 2012). 

 

4.7 Rättssamhället  

Med konstitutionen har Libyen tagit steget mot en stabil demokratisering genom att fastställa 

grunderna för rättssamhället och det juridiska systemet. Flera principer lagstadgades i 

konstitutionen och garanteras upprätthållas av staten. Bland annat garanteras högsta 

domstolen, som en oberoende statlig institution. Enligt HRW har rättssamhället och juridiska 

systemet kollapsat sedan 2014. Både militärdomstolar och domstolar för civila har på grund 

av ekonomiska skäl, brist på kompetents och rådande väpnad konflikt fått stänga ner på 

många ställen i landet och de som finns kvar, har en minskad kapacitet. Många geografiska 

områden i landet har alltså en hel avsaknad av dömande makt. Detta har bidragit till att i 

många områden har regionala stammar instiftat ett eget rättssystem, med influenser av sharia-

lagar. Förutom brister hos domstolar finns det inte tillräckligt kapacitet hos landets fängelser 

eller annat förvar av frihetsberövade människor. De som redan är frihetsberövade får i många 

fall vänta upp till flera år på rättegång. Fängelser i Libyen saknar principen av offentlighet, 

vilket gör att ingen kan fastställa hur många i Libyen som sitter frihetsberövade (HRW, 

2018). 

 

Rättsväsendet oberoende fick en särskild betydelse i konstitutionen för att förbättra Libyens 

juridiska system. Trots erkännandet av rättsväsendets oberoende står det juridiska systemet 

för svåra utmaningar, inte minst på grund av försämringar av den politiska situationen och 
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säkerhetsläget sedan 2014. Rättssamhället är idag knappt fungerande och den rättsliga ramen i 

landet blir allt mer diffus (ICJ, 2016, s. 4-7).  

 

4.8 Ekonomiska samhället  

Före detta diktatorn Gaddafi fick folkligt stöd för sin revolution när han tog över makten 

genom att bland annat poängtera Libyens orättvisa ekonomiska fördelning. Förhoppningarna 

om att den nya diktatorn skulle fördela om landets resurser som utlovats var höga. Gaddafi 

gjorde en del ekonomiska reformer men dessa innebar inte mycket för den ekonomiska 

fördelningen. Reformerna innebar på papper att ekonomin skulle sköta sig själv genom en 

marknadsliberal blandekonomi där högsta ekonomiska institutionen ansvarade för 

resursfördelningen. Resursfördelningen gynnade framförallt stora städer då industrialiseringen 

prioriterades där det fanns människor och handelsvägar (SVT, 2015).  

 

För att skynda på en stabil demokratisering efter regimens fall krävs ett institutionaliserat 

ekonomiskt samhälle. Övergångsregeringen NTC garanterade i konstitutionen, ekonomisk 

jämlikhet i samhället (TNC, 2011, s. 4-5). I det nyligen skrivna utkastet till konstitution från 

2014 står att den översta ekonomiska institutionen ska vara en statlig myndighet och att den 

har ett övergripande ansvar för Libyens ekonomi. I Libyen råder idag en blandekonomi (TC, 

2014).  

 

Libyen har en av de högsta BNP/capita i Afrika och är ungefär lika hög som Turkiets. 

Ekonomin är oljebaserad då det är statens största inkomstkälla. Tillsammans med naturgas 

står dessa naturtillgångar för tre fjärdedelar av landets ekonomiska inkomster. Trots de goda 

ekonomiska tillgångarna genom naturtillgångar är sysselsättningen låg. Oljan nationaliserades 

under 1970-talet vilket innebar en stor inkomstökning för staten. Oljeintäkterna har hjälpt 

staten att industrialisera landet, med prioritering av stora städer. Libyen misslyckas 

fortfarande med den utlovade rättvisa ekonomiska fördelningen genom orättvis ekonomisk 

fördelning (Britannica, 2018).  
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5. Analys 

För en stabil demokratisering krävs, enligt Juan J. Linz och Alfred Stepan, att landet har 

uppnått flertal kriterier enligt tre teoretiska kategorier. Det framgår att en stabil 

demokratisering endast har uppnåtts när kriterierna inom alla kategorierna har uppfyllts, men i 

analysen kommer kategorierna, sorteras i en trestegsmodell av enskilda mått för stabil 

demokratisering. Första steget innebär innefattar två krav för att en demokratiseringsprocess 

ska kunna påbörjas och möjliggöras. Andra steget innefattar tre krav för att en demokrati ska 

kunna uppnås. Tredje steget innefattar fem krav för att nå en stabil demokratiseringsprocess. I 

analysen kommer ingen nya fakta presenteras, utan kommer helt baseras på vad som står i det 

teoretiska ramverket och empirin.  

