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Abstract 
Today, Ghana is one of Africa’s most stable democracies. According to Larry Diamond an 
emerging democracy can be broken down to seven factors, each of which crucial in whether a 
legitimate democracy will be successful. By applying Diamonds theory on empirical 
information treating Ghana’s history and its inhabitant’s attitudes towards democracy 
(measured by surveys), this thesis aim was to examine two separate eras in Ghana’s 
democratic development to: 1. Understand the factors that completed Ghana’s transition into a 
democracy, 2. Distinguish a difference in attitude and/or in freedom of press when comparing 
the two periods and 3. Consider if there is a recent negative trend concerning the freedom of 
press and public attitudes that might affect Ghana’s democratic future. The two periods 
assessed were 2000-2005 and 2006-to date. Results found that factors important for a healthy 
democratic development all in all have been positive in Ghana during these periods with, at 
times, some reservation for a tendency towards corruption and censor. Some variation in 
terms of attitudes and/or freedom of press was found when comparing the periods, most 
significantly towards the end of the second period where a slight decline was noted. 
Conclusively no major threat to Ghana’s democratic future was predicted. 
 

Nyckelord: Ghana, Demokratiutveckling, Demokratifördjupning 
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1. Introduktion 
1957 blev Ghana det land i Västafrika att först bli självständigt och ses idag som en utav de 

mest stabila demokratierna i dess region.1 Med sina 22,7 miljoner invånare är landet beläget 

väster om Elfenbenskusten och gränsar i norr till Burkina Faso, i öster Togo och har sin kust 

mot atlanten. Efter sin självständighet var landet en av Afrikas starkaste ekonomier men på 

grund av korruption, vanskötsel och sjunkande världsmarknadspriser på viktiga exportvaror 

som kakao försvagades den under de kommande 25 åren. Tack vare en på senare år ökad 

efterfrågan på just kakao, men även guld, har landet haft en ökad tillväxt och förbättrad 

ekonomi.2 

 

Landet var 1957 en parlamentarisk demokrati men följdes utav återkommande militära- och 

civilinfluerade regeringar. 1992 var det år landet fick sin nuvarande konstitution och det växte 

fram en tydlig maktdelning. Ghana skrev historia år 2000 då landet genomgick en fredlig 

maktövergång. Det skedde när en oppositionskandidat besegrade den sittande presidenten 

genom fria och rättvisa val. Valet som hölls ansågs världen över som ett steg mot en lyckad 

demokrati i landet.3 

 

Enligt en frihetsranking utformad av Freedom house anses landet numera som fritt och 

placerar sig på 1,5 i frihet, 2 i civila rättigheter och 1 i politiska rättigheter i en 7 gradig skala 

(1=bäst, 7=sämst). Ghana är ett tydligt exempel på en etablerad och stabil demokrati som 

sedan 2000-talet har haft en tydlig demokratiutveckling.4  

 

Trots den framgångsrika demokratin i landet har de haft en negativ utveckling gällande 

pressfrihet. Från 2002 och framtill 2015 har landets pressfrihet varit garanterad. Därefter 

begränsades pressfriheten och landet gick från att ha fri pressfrihet, med ryktet om sig att ha 

det bästa medieklimatet i hela Subsaharianska Afrika, till en delvis fri pressfrihet år 2016. 

Detta till följd av ett ökat tryck mot medier och reportrar, ofta utövat av statliga tjänstemän. 

                                                
1 Globalis.	Ghana.	2016.	
2 Landguiden.	Modern	Historia.	2016.	
3 Nationalencyklopedin.	Ghana.	
4 Freedom	House.	Ghana.	 
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Censur och en trend av ökat och återupprepat våld mot journalister både från militär, poliser, 

politiska medlemmar men även vanliga medborgare har också bidragit till denna utveckling.5  

 

Sedan landet blev en demokrati har befolkningens attityd gentemot demokratin varit positiv, 

med en majoritet som varit nöjd. Desamma gäller huruvida demokrati är det styrelseskick som 

är att föredra. Det kan däremot urskiljas en attitydförändring i samband med en rad incidenter 

som hotat pressfriheten. År 2015 ökade antalet missnöjda och det skedde även en ökad 

osäkerhet kring huruvida man stödde demokratin eller inte. 6  Det går därmed att avläsa en 

negativ trend gällande pressfriheten och förtroende för demokratin i Ghana, faktorer som 

teoretikern Larry Diamond anser viktiga för att en demokrati skall utvecklas och stärkas.  

