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Abstract 
 

 

”A Case Study Regarding Ghana and Zambia’s Democratization”. 

 

This study investigates why two African states have developed differently, regarding 

democratization. Ghana and Zambia are two countries, that in many ways had similar 

starting points. They both have a history as English colonies. They became independent 

reasonably at the same time and they began the process of democratization in the early 

90s. Despite many similarities, Ghana has succeeded better than Zambia. This essay 

aims to examine whether the Institutional theory can explain why the two nations have 

developed in different directions regarding democracy. By examining the various 

criteria that researchers in institutional theory considers important for democratic 

conditions, the author hopes to find an answer to the question why some nations 

succeed, while others fail.  

 

This essay aims to put an institutional perspective on democratization. By describing 

and presenting a case study of the two chosen countries, the results show that 

institutions have a considerable role in a country’s development. Zambia’s problems 

can be explained by its lack of freedom of the press and violent demonstrations. 

Ghana’s success can be traced back to independence, where Ghana already had created 

a stable institutional base and centralized state. Ghana seems to have accepted pluralism 

and inclusive elements; more than Zambia have done. Overall, the results show that 

institutions can explain the differences regarding the two nations democratization-

process. However, the importance of multiple elections, cannot be confirmed.  
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1 Inledning 
 

 

Varför tenderar vissa nationer vara mer framgångsrika gällande demokratiutveckling, än 

andra? Det globala behovet och den generella bristen på demokrati inspirerade mig till 

denna studie. Vad är det egentligen som skapar demokrati i ett samhälle och vilka 

kriterier bör i så fall finnas med, för att demokratin ska utvecklas, framförallt i de 

nationer som ständigt kämpar i underläge? Utifrån västvärldens granskande lins 

misslyckas många nationer idag med att uppnå demokrati, trots stora mängder stöd och 

hjälp. Ordet demokrati förekommer dagligen i olika forum, så som böcker, men även i 

diverse dagstidningar, samt i akademiska rapporter från samhällsforskare, där 

definitionen av demokrati kan uttryckas inom olika områden och ha olika betydelse.  

 

Afrika är en kontinent med en komplicerad demokratiutveckling. Kontinenten i sin 

helhet har enorma tillgångar och rikedom, men huvuddelen av de nästan 1 miljard 

invånarna kämpar trots många nationers enorma naturtillgångar för sin dagliga 

överlevnad. Inbördeskrig, förlorade skördar, sjukdomar, stormiga regeringsstrukturer 

och ekonomiska kriser, är faktorer som oftast utges för att vara orsaken bakom en 

hämmande utveckling och tillväxt i Afrika. Trots att flera av nationerna delar mycket av 

denna problematik, finns det idag stora skillnader mellan vissa länders 

utvecklingskurvor. Afrika är ett exempel, där skillnaden mellan vissa nationer är stor. 

Det koloniala arvet påverkar enligt Nugent även idag, många stater. Författaren skriver i 

sin bok Africa Since Independence (2004), att för att kunna förstå de afrikanska 

staternas utveckling, bör ens perspektiv vara tämligen brett och sträcka sig ända tillbaka 

till självständighetens införande (Nugent 2004, s. 7). 

 

Ghana och Zambia självständighetsförklarades med bara några års mellanrum, 1957, 

samt 1964. De tillhör inte de till ytan största nationerna i Afrika, men de båda har flera 

gemensamma faktorer, till exempel en historik som brittiska kolonistater. De har båda 

kantats av stormig statsstyrning, revolutioner och konflikter (Landguiden 2016). 

Intressant är också att båda nationerna nyligen haft val. Ghana fick i skrivande stund ett 

politiskt maktskifte, medan Zambias president valdes om på nytt, tidigare under året 

(Lyngaas 2016; BBC News 2016). 
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Det som skiljer länderna åt idag är att Ghana anses vara en demokrati och ett fritt land, 

medan Zambia fortfarande kämpar med att kunna utge sig av att vara en demokrati. 

Vilka faktorer kan vara en bidragande orsak, till de båda ländernas olika utveckling? Är 

det konflikter, religion eller andra externa faktorer som påverkat nationernas riktning?  

 

Det som denna studie närmare vill undersöka är själva navet, det vill säga; 

institutionernas roll för demokratisk utveckling. Enligt författarna Acemoglu och 

Robinson finns det många men viktiga omständigheter, som påverkar hur ett lands 

institutioner utvecklas och i vilken riktning. Små olikheter inom institutioner kan ha en 

stor effekt, där två nationer oftast skapar helt olika institutioner. Skillnaderna kan vara 

små till att börja med, men väl i rörelse kan skillnaden bli enorm (2013, ss. 107-109). 

Kan Ghana och Zambia vara exempel på detta, då det har gått olika utveckling till 

mötes? Kan institutionernas struktur i respektive land i så fall förklara de olika 

nationernas utveckling?  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

 

Syfte med den här studien blir därmed att utforska hur institutioner påverkar den 

demokratiska utvecklingen. Varför utvecklas vissa länder, medan andra står mer stilla? 

Orsakerna bakom de olika utfallen kan naturligtvis vara väldigt många. Här utgår 

studien ifrån ett antagande om att det land som har misslyckats med demokratisk 

utveckling även uppvisat ett sämre resultat, gällande de faktorer som teorin hävdar 

bidrar till ett framgångsrikt utvecklingsresultat. Här vill jag alltså hitta variation i 

resultaten från de båda nationerna.  

 

Två länder som har mottagit stora mängder demokratibistånd och som kämpat länge 

med demokratiska frågor och utveckling, är Ghana Och Zambia. Det som skiljer de 

båda nationerna åt är att det ena landet har lyckats tämligen bra med 

demokratiutveckling, medan det andra har misslyckats. Ghana anses idag vara en 

demokrati, med ett frihets- och demokrativärde på 1,5. Samma mätning gällande 

Zambia visar ett sämre värde på 3,5, vilket visar att de ej anses uppfylla de 

demokratiska kriterierna, samt brottas med diverse problematik (se bilaga A) (Freedom 
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House 2015). Att försöka lokalisera om institutionell teori kan förklara de olika 

nationernas utfall, blir därmed studiens huvudsyfte. 

 

Med detta som grund, faller denna studies frågeställning på plats. Studien kommer att 

baseras på följande frågeställning; 

 

 Kan institutionell teori förklara de båda nationernas olika utfall gällande 

demokratiutveckling? 

 

 

1.2 Disposition 

 

Resterande del av första kapitlet innehåller ett urval av tidigare forskning, relevant för 

studien. Det vill säga, intressanta studier som berör ämnena demokrati, 

demokratiseringsprocesser och institutionella strukturer. Andra delen går igenom vald 

begreppsdefinition av demokrati, samt teorier som prövas mot de båda ländernas 

demokratiska skillnader. Uppsatsen avslutas sedan med en analys, kopplad till det 

empiriska materialet.   

 

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Paul Collier hävdar att det är ett komplicerat faktum med demokratiseringsprocesser, 

som han menar inte får de önskade effekterna till exempel i samband med bistånd, där 

målet i huvudsak är att stödja en demokratiutveckling (Collier 2007, s. 100). De 

politiska och ekonomiska institutionerna kopplas gärna samman i 

demokratiundersökningar, då de två områdena oundvikligen oftast är väldigt integrerade 

i varandra. Men, om vi här koncentrerar oss i huvudsak på de politiska institutionerna, 

finns det flera intressanta aspekter att lyfta fram.  

 

Staffan I. Linberg menar i ”The Power of Elections”, att de fria valen är den viktigaste 

institutionen av alla, gällande just demokratisering. Han menar bestämt att det till och 

med har ett kausalt samband, gällande i vilken grad demokratiseringen lyckas och att 

detta är ett faktum, specifikt i Afrika (Lindberg 2004, s. 15). Dock poängterar han att en 

demokratisk förändring inte sker direkt efter det att ett flerpartisystem har införts i en 
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nation, utan snarare sker efter minst tre valperioder, eller fler (ibid. s. 15). Författaren 

som har erfarenhet av institutionell verksamhet i Ghana, kan med sin analys ta fram 

multipla fördelar med det fria liberala valsystemet. Han menar, som tidigare nämnts; att 

det är komplicerat att beskriva demokratiska egenskaper, men att det som binder 

samman många diskussioner i ämnet är just de politiska valen. Viktiga faktorer 

angående valen är att folkets makt transfereras ut till kvalitativ och regelrätt makt 

(Lindberg 2004, s. 1). 

 

Det behöver inte vara ett självklart faktum som många tror, att en övergång från 

enpartiregim till ett system med flera partier, automatiskt resulterar i en ökad demokrati. 