 

Både neoinstitutionalism och stabil demokratisering belyser komplexiteten hos institutionella 

förändringar. En demokratiseringsprocess i Libyen är inget undantag. Före detta diktatorn 

Gaddafi hade genom sin tid som enväldig diktator avinstitutionaliserat Libyen, vilket stärkte 

hans egen makt. Under Gaddafis tid var hela det institutionella systemet centraliserat runt 

Gaddafi, med han själv som högsta instansen för det byråkratiska samhället. Efter att regimen 

föll, uppstod ett maktvakuum i det institutionella systemet då det inte längre fanns en tydlig 

högsta instans. Dagens osäkerhet kring det byråkratiska ansvaret är största anledningen till att 

det inte fanns någon vidare kunskap om hur myndigheter grundas eller fungerar efter 

regimens fall. Institutioner agerar för sig själva utan något tydligt högsta ansvar. Enligt det 

teoretiska ramverket är det en svår och lång process att ändra om institutionella system. 

Libyen befinner sig i en dålig utgångspunkt då det finns allvarliga brister i det institutionella 

systemet. I en avsaknad av fungerande statliga institutionerna är det inte bara svårt att 

reformera dem. Institutionerna behöver i många fall byggas om från grunden. Orsaker till 

varför det är svårt att ändra om institutionerna blir besvarade i empirin och stämmer överens 

med de teoretiska antaganden studien utgår ifrån. Teorier om att exogena händelser orsakar 

institutionernas förändring blir irrelevant för studien, då en institutionalisering och 

avinstitutionalisering framstår som orsaken av inre faktorer och sker på under en lång tid. 

Dock kan det anses att det avinstitutionaliserade Libyen, före regimens fall, var någorlunda 

mer institutionell funktionellt, då de få statliga institutionerna hade en tydligare byråkratisk 

maktordning med Gaddafi som central makt. I det avseendet kan Gaddafis död anses vara en 

intern eller en exogen orsak, men studien fokuserar i första hand inte till att hitta orsaker till 

varför det uppstod ett maktvakuum för statliga myndigheter utan fokuserar primärt på att hitta 
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orsakssamband för det institutionella systemet och komplikationerna för att uppnå en stabil 

demokratisering.  

 

5.1 Möjligheter för en demokratiseringsprocess att påbörjas 

För att en demokratisk process ska kunna påbörjas krävs det för det första att landet i fråga 

kan klassas som en suverän stat. I det teoretiska ramverket förklaras innebörden av begreppen 

stateness och statelessness. Stateness utgår ifrån vad som klassas som en suverän stat och att 

det är en nödvändig förutsättning för att en demokrati ska kunna existera. Enligt Charles 

Tillys tolkning av Max Webers definition om stateness, vilket innebär att en suverän stat är en 

organisation som har förmåga att kontrollera populationen på ett specifikt område, kan Libyen 

klassas som en suverän stat. Libyen är en suverän stat men hamnar också inom den teoretiska 

ramen för statelessness eftersom landet trots sin suveränitet stöter på komplikationer orsakat 

av sin avsaknad av fungerande fundamentala institutioner. Institutionerna i Libyen liknar inte 

institutioner i andra nationalstater och det är därför svårt att prediktera hur svårt det är att 

reformera de institutioner som finns. Trots statelessness, uppfyller Libyen det första kravet 

om suveränitet trots pågående väpnad konflikt. Det första kravet möjliggör för en stat att hålla 

demokratiska val. Ett annat grundläggande krav för att en demokratisk process ska kunna 

påbörjas är att en överenskommelse om politiska åtgärder, för att uppnå gemensamma 

demokratiska mål, har uppnåtts. Överenskommelsen måste vara tillgänglig för alla att se och 

följa. Likt många andra länder i en demokratiseringsprocess ska målen garanteras av staten 

och framgår i konstitutionen. I Libyens konstitution framstår vad som ska göras för att en 