 

Hur har de olika perioderna i Ghanas demokratihistoria sett ut? Och går det att skönja en 

negativ trend som kan utmana Ghanas demokratiska framtid? 

 

1.1 Frågeställningar 
Vilka faktorer har legat till grund för landets lyckade demokratiutveckling samt fördjupning 

utav demokratin? 

 

Går det att urskilja en förändring gällande landets pressfrihet och befolkningens attityder 

mellan demokratiutvecklingen och demokratifördjupningen? 

 

Går landet mot en negativ utveckling gällande pressfrihet och attityder som kan komma att 

påverka landets demokratiska framtid?  

 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att utforska faktorer som legat till grund för Ghanas demokratiutveckling 

samt demokratifördjupning. I ett nästa steg undersöka ifall en förändring samt en negativ 

utveckling skett gällande pressfriheten och befolkningens attityder och huruvida det kan 

förutspå Ghanas demokratiska framtid. 

 

                                                
5 Freedom	House.	Ghana.	
6 Afrobarometern. Let the people have a say.	
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1.3 Disposition  

Följande uppsats innefattar en första del med inledning där forskningsproblem och val av fall 

presenteras. Därefter följer frågeställningar och syfte som författaren ämnar besvara. En 

metod avlutar uppsatsens första del som presenterar och motiverar uppsatsens 

tillvägagångssätt där även material motiveras. Uppsatsens andra del består utav tidigare 

forskning kring ämnet, en förklarande begreppsdel samt en presentation av den teori som är 

utgångenspunkten för uppsatsens syfte och frågeställningar. I den tredje samt fjärde delen 

kommer den empiriska bakgrunden presenteras där den i ett senare skede analyseras. 

Avslutningsvis presenteras slutsatsen där frågeställningar och syfte besvaras och uppsatsen 

har därmed nått ett resultat.  

1.4 Metod  
I denna del redogörs uppsatsens utformning för att på bästa sett förstå uppsatsens innehåll och 

uppbyggnad. Här inleds stycket med att förklara forskningsdesign och därefter val av fall.  

 

1.4.1 Forskningsdesign 

Vad som är en fallstudie och hur den skall definieras råder det delade meningar om och 
skillnaden mellan en jämförandestudie och en fallstudie är relativt liten. Däremot är det 
viktigt att en fallstudie brukas inom en och samma kontext.7  

1.4.2 Fallet  

Studien baseras på landet Ghana som är fallet och utgångspunkten för studien. Uppsatsen 

inriktar sig på landets demokratiska utveckling samt fördjupning utav Ghanas demokratiska 

styrelseskick. Ghana har länge ansetts vara ett föregångsland för många afrikanska länder och 

står sig stark i demokratiindex i jämförelse med andra länder på samma kontinent. Landet har 

en tydlig demokratisk utvecklingskurva samt en stabilisering utav demokratin. Dock har 

Ghanas befolkning genomgått en attitydförändring på senare år och landet har haft en 

stagnerande pressfrihet, vilket studeras närmre. Både hur det påverkar demokratin och dess 

inverkan på Ghanas demokratiska framtid.  

 

                                                
7 Esaiasson,	Gilljam,	Oscarsson	&	Wängnerud	(2012)	s.109. 
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Nedan följer en tabell som illustrerar landet demokratiutveckling och hur den stabiliserats på 

senare år.  

 

8 

 

1.4.3 Teorikonsumerande  

En teorikonsumerande studie innebär att fallet alltid står i centrum9. Denna studie är utav en 

teorikonsumerande karaktär då fallet, det vill säga Ghana, står i centrum för undersökningen. 

