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Abstract 

The purpose of this essay is to shed light on why the democratic developments in Botswana 

and Zimbabwe, despite their many similarities, have gone in very different directions. By the 

time of their respective independence, both countries proclaimed themselves democratic 

states. However, only Botswana succeeded in the transition, while Zimbabwe soon fell back 

into an autocratic regime. The method used is a comparative case study. By comparing the 

cases Botswana and Zimbabwe in according to five selected democratic variables, this 

method makes it possible to explain why only Botswana succeeded. The research questions 

are: How have Botswana’s and Zimbabwe’s respective democratic transitions happened? 

What factors have influenced and guided the direction of the democratic development in 

Botswana and Zimbabwe? The following democratic variables will guide the comparison: 

“Economic development”, “Market economy”, “Strong middleclass”, “External influences” 

and “Political leaders dedicated to democracy”.  

  The results show considerable differences between the democratic transitions of 

Botswana and Zimbabwe as regards all the selected democratic variables. The comparative 

method thus proved to be an effective tool to explain the democratic development in the two 

countries investigated in this case study. However, these factors potentially just scratch the 

surface and, in a theory-developing spirit, more democratic factors can broaden the 

explanation even more.  
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1. Inledning 

Under perioden 1974-1990 sköljde en demokratiseringsvåg in över den afrikanska 

kontinenten. Att många afrikanska länder valde att utropa sig som demokratiska stater just då 

berodde, enligt forskaren Samuel Huntington, på en kombination av förändringar i 

världspolitiken som vid denna tid skapade goda förutsättningar för demokratisk utveckling. 

Detta skedde alltså inte bara i Afrika utan var ett fenomen som under perioden återfanns runt 

om i hela världen (Huntington 1991:45). Men att ett land utropar sig som en demokrati är 

ingen garanti för någon direkt demokratisk succé, vilket historian tydligt bevisat. Medan vissa 

länder på den afrikanska kontinenten tagit stora steg mot ett väletablerat demokratiskt styre, 

har andra istället varit betydligt mindre framgångsrika och snarare fått en helt motsatt 

utveckling mot ett autokratiskt styre (Cheeseman 2015:168). Ingen ensam orsak kan förklara 

varför ett land men inte ett annat lyckas med den demokratiska transitionen. En demokratisk 

utveckling beror alltid på en kombination av orsaker och det kan därför ibland vara svårt att 

förklara varför just ett land framgångsrikt har demokratiserats men inte ett annat (Huntington 

1991:38). Det blir därför extra intressant när länder som inlett en demokratiseringsprocess 

dessutom är väldigt lika varandra, men ändå fått olika resultat. Ett bra exempel på just detta 

fenomen är de båda grannländerna Botswana och Zimbabwe i södra Afrika. Trots att båda 

länderna i samband med sina respektive självständighetsförklaringar är utropade demokratier 

med liknande grundförutsättningar för att lyckas med transitionen, ser länderna idag väldigt 

annorlunda ut. Även om Botswana har mycket kvar att jobba på för att räknas som en 

fulländad demokrati i jämförelse med exempelvis Sverige, så har landet kommit betydlig 

längre i den demokratiska transitionen än sitt grannland Zimbabwe och beskrivs ofta som en 

demokratisk framgångssaga i Afrika (Cheeseman 2015:49). Zimbabwe ses i jämförelse 

snarare som ett demokratiskt sorgebarn där utvecklingen sedan självständighetsförklaring och 

utropandet av ett demokratiskt styre gått i en helt motsatt riktning. Denna utveckling har gjort 

att landet idag snarare ses mer som en autokratisk enpartistat än någon form av fungerande 

demokrati (Cheeseman 2015:136). Att länderna kommit olika långt i den demokratiska 

utvecklingen visar sig inte enbart i hur demokratin efterlevs av ländernas regimer utan 

framgår även i undersökningar gjorda av organisationen Freedom house. Denna organisation 

ägnar sig åt att analysera hur långt länder kommit i den demokratiska utvecklingen med fokus 

på nivåer av mänskliga och politiska fri- och rättigheter i länderna. I dessa undersökningar 

framgår det tydligt att Botswana kommit betydligt längre än Zimbabwe vad gäller just detta 
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(Freedom House, 2016). Ur ett statsvetenskapligt syfte blir det därför intressant att undersöka 

och försöka förklara varför dessa två grannländer utvecklats åt så olika håll. Detta trots att 

länderna har mycket gemensamt, bland annat i form av en gemensam historia som gamla 

brittiska kolonier och en liknande religiös fördelning med religionsfrihet i länderna. Båda 

länderna hade dessutom vid tiden för sina respektive självständighetsförklaringar goda 

förutsättningar för en ekonomisk utveckling i form av stora naturresurser, något som ofta visat 

sig vara en viktigt faktor för en lyckad transition (Lipset 1959:75). Så vad beror det då på att 

demokratiseringsprocessen i de båda länderna Botswana och Zimbabwe trots många 

gemensamma grundförutsättningar ändå gått åt så olika håll? Hur kommer det sig att just 

Botswana lyckats med transitionen till en fungerande demokrati medan Zimbabwe snarare 

utvecklats åt det motsatta hållet? Inom demokratiseringsforskningen har det betonats att det 

finns en mängd variabler som kan förklara varför en demokratiseringsprocess ägt rum eller 

inte (Huntington 1991:37). Det är återigen viktigt att poängtera att ingen av dessa variabler på 

egen hand kan avgöra om ett land blir demokratiskt eller inte, men kanske kan en 

undersökning med ett selektivt urval av dem ge en tydligare bild av fenomenet. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av ett selektivt urval av fem 

demokratiseringsvariabler försöka bringa klarhet i varför landet Botswana lyckats bättre med 

sin transition till en demokrati än Zimbabwe trots ländernas liknande grundförutsättningar. 

Genom att sätta de oberoende variablerna i perspektiv mot fallen Botswana och Zimbabwe, 

ska en jämförande analys förhoppningsvis kunna ge en tydligare bild av fenomenet. 

De frågeställningarna som kommer styra arbetet är följande: 

- Hur har Botswanas och Zimbabwes respektive transitioner sett ut? 

- Vilka faktorer kan ha påverkat och styrt utvecklingen av Botswanas och Zimbabwes 

respektive demokratiseringsprocesser? 

 

1.3 Avgränsningar 

På grund av uppsatsens begränsade storlek, samt den stora mängden tillgänglig information 

finns det en rad nödvändiga avgränsningar som behöver göras. Denna uppsats kommer därför 

inte fördjupas inom ländernas respektive historia, utan kommer begränsas till de delar av 

historian som faktiskt tillför kunskap om fallens respektive förhållanden vid självständigheten 

och därmed starten för transitionen. På grund av detta kommer det att vara en tidsavgränsning 
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i uppsatsen som sträcker sig från 1900-talets början och framåt där endast händelser som är 

relevanta för landets demokratiska utveckling inkluderas. En annan avgränsning rör valet av 

antal oberoende variabler att testa gentemot fallen. Detta har fått anpassas efter tillgängligt 

utrymme, och har därför begränsats till fem variabler. Självklart finns det fler än enbart fem 

variabler som skulle kunna appliceras på fallen, men utifrån utrymmet i arbetet måste en 

avgränsning göras för att både tid och plats ska finnas för en fullständig analys av samtliga 

utvalda variabler. Dessa variabler är ”Ekonomisk utveckling”, ”Marknadsekonomi”, ”Stark 

medelklass”, ”Extern aktörspåverkan” och ”Politiska ledares hängivelse till demokrati”. Se 

1.4 metod och material för motivering av variabler. 

 

1.4 Metod & Material  

Denna undersökning kommer grunda sig i Samuel P. Huntington’s teori om hur en orsak på 

egen hand aldrig kan avgöra huruvida ett land demokratiseras eller inte (Huntington 1991:38). 

Detta har lett till en vilja att undersöka och försöka förklara varför Botswana och Zimbabwe 

trots stora likheter ändå fått så olika resultat i transitionen till ett demokratiskt styre. 

Ambitionen är att ett selektivt urval av demokratiseringsvariablerna i Huntingtons bok ”The 

third wave” ska kunna ge en klarare bild av varför Botswana klarade transitionen till en 

demokrati så mycket bättre än Zimbabwe. Med att urvalet av variabler har skett selektivt 

menas att utifrån de tillgängliga variablerna har de som ansågs vara mest relevanta för de 

aktuella fallen valts ut. Även om alla demokratiseringar sker genom en kombination av 

orsaker, är inte alla av betydelse för samtliga fall. Bara för att exempelvis protestantismen haft 

en stor inverkan för den tidiga demokratiseringen i Europa, betyder inte det att 

protestantismen även varit en viktigt faktor för demokratiseringen i Afrika (Huntington 

1991:34). Valet av oberoende variabler har därför gjorts utifrån redan erhållen information 

om de båda fallen samt om afrikansk demokratisering i stort. Detta har skett genom att 

resonera fram vilka av de tillgängliga variablerna som rimligen skulle kunna förklara 

skillnaden i demokratiseringen hos fallen Botswana och Zimbabwe. Detta innebär inte att det 

endast var dessa fem variabler som skulle kunna vara relevanta och applicerbara för 

undersökningen, utan att det var dessa som ansågs vara de mest relevanta med avseende på 

den begränsning som arbetets storlek innebar. Variablerna som ur ”The third wave” valdes ut 

för att förklara varför Botswana och inte Zimbabwe lyckades med demokratiseringen är 

”Ekonomisk utveckling”, ”Marknadsekonomi”, ”Stark medelklass”, ”Extern aktörspåverkan” 

och ”Politiska ledares hängivelse till demokrati”. Dessa variabler kommer samtliga att 
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användas i arbetet för att försöka förklara skillnaderna i ländernas demokratiseringsprocesser. 

På grund av arbetets begränsade storlek kommer dock variablerna ”Marknadsekonomi”, 

”Stark medelklass” och ”Ekonomisk utveckling” slås ihop. Dessa tre variabler hade, med mer 

utrymme gått att utförligt undersöka var och en för sig, men eftersom variablerna lätt går att 

relatera till varandra känns det legitimt med en i hopslagning av dem i detta arbete. 