Enligt många forskare sätter visserligen processen fart efter första fria valet, men 

stabiliseras först efter tredje valet. Efter upprepade valomgångar formas institutionerna 

genom förändrade intressen, intentioner och mål, vilket automatiskt skapar en 

förändring gällande intentioner på sikt (Lindberg 2004, s. 7) Genom att studera en 

regimförändring och dess olika processer, menar författaren att man lättare kan förstå 

Afrikas demokratiseringsprocesser. Då själva förändringsprocessen sker per automatik 

inifrån den institutionella verksamheten, kan återkommande fria val över tid 

åstadkommer en positiv, självförstärkande spiral och förändring (Lindberg 2004, 5-7, 

101-102). Författaren kopplar sin analys till valutvecklingen i just Ghana och Zambia. 

Ghanas första demokratiska val 1992, dominerades av Jerry J. Rawlings, med en 

bojkottande opposition. De efterföljande valen förbättrades succesivt med en växande 

opposition, vilket resulterade i ett regeringsskifte 2000. Det tredje valet 2000 

accepterades också av den besegrade presidenten, Rawlings. Författaren medger att 

Zambia inte följer hans teori, gällande vikten av minst tre valomgångar (Lindberg 2004, 

s. 117).  

 

Lise Rakner och Lars Svåsand har specifikt studerat Zambias politiska utveckling, 

sedan demokratiseringsprocessens införande 1991 fram till 2001. I en gemensam artikel  

Stuck in Transition- Electoral Processes in Zambia 1991-2001, berörs bland annat hur 

den förväntade politiska utvecklingen i Zambia uteblev. Enligt författarna kan man klart 

tolka Zambias förväntade demokratiseringsprocess som misslyckad, då den förväntade 

demokratiska strukturen inte har formats alls så som det har gjort i flertalet andra 

afrikanska länder. Även om den politiska utvecklingen har gått från en enpartistat till en 

flerpartistat, finns det indikatorer på att den liberaliserande processen har fastnat. En 
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orsak till detta är att institutionerna kring de politiska valen har kvar rutiner och 

organisatoriska format från enpartistyrets tid, vilket stoppar den pluralismens försök att 

ta sig igenom. Det faktum  att eliten tenderar att försvara varandra, gör att gamla 

elitistiska rutiner stannar kvar inom institutionerna (Rakner & Svåsand 2007, ss. 85-86). 

De poängterar vikten av att de viktigaste institutionerna har misslyckats med att 

utvecklas i rätt riktning, då det krävs en institutionellt säker process specifikt kring 

valen. Processen ska kunna garantera ett öppet valresultat. Det vill säga, staten ska vara 

så pass centralt tryggt strukturerad att processen är säker, men man ska inte på förhand 

kunna utse en vinnare. Här menar författarna att även om Zambia har återkommande 

flerpartival, finns det klara brister, som placerar landet i en processmässig gråzon. Med 

andra ord, så saknas de demokratiska aspekter som behövs i en demokratiseringsprocess 

(ibid., s. 88)  

 

 

1.4 Metod 
 

 

Forskningsdesign handlar om hur man planerar att lägga upp sin studie, för att kunna 

besvara frågeställning på bästa sätt (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wägnerud 2012, s. 

87). Det primära målet är att ta reda på varför två afrikanska nationer effektmässigt går 

åt olika håll. Studien kommer därmed vara av jämförande design. Här finns det dock 

olika metodvägar att välja. Enligt Esaiasson et. al, är skillnaden gällande teoriprövande 

och teoriutvecklande studier minimal gällande just fallstudier, då båda i många fall 

tenderar att hamna inom samma ram (ibid. s. 113). Dock bör man precisera vad 

metoden kommer att koncentrera sig på. I detta fall har vi två nationer som har olika 

utfall gällande utvecklingsresultat. Det de har gemensamt är deras historiska 

utgångsläge som kolonier, samt att de befolkningsmässigt är relativt små, i afrikanska 

mått mätt. Därmed faller studien lämpligtvis inom en mest lika-design, då de båda är 

tämligen likvärdiga. De har dessutom naturtillgångar, en kristen majoritet, samt 

afrikanska nationer söder om Sahara (ibid. s. 102). Trots att befolkningsmängden i de 

två länderna skiljer sig åt med ca 10 miljoner, tolkar jag ändå dem som relativt 

likvärdiga i afrikanska mått mätt, då där finns andra aktuella jämförelseobjekt, som har 

betydligt större populationssiffra. Att finna helt likvärdiga analysobjekt är dock i 
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verkligheten nästintill omöjligt och är också ett av problemen med vald design (ibid. 

103).  

 

Med vald frågeställning kan det även vara lämpligt att använda sig av olika 

utfallsdesign, då syftet är att undersöka två nationer som har visat helt olika resultat 

gällande utvecklings-effekter. Det som kan vara komplicerat med olika utfallsmetoden 

enligt Esaiasson et. al, är att hitta fall som är tillräckligt negativa, vilket enligt 

författarna betonar, inte blir ett problem just gällande demokratisk utveckling, där 

tydliga rapporter finns att tillgå som utgångsmaterial (Esaiasson et. al 2012, s. 117). Det 

vill säga, de valda nationerna för studien kan på förhand visa tydliga olikheter i utfallen, 

gällande just olika effekter kring demokratiutveckling (demokratiska indikatorer). En 

annan utmaning med den valda designen är också att de eventuella faktorer man tror kan 

vara orsaken, rimligtvis inte är de enda bakomliggande faktorerna (ibid. 119). George & 

Bennet tar upp ”multipel kausalitet” i boken Case Studies and Theory Development, där 

de menar att ett det kan finnas flertalet förklaringsvariabler bakom ett utfall (George & 

Bennet 2005, s. 157). Samspelseffekter blir härmed det intressanta att undersöka, men 

även de kausala mekanismerna bakom de olika utfallen, där målet är att komma närmare 

eventuella orsaker bakom fenomenet (Esaiasson et. al 2012, s. 120).  

 

Den valda metoden syftar alltså på att genom vald teori finna svar på varför de två 

nationerna har gått åt olika håll gällande demokratisk utveckling. Genom att välja en 

beskrivande, teoriprövande design som utgångspunkt, verkar teorierna som en bas 

gällande analysen av de båda afrikanska nationerna, vilket också kan leda till en 

förklarande studie på sikt. Det är dock teorin som ska prövas. Studien kommer således 

innehålla en genomgång av de två ländernas utveckling och resultat gällande de faktorer 

som valts att undersökas, där beroende variabeln demokrati ska förklaras i de båda 

nationerna. Den oberoende variabeln i fallet blir därmed olika institutionella teorier, 

som genom valda kriterier, ska prövas mot de olika demokratiutfallen.  

 

Då de medvetna valen av kriterier i teoridelen är oundvikligt, finns det en risk att 

studien brister i just objektiviteten. Dock hoppas jag att de medvetna valen ändå kan 

inneha en viss nivå av intersubjektivitet, då de faktorer som valt ut som 

jämförelsepunkter, ändå skapar en nivå av relevans och därmed intersubjektivitet 

(Esaiasson et. al 2012, ss. 25-26). En generaliserbarhet kan uppnås, då man i framtida 
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studier, beroende på resultat, skulle kunna göra liknande jämförelser och slutsatser, 

mellan andra nationer.  

 

 

1.5 Material & avgränsningar 
 

 

Material för studien kommer att utgå ifrån relevanta teorier som på djupet går in på 

institutionernas betydelse i ett lands utveckling. Dessa teorier blir sedan den empiriska 

utgångspunkten, vid jämförelsen mellan de två nationernas olika utveckling. 

Demokratiutvecklingens aktuella index i de båda nationerna  kommer att hämtas från 

Freedom House, som är en oberoende organisation, som ständigt strävar efter att 

världens demokratier ska öka i antal. Genom att analysera länder, samt försvara 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, hoppas de att världens demokratier 

ska öka i antal (Freedom House 2015). Sekundär litteratur kommer att användas i form 

av tidigare forskning i form av artiklar och litteratur kring demokratiutveckling, samt 

institutioners betydelse på demokratiutveckling. Empirin i studien baseras på relevant 

information från de båda nationerna, vilket hämtas i huvudsak från Landguiden 

(Landguiden 2016), men även från faktalitteratur.  

 

Då det är uppenbart att det är flertalet faktorer som spelar in i ett lands 

demokratiseringsprocess än just bara institutioners strukturer, kommer därför studien 

också nämna samt ytligt gå igenom dessa faktorer, till exempel historiska skeenden, 

kultur och ekonomi. Det anses oundvikligt att även beröra andra spår gällande de båda 

ländernas utveckling, men också viktigt då det i själva empirin är många faktorer som är 

integrerade i varandra och därmed haft en indirekt roll i demokratiseringsprocessen. 

Den röda tråden kommer dock fokusera på de politiska institutionerna i de båda 

länderna.  
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2 Teori 
 

 

Studiens teori kommer att presentera valda definitioner gällande demokrati och 

institutioner. De olika teorierna kring institutioner kommer att verka som den 

huvudsakliga oberoende variabeln, som därmed prövas mot Ghanas och Zambias 

resultat och demokratiutveckling. Relevanta områden kommer att presenteras, där de 

kriterier som tolkats som viktigast tas upp.  