Med hjälp utav en existerande teori om demokratiutveckling och fördjupning undersöks 

Ghana och dess styrelseskick. Studiens forskningssyfte är utav en förklarande karaktär, där 

syftet baseras på hur de olika tidpunkterna sett ut. En förklarande studie syftar till att ta 

studien ett steg längre än att endast vara av en beskrivande karaktär.10 Däremot är det givetvis 

nödvändigt att först beskriva fallet innan en förklaring kan återges. Frågeställningarna är 

därför utformade i en beskrivande form.  

1.4.4 Tidsperspektiv  
Studien är inriktad på två olika tidsperioder, 2000–2005 och 2006 –  nutid, vilka är intressanta 

utifrån ett demokratiskt utvecklingsperspektiv. Under den första perioden tas landets första 

tydliga steg mot att vara en demokrati och därför inleds studien då. Perioden sträcker sig fram 

till 2005 då landet haft en tydlig demokratisk utveckling och Ghana har gått mot att bli en 

stabil demokrati. Därefter har utvecklingen i landet från 2006 planats ut och landet har gått in 

i en fördjupad demokrati. Studien sträcker sig fram till nutid då en stagnering utav stödet för 

                                                
8 Freedom	House.	Ghana. 
9 Esaiasson,	Gilljam,	Oscarsson	&	Wängnerud.	(2012)	s.41. 
10 Ibid	s.36. 
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det demokratiska styrelseskicket kan noteras (befolkningen förtroende för demokratin) samt 

en försämrad pressfrihet i landet.  

 

1.4.5 Faktorer  

De faktorer som behandlas i uppsatsen är först de faktorer som Larry Diamond utgår ifrån i 

sin teori. Därefter används även en surveyenkät för att besvara den andra och tredje 

frågeställningen. Surveyenkäten berör folkets attityder gällande demokrati. Frågorna 

analyseras utifrån de utvalda tidsperioderna och jämförs med varandra. Frågorna är utvalda 

utefter relevans för frågeställningarna och därför analyseras endast de två surveyfrågor som 

behandlar den valda faktorn, befolkningens attityder.   

 

I Surveyenkäten är 2002, 2005, 2012 och 2015 valda analysenheter vilka ämnar ge en sådan 

tydlig bild som möjligt av respektive period. Dessa årtal är medvetet utvalda då de speglar 

folkets attityder från landets demokratiutveckling samt fördjupning på bästa sätt. 2002 är en 

bra startpunkt då utvecklingen har tagit fart och befolkningen har hunnit erfara den. 2005 är 

utvald då mer erfarenhet kring styrelseskicket vuxit fram, vilket ger en tydlig uppfattning om 

hur befolkningen ställer säg till frågorna.  

 

2012 och 2015 är utvalda för att avspegla befolknings attityder sedan demokratin har 

fördjupats. Detta ger ett aktuellt resultat, då det är de senaste undersökningar som gjorts i 

landet.  

 

1.4.6 Material  

Studien bygger på den befintliga teorin som backas upp utav empiriskt material framtaget av 

bland annat Freedomhouse. Denna källa är utvald som en pålitlig källa men som även backas 

upp av annat material för att öka reliabiliteten. Uppsatsen stöds även utav empiriskt material i 

form utav en surveyundersökning gjord av Afrobarometern. Denna presenteras längre fram i 

uppsatsen. Uppsatsen innefattar en begreppsdel som gör den befintliga teorin och ämnet mer 

greppbart. Denna begreppsdel innefattar en förklaring utav demokrati och demokratisk 

utveckling som fenomen.  
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Den andra och tredje frågeställningen backas även upp utav surveyenkäten som lokaliserar 

befolkningens attityder gentemot demokrati som styrelseskick och demokratin i landet under 

respektive period.  