Framväxten av en stark medelklass är exempelvis beroende av någon form av ekonomisk 

utveckling i landet samtidigt som den ekonomiska utvecklingen påverkas av den ekonomiska 

strategin, d.v.s. om landet kanske använder sig av en öppen marknadsekonomi eller någon 

annan ekonomisk strategi. Dessa tre variabler kommer därför fortsättningsvis gå under den 

samlade benämningen ”ekonomisk utveckling”, där samtliga kommer beröras. Variablerna 

”extern aktörspåverkan” och ”politiska ledares hängivelse till demokrati” kommer fortsatt 

undersökas under separata rubriker.  

  Motiveringen till valet av just dessa faktorer är först och främst att en 

ekonomisk utveckling kan ha en mycket stor inverkan på huruvida demokratisering i ett land 

kommer att lyckas eller inte (Diamond 2008:96). Det blir därför, med tanke på hur stora 

mängder naturresurser det finns i båda länderna, relevant att undersöka hur den ekonomiska 

situationen såg ut vid tiden runt transitionen, och hur det i så fall potentiellt påverkat den 

demokratiska utgången för de båda fallen.  

  Att ett land har stora mängder naturresurser behöver dock inte garantera någon 

ekonomisk utveckling eller demokratisk succé på något sätt. Även ett lands val av ekonomisk 

strategi kan ha en mycket stor inverkan på den ekonomiska utvecklingen och på så sätt 

påverka riktningen på den demokratiska utvecklingen. Antagandet av en öppen 

”marknadsekonomi” har genom historien ofta visat sig gå hand i hand med just demokrati och 

demokratisk utvecklingen medan en mer kontrollerad planekonomi snarare förknippats med 

motsatsen. Detta är inte enbart genom de ekonomiska aspekterna utan även genom den 

liberala anda som den marknadsekonomiska modellen representerar (Badersten 1995:386).  

Även ett lands klassuppbyggnad kan påverka möjligheterna till en lyckad 

demokratiseringsprocess. En stark medelklass kan bland annat bidra till demokratisering 

genom organisering av grupper i samhället med större krav på mänsklig och politiska fri- och 

rättigheter (Huntington 1991:39). Det blir därför relevant att i en undersökning innehållande 

flera ekonomiska aspekter även undersöka den potentiella framväxten av en stark medelklass i 

länderna och dess potentiella inverkan på demokratiseringsprocessen.  

Vid en demokratisk transition är det inte ovanligt att länderna påverkas av olika 

externa aktörer i form av exempelvis andra regimer eller organisationer. Detta sker eftersom 
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aktörerna kan se en egen vinning i att den demokratiska utvecklingen i landet går åt det ena 

eller andra hållet. Det kan exempelvis handla om en diktatur som med rädsla för sin egen 

regims legitimitet hellre ser att andra länder förhåller sig autokratiska. Det är därför rimligt att 

anta att denna typ av externt tryck kunnat äga rum i fallen Botswana och Zimbabwe och 

därmed påverkat den demokratiska utvecklingen i länderna åt olika håll (Huntington 

1991:86).  

 För att en transition till en demokrati ska lyckas är det viktigt att det även finns 

ett starkt internt stöd för demokratiseringen bland landets framstående politiska ledare. 

Demokratiseringsvariabeln ”Politiska ledares hängivelse till demokrati” är därför en mycket 

relevant variabel att undersöka för att se om de politiska ledarna vid tiden för transitionen 

potentiellt påverkat riktningen på den demokratiska utvecklingen hos fallen (Diamond 

2008:91).   

  Vid val av metod för denna undersökning har flera aspekter tagits hänsyn till. 

Denna studie kommer gå under benämningen ”jämförande fallstudie”. En ren komparativ 

studie skulle till viss del kunna användas eftersom syftet är att jämföra Botswanas och 

Zimbabwes demokratiska transitioner. Men eftersom även enskilda undersökningar av de 

båda länderna kommer att göras baserat på de fem variablerna, blir detta arbete snarare en 

fallstudie med komparativa inslag (George&Bennet 2005:18). Detta val av metod tillåter 

enskilda, grundläggande undersökningar av fallen för att sedan kunna jämföra och analysera 

dess potentiella förklaringskraft till ländernas väldigt olika resultat i den demokratiska 

transitionen. Denna jämförande fallstudie kommer att vara av förklarande karaktär eftersom 

undersökningen går ut på att förklara ”varför” fallens  demokratiseringsprocesser skiljer sig 

åt. Vid en beskrivande studie är det istället frågor av stuket ”när”, ”var” och ”hur” som ligger 

i fokus, d.v.s. frågor som snarare beskriver ett förlopp än förklarar varför det skett (Esaiasson 

et al. 2012:36). I en så kallad teoriprövande studie sätter forskaren alltid en utvecklad teori i 

centrum för undersökningen och väljer sedan utifrån den med omsorg ut fall att testa teorin 

på, till skillnad mot en teorikonsumerande studie som istället sätter fallen i centrum för arbetet 

(Esaiasson et al. 2012:40). Fallen i en teorikonsumerande studie väljs därför inte ut för att 

testa huruvida en utvecklad teori stämmer eller inte, utan snarare av en vilja att undersöka 

något specifikt kring just de fallen (Esaiasson et al. 2012:41). Båda dessa typer av studier 

skulle kunna fungera teoriutvecklande, vilket innebär att analysen skulle kunna generera nya 

potentiella förklaringar till det undersökta fenomenet att testa i framtida arbeten (Esaiasson et 

al. 2012:42). Därför borde denna studie vara av både teorikonsumerande och teoriutvecklande 

typ. Detta på grund av att de utvalda fallen Botswana och Zimbabwe tydligt ligger i fokus för 
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arbetet och är utvalda för att förklara hur skillnaderna påverkat det demokratiska utfallet 

snarare än att bekräfta eller falsifiera en utvecklad teori. Den bör även vara teoriutvecklande 

eftersom ingen ensam faktor kan förklara varför demokratiseringsprocessen gått bra i ett av 

länderna men inte i de andra. Analysen bör därför kunna visa att andra 

demokratiseringsvariabler än de fem som valts ut i detta arbete även dem skulle kunna bidra 

med förklaringar till fenomenet. 

  Vid valet av fall och variabler för en jämförande fallstudie finns det olika 

tillvägagångssätt att överväga. Två av dessa sätt kallas för mest lika-design och mest olika-

design. Skillnaden mellan dessa designer rör alltså just hur urvalet av fall för undersökningen 

kommer att gå till och vilka variabler som kommer stå i fokus för urvalet. Hur urvalet går till 

framgår till viss del i namnet på urvalsmetoderna. Vid en mest lika-design är utgångspunkten 

att fallen ska vara så lika som möjligt, och vid en mest olika-design så olika som möjligt. 

Vilken variabel fallen ska vara lika respektive olika på är dock flexibelt och kan variera från 

undersökning till undersökning. I denna teorikonsumerande undersökning kommer 

exempelvis mest lika-designen användas trots att fallen skiljer sig åt på den beroende 

variabeln och att värdet på de oberoende variablerna inte är känt. Detta eftersom fallen valts 

ut utifrån förkunskap om andra gemensamma variabler som exempelvis geografisk position 

och mängden naturresurser i länderna. Man skulle kunna säga att det som används här är en 

slags bakåtvänd mest lika-design. Ett tillvägagångssätt som innebär att eftersom värdet på 

fallens beroende variabel (demokratiseringen) är känd, men inte värdet på de utvalda 

oberoende variablerna. Istället läggs fokus på att studera just hur de oberoende variablerna 

skiljer sig åt mellan fallen, för att se om de eventuella skillnaderna i de oberoende variablerna 

på något sätt kan förklara varför fallen skiljer sig åt hos den beroende variabeln. Denna metod 

bör vara lyckad eftersom skillnaden hos den beroende variabeln mellan fallen är så pass hög. 

Det finns annars en risk om skillnaden mellan fallens beroende variabel är för liten att styrkan 

i de oberoende variablerna förklaringskraft överskattas (Esaiasson et al. 2012:103). I mest 

lika-designen är det annars vanligt att välja fall som är lika i alla de oberoende variablerna 

förutom en och skiljer sig i den beroende variabeln (George&Bennet 2005:50). Dock 

eftersom en ensam oberoende variabel ändå inte kan förklara varför en 

demokratiseringsprocess skett på ett ställe men inte ett annat, kan valet att studera skillnaden 

mellan flera oberoende variabler motiveras som det enda möjliga sättet att få fram en legitim 

förklaring till fenomenet. Om man sätter mest lika-designen i perspektiv mot mest olika-

designen framgår det ännu mer varför det anses att mest lika-designen är rätt väg att gå. Vid 

mest olika-designen väljs nämligen fall ut som är olika i alla utom en oberoende variabel, men 
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som ändå har samma värde på den beroende variabeln för att kunna se huruvida det är den 

oberoende variabeln som påverkar den gemensamma beroende variabeln (George&Bennet 

2005:51). Detta tillvägagångssätt lämpar sig alltså inte för denna undersökning då själva 

syftet med undersökningen är att försöka förklara varför den beroende variabeln 

”demokratiseringen” skiljer sig åt mellan fallen trots likheterna. 

  Det material som kommer att användas i arbetet kommer till stor del bestå av 

tidigare empirisk forskning i ämnet främst hämtat ur litteratur, men även från andra typer 

källor som visar sig relevant och trovärdig. Detta för att med så stor säkerhet som möjligt 

kunna få fram ett material som utifrån de valda variablerna och frågeställningarna kan bistå 

med en tänkbar förklaring till varför bara Botswana och inte Zimbabwe lyckades med 

demokratiseringsprocessen. Materialet som väljs ut kommer att behandlas med en kvalitativ 

analysmetod. Denna metod innebär förenklat att en mycket noggrann läsning av den utvalda 

textens delar möjliggör att fånga in det mest väsentliga i texten (Bergström&Boréus 2012:50). 

Materialet som väljs ut för undersökningen måste alltid behandlas källkritiskt. Det handlar 

exempelvis om att ifrågasätta om de påståenden som görs är pålitliga eller inte. Materialet 

som analyseras måste därför vara producerat av en oberoende person eller personer vars 

uppfattningar inte ska ha påverkats av andra yttre omständigheter (Esaiasson et al. 2012:42). 

För att vara säker på att materialet som används är korrekt och trovärdigt kommer därför all 

information att kontrolleras gentemot minst två andra källor. Om ett påstående i en källa inte 

bekräftas i någon annan källa bör påstående ifrågasättas. Denna metod för att samla in och 

analysera innehållet känns mer relevant för denna undersökning än exempelvis en så kallad 

kvantitativ metod som istället går ut på att mäta frekvenser. Det kan exempelvis handla om 

hur ofta olika begrepp och kategorier förekommer i en text (Esaiasson et al. 2012:197), något 

denna undersökning inte är ute efter att mäta.  