 

 

2.1 Definition av demokrati 
 

 

För att stärka studiens begreppsvaliditet behövs en tydlig definition gällande demokrati. 

Detta för att få ett tydligt utgångsläge på vad den oberoende variabeln mäts mot 

(Esaiasson et al. 2012, s. 57). Samuel P. Huntington som genom sin demokratiforskning 

har blivit erkänd genom sin bok The Third Wave, som specifikt berör demokratins 

komplexitet. Huntington definierar demokrati som ett ”system”, där de mest 

betydelsefulla besluten tas av individer som är valda genom rättvisa, ärliga och 

återkommande val, där kandidater frivilligt tävlar om väljarna och där alla har rätt att 

deltaga. Författaren talar även om ”två dimensioner”, där bestridande och deltagande är 

tillåtet. Han poängterar också vikten av att ”ett system är odemokratiskt om en 

opposition ej tillåts att verka fritt, samt på något vis blir styrt med eventuella hot” 

(Huntington 1991, s. 7). Huntington betonar även betydelsen av pressfrihet. Han menar 

även att demokratisering av en nation är en komplicerad process, på grund av 

svårigheten kring att värdera regimländer. Nationer kan i processen inneha vissa inslag 

av demokrati, vilket enligt författaren, mer kan handla om en liberaliseringsprocess än 

demokratisering. Processen kan antas vara ett steg i rätt riktning mot en fullskalig 

demokrati på sikt, dock osäker (ibid. ss. 8-9).  

 

Även om valen är ett viktigt inslag i definitionen av demokrati, så handlar det även om 

andra faktorer. Ett demokratiskt val kan trots att folket har valt sin ledare, ändå vara 

odemokratiska, om det visar sig enbart handla om en fasad. Det vill säga liberaliserande 
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kriterier finns, men brister är ändå påtagliga. Den egentliga makten kan dölja sig bakom, 

vilket i sin tur underminerar den folkvalda makten. Dessutom betonar han vikten av 

stabila politiska institutioners hållbarhet över tid. Man kan generellt skapa demokratiska 

system, men dess hållbarhet beror mycket på institutionerna (Huntington 1991, ss. 10-

11). Odemokratiska system enligt honom är auktoritära stater såsom; enparti-stater, 

totalitära stater, diktaturer och militärstater (ibid., s. 13). Här passar Huntingtons 

definition bra in på denna studies syfte, som är att i huvudsak undersöka de politiska 

institutionernas roll i demokratiutveckling. Huntingtons krav för demokratisk stabilitet 

går som en röd tråd genom den valda teorins ramverk. 

 

 

2.2 Definition av institutioner 
 

 

Institutioner kan tolkas och beskrivas på många olika vis, men har ändå vissa 

gemensamma komponenter. I den här studien handlar institutioner inte enbart om den 

klassiska skolan av institutionell teori, som till största delen tar upp enbart formella 

organisationers roll. Fokus kommer även koncentrera sig på institutionell teori, relaterat 

till utvecklingsländers ramverk, som innefattar fler moment än enbart organisationer. 

Detta beskrivs i boken Politics in the Developing World, som beskriver den ”nya” 

institutionalismen som formades utifrån Världsbankens intentioner att förbättra 

förutsättningarna i utvecklingsländerna (Burnell, Rakner & Randall 2014, s. 45).  

 

Den här ”nya” definitionen av begreppet institutionalism syftar på att förbättra 

ansvarsförmågan i utvecklingsländer. Institutioners förändring över tid påverkas av flera 

saker. De politiska institutionerna, som här är huvudfokus, anser författarna definieras 

som ”ett återkommande stabilt mönster”. Detta återkommande mönster stärker över tid 

människors samverkan och trygghet. Denna förändring kan ske genom yttre påverkan, 

men även av inre interna komplexa processer, där dynamiken mellan människor i en 

lagstiftande sfär är betydande och där processförändringen står i fokus ( Burnell et. al 

2014, ss. 47-48). Det vill säga inte enbart det formella i samhället, utan även skeenden 

och förändringar, som effektmässigt över tid kan ha en stor påverkan, gällande 

demokrati. 
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2.3 Acemoglu och Robinsons teori om institutioner 
 

 
2.3.1 Historiens betydelse 

 

 

Författarna Daron Azemoglu och James A. Robinson diskuterar institutioners värde, i 

boken; Why Nations Fail; The Origins of Power Prosperity and Poverty. Hur just 

Afrika som kontinent har utvecklats kring institutioner är enligt dem väldigt speciellt, 

där Afrikas dynamik särskiljer sig en aning, ifrån resten av världen. Historiskt sett har 

den väldiga kontinenten varit med om både slavhandel och kolonialism, där den kamp 

som Afrika för idag, på många sätt kan kopplas till i vilken grad institutionell stabilitet 

skapades redan då (Acemoglu & Robinson 2013, s. 3).  

 

Tittar man närmare på vilka stater som idag ingår i kategorin ”topp trettio fattigast i 

världen”, återfinns majoriteten i Afrika. Detta faktum har heller inte förändrats radikalt 

om man blickar bakåt i tiden cirka femtio år (Acemoglu & Robinson 2013, ss. 45-46). 

Alltså har nationernas respektive historia påverkat nationerna tidigt och inte förändrats 

nämnvärt, trots att världen och dess förutsättningar har förändrats enormt över tid.  

 

 

2.3.2 Centraliserad stat & pluralism 

 

Flertalet exempel finns på jämförelser mellan stater, där framgång och positiva resultat 

tidigt kan härledas till nyfikenhet, utbildningsmöjligheter, investeringar etc. Ett tydligt 

exempel är Nord- och Sydkorea, som enligt författarna tydligt kan kopplas till de båda 

nationernas institutionella skillnader, då de för övrigt har ett gemensamt utgångsläge i 

form av geografi och kultur (Acemoglu & Robinson 2013, ss. 72-73). En fungerande 

och utvecklande stat bör enligt författarna innehålla centrala moment som rätten till 

egendom och ekonomisk välfärd, men även ett objektivt rättssystem och ett fungerande 

civilsamhälle, vilket möjliggör för individen att välja karriär och utvecklas fritt (ibid. ss. 

74-75). För att få dessa mekanismer aktiverade behövs det väl fungerande institutioner. 

Lösningen för att skapa dessa är enligt författarna komplicerad, men vissa faktorer gör 

definitivt demokratiseringsprocessen enklare. Dels krävs en bas av centraliserad 

strukturerad ordning, som inte omedelbart straffar en växande opposition. Den här 
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mekanismen tillsammans med en hjälpande medial öppenhet är viktiga, för att 

överhuvudtaget kunna se en demokratisk förändring. Detta sker dock oftast inte över en 

dag (ibid. ss. 460-461).  

 

Institutioner behöver enligt författarna dessutom stå för pluralism och öppenhet, där det 

sker demokratiska beslut för hela folket, istället för stängda, extraherande institutioner 

med elitistiskt maktstyre (Acemoglu & Robinson 2013, s. 42). Agerar politikerna 

genom invånarna med en inkluderande pluralistisk attityd, eller styr de över dem och 

därmed missbrukar sin post? Enligt Acemoglu och Robinson innefattar de politiska 

institutionerna dock inte enbart skrivna konstitutioner och huruvida landet är en 

demokrati eller inte, utan innefattar även om regeringen har möjlighet och makt att styra 

över samhällets invånare och hur det styret i sin tur dynamiskt och strukturellt ser ut. 

Här menar författarna att man måste se till hur olika grupperingar och maktförgreningar 

ges möjlighet att råda sinsemellan, där betydelsen av hur och i vilken grad man får 

maktutrymme, är stor ( ibid. s. 42-43). 

 

Varje enskild individs målsättningar och motiv kan på alla plan ha stor betydelse. Att 

individen ges möjlighet att uppnå sina drömmar är livsviktigt. Detta kan i en 

förlängning ha betydelse för om ett land lyckas eller misslyckas utvecklingsmässigt. 

Individer måste ges full motivation och möjlighet att vilja utvecklas. Något som 

författarna tror skapas av institutionernas strukturella ramverk (Acemoglu & Robinson 

2013,  ss. 42-43).  

 

 

2.3.3 Ekonomiska & politiska institutioner 

 

 

Det är av yttersta vikt att invånare ges möjlighet att utvecklas och att fritt och 

demokratiskt ha möjlighet att prova sina talanger och drömmar. Det är endast möjligt 

enligt författarna om det finns ”inkluderande ekonomiska institutioner” som ser till den 

stora massan av invånare, inte bara den yttersta eliten i samhället (Acemoglu & 

Robinson 2013, s. 75).  

 

Vilka är det då som sitter på politiska poster och bestämmer? Om trångsynthet råder 

med snäva valmöjligheter blir utfallet också detsamma. Här menar författarna att 
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förmågan till att se till hela massan istället för eliten och egen vinning är av yttersta vikt. 