 

1.4.7 Beskrivning utav surveymaterial 

Afrobarometern som valts som surveymaterial är ett opartiskt forskningsnätverk som samlar 

in allmänhetens politiska attityder genom enkätundersökningar kring samhälleliga- och 

sociala frågor såsom demokrati, ekonomiska förhållanden och styrelseskick. Denna 

undersökning sträcker sig över 35 länder i Afrika och undersökningen är ett sätt för 

medborgare att få sin röst hörd inom politiska processer. Forskningsnätverket är inom sitt 

område ledande i världen och samlar in statistiska data om Afrika som är tillgänglig för 

allmänheten.11 

 

1.4.8 Val av frågor 

Den första variabalen som valts är ”Vilket av dessa tre påståenden är närmst din åsikt?” vilket 

låter respondenten ta ställning till huruvida demokrati är att föredra framför något annat 

styrelseskick. Variabelvärdet ger härmed svar på ifall respondenterna anser att demokratin är 

tillräckligt trovärdig för att inte föredra något annat styrelseskick även under särskilda 

omständigheter.  

Den andra variabeln som valts är ”övergripande, hur nöjd är du över hur demokratin fungerar 

i Ghana?” Här berörs demokratin specifikt för landet och huruvida landets demokrati 

uppfyller befolkningens förväntningar. Här kan man avläsa hur pass tillfreds befolkningen är 

med demokratin och/eller om de anser att Ghana är en demokrati överhuvudtaget.  

2. Tidigare forskning, begrepp och teori 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning i form utav andra teorier samt det valda teoretiska 

ramverket. Den tidigare forskningen berör den demokratiska processen. Det teoretiska 

ramverket består av teorin kring demokratisk utveckling och demokratisk fördjupning.  

2.1 Andra teorier 

Seymour Martin Lipset lyfter fram ekonomin som nyckeln till demokrati, där en god 

ekonomisk utveckling ses som ett första steg mot att kunna demokratiseras som land. Det är 

                                                
11 Afrobarometern:	About	Afrobarometer.	2017. 
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något som Larry Diamond ifrågasätter och lyfter fram oljeländer som exempel som varit 

demokratier men där oljan, och i förlängningen ekonomisk utveckling, försvagat demokratin. 

Än mer anmärkningsvärt är att när landet slutat vara beroende av oljan har det återgått till ett 

demokratiskt styrelseskick. Fortsättningsvis menar Diamond att en diktatur skapar legitimitet 

hos folket genom hot och våld och bevaras genom hot och våld. För att kunna kontrollera 

manipulerar regimen befolkningen genom att ge den en begränsad frihet. En regim är endast 

legitim om dess medborgare anser att dess styrelseskick är det mest lämpliga och bättre än 

alla andra alternativ, detta skapar förtroende och så fort folkets förtroende för regimen rubbas, 

är dess existens hotad, framför allt i en demokrati.12  

 

Larry Diamonds teori om det universella värdet (folkets förtroende) grundar sig i att 

demokratin är det enda legitima styrelseskicket och därmed eftersträvansvärt för alla. Han 

menar att det finns ett universellt värde hos alla människor som gör att demokratier kan 

utvecklas oavsett ekonomiska förhållanden eller geografisk utgångspunkt. Förtroende för 

demokrati är en förutsättning för att en demokrati skall uppstå. Diamond avslår därmed teorier 

om ekonomisk utveckling genom att belysa de asiatiska värderingar som utvecklades i Kina 

och Korea redan när Europa var ett feodalsamhälle. Värderingarna riktar sig till en kollektiv 

frihet inom familjen och ser bort från individens enskilda perspektiv. Under dessa tidiga 

epoker värderades yttrandefriheten högt och lagar styrde över makthavarna för att motverka 

maktmissbruk. Det universella värdet är inte det enda som krävs för att en demokrati ska 

utveckla eller bestå men utan förtroende kan inte en demokrati uppstå.13  

 

2.2 Demokratibegrepp 

För att förstå Ghanas utveckling och styrelseskick är det först viktigt att förstå innehållet utav 

den demokratiska processen och vad som krävs innan och efter för att en demokrati skall 

utvecklas och bestå. Därför presenteras en begreppsdel nedan bestående utav tidigare 

forskning kring stegen mot en lyckad demokrati.  