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats har inletts med ett första kapitel där en problembild, frågeställningar, syfte och 

metod målats upp. Detta för att ge läsaren en detaljerad bild av uppsatsen centrala innehåll 

samt hur arbetet kommer gå till för att erhålla innehållet och därmed hur de slutsatser som 

dras kunnat nås.  

  I uppsatsen andra kapitel som går under rubriken ”Tidigare forskning & Teori”, 

kommer en grundläggande genomgång av uppsatsens centrala demokratiseringsbegrepp, samt 

en kortare presentation av uppsatsens samtliga oberoende variabler och vad dessa konkret 

avser. Där kommer även en genomgång av den tidigare demokratiseringsforskningen ske, vad 
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den främst handlat om och hur den varit upplagd. Tanken är att detta avsnitt ska förse läsaren 

med de verktyg och den kunskap som krävs för en djupare förståelse av arbetet och 

demokratiseringsstudier i stort.  

 Det tredje kapitlet i uppsatsen går under rubriken ”Bakgrund & Empirisk 

genomgång”. Där kommer en kortare bakgrundshistoria av fallen Botswana och Zimbabwe 

presenteras varpå det material som utifrån de oberoende variablerna samlats in om de enskilda 

fallen sammanställs. Detta görs för att presentera fallens respektive grundförutsättningar för 

transitionen och för att verkligen tydliggöra hur fallen enskilt förhåller sig till de oberoende 

variablerna.  

     Det fjärde kapitlet kommer utgöra den jämförande delen av arbetet. Rubriken 

för detta kapitel kommer därför vara ”Jämförande analys”, och det är här en sammanställning 

görs av de skillnader som utifrån variablerna framgår mellan fallen Botswana och Zimbabwe. 

  Uppsatsen femte och sista kapitel går under rubriken ”Diskussion/slutsatser” 

och är utifrån syftet med uppsatsen potentiellt den viktigaste delen i arbetet. Det är här den 

slutgiltiga bearbetningen sker där slutsatserna kring de presenterade skillnaderna i analysen 

förhoppningsvis ska resultera i legitima förklaringar till varför Botswanas demokratiska 

utveckling lyckats bättre än Zimbabwes. Det är även i detta avsnitt som nya potentiella 

förklaringar i en teoriutvecklande anda eventuellt kan presenteras. 

 

2. Tidigare forskning & Teoretisk genomgång 

2.1 Tidigare forskning kring demokratisering 

Ända sedan demokratin grundades i det antika Grekland har det bland människor funnits vissa 

meningsskiljaktigheter kring delar av begreppet. Dessa rör främst olika tolkningsfrågor om 

exempelvis hur det i en demokrati är folket som ska styra. Vilka människor räknas i sådana 

fall till ”folket”? Måste folkstyret alltid lydas och vad gäller för de människor som inte aktivt 

deltar i politiken? (Held 2006:2) Trots att dessa meningsskiljaktigheter länge funnits kring 

begreppet verkar det ändå finnas en relativt god allmän uppfattning om demokratibegreppets 

mest fundamentala aspekter. Det kan exempelvis handla om hur det i en demokrati ska vara 

folket som styr makten och att människor i en demokrati även ska vara fria och ha rätten att 

styra över sina liv. Att de flesta människor verkar ha åtminstone någon form av uppfattning 

om vad begreppet demokrati innebär, märks även om man ser till stora delar av den tidigare 

demokratiseringsforskningen. Detta grundas på att det där istället tycks finnas ett stort fokus 



 

 9 

på att förklara och beskriva olika demokratiseringsprocesser och demokratiseringsnivåer, 

snarare än djupare genomgångar av själva grundbegreppet. Trots att det såklart finns gott om 

källor som på olika sätt även beskriver demokratibegreppet i stort (Held 2006:13), tycks det 

sedan en tid tillbaka ha varit en trend i att istället fokusera på just en fördjupning i länders 

olika demokratiseringsprocesser och hur långt länderna kommit i den demokratiska 

utvecklingen. Kanske beror detta stora fokus på demokratiseringsprocesser och olika 

demokratiseringsnivåer just på att grundbegreppet sedan länge ansetts vara så väl forskat på 

och att människor redan antas ha en rätt grundläggande förståelse av begreppets mest 

fundamentala innebörd. Det kanske är det så att forskare på grund av just detta ser ett större 

värde i att fokusera på andra aspekter än just begreppet i sig.  

  Vad det gäller forskningen om demokratiseringsprocesser handlar det om att 

belysa länders olika resor från ett styrelseskick till ett annat, något som man inom 

demokratiseringsforskningen kallar för en ”transition” (Nilsson 2005:67). Med forskning om 

demokratiseringsnivåer avses istället olika undersökningar om hur långt länderna kommit i 

demokratiseringsprocessen. Det rör då frågor om när ett land kan räknas som en fulländad 

demokrati, och vilka kriterier länder borde uppfylla för att räknas som en demokrati 

överhuvudtaget (Diamond 2008:294).  

  Transitionstudier handlar helt enkelt om att studera en demokratiseringsprocess, 

d.v.s. ett autokratiskt styrelseskicks väg till ett demokratiskt. Vid denna typ av studier läggs 

ofta fokus på att synliggöra de bakomliggande orsakerna till transitionen och vad som 

potentiellt skulle kunnat påverka dess utfall (Grugel 2014:31). Ett land som inleder en 

transition mot ett demokratiskt styre kommer inte automatiskt att räknas som ett demokratiskt 

land. Enbart en uttryckt vilja om att demokratiseras avgör inte om ett land ska ses som en 

demokratiskt eller inte, utan detta beror på om landet ifråga faktiskt når upp till de kriterier 

som finns för att kunna räknas som en demokrati (Dahl 1971:201). Det är därför viktigt att 

tydliggöra att det inom demokratiseringsforskningen finns en skillnad mellan begreppen 

demokratisering och liberalisering. Visst är det så att en demokratisering alltid innebär vissa 

liberaliseringar, men en liberalisering behöver inte på samma sätt alltid betyda att en 

demokratisering har inletts. Att ett land inför liberaliseringar innebär att landet genomför 

större eller mindre förändringar som på olika sätt förbättrar levnadsförhållandena för folket, 

exempelvis i form av ökade fri- och rättigheter (Haerpfer 2009:30). Det har dock förekommit 

att liberaliseringar använts av auktoritära stater som en sätt för att öka statsskickets interna 

och externa legitimitet och på det sättet därmed minska trycket på regimen. I dessa fall har 

alltså liberaliseringarna skett med helt andra avsikter än i ett steg mot en demokratisering 
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(Nilsson 2005:69). Man kan därför inom demokratiseringsforskningen dela upp 

transitionsbegreppet i två olika faser där den första transitionsfasen inleds när landet i fråga 

tar ett tydligt första steg mot en demokratisk reform. Denna fas avslutas sedan inte förrän en 

accepterad demokratisk nivå är nådd i landet och det är först då som landet kan ses som en 

demokrati överhuvudtaget. Den andra transitionsfasen inleds sedan när landet tar ytterligare 

ett steg i processen och börjar byta ut den något simplare etablerade demokratiformen mot en 

mer effektiv och djupare förankrad demokratiform. När ett land lyckats nå denna höga nivå av 

demokrati brukar man inom demokratiseringsforskningen säga att demokratin har 

konsoliderats (Nilsson 2005:67). 

  Inom demokratiseringsforskningen råder det idag ingen total enighet kring vilka 

kriterier som faktiskt bör uppfyllas för att en demokrati ska kunna ses som konsoliderad, och 

mycket av forskningen handlar därför om att komma fram till just detta. Man brukar inom 

demokratiseringsforskningen göra skillnad mellan en stabil demokrati och en konsoliderad 

demokrati. Med en stabil demokrati menas att det demokratiska styret i landet ska vara 

välfungerade med alla nödvändiga demokratiska institutioner, samt att det dessutom ska vara 

frekvent återkommande fria- och rättvisa val i landet. Man skulle kunna säga att den stabila 

demokratiformen rör de mer ytliga aspekterna av demokratin, men för att man ska kunna tala 

om en konsoliderad demokratiform krävs det utöver dessa faktorer att demokratin dessutom är 

djupt rotad hos befolkningen (Haerpfer 2009:158). Inom konsolideringsforskningen skiljer 

man därför ofta på begreppen institutionalisering och socialisering där båda begreppen är 

direkt nödvändiga för att man ska kunna tala om ett demokratiskt konsoliderat land. Med 

institutionalisering menas i detta fallet att landet exempelvis måste ha skapat ett 

välfungerande politiskt system, en rättsapparat och ett system mot korruption som gör att 

folket fortsatt behåller tron på det demokratiska systemet. Om landet inte lyckas bygga upp 

dessa grundläggande demokratiska institutioner råder det annars en risk att det demokratiska 

systemet förlorar sin legitimitet och tillslut faller tillbaka mot ett autokratiskt styre (Grugel 

2014:110). Begreppet socialiseringen avser i sammanhanget att demokratin ska ha integrerats 

in i samhället och kulturen på ett sätt som gör att folket som bor där börjat värdesätta det 

demokratiska systemet och de värderingar som demokratin står för (Diamond 2008:294). En 

konsoliderad demokrati innebär alltså en mer välutvecklad demokratiform som dessutom ska 

ha slagit rot djupt i samhället på ett sätt som befäst dess position som det enda riktigt 

åtråvärda systemet. Det är först i detta demokratiska stadie som man kan tala om en 

konsoliderad demokrati och därmed se den demokratiska transitionen som helt avlutad i 

landet (Nilsson 2005:83). 
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  Det finns flera varianter av demokratimodeller som är stabila men ännu inte ses 

som djupa konsoliderade demokratier. Ett exempel på en sådan är en så kallad valdemokrati. 

Denna demokratiform är väldigt grundläggande och innebär egentligen bara att samtliga 

medborgare i landet genom fria och rättvisa val ska ha rätten att välja sina ledare. Det ska helt 

enkelt vara den folkliga majoriteten som väljer fram den lagstiftande och verkställande 

makten i landet, ett resultat som med stöd i en konstitution måste respekteras (Nilsson 

2005:33). Ett exempel på en konsoliderad demokratimodell är Robert Dahls ”polyarki”. 