demokrati ska uppnås. Den nuvarande regeringen har tillsatts av ett fritt och känt val. Valet 

har varit ifrågasatt då det från vissa källor anses vara påskyndat. NTC misslyckades i en av 

sina primära uppgifter att bygga upp, stärka och reformera statliga institutioner. Fokus 

hamnade på det andra primära målet, målet att genomföra ett fritt och känt parlamentsval i 

syfte av att en folkvald regering skulle väljas. GNC tillsattes som en folkvald regeringen 

tillsammans med ett folkvalt parlament. Demokratiska principen, likt den svenska 

maktfördelningsprincipen är till viss del uppnått förutom för den dömande makten. Enligt 

konstitutionen garanteras en oberoende dömande makt, men i realiteten är det mycket 

omdiskuterande instans. På grund av Libyens demokratiska ovana och avsaknaden av 

grundläggande institutioner kan inte en demokrati säkerhetsställas endast av att den garanteras 

i konstitutionen. Grundläggande fri och rättigheter måste upprätthållas av ett institutionellt 

system, mer än bara ett dokumenterat löfte utan reella åtgärder om staten ej kan upprätthålla 
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sitt löfte. Oenigheter kring överenskommelser om politiska åtgärder för att uppnå ett mål av 

demokrati är enligt teorin vanligt på kort sikt men farligt för demokratiska möjligheten på 

lång sikt. De fria demokratiska valen och konstitutionsbildningen har stött på komplikationer 

på grund av institutionell avsaknad, men trots detta verkar det finnas en övervägande 

konsensus om att uppnå kraven för att klassas som en demokrati är det gemensamma målet. I 

och med att det inte har gått lång tid sedan föra regimen föll, är det för tidigt att säga om 

komplikationerna kommer vara långsiktiga. Dock har senaste årens väpnade konflikter 

stagnerat demokratiska utvecklingen, vilket är en indikation på att komplikationerna av 

demokratiska appliceringar kommer vara långvariga.  

 

5.2 Kraven för att en demokrati ska kunna uppnås 

I det teoretiska ramverket nämns tre krav för att en demokrati ska kunna uppnås. Tidigare 

nämnda krav är endast grundläggande krav för att en demokratiseringsprocess ska kunna 

påbörjas. Det första kravet är att ingen grupp med våld försöker störta makten. Detta kravet 

kan inte påstås vara uppnått när det råder en intern väpnad konflikt. Det finns flera väpnade 

miliser vars mål är att störta makten. Andra kravet är att det finns en övergripande majoritet 

av folket som anser att staten inte ska röra sig från demokratiska principer för att klara kriser. 

Detta kriterium är mycket svårt att mäta och skulle behöva en annan metod för att kunna 

fastställa det folkliga stödet. I det empiriska materialet finns inga källor som bevisar antingen 

det ena eller det andra, mer än att förtroendet för staten är mycket lågt, men förtroendet var 

lågt redan före maktskiftet. På grund av institutionella svårigheter och oroligheterna i landet 

har demokratiska val framskjutits, vilket bevisar att landet har frångått demokratiska 

principer, men det finns inget i empirin som svarar på om hur folket ställer sig till det. Tredje 

och sista kravet för att en demokrati ska kunna uppnås är när alla aktörer i statsformen av 

vana lärt sig att möta politiska motsättningar med demokratiska medel och insett att bryta mot 

dessa normer både är ineffektivt och kostsamt. Detta kravet går inte att fastställa om det är 

uppnått i och med att det är för tidigt för att kalla demokratiska åtgärder för vana. Det krävs 

mer tid och händelser för att fastslå om detta kravet är uppnått.  

 

5.3 Kraven för en stabil demokratisering 

Första kravet för att en demokratisering ska kunna klassas som en stabil demokratisering är att 

det ska föreligga möjlighet för ett fritt och livligt civilsamhälle. Utifrån den insamlade 
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empirin är detta kravet inte uppnått eftersom det finns vissa grundläggande rättigheter staten 

inte erhåller. Dessa grundläggande rättigheter garanteras alla av staten i konstitutionen men 

uppnås ej i realiteten bland annat på grund av att staten saknar kontroll över fundamentala 

institutioner. Mycket har hänt och utlovats sedan regimskiftet, som till exempel rättigheten av 