 

2.2.1 Transition 

Samuel Huntington beskriver i sin bok ”The Third Wave” tre utgångar när det kommer till en 

transition (regimskifte). Antingen sker en transition där eliten som innehar makten tar 

                                                
12 Diamond.	(2008)	s.	96–97.	
13 Ibid	s.20-38. 
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initiativet till att gå mot en demokrati och därmed störtar det auktoritära styret. 

Transplacement innebär istället att regimen förhandlar fram villkoren för en transition 

tillsammans med oppositionen. Det tredje sättet är replacement vilket innebär att oppositionen 

ersätter regimen och genomför transitionen.14 

 

När ett land går mot ett demokratiskt styre kommer det oundvikligt gå igenom olika stadier 

från att ha gått ifrån en auktoritär regim. Denna utveckling är en övergång till någonting 

annat, men kan även leda till en auktoritär regression eller att man tar steget mot en 

konsoliderad demokrati och senare in i en fördjupad demokrati. Det första steget i en 

transition sker vanligtvis genom en inre splittring inom regimen. Ett tydligt exempel på att ett 

land går mot en demokrati är att det auktoritära styret slår vakt om civila rättigheter. Denna 

process kallas för liberalisering.15 

 

I detta läge sker en utvidgning och omdefinieringen av rättigheter som skall skydda både 

individer och grupper i samhället. Den politiska liberaliseringen öppnar bland annat upp för 

val, politisk debatt och en minskad censur. Dock leder en liberalisering nödvändigtvis inte 

alltid till en fullständig demokrati.16  

 

När ett land har tagit steget mot en demokrati finns det flera scenarion. Demokrati kan 

misslyckas med att etableras och går tillbaka mot ett auktoritärt styre. En annan utgång är den 

demokratiska transitionen påbörjas men man misslyckas med att upprätthålla särskilda 

kriterier som är essentiella för att fullborda en demokrati. Ett exempel är en valdemokrati. En 

valdemokrati är en liberal demokrati där konkorrensdrivande val hålls men där landet 

misslyckas med att upprätthålla civila och politiska rättigheter och därmed inte är en full 

demokrati.17 En valdemokrati är dock i många fall ett steg till att gå mot en demokratisering. 

Syftet är fria och rättvisa demokratiska val för att förhindra tyranni. 

 
 

 

 

                                                
14 Huntington	(1991)	s.115. 
15 O´Donnell,	Schmitter	&	Whitehead	(1986).	s.6.	
16 Huntington	(1991)	s.9.	
17  Diamond,	Plattern	&	Costopoulos	(2010).	s.60.	
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2.2.2 Demokratisering 

I demokratiseringsprocessen där en liberalisering ägt rum går landet mot att bli mer och mer 

demokratiskt. Det innebär ett ökat deltagande i fortsatta fria och rättvisa val och öppnar upp 

möjligheter för partier och kandidater att kunna ställa upp i val.18  

 

En demokratisering sker och har endast skett under den tredje vågen genom demokratiska 

metoder. En demokratisering kräver förhandling, kompromisser och avtal. En 

demokratisering sker genom fredliga medel såsom, demonstrationer, kampanjer och val. Detta 

sker både från politiska ledare och opposition genom att följa sina anhängares önskan om 

demokrati.19  

 

2.2.3 Demokratisk fördjupning 

Nästa steg i denna utveckling är när ett land genomgått en transition mot en demokratisering 

och lyckats utvecklas till en stabil demokrati. Tidigare när man talat om konsolidering har det 

handlat om huruvida ett land lyckas befästa och nå en fördjupad demokrati. Genom att nå en 

fördjupad demokrati vilket är en stor utmaning för nya demokratier, så säkrar man upp för att 

landet inte skall uppleva en auktoritär regression genom att etablera en hållbar demokrati i 

landet.  