Skillnaden mellan dessa demokratiformer är att polyarkin ställer fler krav än enbart fria och 

rättvisa val i landet. I en polyarki ska det finnas en konkurrens mellan medborgarnas val av 

representanter präglad av fri opposition och pressfrihet. Folket ska dessutom ha rätten att 

kritisera regeringen och den rådande politiska situationen utan att riskera våldsamma åtgärder 

samt kunna gå med i och bilda olika organisationer som exempelvis politiska partier eller 

intressegrupper (Dahl 1971:11f). 

 

2.2 Tidigare forskning om demokratiseringsfaktorer 

Potentiella förklaringsfaktorer till en demokratisering råder det inom 

demokratiseringsforskningen ingen som helst brist på. En demokratisering beror alltid på en 

kombination av orsaker och alla demokratiseringsfall är mer eller mindre unika. Detta gör att 

det finns gott om dokumenterade demokratiseringsfaktorer som skulle kunna förklara varför 

ett land demokratiserats men inte ett annat. Tre forskare som på ett mycket framgångsrikt sätt 

presenterat och diskuterat olika potentiella demokratiseringsfaktorer är Samuel P. Huntington, 

Larry Diamond och Seymour Martin Lipset.  

 I Samuel P. Huntingtons bok ”The third wave” som ligger i fokus för detta 

arbete presenteras ett stort antal potentiella demokratiseringsfaktorer som var och en skulle 

kunna användas för att försöka förklara riktningen på ett lands demokratiska transition 

(Huntington 1991:38). Huntingtons demokratiseringsfaktorer innefattar en mängd olika 

aspekter inom demokratiseringsforskningen. Det handlar inte enbart om faktorer med 

uppenbara och tydliga kopplingar till demokratiseringar som exempelvis olika politiska 

ledares hängivelse till demokrati, utan innefattar även mer perifera aspekter som likväl kan ha 

haft en betydande inverkan på den demokratiska utvecklingen. Det handlar exempelvis om 

olika ekonomiska aspekter som exempelvis graden av ekonomisk utveckling, ekonomisk 

strategi och löneskillnader inom landet. Han tar även upp flera sociala faktorer som 

exempelvis frånvaron av feodalism i samhället, om det finns en starkt etablerad medelklass 
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och graden av läskunnighet och utbildning. Även religiösa och historiska aspekter finns med 

som potentiella förklaringsfaktorer till en demokratisering där exempelvis protestantismen 

och en historia som brittisk koloni presenteras som andra potentiella demokratiseringsfaktorer 

(Huntington 1991:37).  

   Även Larry Diamond presenterar i sin bok ”The spirit of democracy” flera 

typer av demokratiseringsfaktorer både på intern och extern nivå. På intern nivå går han  

bland annat igenom hur bristande legitimitet för auktoritära regimer potentiellt kan vara en 

bidragande faktor till att en demokratisk transition inleds (Diamond 2008:88). Även inre 

splittringar inom de auktoritära regimerna presenterar Diamond som ett exempel på interna 

faktorer där splittringen tillsammans med en civil mobilisering kan tvinga fram en 

demokratisk transition (Diamond 2008:91). Det är dock inte enbart olika brister hos 

auktoritära regimerna som kan tvinga fram en sådan transition. Larry Diamond beskriver hur 

även lyckade perioder med ekonomiska framgångar inom auktoritära stater i vissa fall lett till 

demokratiska transitioner. De ekonomiska framgångarna i de auktoritära regimerna har då 

inneburit förbättrade levnadsförhållanden och kunskaper hos befolkningen som på sikt 

medfört ökade krav på regimerna om en demokratisering i landet (Diamond 2008:95). Som 

externa demokratiseringsfaktorer nämner Larry Diamond bland annat olika typer av yttre 

påverkan och influenser från andra redan demokratiska länder som exempelvis USA eller 

olika pro-demokratiska organisationer (Diamond 2008:107). Det kan då exempelvis handla 

om fredliga möten där länder möts och talar om fördelarna med ett demokratiskt statsskick, 

men det förekommer även i form av hårdare påtryckningar där länder och organisationer både 

genom ord och sanktioner sätter hög press på auktoritära stater för förändring (Diamond 

2008:117).  

  Även Seymour Lipset presenterar i sin bok ”Economic development and 

political legitimacy” olika former av demokratiseringsfaktorer. Likt Huntington menar även 

Lipset att en ekonomisk utveckling är en mycket stark faktor för en lyckad 

demokratiseringsprocess (Lipset 1959:75) och han beskriver därför även hur andra faktorer 

relaterade till en sådan utveckling påverkar den demokratiska utvecklingen. Han behandlar i 

sitt arbete variabler som exempelvis graden av industrialisering, utbildning, urbanisering och 

rikedomar i länderna (Lipset 1959:78). Han förklarar därmed vilken inverkan de olika 

variablerna har och hur viktiga de kan vara för en lyckad demokratisk transition. 
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2.3 Presentation av demokratiseringsfaktorer 

Inför den kommande empiriska undersökningen där de utvalda demokratiseringsfaktorerna 

kommer sättas i perspektiv gentemot fallen Botswana och Zimbabwe, kan det vara bra att 

tydliggöra vad de olika faktorerna faktiskt innebär. I slutet av avsnittet kommer en tabell 

presenteras med en kortare summering av arbetets samtliga fem demokratiseringsfaktor. 

  

2.3.1 Ekonomisk utveckling 

Den första demokratiseringsfaktorn som kommer undersökas utifrån fallen är variabeln 

”ekonomisk utveckling”. Med ekonomisk utveckling menas att det antingen sker en ökning i 

de nationella intäkterna, eller att landets stärkt sin förmåga att generera inkomster till landet 

(Rees&Smith 1998:5). I denna faktor kommer därför ett stort fokus ligga på fallens 

ekonomiska förutsättningar vid tiden för transitionen, hur utvecklingen sett ut sedan dess och 

vad som eventuellt påverkat riktningen på utvecklingen. Det kommer handla om hur effektivt 

länderna har lyckats ta till vara på de resurser som funnits tillgängliga i landet, både i form av 

egna naturresurser men även olika former av bistånd från andra länder eller organisationer. 

Relaterat till hur effektivt länderna tagit vara på sina ekonomiska resurser kommer även 

korruptionsnivån i länderna undersökas då mycket korruption är en faktor som tidigare visat 

sig kunna dra ner länders ekonomiska utveckling på lång sikt (Nye 1967:421). Det kommer 

även ske en undersökning av ländernas ekonomiska strategier, d.v.s. om länderna valt att satsa 

på en fri marknadsekonomi eller en mer kontrollerad planekonomi och vilken potentiell 

inverkan detta haft på den ekonomiska utvecklingen. En fri marknadsekonomi har genom 

historien ofta kunnat förknippas med en god ekonomisk utveckling i flera länder och kan ofta 

relateras till demokratin genom dess liberala anda (Rees&Smith 1998:173). Relaterat till 

ekonomisk utveckling kommer här även variabeln ”Stark medelklass” att undersökas. Med 

detta menas att en eventuell framväxt av en stark medelklass ofta går hand i hand med ökade 

krav på mänskliga och politiska fri- och rättigheter i samhället, något som på sikt kan gynna 

en demokratisk utveckling (Huntington 1991:39). 

  

2.3.2 Extern aktörspåverkan 

Den andra demokratiseringsfaktorn som kommer undersökas i arbetet kommer att vara 

variabeln ”Extern aktörspåverkan”. Med detta avses vilken potentiell inverkan utomstående 

regimer eller internationella organisationer har haft för ländernas respektive transitioner. Det 

handlar alltså om länders olika internationella relationer och hur dessa potentiellt påverkat 
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riktningen på den demokratiska utvecklingen i landet. Dessa aktörer kan vara andra regimer 

och organisationer som möjligen har att vinna på att landets demokratiska utveckling går åt 

det ena eller andra hållet. Detta skulle exempelvis kunna innebära att en auktoritär regim ser 

en fördel i att länder i närområdet fortsatt förhåller sig auktoritära för att undvika att krav på 

en transition inleds även i det egna landet (Huntington 1991:86). Denna delen av 

undersökningen kommer därför behandla fallens olika internationella relationer vid tiden för 

dess respektive transitioner. Detta innefattar vilka olika relationer länderna hade och har till 

auktoritära och demokratiska stater, samt relationer till olika internationella organisationer 

som skulle kunna ha ett intresse i att fallen utvecklas åt det ena eller det andra hållet.  

 

2.3.3 Politiska ledares hängivelse till demokrati 

Arbetets tredje demokratiseringsfaktor kommer att vara variabeln ”Politiska ledares 

hängivelse till demokrati”. Det som kommer undersökas i denna del av arbetet är vilket 

internt stöd som funnits eller inte funnits för den demokratiska utvecklingen i landet från olika 

politiska frontfigurer och vilken potentiell inverkan det i sådana fall haft på den demokratiska 

utvecklingen i landet. En vanlig anledning till demokratiska transitioner är nämligen just 

splittringar inom det auktoritära styret (Huntington 1991:90) och det är därför ett rimligt 

antagande att sådana splittringar även kunnat äga rum i de båda fallen Botswana och 

Zimbabwe. Det kommer här vara viktigt att undersöka vilken inställning de politiska ledarna 

verkligen haft till demokratin sedan självständighetsförklaringen och starten på transitionen. 
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Tabell 1 – Summering av demokratiseringsfaktorer 

Faktorer Summering 

 

Ekonomisk utveckling 

Med demokratiseringsfaktorn ”ekonomisk utveckling” avses ländernas 

ekonomiska framsteg sedan självständigheten. Det som undersöks här är alltså 

exempelvis hur länderna tagit vara på olika former av resurser och mängden 

korruption. En stark ekonomisk utveckling förbättrar chanserna till en lyckad 

transition genom bättre levnadsförhållanden och högre legitimitet för regimen. 

 

Stark medelklass 

Med demokratiseringsfaktorn ”stark medelklass” avses precis som det låter 

huruvida en stark medelklass etablerats i landet eller inte. En starkt etablerad 

medelklass anses öka chanserna till lyckad transition genom nya grupperingar av 

människor med bättre förutsättningar att ställa krav på regimen för folkets bästa.  

 

Marknadsekonomi 

I demokratiseringsfaktorn ”marknadsekonomi” kommer ländernas 

ekonomiska strategi undersökas. En öppen liberal marknadsekonomi 

förknippas i regel med ekonomisk utveckling och demokratisk utveckling 

medan en kontrollerad planekonomi förknippas med autokratiska regimer 

och en något trögare ekonomisk utveckling.  