Om ett land misslyckas med att erbjuda ett starkt centraliserat politiskt system, finns 

stora risker för komplikationer både ekonomiskt och politiskt, där hinder uppstår 

gällande förmågan att inkludera massan i beslut. Här är USA ett exempel av många, där 

medborgaren tidigt gavs möjlighet att pröva sina vingar, då regeringen till exempel med 

fördelaktiga lånevillkor, gav befolkningen möjlighet att starta egna företag. 

Medborgarna fick historiskt tidigt förtroende för nationens institutioner, där en känsla 

av trygghet och tillit växte stadigt. Den här möjligheten hade inte varit verklig utan den 

grund som lades politiskt redan på 1600-talet. Bra politiska och ekonomiska 

institutioner skapar tillsammans förutsättningar, på samma sätt som en sämre 

kombination av de två kan orsaka dess fall. Här hävdar de båda författarna att när man 

idag tittar närmare på olika nationers öden, kan mycket hänvisas till hur nationerna 

tidigt formades. Så som de byggdes upp från början, tenderar att sitta så djupt att de är 

nästintill omöjliga att ändra (ibid. ss. 43-44). 

 

 

2.3.4 Extraherande & inkluderande institutioner 

 

 

”Ett inkluderande ramverk är av yttersta prioritet gällande en nations framsteg eller 

misslyckande”(Acemoglu & Robinson 2013, s. 43). Det som sker i en nation som 

misslyckats är, enligt dem, en konsekvens av extraherande politiska och ekonomiska 

institutioner, vilka blir beroende av varandra för överlevnad. Den ena klarar sig inte 

utan den andra. Här handlar det om dynamiken dem emellan. De starka inkluderande 

politiska institutionerna får däremot näring av inkluderande ekonomiska institutioner 

som också gör det svårt för det extraherande konceptet att ta sig in och ta makten, 

eftersom effekten av den positiva inkluderande modellen växer sig allt starkare bland 

befolkningen (ibid. ss. 80-82).  

 

Men varför skapas det inte bara inkluderande ekonomiska institutioner om det nu är det 

system som genererar bäst utfall för den stora massan? Här handlar enligt författarna om 

faran av att förlora den kontroll som från början har tagit den kontrollerande politiska 

eliten till makten. Mer inkluderande politik betyder oftast att den extraherande makt-

kontrollen över massan försvinner och med det följer mindre vinstmarginaler till eliten 

(Acemoglu & Robinson 2013, ss. 86-87). 
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Utan en inkluderande centraliserad politik som strukturerar, finns det få möjligheter att 

kunna fungera och utvecklas. Ett tydligt exempel är enligt dom de många nationerna i 

Afrika, söder om Sahara. Att balansera detta är utmaningen för en fungerande stat, då 

det alltid kommer vara krafter som försöker öka vinstmarginalen (ibid. ss. 94-95).  

 

 

2.3.5 Centraliserad stat vid självständighet 

 

 

Det som författarna anser vara en stor bidragande orsak till att vissa afrikanska nationer 

faktiskt lyckats, är hur strukturen såg ut politiskt sett vid själva 

självständighetsövergången. Nationer som vid koloniseringens slut redan hade utvecklat 

relativt fungerande och ”inkluderande” institutioner, har också visats sig klara 

demokratiutvecklingen på ett helt annat sett. Ledarnas intentioner har alltså även 

historiskt spelat en avgörande roll, just vid övergången till självständighet. Detta hade 

på många håll sett annorlunda ut, om styret vid själva övergången inte hade samma 

stabila institutionella, centraliserade grund att utgå ifrån, vilket vi också ser resultatet av 

idag där många nationer istället kämpar med extraherande, bristfälliga och sämre 

institutioner (Acemoglu & Robinson 2013, ss. 410-411).  

 

Länken som författarna gör mellan utveckling och koloniserade stater, handlar om att 

det fortfarande i många av de tidigare koloniserade staterna finns förtryck, 

ojämställdhet, och begränsad uttrycksfrihet. Olika begrepp som långt ifrån förknippas 

med demokrati. Storbritannien är en  historiskt stor kolonialmakt. Författarna vill här 

lyfta fram betydelsen av arvet efter kolonialtiden, bland annat i de afrikanska staterna, 

som trots stor påverkan av Englands framgångsrika utveckling och historia, ändå på 

många håll kämpar än idag, gällande just demokratiutveckling. Varför har inte dessa 

stater i större grad utvecklat och influerats av Storbritanniens struktur och tidiga 

teknologiska kunskap? Svaret på den frågan menar Acemoglu och Robinson delvis går 

att finna i vilken institutionell form de koloniserade staterna har formats i (Acemoglu & 

Robinson 2013, s. 410). Storbritannien som nation utvecklades tidigt tack vare 

revolutionen, där just inkluderande politiska och ekonomiska institutioner skapades i 

olika former. Det i sin tur formade ett samhälle där medborgaren var med och bestämde, 

det vill säga pluralism (ibid. s. 410). Genom mer självbestämmande skapades också en 
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vilja av framåtsträvan som genom ökade förutsättningar skapade en mer avancerad 

teknologi. En frihetsutveckling som folket kämpade sig till, genom att göra revolt. Den 

politiska förändring som sedan skedde i England, misslyckades många gånger de 

koloniserade staterna att kopiera vid självständighetens intågande. De fastnade istället i 

en mer negativ spiral (ibid. ss. 3-5). 

 

Det koloniala arvet som Afrika fick tampas med efter att ha blivit fria, på 60-talet, 

visade sig därmed, för många stater, bli ett komplext och många gånger institutionellt 

omöjligt problem att lösa. Det fördelaktiga i att äntligen få verka som en oberoende fri 

stat, lämnade istället dörren återigen öppen för maktlystna individer att fortsätta där 

kolonialmakterna hade slutat. Det utvecklingsmässiga målet att stärka institutionerna 

ökade istället osäkerheten bland invånarna, som istället fick en livssituation där 

ingenting var förenat med säkerhet (Acemoglu & Robinson 2013, s. 116). Enligt 

författarna berodde detta på att de drabbade nationerna inte lyckats skapa den önskvärda 

centraliserade staten (ibid. s. 123). Den positiva cirkeln som den industriella 

revolutionen tidigare hade skapat i England och övriga Europa, smittade inte av sig på 

samma sätt i Afrika, då deras utgångspunkt institutionsmässigt många gånger utgick 

ifrån en mer negativ cirkel, istället för positiv som hemma i England (ibid. s. 116). 

 

 

2.3.6 Institutioners roll i förhållande till annan forskning 

 

 

Författarna tar även upp paralleller med andra teorier, men förkastar även andra, som till 

exempel att det skulle finnas en geografisk förklaring som orsak till ojämlikheten i 

världen. Flertalet av de nationer som idag kämpar med utveckling var längre tillbaka i 

tiden väldigt framgångsrika nationer och tvärtom, medan många av de nationer som 

idag är framgångsrika utvecklingsmässigt, var på botten historiskt sett. Anledningen till 

detta menar de handlar mer om att de länder som idag är framgångsrika, har tidigt och i 

större utsträckning anammat industriell teknologi och informationsutveckling, vilket i 

sin tur skapar en positiv spiral. Jared Diamonds teori om geografisk förklaring till ett 

lands utvecklingskurva får inget nämnvärt stöd, då det inte stämmer gällande Afrikas 

situation. Visst har Sahara-öknen varit ett stort hinder gällande att kommunikation och 

handel. Därmed skapades det stora gapet, mellan Europa och Afrikanska kontinenten. 

Men detta löste vissa europeiska länder genom att istället segla runt kustlinjerna. Teorin 



  
 

15 

som sådan kan därmed inte förklara de många nationernas upp och nedgång över tid 

(Acemoglu & Robinson 2013, ss. 53-54).  

 

Författarna dementerar även Max Webers teori om kulturella förklaringar till nationers 

utveckling. Här nämner de återigen exemplet med Korea, som länge tillhörde exakt 

samma kulturella arv, men idag har enorma skillnader utvecklingsmässigt, mellan nord 

och syd (Acemoglu & Robinson 2013, s. 58). Relaterar man här till den Afrikanska 

kontinentens kulturella och religiösa aspekter, går det inte att heller här se det som en 

förklaring bakom nationernas skillnader. Flertalet länder fick inspiration tidigt från 

sjöfarande upptäckare. De tog med sig teknologi som de i sin tur försökte ta efter, men 

som många nationers institutioner saknade intentioner att utveckla vidare. Att utmana 

maktstyret var helt enkelt för högt. Tidiga afrikanska kungadömen såg oftast inget 

intresse i att motivera medborgarna till ny utveckling, då de redan hade säkrade 

inkomstkällor (ibid. s. 60). 

 

 För att återkoppla till kolonialismen och det engelska kulturarvet, gällande afrikanska 

länder, finns det inte heller här en rimlig koppling. Utvecklingsmässigt är variationen 

stor, bland de nationer som varit engelska kolonier. De hade en gemensam nämnare i att 

de i olika grad påverkats av Storbritanniens organisatoriska idéer, men har trots det 

utvecklats i olika riktningar. Alltså, är inte heller kulturella arv enligt dom en rimlig 

förklaring, då det finns andra mekanismer inblandade (Acemoglu & Robinson 2013, s. 