yttrandefrihet. Trots lagstadgad yttrandefrihet och tillgången till fri media, kränks 

yttrandefriheten av andra grupper i Libyen. Andra kravet är att det ska föreligga ett relativt 

autonomt politiskt samhälle. Detta kravet är till viss del uppnått då den före detta regimen är 

störtad och det nu finns en folkvald regering och en konstitution som garanterar fria och 

kända val. För detta krav är Libyen på god väg mot en demokratisk politisk autonomi, men 

har nuvarande brister på grund av att institutionella förändringarna inte hinner ikapp med 

påskyndade demokratiska principer. Tredje kravet är att det ska föreligga lagstiftade 

rättigheter och självständighet. Detta kravet är helt uppnått, mätt till vad som står skrivet i 

konstitutionen. Trots det att kravet är uppnått brister det juridiska systemet och hotar därav 

hela rättssamhällets legitimitet. Det sker inga reella konsekvenser när staten bryter mot vad 

som står skrivet i konstitutionen. Det fjärde kravet är att det ska föreligga statlig byråkrati som 

fungerar för en demokratisk regering. Detta kravet bör anses som det viktigaste då det statliga 

institutionella systemet är grunden för hela demokratiska övergången, speciellt i Libyen där 

de mest fundamentala institutionerna saknas helt eller är mycket bristfälliga tillsammans med 

en mycket otydlig byråkrati. Detta kravet är långt ifrån uppnått. Sista kravet för en stabil 

demokratisering är att det ska föreligga ett institutionaliserat ekonomiskt samhälle. Detta 

kravet är till viss del uppnått då de viktigaste naturtillgångarna är statliga, vilket gör Libyen 

till ett ekonomiskt rikt land i jämförelse med BNP/capita för andra afrikanska stater. Utöver 

statligt ägda resurser har Libyen en centralbank som den högsta statliga ekonomiska 

institutionen. Libyen lyckas inte med att jämlikt fördela ut resurser, vilket gör att kravet 

endast kan anses vara delvis uppnått. 

 

Vad som garanterades i konstitutionen skiljer sig från den verklighet vi ser i dagens Libyen. 

Konstitutionen skrevs av en övergångsregering och förhoppningarna om att staten skulle hålla 

konstitutionella löften om grundläggande fri- och rättigheter var höga. Den nuvarande 

regeringen har inte kunnat hålla upp till många av sina konstitutionella löften. Svårigheterna 

av att säkerhetsställa garanterade löften har stött på motgångar genom en ökad politisk 

splittring och ett försämrat säkerhetsläge i hela landet. Den institutionella uppbyggnaden har 

inte skett i takt med påskyndade demokratiska åtgärder, som till exempel inrättandet av en 
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konstitution och demokratiska val. Samtidigt finns det inga reella konsekvenser för staten när 

de bryter som konstitutionen. Dessa är samtliga förklaringar till varför regeringen inte klarar 

av att upprätthålla de konstitutionella löftena.  

 

6. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel kommer frågeställningarna besvaras med slutsatser och diskussion baserat på 

det teoretiska ramverket, empirin och analysen för att uppnå studiens syfte. I diskussion ges 

utrymme för en diskussion om besvärligheten i att besvara frågeställningarna  

 

Den första övergripande frågeställningen för uppsatsen är hur möjligheterna ser ut för en 

stabil demokratisering i Libyen. Redan i studiens början utgick jag ifrån att det finns brister 

och en avsaknad av statliga institutioner, vilket kommer vara ett hinder för en 

demokratiseringsprocess. Detta antagande har i uppsatsen fått både teoretiska och empiriska 

belägg för att kunna fastslås som sant. Möjligheterna för en stabil demokratisering är helt 

baserade på vilka grunder Libyen har för att påbörja en demokratisering, hur möjligheterna 

ser ut för att demokratisera landet samt om Libyen uppfyller kraven för att kunna 

kategoriseras i att de befinner sig i en stabil demokratiseringsprocess. Om en endast studerar 

hur möjligheterna ser ut för att en demokratisering ska påbörjas, kan jag dra slutsatsen att 

grunderna är dugliga. Libyen är en suverän stat och har till stor del grunderna för politisk 

autonomi. Införandet av fria val och stiftandet av en konstitution har varit nödvändiga 

förutsättningar, så länge de kan hållas. I studerandet av om en demokrati uppnås, blir det mer 