 

Extern aktörspåverkan 

Demokratiseringsfaktorn ”extern aktörspåverkan” avser konkret hur den 

demokratiska utvecklingen i ett land påverkats av andra länder och 

organisationer. Nära relationer till autokratiska regimer kan vara negativt 

för utvecklingen på samma sätt som relationer till demokratier kan gynna 

den. 

 

Politiska ledares 

hängivelse till demokrati 

Med demokratiseringsfaktorn ”politiska ledares hängivelse till demokrati” 

avses vilken inverkan de politiska ledarna i landet haft för riktningen på 

den demokratiska utvecklingen. Har ledarna i länderna arbetat för att 

gynna den eller förtrycka den? 

 

3. Bakgrund & Empirisk undersökning 

För att skapa en uppfattning om hur det faktiskt såg ut i länderna Botswana och Zimbabwe 

vid tiden för dess respektive självständighetsförklaringar och utropande av ett demokratiskt 

styre, kommer det presenteras en kortare bakgrund av fallen inför den empiriska 

undersökningen. Syftet med detta är att förmedla en bild om hur länderna såg ut en kortare 

period innan och efter deras respektive självständighetsförklaringar och vad som därmed 

ledde fram till transitionen mot ett demokratiskt styre. Bakgrunden kommer följas av en 

grundläggande genomgång där fallen sätts i perspektiv mot samtliga 

demokratiseringsfaktorer. Som tidigare nämnt kommer variablerna ”Ekonomisk utveckling, 

”Marknadsekonomi” och ”Stark medelklass” behandlas ihop under rubriken ”ekonomisk 

utveckling”. 
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3.1 Bakgrund Botswana 

Botswana framställs ofta som en framgångssaga och är idag ett av de länder i Afrika som 

kommit absolut längst i den demokratiska utvecklingen (Grugel 2013:127). Men denna 

framgång har inte kommit enkelt. När Botswana tillsut på fredlig väg blev självständigt från 

Storbritannien den 30 september 1966, var landet ett utav av de absolut fattigaste i hela 

världen och led av enorma kontextuella problem. Landet hade då en praktiskt taget obefintlig 

infrastruktur och en mycket utbredd fattigdom (Chan 2016:23). Det är därför ganska svårt att 

föreställa sig hur ett så fattigt land som Botswana kunnat nå de framgångar som de faktiskt 

gjort, men grunden för landets enormt snabba utveckling lades egentligen redan innan 

självständigheten från Storbritannien (Chan 2016:24).  

 Seretse Khama som senare skulle bli Botswanas första president grundade år 

1962 Botswanas demokratiska parti (BDP). I detta nya parti lyckades Khama samla ihop ett 

starkt stöd, vars sammanlagda resurser skulle leda till att partiet och Khama uppnådde en 

jordskredsseger i valet 1966. Efter segern i valet och den fredliga självständighetsförklaringen 

från Storbritannien 1966, byggde Khama ihop ett demokratiskt statsskick med tydliga 

ambitioner om att både mänskliga rättigheter och oppositionspartier skulle respekteras i landet 

(Cheeseman 2015:50).   

Efter självständigheten och utropandet av ett demokratiskt styre såg dock 

inledningsvis vägen lång ut för Botswana. Khama ärvde ett mycket fattigt, svagt och osäkert 

land av Storbritannien, där den utbredda fattigdomen till stor del berodde på att landet vid 

tiden egentligen inte hade några större mängder av betydelsefulla naturtillgångar. Två väldigt 

viktiga händelser några år efter självständighetsförklaringen gjorde dock så att Botswana 

under 70-talet skulle få det enorma ekonomiska uppsving som möjliggjorde landets snabba 

utveckling. Den första och mest betydelsefulla händelsen var upptäckten av stora 

diamanttillgångar i landet, vilket ledde till en omedelbart finansiell revolution i Botswana. 

Den andra händelsen var att Botswana, som respons på de politiska ledarnas goda 

demokratiska arbete började ta emot stora mängder ekonomiska hjälpmedel som ytterligare 

kunde snabba på utvecklingen i landet (Gyimah-Boadi 2004:166).  

 

3.1.1 Ekonomisk utveckling i Botswana 

Vid tiden för Botswanas självständighetsförklaring år 1966, var landet ett utav de absolut 

fattigaste i hela världen (Chan 2016:23). Bland annat var infrastrukturen då så dåligt 

utvecklad att det totalt enbart fanns 12 km asfalterad väg i hela landet, endast 22 personer 

hade tagit examen från universitetet och så få som 100 personer hade gått ut högstadiet. Sedan 
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dess har dock landets utveckling gått otroligt snabbt och idag, ca 50 år senare, är landet 

istället ett utav de ekonomiskt starkaste länderna i hela Afrika (Hillbom 2014:168). Botswana 

ses ofta som en afrikansk framgångssaga och det finns flera faktorer som bidragit till denna 

snabba ekonomiska utveckling. Botswana hade redan från början höga ambitioner om att nå 

ekonomisk utveckling, men vid tiden för självständigheten var landet fortfarande väldigt 

beroende av extern finansiering och investeringar (Ahmed 2006:14). Botswana hade vid 

denna tid inte råd att skapa de nya institutioner som skulle möjliggöra den ekonomiska 

utvecklingen samtidigt som många andra viktiga investeringar var av hög prioritet. Landet 

hade förövrigt inte kapaciteten att driva sådana institutioner överhuvudtaget då det rådde en 

stor brist på utbildade personer. Resultatet av detta blev dock inte en total ekonomisk kontroll 

av den botswanska regimen i form av en planekonomi för fixa problemen. Istället utlovades 

tidigt ett stort stöd för den privata sektorn i hopp om att nå både social och ekonomisk 

utveckling. Detta var ett tydligt steg mot en liberal marknadsekonomisk strategi där 

människor och företag i Botswana fritt fick sköta sina investeringar på marknaden, något som 

såklart även var mycket attraktivt för utländska investerare (Ahmed 2006:15).  

 Den faktor som dock ses som den absolut främsta för den ekonomiska 

utvecklingen i Botswana är utan tvekan upptäckten av två stora diamanttillgångar strax efter 

självständighetsförklaringen. Fram tills dess hade den stora köttproduktionen i landet stått för 

hela 85% av landets totala export, men det var alltså efter exportskiftet från kött till diamanter 

och andra mineraler som det ekonomiska uppsvinget under 70-talet tog fart på allvar (Hillbom 

2014:169). Den botswanska regimen lyckades då teckna ett 50/50 avtal med världens största 

diamantföretag ”De Beers” och såg på så sätt till att stora delar av de enorma intäkterna från 

diamantindustrin stannade kvar inom landet (Hillbom 2014:170). Botswana fick dessutom, 

som respons på de politiska ledarnas goda arbete mot demokrati, börja ta emot enorma 

ekonomiska bidrag från donationsländer och organisationer, vilket påskyndade utvecklingen i 

landet ytterligare. Botswana vara var under 70-talet och fram till mitten av 80-talet det land 

som tog emot störst mängd hjälpmedel per capita i världen (Gyimah-Boadi 2004:166). Det 

ska dock sägas att en ekonomisk tillväxt är en sak, men var pengarna sedan hamnar och 

används till är en annan. Något som starkt bidragit till Botswanas ekonomiska utveckling och 

regimens legitimitet är den aktiva kampen som länge bedrivits mot korruption, där bland 

annat en institution specialiserad på anti-korruptionsverksamhet etablerades år 1994 

(Sebudubudu 2003:125). Den nya mängden resurser som kom in i landet strax efter 

självständigheten var ingen garanti för ekonomisk utveckling, särskilt inte om man ser till 

andra afrikanska länder. En stor del av Botswanas framgångar berodde nämligen på Seretse 
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Khamas välutvecklade byråkrati och professionella uppdelning mellan det offentliga och 

privata. Khama såg, till skillnad från många andra ledare i Afrika, inte landets resurser som 

sina egna utan som något som skulle användas för landets utveckling. Detta gjorde att landet 

effektivt kunde fokusera på att investera intäkterna som gjordes på ett sätt som kunde 

säkerställa landets ekonomiska utveckling på lång sikt (Chesseman 2015:51). Botswana 

sticker idag ut som det absolut minst korrupta landet i hela Afrika och rankades 2015 på plats 

28 över de minst korrupta länderna i hela världen (Transparency 2015).  

 Den ekonomiska utvecklingen sedan självständigheten har haft en mycket stor 

inverkan på landet, inte minst för den sociala utvecklingen där stora framsteg gjorts på flera 

områden. Bland annat minskade arbetslösheten enormt mellan 70- och 90-talet, det blev en 

markant förbättring av levnadsförhållanden för människorna på landsbygden och framförallt  

stora förbättringar inom både möjligheten till utbildning och sjukvård (Gyimah-Boadi 

2004:172). Alla dessa utvecklingar är viktiga för framväxten av en stark medelklass, en faktor 

som ofta visat sig vara viktig för en demokratisk utveckling. Det är nämligen människorna 

inom denna samhällsklass som har kunskapen, tiden och pengarna till att organisera sig i olika 

slagkraftiga grupper i samhället. Det är ofta framväxten av dessa grupper som sedan får 

inflytande nog att påverka regimer i viktiga samhällsfrågor för folkets bästa, och på så sätt 

lyckas hålla kvar det demokratiska systemet eller helt enkelt tvinga fram ett från första början 

(Holm&Molutsi, 1990). Med medelklass avses dels med afrikanska mått de som har en högre 

relativ inkomst än genomsnittet eller spenderar ca 2-20 USD per dag, men även andra 

aspekter som utbildning, yrke och livsstil spelar in. Överlag är det alltså ekonomisk tillväxt 

nödvändig för framväxten av en stark medelklass och den är därför även som mest robust där 

den ekonomiska tillväxten är stabil. Det är därför inte förvånande att Botswana som under en 

längre period åtnjutit en stor ekonomisk tillväxt även är ett utav de få länderna söder om 

Sahara i Afrika som även har en starkt etablerad medelklass i landet (AFDB 2011).  