62). 

 

 Kan det istället vara så att Afrikas kunskapsnivå är så pass dålig, att det skapar ett 

mönster och därmed hämmar många nationers utveckling? Kan det vara förklaringen till 

att Europa har en annan utvecklingskurva då de har inspirerats av bättre rådgivare över 

tid? Detta förnekar författarna, då det specifikt i Ghana, efter självständigheten från 

Storbritannien faktiskt kunde ha gått framåt mycket tidigare, eftersom goda rådgivare 

och kunskap fanns tillgänglig. Detta hade dock hindrat den då styrande presidentens 

maktplaner och stoppades därmed. De ledare som hade institutionell makt vid 

självständighetens införande, såg istället till att behålla sin makt och därmed framtida 

rikedom, på bekostnad av folkets välfärd (Acemoglu & Robinson 2013, s. 66).  

 

 



  
 

16 

 

2.4 Jan Teorells demokratiseringsteori 

 

 

Någon som även han har studerat demokratisk utveckling är Jan Teorell, som i sin bok 

Democratization; Explaining Regime Change in the World, 1972-2006, undersöker 

vilka faktorer som påverkar demokratiseringsprocessen. Den gemensamma länken 

mellan Acemoglu & Robinson och Teorell är just de bådas studier på institutioners roll, 

gällande demokratiutveckling. Beroende på  regimstruktur skapas enligt författaren, 

olika institutioner (Teorell 2006, s. 8). Vilka faktorer är det som bestämmer hur 

demokrati utvecklas? Finns det en garanti att ett lands om en gång har uppnått 

demokrati, också behåller sin position utan att på sikt falla tillbaka? Enligt författaren 

Jan Teorell finns ingen komplett teori, som förklarar demokratiseringsprocessen, men 

att det ändå finns faktorer som verkligen spelar roll när det handlar om huruvida ett land 

lyckas eller misslyckas med sin demokratiseringsprocess (ibid. s. 14).  

 

Det är ett allmänt faktum och därmed ingen nyhet, menar Teorell, att fokus oftast 

hamnar på olika regimstrukturer. Det som är extra intressant att utveckla från denna typ 

av forskning är just hur de olika graderna av regimstrukturerna reagerar på yttre tryck, 

men också hur de varierar gällande möjligheten att utveckla demokrati, det vill säga hur 

de utvecklas efter att blivit påverkade av yttre tryck; till exempel demonstrationer. 

Teorell vill här visa att de olika institutionella förutsättningarna skiljer sig åt, speciellt 

när de uttrycks för yttre tryck, vilket påverkar förutsättningarna på sikt (Teorell 2006, s. 

117). 

 

Genom att göra jämförelser av hur olika styren reagerar hävdar han att utfallen bör bli 

olika, mellan militärregimer, enpartistater, monarkier och flerpartistater (Teorell 2006, 

s. 118). Definitionerna inom de olika kategorierna varierar såklart, men han utgår ändå 

ifrån att flerpartiregimen har något parti som tydligt dominerar, samt att regimer i 

allmänhet innehåller någon form av personligt maktstyre. Enligt hans antagande så ser 

ett enpartisystem verkligen till att hålla interna konflikter inom organisationen då det 

angrips av yttre press, då alla inblandade trots diverse konflikter vinner på att hålla 

partiet intakt. Detta bör medföra att de har en väldigt stark motståndskraft gentemot 

demokratiseringsfrämjande åtgärder. Han antar däremot att militära regimer har en 
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annan struktur, där avhopp förekommer och lojaliteten inte är lika stark, jämfört med 

enpartiregimer. Här kan demokratiseringsprocessen få större chans att bryta sig fram, 

vid ett yttre chock, påtryck och kriser (ibid. s. 119).  

 

Tittar man vidare på monarkins eventuella förutsättningar så bör den likna militärregims 

struktur, då även den förlitar sig på en mindre inre kärna. Detta bör även göra monarkin 

mer sårbar för yttre påtryckningar, jämfört med enparti-regimer. Flerpartiregimer bör 

visa störst skillnad gentemot enparti-stater. Då det här handlar om en kamp mellan olika 

partier i ett flerpartisystem, finns det här också en opposition, som vid eventuell förlust i 

ett val kommer att dra i motsatt riktning emot mer demokratiska värderingar (Teorell 

2006, ss. 121-122). Ett lands växande opposition skapar oftast aktioner, som enligt 

författaren enbart bör vara fredliga, om man ska se någon positiv effekt på 

demokratiprocessen. Dessa skapar också ett större engagemang, befolkningsmässigt.  

De våldsamma aktionerna däremot leder enbart till att enpartistater får ytterligare grepp 

om kontrollen (ibid. ss. 6-7). Han menar att om fredliga demonstrationer får råda i ett 

land, så höjs förutsättningarna avsevärt gällande landets chanser till ökad demokrati 

(ibid. s. 100). 

 

Tittar man på de resultat som Teorell får fram i sin analys, så menar han att den största 

skillnaden, som också är signifikant, går att se i jämförelsen mellan just enpartistater 

och flerpartistater. Här går att se en tendens till att demokratiseringsprocessen har en 

större chans att utvecklas i flerpartistater (Teorell 2006, ss. 142-143). Militärregimer har 

även dem en tendens och därmed en större chans att demokratiseras i jämförelse med 

enpartistater (ibid. s. 9). Vidare visar resultaten att ekonomiska kriser är något som 

främjar den demokratiska utvecklingen i ett land. Det förklaras med stöd från annan 

forskning, att vid yttre påfrestning skapar krisen splittringar samt påfrestningar som 

genererar kraft till oppositionen. Dessutom fanns det ingen skillnad gällande 

demokratiskt uppsving mellan om ett land varit koloniserat eller inte, eller om det fanns 

betydande naturtillgångar och omfattande export (ibid. ss. 142-143).  

 

Vidare betonar Teorell vikten av en rådande pressfrihet som betydande för demokratins 

förutsättningar. Här poängterar han dock att om pressfriheten ska få en demokratisk 

genomslagskraft, bör landet redan ha inlett en liberaliserande demokratisk process. 
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Alltså bör demokratiska grundvärderingar redan vara någorlunda etablerade, för att 

pressfriheten ska få genomslagskraft (Teorell 2006, s. 7).   

 

Teorell sammanfattar sin forskning kring demokrati och institutioners roll genom att 

påstå att dess institutionella struktur faktiskt spelar roll i demokratiseringsprocessen, då 

förutsättningarna för att på ett fredligt sätt påverka demokratiseringsprocessen är olika, 

speciellt på ett långsiktigt plan. Elitens roll i en nation har en väldigt avgörande roll, 

framförallt sett över en kortare tidsaspekt (2006, s. 151).  

 

 

2.5 Sammanfattande teoridiskussion 
 

 

Acemoglu och Robinsons poängterar vikten av de ekonomiska och politiska 

institutionernas värde. I Afrikas situation handlar det om att en politiskt strukturerad stat 

ser till så att det finns politiska och ekonomiska möjligheter, samt rättigheter, för fattiga 

invånare. Författarna anser att det är viktigt att de får utveckla sina idéer och 

målsättningar, genom till exempel utbetalning av lån. Detta kan leda till en ökad 

kompetens bland befolkningen, som genom ökad ekonomisk möjlighet kan ta sig från 

fattigdom och misär till en förbättrad tillvaro och ökad kompetens. Acemoglu och 

Robinsons teori kring detta upplevs inflätad kring flera faktorer, men ändå tydlig. En 

symbios av de två skapar en positiv spiral, som genererar i frihet för individen och ett 

demokratiskt samhälle. Ett samhälle där individen får öppet säga sin åsikt och en medial 

öppenhet råder.  

 

Teorells koppling till hur olika regimer reagerar på yttre chocker berör även den 

demokratins möjligheter på sikt, men från en annan vinkel. Enligt honom finns det en 

större chans till demokrati, om det råder ett flerpartiläge, istället för enparti. I sin analys, 

som utgått från huruvida nationer reagerar på hur eventuell yttre chock, hävdar han att 

chansen är större för att demokratiska värderingar tar kraft i ett land som har en historia 

av flerpartisystem. En eventuell opposition har då större möjligheter att på ett fredligt 

sätt bryta igenom elitistiskt maktstyre och kan därmed växa sig starkare vid kris. 

Kopplingen mellan de två teorierna är deras fokus angående olika institutioners 

förutsättningar. Acemoglu och Robinson betonar vikten av att det råder en symbios, 
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mellan de ekonomiska och politiska institutionerna. Den stämmer väl in på Teorells 

analys, då en enpartistat anses ha en större obalans mellan institutionerna med ett 

smalare och icke inkluderande format.  