tveksamt om Libyen kan bygga en demokrati. I och med en pågående väpnad konflikt och den 

korta tiden Libyen har befunnit sig i demokratiseringsprocessen, går det endast att konstatera 

att det finns grupper vilka har som mål att störta makten på nytt. Jag kan inte dra någon 

slutsats om huruvida det finns folkligt stöd för regimen att gå emot sina demokratiska 

principer för att klara kriser. Det går inte heller att konstatera om det kommer finans en 

demokratisk vana i framtiden. Just nu har det gått för kort tid sedan regimskiftet för att säga 

att det kan finnas en demokratisk vana. Vad det gäller kraven för en stabil demokratisering är 

min slutsats att det bara är uppnått på ett fåtal krav och även där finns det brister, till exempel 

i kriterierna om civilsamhället, poliska samhället och ekonomiska samhället. Som svar på 

första frågeställningen slår jag fast att de mest grundläggande demokratiska grunderna för en 

demokratisering är uppnådda vilket möjliggör för en stabil demokratisering att kunna äga rum 
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i framtiden, men den institutionella avsaknaden tillsammans med en pågående väpnade 

konflikten gör att möjligheterna för en stabil demokratisering i nuläget är mycket låga. Den 

mest effektiva vägen till en stabil demokratisering som det ser ut just nu, är att få ett avslut på 

konflikten och att institutionalisera landet. En stabil demokratisering kan inte äga rum utan 

fundamentala institutioner. När detta har hänt, har även möjligheten för en framtida stabil 

demokratisering ökat. Att Libyen har svårt att uppnå en stabil demokratisering på grund av en 

avsaknad av fungerande fundamentala institutioner är förvisso ett väntat resultat, men 

resultatet visar mer än så. Resultatet visar att en demokratiseringsprocess är påbörjad, men 

pågår fortare än institutionernas uppbyggnad, vilket medför att det institutionella systemet 

halkar efter. Resultatet för hela studien visar även hur bristfälliga institutioner är och således 

vilka institutionella åtgärder som krävs för att stabilisera demokratiseringen.  

 

Andra frågeställningen för studien undersöker var i demokratiseringsprocessen Libyen 

befinner sig. Frågeställningen besvaras till viss del i svaret på den övergripande 

frågeställningen. Libyen har de mest grundläggande förutsättningarna för att en 

demokratiseringsprocess kan påbörjas, men saknar helt och hållet eller har brister i kraven om 

en demokrati kan uppnås och om landet befinner sig in en stabil demokratisering. Svaret på 

frågeställningen är att Libyen har tagit sig förbi det första steget i en demokratiseringsprocess, 

dvs. kraven för att en demokratisering kan påbörjas, men på grund av institutionella 

omständigheter försvåras Libyen av att fortsätta i rätt riktning.  

 

Den tredje och sista frågeställningar handlar om vilka institutionella insatser som krävs av 

Libyens regering för att uppnå en stabil demokratisering. Libyen befinner sig idag i ett skede 

där grundläggande krav för och av regeringen finns i konstitutionen för att upprätthålla ett 

fungerande civilsamhälle, politiskt samhälle, rättssamhälle och ekonomiskt samhälle. För 

varje enskilt krav finns det mycket att göra. De områden som har kommit längst och det finns 

bästa möjligheter för att ytterligare förbättra är för politiska samhället och ekonomiska 

samhället. De andra kriterierna är inte ens i närheten av att uppnås. Tidigare har konstaterats 

att Libyen inte är på god väg mot en stabil demokratisering, men vilka är egentligen de 

institutionella insatserna som krävs för att uppnå dit? Enligt teorin tar det lång tid, ibland 

väldigt lång tid att förändra institutioner. Libyen saknar idag funktionalitet för de mest 

fundamentala statliga institutionerna. Den primära fokusen bör läggas på att stärka de 
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institutioner som redan finns och bygga upp de institutioner som fattas för att klara kraven för 

en stabil demokrati. Först när landet har institutionaliserats på nytt kan en 

demokratiseringsprocess bli stabil. Andra grundläggande rättigheter som i det teoretiska 

ramverket benämns som inom kategorin för liberalisering bör ha det sekundära fokuset. Det 

finns enligt min mening ingen poäng i att stärka grundläggande friheter när staten inte kan 

garantera att upprätthålla grundläggande rättigheter på grund av avsaknad av fundamentala 

statliga institutioner. Det största hindret för att bygga upp och stärka institutionerna i landet 

idag är det försämrade säkerhetsläget av att det fortfarande råder en väpnad konflikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

7. Källförteckning  

Ahrne, Göran & Peter, Svensson (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Upplaga 2:3. 