 

3.1.2 Extern aktörspåverkan i Botswana 

När ett land går in i en transition är den fortsatta demokratiska utvecklingen ofta väldigt 

sårbar inför olika externa påtryckningar från andra länder och olika organisationer. Vilka 

relationer länderna har och knyter i detta skede kan därför vara direkt avgörande för om 

landet i fråga ska lyckas med transitionen till ett demokratisk styre eller inte (Huntington 

1991:86). I Botswanas fall har landet ända sedan självständigheten från Storbritannien år 

1966 haft en mycket god relation till den demokratiska supermakten USA som till stor del 

bygger på just gemensamma demokratiska värderingar. USA har redan från början bistått 
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Botswana med mycket hjälp inom flera nödvändiga områden som exempelvis utbildning, 

militär träning, entreprenörskap, miljö och hälsa. Ett mål med detta bistånd har hela tiden 

varit att säkerställa Botswanas fortsatta ekonomiska utveckling och demokratiska 

konsolidering. USA och Botswana tillhör dessutom flera gemensamma organisationer som 

FN, International monetary fund, Världsbanken och World trade organization (U.S. 

Department of State 2015). Dessa gemensamma organisationer stärker bandet till USA 

ytterligare samtidigt som organisationernas pro-demokratiska inställningar även stärker 

banden till andra demokratiska medlemsländer.  

  På samma sätt som Botswana haft goda relationer till andra demokratiska stater 

som USA och andra pro-demokratiska organisationer, har landet sedan självständigheten även 

haft mer ansträngda relationer till auktoritära stater. Detta inte minst till det autokratiska 

grannlandet Zimbabwe där relationen under en längre tid varit ansträngd och ytterligare 

förvärrats under senare år. Botswana har vid flera tillfällen riktat stark kritik mot Zimbabwes 

president Robert Mugabe som under sitt över 30 år långa styre i landet återkommande kränkt 

flera grundläggande mänskliga rättigheter i landet. Denna kritik inkluderar att han dessutom 

vid flertalet tillfällen genom våld hindrat oppositionsledare från att ställa upp i de val som 

hållits landet (BBC 2008).  

 

3.1.3 Politiska ledares hängivelse till demokrati i Botswana 

En person som har spelat en väldigt stor roll i Botswanas demokratiska transition är landets 

första president Seretse Khama. Många menar att det utan Khamas ledarskap hade varit 

väldigt svårt för Botswana att nå den utveckling man gjort (Henderson 1990:27). Khama som 

kom ifrån en av de största hövdingfamiljerna i de brittiska protektoratet Bechuanaland 

tvingades efter sitt kontroversiella giftermål med brittiska Ruth Williams 1948 in i exil ifrån 

Bechuanaland. Tiden i exil spenderade Khama tillsammans med sin fru i England där han 

började involverade sig i politiken, vilket gjorde att han starkt började förknippas med 

debatten kring koloniernas självständighet. Det enda sättet för Khama att få återvända till 

Bechuanaland var om han gick med på att ge upp rätten till den hövdingatitel han skulle ärva 

efter sin farbror Tshekedi, något han motstridigt tillslut gick med på år 1956 (Henderson 

1990:30). Senare i livet har Khama dock slått fast att tiden i exil var det bästa Storbritannien 

någonsin gjort för honom och att det var hans tid där som breddade hans förståelse för 

demokratiska processer och försåg honom värdefulla politiska kontakter (Henderson 

1990:31).  
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  Väl tillbaka i Bechuanaland intog Khama inledningsvis en något tillbakadragen 

roll inom politiken på lokal nivå. År 1957 blev han invald i det så kallade stamrådet där han 

senare kunde inta en allt större politisk roll. Khama var under 50-talet en stor motståndare till 

kommunismen och förespråkade alltid starkt diskussioner och förhandlingar som det bästa 

sättet för att reda ut olika konflikter och intressen (Henderson 1990:32). Han skulle senare 

spänna sina politiska muskler på allvar när han år 1961 utropade sin vilja att skapa ett 

demokratiskt parti i landet. Det var i samband med detta utropande som Khama skulle få stöd 

från den person som idag även kan ses som ytterligare en mycket viktig person för Botswanas 

demokratiska utveckling, nämligen Quett Ketumile Masire. Tillsammans grundade Khama 

och Masire år 1962 Botswanas demokratiska parti (BDP), ett parti som skulle bli starkt 

förknippat med just demokratisk förändring, stabilitet och ekonomisk utveckling (Henderson 

1990:34). Partiet fick ett mycket starkt stöd i landet och skulle vid valet 1966 i samband med 

landets självständighetsförklaring nå en jordskredsseger. Seretse Khama utropades då som det 

självständiga demokratiska landet Botswanas första president med Quett Ketumile Masire 

som vice-president (Cheeseman 2015:50). Vid tiden för Khamas död år 1980 hade tre lyckade 

val hållits i landet som alla resulterat i att Khamas parti, BDP, med stor majoritet behållit 

makten i landet (Gyimah-Boadi 2004:166). 

 

3.2 Bakgrund Zimbabwe 

Likt många andra länder i Afrika har även Zimbabwe en historia som en gammal brittisk 

koloni. Trots att denna period är en mycket mörk del i Zimbabwes historia, så ska det ändå 

sägas att det var denna tid som egentligen skulle förse Zimbabwe med förutsättningarna att 

efter självständigheten kunna nå en positivt utveckling i landet. Perioden under 

Storbritanniens styre hade nämligen gjort att Zimbabwe vid tiden för sin 

självständighetsförklaring år 1980 var ett av de mest industrialiserade länderna i hela Afrika. 

Landet hade en av de bäst utvecklade infrastrukturerna med många vägar och dammar, höga 

nivåer av läskunnighet och goda möjligheter till vidareutbildning och sjukvård (Sachikonye 

2011:3). Även om Zimbabwe har haft goda grundförutsättningar har utvecklingen i landet gått 

väldigt trögt. Trots utropandet av ett demokratiskt styre ses landet idag snarare som en 

autokratisk enparti stat med enorma kontextuella problem än någon form av fungerande 

demokrati (Cheeseman 2015:136).      

  Vägen mot ett självständigt Zimbabwe var både lång och hård och dessvärre 

även en mycket blodig historia. Innan Zimbabwe nådde självständighet kallades landet för 
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Rhodesia och kontrollerades mellan 1923 och 1980 av en liten skara vita bosättarna i landet. 

Att britterna år 1923 valde att bevilja bosättarna ett vitt minoritetsstyret i landet tydde på ett 

allt mindre brittiskt intresse för Rhodesia (Sachikonye 2011:3). Storbritannien brydde sig helt 

enkelt allt mindre om vad som hände Rhodesia och under 50-talet började en ny ideologi växa 

fram i landet baserad på vit dominans. Denna vita extremism som växte fram ledde till ett 

ökat förtyck mot den svarta delen av befolkningen, en situation som tillslut ledde till en djup 

radikalisering av de afrikanska nationalisterna i landet. Man skulle kunna säga att den vita 

extremismen som växt fram gav upphov till en polarisering i landet med en radikaliserad svart 

nationalism i den andra änden (Sachikonye 2011:4). Ett exempel på hur illa den svarta delen 

av befolkningen behandlades av de vita bosättarna i Rhodesia framgår inte minst i den 

jordfördelningslag som antogs år 1923 i samband med att de vita nybyggarna tog makten. 

Medan den lilla vita befolkningen i landet på ca 50.000 människor fick rätten till ett område 

på hela 17,5 miljoner hektar, fick den betydligt större svarta delen av befolkningen på 1,1 

miljoner människor enbart dela på 8,5 miljoner hektar (Červenka 1976:5). De vita hade 

dessutom, trots att de var betydligt färre i antal, många fler platser i parlamentet. Vid 1961 års 

författning hade den vita delen av befolkningen på då 223.000 människor 50 platser utav 

parlamentets 65 platser medan den svarta befolkningen som då växt till ca 4 miljoner 

människor endast hade 15 platser, ett tydligt minoritetsstyre. Rhodesia under den vita regimen 

förklarade sig som helt självständiga från Storbritannien 1965, men eftersom landet aldrig gav 

den svarta delen av befolkningen rösträtt skulle självständighetsförklaringen aldrig komma att 

accepteras internationellt. Resultatet blev att Storbritannien och FN istället införde tuffa 

ekonomiska sanktioner mot landet som förbjöd andra länder från att handla med Rhodesia 

(Červenka 1976:6). Det fortsatta förtrycket gjorde att missnöjet hos de svarta växte sig allt 

starkare och trots att regimen hade flera chanser att förbättra situationen skedde aldrig någon 

större omvälvande förändring. Resultatet blev det som idag är känt som det Zimbabwiska 

frihetskriget (Sachikonye 2011:4). Konflikten som utspelade sig mellan den rhodesiska 

minoritetsregimen och den Zimbabwiska nationalistförbundet ZANU-PF ledd av Robert 

Mugabe, drog igång redan år 1965 men skulle trappas upp ytterligare under 1970-talet. Kriget 

blev som tidigare nämnt en blodig historia som skördade hela 36 000 dödsoffer. Det var dock 

Robert Mugabes ZANU-PF som med stöd från bland annat Kina som tillslut år 1979 skulle 

stå som segrare i kriget. Robert Mugabe skulle även tillsammans med ZANU-PF stå som 

segrare i det efterföljande valet år 1980 då Zimbabwe utropades som en självständig 

demokratisk stat. Sedan dess har dock Robert Mugabi aldrig släppt ifrån sig makten i landet 

(Landguiden 2015). 
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3.2.1 Ekonomisk utveckling i Zimbabwe 

Efter det att inbördeskriget var slut och Zimbabwe år 1980 utropat sig som en självständig 

demokratisk stat, stod landet inför stora utmaningar med att återuppbygga ekonomin i landet. 

Regimen antog då ett program som gick ut på att återinföra Zimbabwe i världsekonomin efter 

sanktionerna som sedan 1965 i stor utsträckning hade förhindrat länder från att handla med 

landet. För att råda bot på de ojämlikheter som fortfarande levde kvar i landet efter 

kolonialtiden ville den nya regimen ledd av Robert Mugabe bredda ekonomin. Detta skulle 

göras genom att återintegrera den svarta delen av befolkningen, som tidigare stått utanför den 

ekonomiska marknaden, in i ekonomin, och på så sätt möjliggöra utvecklingen av en stark 

svart medelklass i landet (Mlambo 2009:167). Zimbabwe lyckades inledningsvis bra med 

detta och kunde uppvisa både goda ekonomiska och sociala framsteg i landet. Zimbabwe hade 

de två första åren en mycket hög ekonomisk tillväxt på hela 12% per år, och kunde 

återinvestera mycket av vinsterna i landet på infrastrukturen, skapandet av nya jobb och bättre 

möjligheter till både utbildning och sjukvård. Den ekonomiska tillväxten skulle dock bli 

kortvarig och under resten av 80-talet gick den ekonomiska utvecklingen i Zimbabwe 

betydligt sämre. Den ekonomiska utvecklingen lyckades inte hålla jämna steg med den snabbt 

växande befolkningen, varpå den zimbabwiska regimen fick det allt svårare att finansiera sina 

utvecklingsprogram. Arbetslösheten ökade kraftigt varpå mängder av människor fick sluta gå 

i skolan för att hjälpa till med att försörja sina familjer (Mlambo 2009:167). De vinster som 

faktiskt gjordes under 80-talet fördelades dessutom väldigt ojämnt bland befolkningen. Enligt 

beräkningar erhöll en liten skara på ca 3% av den totala befolkningen bestående av vita 

landägare och en liten svart medelklass den absolut största delen av resurserna och 

kontrollerade på så sätt hela två tredjedelar av landets totala intäkter. Löneklyftorna i landet 

var enorma och det går alltså inte heller att prata om någon utvecklingen av en stark 

medelklass i landet (Mlambo 2009:169).  