 

Den historiska aspekten som författarna specifikt belyser med kolonialtiden, har enligt 

dem olika effekter, där Teorell inte stödjer kolonialismens betydelse. Tvärtemot menar 

Acemoglu & Robinson att övergången till självständighet varit direkt avgörande, 

gällande institutionell kvalitet. På sikt har en stat en större chans att utse sig som 

demokrati om den centraliserade staten har tagit form tidigt och om strukturen av 

institutionerna har tillräcklig bärkraft. Här är behovet av rätt ledare med inkluderande 

inställning, enormt. Tvärtom om detta inte är fallet, tror författarna att det blir svårt för 

en nation att ta sig ur den negativa spiralen av auktoritärt ledarskap, som tenderar att 

fastna i strukturer som liknar enpartistaten, trots att nationen i fråga har ett fungerande 

flerpartisystem. Den centraliserade staten kan många gånger förknippas med ett 

toppstyrt styre, men det som författarna talar om är alltså den centraliserade 

grundstruktur, som skapar en basplatta av struktur och stabilitet för staten att kunna 

bygga på legitimitet och därmed demokratiska förutsättningar. En icke centraliserad stat 

skulle istället skapa oro och ostabila informella beslut, som tenderar att inkludera enbart 

ett fåtal av befolkningen. Kanske är det just här som Afrika har misslyckats, då 

problematiken från kolonialtiden finns kvar, med oroligheter och indirekt politik. Har 

rätt institutioner skapats, menar de att förutsättningarna är betydligt större för en 

demokratisk utveckling på lång sikt. Om den positiva spiralen inte har skapats innan 

självständigheten, är det enligt dem också svårt att bryta det mönster som kolonialtiden 

skapat. 

 

Acemoglu och Robinsons symbiosteori mellan de ekonomiska och politiska 

institutionerna är intressant, då detta också skapar en skillnad mellan politisk pluralism 

och den ekonomiska faktorn. Det vill säga, det kan vara lätt att generalisera pluralismen 

till många områden, istället för att tydligare bena upp gränser och dess effekter. Den 

extraherande formen kan tolkas som en indirekt politik, som på sikt motverkar en 

pluralism. Tvärtom kan den inkluderande formen lättare skapa institutionella krafter 

inifrån om en direkt politik, som har skapats utav en stabil centraliserad stat. Den 

extraherande ekonomin får svårt att klara sig med inkluderande institutioner. Tvärtom 

kan en nation föra en inkluderande ekonomi, styrt av extraherande institutioner. Jan 
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Teorell förhåller sig även han till de politiska institutionerna. Reaktionerna blir olika 

beroende på typ av regim och detta påverkar i sin tur demokratiutvecklingen i landet.  

 

Skillnaden som Teorell åskådliggör mellan enpartistat och flerpartistat är kanske inte i 

sig något förvånande. Dock är det intressant hur han belyser de olika regimerna reaktion 

på yttre chock och kriser, då Afrika som nation har en historik av komplexa sådana. 

Hans resultat är intressant som en bidragande aspekt gällande de två nationerna, då de 

haft olika regimutvecklingar sedan självständighet. 

Intressant är också Staffan I. Lindbergs teori om den öppna valens antal, som tidigare 

nämndes i tidigare forskning, men som upplevs relevant att diskutera. Författarens 

funderingar kring valen, upplevs vidröra de kriterier som handlar om pluralism och 

själva processen till att bli demokrati. Därmed kommer även Lindbergs teori att 

behandlas i analysen av de båda nationerna.  
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3 Empiri och analys av Ghana & Zambia 
 

 

Nedan följer en genomgång och analys av de båda länderna. Då tillgängligt material är 

tämligen omfattande, har information som ansetts mest relevant för studiens syfte valts 

ut, dels för att relatera till institutioners politiska funktion i samhället, men också för att 

komma så nära de faktorer, som teorierna anser bidra till ländernas övergripande 

demokratiutveckling. Begränsningen av material är här viktigt för studiens validitet, det 

vill säga att man mäter det man ska mäta (Esaiasson et. al 2013, s. 57). För att skapa en 

dynamik och lättfattlighet kommer de två nationerna direkt jämföras med varandra, 

gällande skillnader och likheter, följt av sammanfattande analys.   

 

Med utgångspunkt i de olika teorierna, har en uppdelning gjort gällande de kriterier som 

de olika författarna anser vara primära för ett lands demokratiska förutsättningar. 

Tabellen visar de olika författarnas uppdelning, som kommer att fungera som ett 

jämförande verktyg i den kommande analysdelen.  

  

3.1 Tabell: Förutsättningar för demokrati 

 

Bättre Demokratisk  

Förutsättning 

Sämre Demokratisk 

Förutsättning  

Acemoglu & Robinson 

Inkluderande 

 Centraliserad Stat 

 Pluralism 

 

Extraherande 

 Icke Centraliserad Stat 

 Enparti-Stat 

Teorell 

 Medial Öppenhet 

 Fredliga Aktioner 

 

 Icke Medial Öppenhet 

 Våldsamma Aktioner 

Lindberg 

 Tre Öppna Fria Val 

 

 Ej Tre Öppna Fria Val 

Teoretiska Kriterier för Demokratisk Förutsättning 
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3.2 Historisk bakgrund 
 

 

Republiken Ghana är beläget på den västra sidan av Afrikanska kontinenten, längs med 

en kustremsa som redan på kolonialtiden kom att kallas Guldkusten. Just guldet, men 

även andra naturtillgångar såsom kakao och olja, står för en stor del av nationens 

ekonomi än idag. Självständighetsmässigt var de först i ledet, då den infann sig redan 

1957. Frihet har sedan dess varit en stor del av landets befolkning, som trots antalet 

militärkupper och diverse andra kamper genom åren, ständigt kämpar hårt för just 

friheten. Befolkningsmängden ligger idag på ca 26 miljoner invånare (Landguiden 

2016). Zambia är beläget längre söderut, i de centrala delarna av kontinenten. Landet är 

till ytan större än Ghana. I en jämförelse mellan de båda nationerna saknas det en 

kustremsa i Zambia och de har en något mindre befolkningsmängd, cirka 15 miljoner. 

Landet blev självständigt från Storbritanniens kolonisering 1964 och har sedan dess en 

brokig historia av problematik, som oftast relateras till maktmissbruk och korruption. 

Zambia var under kolonialtiden väldigt pressat och styrt av England, med väldigt få 

möjligheter till att överhuvudtaget kunna påverka politiska beslut utifrån egna 

värderingar (Landguiden 2016).  

 

Regimmässigt har de två nationerna gått olika vägar fram till demokratiserings-

processen påbörjades i början på 90-talet. Enligt boken The Fate of Africa, skriven av 

Martin Meredith så avsattes Ghanas president Nkumrah genom en militärkupp 1966. 

Landet har sedan dess kämpat med diverse problem, trots att marknadsekonomi och 

ordnade institutionella förhållanden verkade under flera perioder. Korruption och 

misslyckade civila regeringar och olika militärstyren har avlöst varandra (Meredith 

2005, s. 393). President Kenneth Kaunda styrde totalt över Zambias befolkning under 

en lång period, efter landets frigörelse från brittiskt kolonistyre, fram till 1991. Med 

diktatoriska medel förde han ett enpartistyre över befolkningen, som organisatoriskt och 

opinionsmässigt inte hade mycket att sätta emot (ibid. ss. 380-381).  
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3.3 Acemoglu och Robinson 
 

  

3.3.1 Centraliserad stat 

 

 

I boken The State of Africa, nämner Martin Meredith återkommande den brittiska 

kolonialtiden och dess olikheter. De västra delarna hanterades helt annorlunda, än de 

östra och centrala delarna av kontinenten. Specifikt i Ghana fick den inhemska 

befolkningen tidigt administrativa, institutionella uppgifter, som på sikt skapade allt 

högre befattningar inom de politiska institutionerna. Detta resulterade i ett tämligen 

stort försprång till de andra afrikanska nationerna, som koloniserades senare (Meredith 

2013, s. 11). Stora investeringsbelopp genomfördes med hjälp av internationella 

investeringar, vilket i sin tur skapade en mycket välmående kategori invånare i staten, 

som med tiden ökade på sin utbildning och kompetens. Med utbildning kommer 

kunskap och kraven ökar. Motståndet skapade så småningom en nationalistisk känsla 

som till slut drev britterna till att ge upp kolonin 1957, då Ghana bildades (Landguiden 

2016). Ghanas förmögenhet var god vid självständighetens intågande, då landet under 

nästan femtio års tid exporterat stora mängder kakao. Landet var dessutom högt rankat 

utbildningsmässigt, då exemplariska skolor fanns tillgängliga. Det fanns en homogen 

känsla bland befolkningen, med få etniska konflikter (Meredith 2013, s. 22). 

Självständighetskampen fördes av den blivande president Nkrumah, som snabbt blev 

folket frälsare (ibid. s. 23). Ghana var vid självständighetens införande, ”ett av de 

rikaste tropiska länderna i världen” , med stabil ekonomi, ett stabilt parlament med en 

tämligen tydlig politisk opposition (ibid. s. 27). 