Stockholm: Liber AB 

 

Beach, Derek (2013). Process-Tracing Methods : Foundations and Guidelines. Michigan: 

University of Michigan Press 

 

Bouazza, B. Bouazza (2018). ”Tunisia marks seven years since Arab spring uprising as fresh 

protests take place”: The Independent. 14 januari. 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tunisia-tunis-arab-spring-north-

africa-revolution-uprising-president-ben-ali-a8158256.html# (Hämtad 2018-08-20).  

 

Boduszynski, Mieczyslaw P. & Pickard, Duncan (2013). ”Libya start from scratch”. Journal 

of Democracy. Vol 24 (4), s. 86-96.  

 

Boréus, Kristina (2015). 11. Texter i vardag och samhälle. Ahrne, Göran & Svensson, Peter 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. Upplaga 2:3. Stockholm: Liber AB, s. 157-176.  

 

Constitutional Drafting Assembly (2014). Libya – Initial draft constitution. 

http://www.constitutionnet.org/vl/item/libya-initial-draft-constitution-2014-english (Hämtad, 

2018-05-20).  

 

Dokument utifrån: Libyen – En omöjlig Nationalstat. 2015. Sveriges Television. 13 

september.  

 

Encyclopedia Britannicma (2018). Libya: Economy. 

https://www.britannica.com/place/Libya/Economy (Hämtad 2018-05-20).  

 

Gamaty, Guama el- (2018). ”Libya’s road to peace: Constitution first, then elections”. Middle 

East Eye. 16 april. https://www.middleeasteye.net/columns/libya-needs-constitution-it-can-

hold-elections-1215703517 (Hämtad, 2018-08-21).  

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tunisia-tunis-arab-spring-north-africa-revolution-uprising-president-ben-ali-a8158256.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tunisia-tunis-arab-spring-north-africa-revolution-uprising-president-ben-ali-a8158256.html
http://www.constitutionnet.org/vl/item/libya-initial-draft-constitution-2014-english
https://www.britannica.com/place/Libya/Economy
https://www.middleeasteye.net/columns/libya-needs-constitution-it-can-hold-elections-1215703517
https://www.middleeasteye.net/columns/libya-needs-constitution-it-can-hold-elections-1215703517


38 

 

 

Hay, Colin (2002). Political Analysis: A Critical Introduction, Basingstoke 

 

Hjerm, Mikael. Lindgren, Simon & Nilsson, Marco (2016). Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys. Upplaga: 2. Malmö: Gleerups Utbildning AB 

 

Human Rights Watch (2018). Libya: Events of 2018. https://www.hrw.org/world-

report/2018/country-chapters/libya  (Hämtad 2018-05-19).  

 

International Commission of Jurists (2016). Challanges fot the Libyan Judiciary Ensuring 

Independence, Accountability and Gender Equality. https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-

report-2016-ENG.pdf (Hämtad, 2018-08-22).  

 

Lewis, Aidan (2018). ”Former PM says Libya risks partition if it rushes to elections”. Reuters. 

22 maj. https://www.reuters.com/article/us-libya-security/former-pm-says-libya-risks-

partition-if-it-rushes-to-elections-idUSKCN1IN27X (Hämtad 2018-05-22).  

 

Lindgren, Simon (2016). Kvalitativ analys. Hjerm, Mikael. Lindgren, Simon & Nilsson, 

Marco. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Upplaga 2. Malmö: Gleerups 

Utbildning AB, s. 29-43.  

 

Linz, Juan J. & Stepan Alfred (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidiaton. 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. The Johns Hopkins 

University Press Baltimore and London.  

 

Reuters, TT (2011). Libyen formar ny övergångsregering. Svenska Dagbladet. 24 oktober. 

https://www.svd.se/libyen-formar-ny-overgangsregering (Hämtad 2018-05-14).  