  När forna Rhodesia bröt sig loss från Storbritannien och skapade ett vitt 

minoritetsstyre i landet antogs en mycket kontrollerad planekonomi, en modell som även 

Zimbabwe valde att fortsätta med efter självständighetsförklaringen år 1980. Zimbabwe har 

sedan dess pendlat mellan att under 90-talet gå över till en mer liberal marknadsekonomi för 

att under 2000-talet sedan återgå gå till en planekonomi igen (Masaka 2013:316). De 

inledningsvis goda resultaten för Zimbabwe gjorde att landet fick börja ta emot stora 

assistansbidrag från andra länder och organisationer, men stora delar av de medföljande 

kraven på Zimbabwe om rekonstruktion och utveckling i landet uppnåddes aldrig. Detta 

berodde till stora delar på olika typer av sabotage från apartheidstyrda Sydafrika som inte 
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gillade utvecklingen i Zimbabwe. Det medföljande ostabila politiska läget i kombination med 

utländska företags ovilja att investera i länder utan en fri marknad påverkade ekonomin i 

Zimbabwe negativt (Masaka 2013:317). Det underlättade inte heller för den ekonomiska 

utvecklingen i landet att Zimbabwe länge har haft enorma problem med korruption. Landet 

rankades 2015 så lågt som på plats 150 utav 168 länder (Transparency 2015). 

 

3.2.2 Extern aktörspåverkan i Zimbabwe 

På samma sätt som goda relationer till andra demokratiska stater kan ha en god effekt på den 

demokratiska utvecklingen i ett land, kan relationer med autokratiska stater istället få motsatt 

effekt. Vad det gäller Zimbabwe hade landet egentligen redan innan 

självständighetsförklaringen år 1980 skapat sig en nära relationer till två tydligt auktoritära 

stater i form av Kina och Nordkorea.  

  De nära banden till Kina härstammar från frihetskampen och Sovjetunionens 

beslut att ge sitt stöd till Joshua Nkomo istället för Robert Mugabe. Båda var för 

frihetskampen men när Mugabe nekades samma stöd från Sovjet, vände sig han och sitt parti 

ZANU-PF  istället mot Kina. Kina beviljade då att stödja Mugabe och försåg honom och 

ZANU-PF med vapen och andra viktiga förnödenheter i frihetskampen. Efter det att Mugabe 

och hans parti ZANU-PF vann makten år 1980 har relationen mellan ZANU-PF och det 

kinesiska kommunist partiet expanderat ytterligare och inkluderar idag bland annat 

diplomatiskt stöd, ekonomi- och handelsavtal samt nära militära samarbeten (Eisenman 

2005).  

  Zimbabwes relation till Nordkorea härstammar även den från landets 

frihetskamp under sent 70-tal där Nordkorea likt Kina försåg Mugabe med viktiga resurser 

under frihetskampen. Efter det att Mugabe tagit makten i landet år 1980 har relationen till 

Nordkorea precis som till Kina vuxit ytterligare då Nordkorea hjälpt Zimbabwe på många 

plan. Mugabe tydliggjorde detta när han under en statsbankett valde att rikta ett stort tack till 

”den store ledaren” Kim II Sung av Nordkorea för att ha hjälpt Zimbabwe med bland annat 

militär utbildning, byggarbete, energi, utveckling av gruvsektorn och sjukvård (Africa 

Research Bulletin 2009).  

  Medan Zimbabwe skapat sig goda relationer till auktoritära stater som Kina och 

Nordkorea ser landets relationer till demokratiska stater mer ansträngda ut. I samband med 

landets självständighetsförklaring var USA det första landet att öppna en ambassad i landet 

och lovande Zimbabwe hjälp med att nå ekonomisk utveckling. Sedan dess har dock den 
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politiska utvecklingen i Zimbabwe gjort att relationen mellan länderna blivit allt mer 

ansträngd. Som ett resultat av detta har USA på senare tid valt att införa olika typer av 

sanktioner mot den zimbabwiska regimen och har fördömt regimens ständiga brott mot 

mänskliga fri- och rättigheter. USA har tydliggjort att sanktionerna mot Zimbabwe endast 

kommer lättas om regimen genomför tydliga demokratiska reformer i landet (U.S. 

Department of State 2016). 

 

3.2.3 Politiska ledares hängivelse till demokrati i Zimbabwe 

Även om Robert Mugabe i samband med landet självständighetsförklaring 1980 utropade ett 

demokratiskt styre i Zimbabwe, är det inte lätt att hitta några politiska ledare i landet som 

varit hängivna till demokrati och fått något direkt genomslag. Detta beror på att Robert 

Mugabe aldrig haft för avsikt att lämna ifrån sig makten i landet, vilket framgår tydligt om 

man ser till hur valen i landet gått till och hur oppositionspartierna behandlats genom åren.  

  Direkt efter det att Mugabe tillsammans med sitt parti ZANU-PF vunnit det 

första valet år 1980 började Mugabes våld och förtyck mot folket. Mugabe som utsetts till 

landets statsminister bildade en regering där motståndaren Joshua Nkomo, ledare för 

oppositionspartiet ZAPU ingick. Missnöjet från ZAPU blev dock stort då Nkomo endast fick 

den förhållandevis lilla rollen som inrikesminister. Nkomo kände sig kraftigt åsidosatt och 

efter att senare blivit tilldelad en ännu mindre roll av Mugabe utbröt snabbt stridigheter 

mellan medlemmar i ZAPU och ZANU-PF. En liten grupp medlemmar i ZAPU startade år 

1983 ett uppror mot ZANU-PF där civila människor attackerades tillsammans med olika 

statliga utvecklingsprojekt. Gensvaret från Mugabe lät inte vänta på sig och upproret slogs ner 

på ett mycket brutalt sätt. Han skickade in en stor trupp av specialsoldater till området som 

dödade upp till ca 20.000 civila och torterade och skadade många fler (SvD 2004). Dessa 

fruktansvärda handlingar skulle inte upphöra förrän år 1987 då partiet ZAPU tillslut 

absorberades in i ZANU-PF. Mugabe hade då lyckats med målet att förvandla Zimbabwe till 

en enpartistat. Mugabe som inte var nöjd med titeln som statsminister genomförde dessutom 

bara några dagar senare stora förändringar i konstitutionen. Statsministerämbetet togs då bort 

och Mugabe utnämnde sig själv till president över Zimbabwe med full kontroll över militären 

i landet (Kriger 2003:308). Mugabe har på detta sätt genom våld, olika skrämseltaktiker, 

kontroll över media och valfusk kunnat befästa och behålla makten i landet. År 1999 slog han 

bland annat fast att alla anhängare till den nya motståndrörelsen ”Rörelsen för demokratisk 

förändring” ledd av Morgan Tsvangirai skulle ses som landsförrädare. Mugabe valde 
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dessutom år 2003 att stänga ner landets sista fria tidning ”Daily news” för att kontrollera 

oppositionen ytterligare (Svd 2004).  

 

4. Jämförande analys 

Detta kapitel kommer bestå av jämförande analyser av samtliga demokratiseringsfaktorers 

inverkan på Botswanas och Zimbabwes demokratiska transitioner. Det är här en jämförelse 

mellan länderna utifrån demokratiseringsfaktorerna kommer ske för att tydliggöra vilka 

faktorer som potentiellt kan förklara varför enbart Botswana men inte Zimbabwe lyckats med 

den demokratiska transitionen. Notera att variablerna ”Ekonomisk utveckling”, 

”Marknadsekonomi” och ”Stark medelklass” likt föregående kapitel även här kommer slås 

ihop och gå under den samlade benämningen ”Ekonomisk utveckling”. Detta görs återigen för 

att variablerna enkelt går att relatera till varandra samt för att arbetets storlek är begränsad. I 

slutet av kapitlet presenteras en summerande tabell som på ett överskådligt sätt visar hur 

länderna förhåller sig till faktorerna tillsammans med en summering av kapitlet samtliga 

delanalyser. 

 

4.1 Analys av ”Ekonomisk utveckling” 

Som tidigare nämnt brukar de tre relaterade faktorerna ”ekonomisk utveckling”, 

”marknadsekonomi” och framväxten av en ”stark medelklass” alla ses som viktiga för en 

demokratisk utveckling och konsolidering inom demokratiseringsforskningen. En öppen 

liberal marknadsekonomi brukar generellt ses som den absolut bästa strategin för att kunna nå 

ekonomisk utveckling samtidigt som den ekonomiska utvecklingen i sig är en viktig 

förutsättning för framväxten av en stark medelklass i landet. Detta betyder dock inte att det 

ena måste leda till det andra, en öppen marknadsekonomi kan aldrig garantera ekonomisk 

utveckling på samma sätt som en ekonomisk utveckling aldrig är en garanti för att en 

medelklass kommer växa fram och etableras i landet. Det som dock kan konstateras är att 

samtliga faktorer separat definitivt underlättar en demokratisk transition på olika sätt och att 

de därför även kan bidra till att förklara varför Botswana men inte Zimbabwe lyckats med 

transitionen.  