 

Tittar man istället på Zambia så fanns det där en större problematik gällande formandet 

av en centraliserad stat. Komplexiteten med att hitta ett stabilt läge i de östra och 

centralt belägna nationerna var stor, då de koloniserades senare än de västra. Zambia är 

ett av de länder som fick kämpa extra med att integrera den inhemska befolkningen i 

politiken. Först 1948 valdes en person med afrikansk härkomst in för första gången i 

landets parlament (Meredith 2013, s. 78). Detta resulterade i att landet vid 

självständighetens införande hade få inhemska medlemmar, med tillräcklig erfarenhet. 

Den lokala befolkningen saknade både utbildning och erfarenhet, då det var mestadels 
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brittiska kolonisatörer som satt på de administrativa posterna. Skillnaden här är också 

stor mellan Västafrika och Centralafrika, då västsidan mycket tidigare hade inhemsk 

befolkning som valts in på institutionella poster. I Zambia handlade det om enbart 

månader mellan en valbar regeringsprocess och självständighet (Meredith 2013, s. 91). 

 

 

3.3.2 Sammanfattande analys av centraliserad stat 

 

 

Man kan tydligt se att Ghana från början har haft helt andra förutsättningar, än Zambia. 

Även om bådas historia har kantats av konflikter, har grundförutsättningarna visat sig 

olika. Ghana skapade tidigt en centraliserad och stabil politisk institutionell verksamhet, 

då den lokala befolkningen tidigt fick medverka och utvecklas. Zambia, som 

koloniserades efter Ghana lyckades inte skapa det lokala stödet bland befolkningen, då 

de inte alls i samma utsträckning tilläts medverka politiskt. Den inhemska befolkningen 

i Ghana fick tidigt möjlighet att utbilda sig och skapa sig en egen framtid, medan 

Zambias befolkning istället fick kämpa med konflikter och inbördes stridigheter. Den 

centraliserade staten med juridisk stabilitet och kunskap kan därmed redan vid 

självständigheten tolkas ha hamnat på fel kurs i Zambia.  

 

 

3.3.3 Pluralism 

 

 

Författaren Paul Nugent menar att ledarna i Ghana, generellt, över tid haft en avig 

inställning till flerpartisystem och en pluralistisk öppenhet. Både Nkumrah och andra 

historiska ledare  har drivit en militärisk enpartiregim, med en skrämseltaktik mot 

flerpartisystem och pluralism. Bland annat Rawlings och NDC (National Democratic 

Congress) vann röster genom att propagera faran med flerpartisystem, som enligt dom 

skapar en marknadsstyrd politik (Nugent 2004, s. 418). Martin Meredith menar att 

Rawlings hade full kontroll på det han i ett senare skede fick reformera, samt att han såg 

till att folkets krav på inkluderande politik och pressfrihet formades i en konstitution 

som designades av hans egna partikollegor. Han såg även till att ge sig själv amnesti i 

detta dokument. Partierna fick dessutom enbart sex månader på sig att förbereda den 

kommande valkampanjen, vilket blev en fördel för Rawlings, vars parti ännu en gång 
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sågs som segrare och förblev det dominanta enda partiet fram till millennieskiftet, 

(Meredith 2013, ss. 393-394).  

 

Zambia har däremot i jämförelse haft ett annat regimstyre, med få militära krafter. I  

stället skapade President Kaundas enpartistyre i över 25 år en stram politik, med små 

förutsättningar till att skapa ett pluralistiskt samhälle (Meredith 2013, s. 380). All 

opposition var förbjuden mellan 1979 och demokratiseringen, där Kaunda styrde 

politiska institutioner med järnhand (Landguiden 2016). Det första fria valet 1991 

skapade dock en demokratisk process med fria val. En process som föll tillbaka under 

de efterföljande årens konflikter. Dock behöll det nybildade partiet MMD (Rörelsen för 

Flerpartidemokrati) makten fram till och med 2011, trots oroligheter. Sedan dess har PF 

(Patriotiska Fronten) behållit makten, så även vid det senaste valet i år (Landguiden 

2016). MMD:s långa tid vid makten har dock varit kantad av politiska interna 

konflikter, där växande oppositioner snabbt har hävts genom institutionella, strategiska 

omfördelningar av poster. Trots konflikter anses Zambia ha genomfört öppna och 

demokratiska val, sedan demokratiseringens start. Trots fria återkommande val, uppnår 

Zambia ej de kriterier som krävs för demokrati (Landguiden 2016). 

 

 

3.3.4 Sammanfattande analys av pluralism 

 

 

Pluralismens möjligheter har varit begränsade i både Ghana och Zambia. Ghana som 

militärstat och Zambia som en enpartistat. Vid demokratiseringens intåg på 90-talet 

genomfördes i båda nationerna fria öppna val. Ghanas tidigare militära dominans 

utsattes för folkets önskan om en rättvisare tillvaro, vilket ledaren Rawlings så 

småningom också fick ge vika för. Zambias enpartistyre visade sig ha ett starkare fäste 

över folket, där de exkluderande politiska krafterna höll i sig, med få chanser för folket 

att utöva sina medborgerliga rättigheter. 
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3.4 Jan Teorell 
 

 
3.4.1 Fredliga aktioner och medial öppenhet 

 

 

Som ett resultat av de oroligheter som de olika militärregimerna skapat i Ghana under 

en lång period efter självständigheten, växte sig olika organisationer allt starkare under 

70- och 80-talet. De bestod av politiker och representanter från olika frihetsrörelser. 

Tillsammans hade olika grupperingar skapat en kraft att driva landet mot mer rättvisa, 

demokrati och frihet, bland annat genom rörelsen MFJ (Movement for Freedom & 

Justice). Även om organisationen inte fullt ut lyckades då med sitt syfte, skapades ändå 

ett yttre tryck och vilja från befolkningen att förändras. Detta skriver Paul Nugent i sin 

bok Africa Since Independence (2004, s. 418). Trots de fria valen i Ghana förekommer 

omfattande protester speciellt kring utlysta val, men de går oftast relativt fredligt till och 

det rapporteras sällan om våldsaktioner. Korruption och missnöje baseras många gånger 

på effekter av hög inflation på grund av sjunkande oljepriser. Då oljan är den viktigaste 

naturtillgången i landet, påverkas befolkningen starkt vid prisförändringar. Pressfriheten 

i landet är accepterad på alla nivåer, där det finns flera dagstidningar, som på olika sätt 

sägs representera olika oppositionspartier. Yttrandefrihet råder bland landets befolkning 

(Landguiden 2016). 

 

Redan innan demokratiseringsprocessen startade i Zambia, fanns det få möjligheter för 

organisationer att uttrycka sig. Istället kantades 80- talet av våldsamma upplopp från 

medborgare (Nugent 2004, ss. 403-404). President Frederick Chiluba tog över på ett 

fredligt sätt vid det första öppna valet, men fortsatte i samma kontrollerande spår som 

sin företrädare Kaunda. Även idag kantas Zambias politik av protester och våldsamma 

upplopp. Landets president fortsätter att kontrollera mycket av den mediala världen, 

genom att förhindra journalister från att kommentera valkampanjer och 

samhällsdebatter fritt. Senast i augusti i år, stängdes olika tv-kanaler av, då den ansågs 

ta parti för oppositionen. Kravaller och dödsoffer tillhör vanligheter i landet. Politiskt 

sett fängslas ofta representanter för oppositionspartier, för att ha sagt sin åsikt 

(Landguiden 2016). 
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3.4.2 Sammanfattande analys av fredliga aktioner och medial öppenhet  

 

 

Zambia har sedan självständigheten kantats av stökiga konflikter. Redan under 

kolonialtiden var Zambias befolkning förtryckt, med liten chans att utvecklas och 

uttrycka sig, något som än idag finns kvar, då pressfriheten är mycket begränsad, 

jämfört med Ghana. Trots ett flerpartisystem, finns problematiken kvar i Zambia, med 

högt missnöje, våld och förtryck. Ghanas opposition växte sig starkare och accepterades 

tidigare, än i Zambia. Här kan man se ett ganska tydligt samband till de båda 

nationernas utvecklingsmässiga olikheter. Den mediala öppenheten och pressfriheten 

som råder i Ghana, har också påverkat dess demokratiska utveckling, till att idag 

faktiskt skilja sig från Zambia. Att genom fredliga aktioner försöka påverka politiken i 

landet, har befolkningen belönats med en högre demokratisk vardag och trygghet. 