 

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/libya
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-report-2016-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-report-2016-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/07/Libya-Challenges-the-Judiciary-Publications-Reports-Thematic-report-2016-ENG.pdf
https://www.reuters.com/article/us-libya-security/former-pm-says-libya-risks-partition-if-it-rushes-to-elections-idUSKCN1IN27X
https://www.reuters.com/article/us-libya-security/former-pm-says-libya-risks-partition-if-it-rushes-to-elections-idUSKCN1IN27X
https://www.svd.se/libyen-formar-ny-overgangsregering


39 

 

Schmitt, Caroline (2016). ”Five years after the Arabic Spring”. Deutsche Welle. 18 augusti. 

https://www.dw.com/en/five-years-on-egypt-after-the-arab-spring/a-18973463 (Hämtad, 

2018-08-20).  

 

Sirén, Stina (2012). ”Demokrati i Libyen byggs upp långsamt”. Yle. 17 februari. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2012/02/17/demokrati-i-libyen-byggs-upp-langsamt (Hämtad 

2018-08-21).  

 

Stark, Alastair (2018). New institutionalism, critical junctures and post-crises policy reform, 

Austarilan Journal of Political Science, Vol 53, No. 1, s. 24-39.  

 

Svensson, Peter (2015). Del III. Att analysera och skriva. Ahrne, Göran & Svensson, Peter 

(red.). Handbok i kvalitativa metoder. Upplaga 2:3. Stockholm: Liber AB, s. 208-219.  

 

The interim Transitional National Council (2011). The Constitutional Decleration. 

https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20-

%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf (Hämtad 2018-05-15).  

 

The Tripoli Post (2012). NTC Transfer Power to Newly-Elected Libyan Assembly August 8.  7 

augusti. 

https://web.archive.org/web/20120807043644/http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=

1&i=8936 (Hämtad 2018-05-18). 

 

Thematic Committee on the Part of Independent Institutions (2014). Part 8 - Independent 

Institutions. Libya – Initial draft constitution. Constitutional Drafting Assembly. 

http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/c4_-_indepndent_institutions_draft_work_-

_eng.pdf (Hämtad 2018-05-20).  

 

https://www.dw.com/en/five-years-on-egypt-after-the-arab-spring/a-18973463
https://svenska.yle.fi/artikel/2012/02/17/demokrati-i-libyen-byggs-upp-langsamt
https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20-%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/Handout%204%20-%20Libya%20Draft%20Interim%20Constitution.pdf
https://web.archive.org/web/20120807043644/http:/www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=8936
https://web.archive.org/web/20120807043644/http:/www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=8936
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/c4_-_indepndent_institutions_draft_work_-_eng.pdf
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/c4_-_indepndent_institutions_draft_work_-_eng.pdf


40 

 

Turkish Weekly (2014). Libya publishes parlimentary election results. 22 juli. 

https://web.archive.org/web/20140808054849/http://www.turkishweekly.net/news/169449/-

libya-publishes-parliamentary-election-results.html (Hämtad 2018-05-18).  

 

UN News (2013). Libya: UN welcomes decision on formation of constitution-drafting body. 6 

februari. https://news.un.org/en/story/2013/02/431432-libya-un-welcomes-decision-

formation-constitution-drafting-body (Hämtad 2018-05-18).  

 

Young, Micheal (2017). ”Seven years after the Arabic spring, what has happened to calls of 

positive change”. The National. 11 december. 

https://www.thenational.ae/opinion/comment/seven-years-after-the-arab-spring-what-has-

happened-to-calls-for-positive-change-1.683590 (Hämtad 2018-08-21).  

 

 

 

 

 

https://web.archive.org/web/20140808054849/http:/www.turkishweekly.net/news/169449/-libya-publishes-parliamentary-election-results.html
https://web.archive.org/web/20140808054849/http:/www.turkishweekly.net/news/169449/-libya-publishes-parliamentary-election-results.html
https://news.un.org/en/story/2013/02/431432-libya-un-welcomes-decision-formation-constitution-drafting-body
https://news.un.org/en/story/2013/02/431432-libya-un-welcomes-decision-formation-constitution-drafting-body
https://www.thenational.ae/opinion/comment/seven-years-after-the-arab-spring-what-has-happened-to-calls-for-positive-change-1.683590
https://www.thenational.ae/opinion/comment/seven-years-after-the-arab-spring-what-has-happened-to-calls-for-positive-change-1.683590