  Botswana antog direkt i samband med transitionen strategin med en öppen 

marknadsekonomi, något som tillsammans med diamantupptäckterna gav upphov till ett 

enormt ekonomisk uppsving i landet. De enorma intäkterna som följde har dessutom flitigt 
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återinvesterats i landet som bidragit till ökade möjligheter till utbildning, arbete och sjukvård 

för folket och framväxten av en stark medelklass som resultat. I jämförelse med Botswana 

skiljer sig Zimbabwe på samtliga punkter. Vid självständighetsförklaringen antogs en strikt 

kontrollerad planekonomi, landet har sedan länge befunnit sig i en djup ekonomisk kris och 

någon starkt etableras medelklass i landet går det inte ens att tala om. Detta visar att de båda 

länderna skiljer sig enormt mycket åt inom dessa tre variabler, och det är därför även rimligt 

att anta att variablerna skulle kunna bidra med åtminstone en del av förklaringen till 

fenomenet. Hade Botswana och Zimbabwe däremot visat upp liknande värden på variablerna 

skulle man istället kunnat dra slutsatsen att de troligen inte haft någon inverkan på varför 

Botswana men inte Zimbabwe lyckats med transitionen. 

 

4.2 Analys av ”extern aktörspåverkan” 

Extern aktörspåverkan, d.v.s. vilka internationella relationer länderna har vid tiden för 

transitionen, kan ha en mycket stor betydelse för huruvida ett land kommer lyckas med 

transitionen till en demokrati eller inte. Medan nära relationer till andra demokratiska länder 

eller organisationer definitivt kan underlätta demokratiseringsprocessen, kan relationer och 

påtryckningar från auktoritära stater istället påverka transitionen negativt. Inom denna faktor 

går det att urskilja stora och tydliga skillnader mellan länderna Botswana och Zimbabwe. 

Medan Botswana, som faktiskt lyckats bra med transitionen, sedan självständigheten haft 

goda relationer till demokratiska länder som exempelvis USA, har istället Zimbabwe som 

tydligt misslyckats med transitionen, länge haft nära relationer till andra auktoritära stater som 

Kina och Nordkorea. Länderna skiljer sig därför extremt mycket åt i de relationer man valt att 

knyta och bevara sedan transitionen, och det är därför även ett rimligt antagande att detta kan 

ha påverkat riktningen för ländernas respektive demokratiseringsprocesser. Det går därför att 

fastställa att demokratiseringsfaktorn ”Extern aktörspåverkan” i detta fallet definitivt kan ha 

varit bidragande till varför Botswana men inte Zimbabwe lyckats med den demokratiska 

transitionen. 

 

4.3 Analys av ”politiska ledares hängivelse till demokrati” 

Att vid tiden för transitionen ha politiska ledare som aktivt jobbar för att den demokratiska 

utvecklingen i landet ska gå framåt, kan vara direkt avgörande för huruvida transitionen 

kommer lyckas eller inte. Detta framgår inte minst om man ser till hur det sett ut i fallen 

Botswana och Zimbabwe. Medan Botswana har framförallt två personer att tacka för den 
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starka demokratiska utvecklingen i landet i form av Seretse Khama och Quett Masire som 

aktivt jobbat för att utveckla och bevara det demokratiska systemet, har Zimbabwe snarare 

upplevt den raka motsatsen. Tillskillnad mot pro-demokratiska Seretse Khama som fick 

makten i Botswana vid självständigheten har Robert Mugabe, Zimbabwes första och hittills 

enda ledare, trots utropandet av ett demokratiskt statsskick aldrig haft för avsikt att släppa 

ifrån sig makten i landet. Även inom denna demokratiseringsfaktor finns det alltså stora och 

tydliga skillnader mellan Botswana och Zimbabwe. Medan Botswana sedan transitionen hade 

starka röster som arbetade för att bevara och utveckla demokratin i landet har Zimbabwe 

istället hela tiden haft en person vid makten som gjort sitt allra yttersta för att förtycka den. 

Det går därför inte att förneka att dessa skillnader definitivt kan vara en stor del av 

förklaringen till varför Botswana kommit så långt i demokratiseringsprocessen medan 

Zimbabwe istället ses som en diktatur.  
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Tabell 2 – Jämförande analystabell 

 

Faktorer 

 

Botswana 

 

Zimbabwe 

 

Analys 

 

 

Ekonomisk utveckling 

Botswana är det land som 

sedan sin självständighet 

1966 haft den starkaste 

ekonomiska utvecklingen i 

hela Afrika. 

Den ekonomiska 

utvecklingen i Zimbabwe 

har gått väldigt dåligt sedan 

självständigheten 1980. 

Djup ekonomisk kris.  

Länderna skiljer sig markant 

åt inom denna faktor. Stark 

ekonomisk utveckling i 

Botswana och ekonomisk kris 

i Zimbabwe gör att faktorns 

potentiella betydelse för den 

demokratiska utvecklingen i 

länderna inte kan förnekas. 

 

 

Stark medelklass 

Botswana är ett av få länder 

i Afrika där man tydligt kan 

se framväxten av en stark 
medelklass i landet. 

Inledande försök att skapa 

en medelklass 

misslyckades. Stora 
löneskillnader i landet där 

3% av befolkningen sitter 

på 2/3 av resurserna. 

Länderna skiljer sig markant 

åt inom denna faktor. Att det 

finns en stark medelklass i 
Botswana men inte i 

Zimbabwe tyder på att faktorn 

kan ge en del av förklaringen 

till fenomenet.  

 

 

Marknadsekonomi 

Botswana antog vid tiden för 

självständigheten och 

transitionen strategin med en 

liberal marknadsekonomi i 

landet. 

Zimbabwe antog vid tiden 

för självständigheten och 

transitionen en strikt 

kontrollerad planekonomi i 

landet. 

Länderna skiljer sig markant 

åt inom denna faktor. 

Marknadsekonomi i Botswana 

och planekonomi i Zimbabwe 

gör att faktorn kan utgöra en 

del av förklaringen till 

fenomenet. 

 

 

Extern aktörspåverkan 

Botswana har sedan 

självständighetsförklaringen 

skapat sig goda relationer till 

demokratiska stater som 

USA och andra pro-

demokratiska organisationer. 

Zimbabwe hade redan 

innan självständigheten 

skapat sig goda relationer 

till diktaturer som Kina och 

Nordkorea. 

Länderna skiljer sig markant 

åt inom denna faktor. Goda 

relationer till demokratier för 

Botswana och auktoritära 

stater för Zimbabwe gör att 

faktorn kan ha påverkat det 

demokratiska utfallet i 

länderna. 

 

Politiska ledares 

hängivelse till demokrati 

Vid inledningen av 

transitionen hade Botswana 

två framstående personer 

med stark hängivelse till 

demokrati, Seretse Khama & 

Quett Masire 

Zimbabwe har sedan 

transitionen inte haft några 

politiska ledare med 

hängivelse till demokrati. 

Mugabe har aldrig släppt 

ifrån sig makten och 

plockat bort 

oppositionsledare med våld. 

Länderna skiljer sig markant 

åt inom denna faktor. Medan 

Botswana haft mer än en stark 

pro-demokratisk ledare i 

landet har Zimbabwe istället 

haft en som aldrig haft för 

avsikt att släppa ifrån sig 

makten. Det går därför inte att 

förneka att faktorn kan ha haft 

betydelse för det demokratiska 

utfallet i länderna. 
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5. Diskussion & Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att försöka bringa klarhet om varför den demokratiska 

utvecklingen i de två grannländerna Botswana och Zimbabwe trots många likheter ändå gått 

åt så olika håll. För att komma fram till detta strukturerades arbetet efter följande 

frågeställningar: 

- Hur har Botswanas och Zimbabwes respektive transitioner sett ut? 

- Vilka faktorer kan ha påverkat och styrt utvecklingen av Botswanas och Zimbabwes 

respektive demokratiseringsprocesser? 

 

Till att börja med kan man se tydliga skillnader i ländernas respektive transitioner. Båda 

länderna blev i samband med sina demokratiseringar självständiga stater, men vägen dit var 

olika långa och såg framförallt väldigt annorlunda ut. Medan Botswanas väg mot 

självständighet från Storbritannien gick fredligt och lugnt till, var Zimbabwes väg istället en 

väldigt mörk och blodig historia präglad av inbördeskrig och kaos. Det är därför ett rimligt 

antagande att detta potentiellt har påverkat ländernas förutsättningar för att lyckas med 

transitionen, men det tar likväl inte bort förklaringskraften från de behandlade 

demokratiseringsfaktorerna. I analysen framgår det tydligt att de båda länderna skiljer sig 

kraftigt åt inom samtliga behandlade demokratiseringsfaktorer. Medan Botswana sedan 

transitionen upplevt en oerhört stark ekonomisk utveckling i landet med en liberal 

marknadsekonomi som strategi och en tydlig framväxt av en stark medelklass i landet, har 

Zimbabwe istället erfarit den raka motsatsen. Och medan Botswana dessutom sedan 

transitionen sett till att skapat sig goda relationer till andra demokratiska stater som 

exempelvis USA, har Zimbabwe istället byggt starka band till andra auktoritära stater som 

Kina och Nordkorea. Att Zimbabwe dessutom inte haft någon politisk ledare som förespråkat 

det demokratiska systemet i landet på samma sätt som Seretse Khama i Botswana, har inte 

direkt underlättat transitionen. 

  Eftersom Botswana och Zimbabwe fått så pass olika utfall i transitionen och 

skiljer sig så enormt mycket åt inom samtliga fem oberoende demokratiseringsfaktorer, är det 

också rimligt att anta att dessa fem faktorer definitivt bidrar till att förklara varför Botswana 

men inte Zimbabwe lyckats med transitionen. Om de båda fallen istället visat upp liknande 

värden på en eller flera av variablerna, hade faktorerna istället visat upp en mycket låg 

förklaringskraft till fenomenet. Det måste dock återigen tydliggöras att dessa fem faktorer 

möjligen är en mindre del av en större helhet där fler oberoende demokratiseringsfaktorer kan 
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ha haft en precis lika stor inverkan på riktningen för demokratiseringsprocessen hos fallen. 

Detta skapar i den teoriutvecklande anda som återfinns i arbetet en möjlighet till 

vidareutveckling där test av andra demokratiseringsfaktorer skulle kunna bidra med en ännu 

djupare förklaring till fenomenet.  

  Efter detta arbete råder inga tvivel om att de fem selektivt utvalda 

demokratiseringsfaktorerna ”ekonomisk utveckling”, ”marknadsekonomi”, ”stark 

medelklass”, ”extern aktörspåverkan” och ”politiska ledares hängivelse till demokrati” 

definitivt bidrar till att förklara varför Botswana men inte Zimbabwe lyckats med transitionen. 

Men det har även väckts nya frågor om det möjligen kan finnas fler demokratiseringsfaktorer 

som ytterligare breddar och fördjupar förklaringen kring fenomenet.  
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