 

 

 

3.5 Staffan I Lindberg 
 

 
3.5.1 Tre fria val  

 

 

Ghana ansåg demokratiseras, med valet 1992. Nya reformer och partibildningar 

skapades då det gamla militärstyret upplöstes. ”Rawlings-inspirerade” anhängare 

bildade det än idag dominerande partiet NDC, som med en alltmer växande opposition 

från NPP, blev besegrade vid valet 2000. NDC accepterade nederlaget och därmed hade 

landets historiskt sett första riktigt demokratiska val genomförts. (Landguiden 2016) 

Oppositionspartiet NPP:s (National Patriotic Party) åtta år vid makten fram till 2008 

präglades av stor framgång, då stora förbättringar gjordes inom skola sjukvård och 

andra viktiga institutioner såsom jämlikhet. Även åtgärder och granskningar gjordes 

gällande korruption. Sedan 2008 har NDC återigen varit vid makten. Denna period har 

följts av stundtals stort missnöje kring både ekonomi och strukturen i landet, då flera 

institutioner anklagas för att ta emot mutor, däribland rättsväsendet (Landguiden 2016).  

 

Sedan 1991 fram till valet 2011, var MMD det ledande partiet i Zambia, med president 

Chiluba som partiledare. År 2011 besegrades de för första gången av PF ( Patriotiska 
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Fronten), som också vann valet i augusti, 2016. President Lungu såg då snabbt till att 

tillsätta flera av sina poster med medlemmar från  oppositionen, vilket kan anses släta ut 

debatten i landet mellan de två stora partierna. Detta anses vara ett taktiskt sett att 

dämpa det uppror som råder mellan landets olika befolkningsgrupper. Trots strukturell 

oordning anses ändå Zambia ha genomfört acceptabla fria val, sedan självständigheten 

(Landguiden 2016). 

 

 

3.5.2 Sammanfattande analys av ”tre fria val” 

 

 

I en jämförelse ser man här inga stora skillnader, gällande valstrukturen. Båda 

nationerna har genomfört minst tre öppna val, trots anklagelser om korruption och 

valfusk. Det som är intressant här är att Zambia trots flertalet återkommande 

demokratiska val, fortfarande inte kan titulera sig som en demokrati.  

I dagsläget anses dock Ghana vara ett fritt land, gällande demokratiska aspekter. Dock 

har deras senaste val 2016 resulterat i en seger för oppositionen, vilket inte är fallet i 

Zambia. Att en opposition tar över makten återigen, visar att det missnöje som finns får 

komma till tals. Trots Zambias historia av våldsamma protester segrade återigen den 

sittande regeringen, vilket skiljer sig från Ghanas valstruktur i jämförelse.  

 

Enligt Freedom House skala från 1 till och med 7, där 1 är mycket bra och 7 mycket 

dåligt, återfinns Ghana högt på de flesta kriterierna i jämförelse med Zambia (se bilaga). 

Ghanas valprocess anses tryggare med en högre grad av bland annat pluralism. 

Zambia däremot kantas av generellt lägre siffror, enligt Freedom House mätningar. 

Faktorer såsom pressfrihet och korruption är återkommande hinder specifikt kring valen 

(Freedom House 2015).  
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4 Resultat, Diskussion & Slutsats 
 

 

4.1 Kan Ghanas och Zambias olika demokratiutveckling förklaras 
genom institutionella teorier? 
 

 

Efter den empiriska analysen kan följande resultat rapporteras. Resultaten presenteras i 

den ordning som följts genom studien. Bedömningen ligger på om de olika kriterierna 

inom valda institutionella teorier, kan förklara de båda ländernas olika utfall.   

 

 Centraliserad stat vid självständighet= Kan förklara 

 

Acemoglu & Robinsons teori om ett samband mellan själva självständighetsprocessen 

och respektive nations grundläggande institutionella stabilitet, visar sig i den här studien 

stämma bra överens. Både Ghana och Zambia anses bekräfta teorin, då Ghana hade en 

avsevärt större stabilitet vid självständighetens påbörjan, än Zambia, vars institutioner 

var långt ifrån etablerade och stabiliserade. Den centraliserade statens grundande innan 

självständighet, verkar därmed vara en viktig faktor och förutsättning gällande den 

afrikanska demokrati-processen. 

 

 Pluralism= Kan förklara  

 

Båda Ghana och Zambia har visat problem vid liberaliseringens intåg på 90-talet, men 

kan idag anses ha utvecklats på ett betydligt stabilare sätt i Ghana, där en opposition är 

mer tillåten. Ghana visar också färre rapporter angående anklagelser om fusk och 

korruption. Trots att Ghana idag är en demokrati, med pluralistiskt sett höga betyg, så 

dröjde pluralismen i landet. Det var enbart ett parti som styrde mellan 1992 och fram till 

år 2000. Positivt här är ju att oppositionen direkt segrade, vilket ger tecken på öppenhet 

och pluralism. Pluralismen antas ju generellt väga tungt och ingår i begreppet 

inkluderande institutioner, men kan ändå precis som Huntington påstår, dölja sig bakom 

liberaliserande fasader, med tydliga brister. Det är något som Zambia visar starka 

tendenser på genom kontroll av opposition. En faktor som enligt Huntington hindrar 

pluralismen. 
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 Fredliga Aktioner & Medial Öppenhet = Kan förklara 

 

Ghanas demokratiseringsprocess har gått betydligt lugnare till med fredligare aktioner 

och en helt medial öppenhet. Jan Teorells teori om regimers motståndskraft mot yttre 

chock kan i detta fall bekräftas, om man ser till vilken struktur de båda nationerna hade 

innan demokratiseringen inleddes officiellt. Enligt Teorell så är motståndskraften mot 

demokrati starkare i enpartistater, jämfört med militärstater, vilket bekräftar Zambias 

situation idag. Zambia har historiskt i stort sett enbart styrts genom en enpartiregering, 

jämfört med Ghanas mer vikt mot militärregimer. Zambias mer komplexa situation 

idag, kan därmed härledas till de kriterier, som Teorells teori syftar på. Zambias 

problematik med våldsamma aktioner lever kvar än idag, där dessutom pressfriheten är 

starkt begränsad. 

 

 Tre Fria Val= Kan ej förklara 

 

Staffan I Lindbergs teori om gällande vikten av tre fria återkommande val, kan ej 

bekräftas utifrån den här studiens resultat. Trots att Ghana och Zambia har uppfyllt 

kriteriet, så brister Zambia i demokrati. Alltså finns det inte tillräckligt med styrka i 

författarens argument, gällande den här studiens valda nationer.  

 

 

4.2 Slutsats 

 

 

Sammantaget kan valda teorier kring institutioners betydelse stämma in och därmed 

anses bekräfta de båda ländernas olikheter, utvecklingsmässigt. Ett medvetet val har 

varit av utrymmesskäl att utelämna en ännu djupare analys av kriterierna. Kriteriet 

ekonomi har inte djupare analyserats, men finns invävd och omnämnd i analysen av de 

politiska institutionerna, som varit studiens huvudfokus. Man kan tydligt utläsa av 

analysen att Ghanas framgång har utvecklats från ett lugnare politiskt klimat och den 

pressfrihet som har fått ett fast grepp i nationen. Det motsatta kan tydligt tolkas utifrån 

Zambias svagare demokratiresultat, där pressfriheten ej fått slå rot och där avsaknad av 

fredliga aktioner är en vanligt förekommande faktor. 
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Det som kan tolkas utifrån vald institutionell teori, är vikten av den komplexa 

dynamiken inom institutioner som kan växa fram. Något som också nämns av 

författarna i studien. Slutsatsen är även en ökad insikt om det komplexa gällande en 

liberaliseringsprocess, som inte nödvändigtvis resulterar i demokrati. Fasader som 

byggs upp gör det än mer komplext för nationer att utvecklas i rätt riktning. Den här 

studien visar här vikten av att tidigt bygga upp en stabil institutionell grund. En grund 

som för Ghana på sikt har genererat i en stabilare demokrati. 
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5 Framtida Forskning 
 

 Även om demokratiprocesser är ett komplext och vidsträckt område, finns det 

intressanta aspekter att ta med sig ifrån den här studien. Att ytterligare undersöka 

afrikanska stater, gällande de ovan nämnda kriterierna, upplevs intressant. En fallstudie 

med ett utökat antal analysobjekt kan skapa en generaliserbarhet, som saknas i den här 

studien. På grund av demokratins många ansikten, skulle det även vara intressant att 

vidare gå in på en mer detaljerad uppföljning av till exempel pressfriheten, som är en av 

flera starka kandidater till att förklara skillnader i utfallen av de undersökta nationerna. 

Intressant är också den historiska aspektens betydelse för nationers demokratiutveckling 

över tid. Här kan eventuellt en processpårning över tid kunna komplettera med 

intressanta aspekter till demokratiforskning. Ghana verkar kunna dra nytta av den 

institutionella stabilitet som skapades väldigt tidigt. Att i framtiden forska mer kring 

betydelsen av institutioner är därmed intressant. 
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Tabell 1.1 Övergripande resultat av Freedom House resultatindex, gällande 

Demokrati och Frihet. 

 

 

Frihet och Demokrati 
enligt Freedom House 
1-7( 1=bra, 7=dåligt) 

Ghana Zambia 

Frihet                    1,5                    3,5 

Civila Rättigheter                    2 (47/60)                    4 (34/60) 

Politiska Rättigheter                    1 (37/40)                    3 (26/40) 

 