 

Det finns tre kriterier innan en demokratisk konsolidering överhuvudtaget är möjlig. Det 

första är en existerande stat, därefter krävs det att en transition har ägt rum för att ta steget mot 

en demokrati. Har en transition ägt rum har det ofta utvecklats fria men ifrågasatta val, som 

uppfyller de sju institutionella kraven utifrån Robert Dahls polyarki. Dock är dessa val inte 

tillräckliga för att slutföra en demokratisk övergång då regeringen saknar befogenheter att 

bestämma i politikens alla viktiga områden då den verkställande, lagstiftande och dömande 

makten fortfarande kan vara begränsade.20  

 

Det sista kravet är att ingen demokrati kan kallas en demokrati såvida de styrande inte styr 

demokratiskt. Enligt Juan J Linz och Alfred Stephan når ett land en konsoliderad demokrati 

                                                
18 O´Donnell,	Schmitter	&	Whitehead	(1986)	s.9.	
19 Huntington	(1991)	s.165f.	
20 Diamond,	Plattern	&	Costopoulos	(2010)	s.3.	
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när” a political regime in which democracy as a complex system of institutions, rules, and 

patterned incentives and disincentives has become, in phrase, the only game in town”.21  

 

Det vill säga när det inte finns några signifikanta politiska grupper som genom seriösa 

aktioner har som mål att störta den demokratiska regimen, eller som genom att med 

våldsmetoder ta över makten. En demokrati är fördjupad när folket ser demokratin som den 

enda vägen för politisk förändring trots ekonomiska och politiska kriser och att den politiska 

eliten anser att alla politiska konflikter ska ske efter de bestämmelser som gjorts utifrån 

etablerade normer. Det har skapats demokratiska rutiner i institutioner som även etablerats 

socialt och psykologiskt (hos befolkningen).22  

 
2.3 Teori, Demokratisering och fördjupning 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar används Larry Diamonds teori om hur ett 

land utvecklas till en demokrati samt hur den består. 

 
2.3.1 Beskrivning utav teori 

Utifrån statsvetaren och författaren Larry Diamonds bok The Spirit of Democracy - The 

Struggle to Build Free Societies Throughout the World beskriver han olika förutsättningar för 

att befästa en demokrati. Han tar upp fyra olika grundstenar som får en demokrati att 

fungera: Politisk kultur, Civilsamhälle, Politisk styrning/hantering av mångfald, Ansvarighet 

och lagens regler. För att en demokrati sedan ska bibehållas talar han om tre ytterligare 

komponenter: Horisontala relationer, Effektiva institutioner och Demokratiska institutioner. 

Det är med utgångspunkt i dessa faktorer uppsatsen tar avstamp.   

 

2.3.1.1 Politisk kultur innebär en demokratisk kultur där befolkningen har en tro på och 

värderar demokrati som det bästa tänkbara styrelseskicket, vilket står till grund för att en 

demokrati ska kunna utvecklas. Tro och värderingar ligger till grund för hur befolkningen 

kommer att agera politiskt. Det krävs kunskap hos individen som har tillgång till information, 

vilket skapar självförtroende och en känsla av att ens individuella åsikt har en betydelse. För 

att det ska finnas en balans krävs det att individen samtidigt har respekt för de styrande men 

trots detta är misstänksam mot auktoriteten. Förtroende ligger inte enbart hos befolkningen 

                                                
21 Ibid	s.3. 
22 Diamond,	Plattern	&	Costopoulos	(2010)	s.4. 
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utan det är lika viktigt att den styrande eliten har förtroende för det politiska systemet och de 

politiska partierna. Ett demokratiskt system består utav konflikter och en tävlan mellan olika 

intressen och ambitioner och detta system kan endast överleva om konflikterna löses lagligt 

och fredligt. Därmed krävs det en tolerans inom politiken och en tolerans för politiska och 

exempelvis etniska olikheter, där alla oavsett bakgrund eller ståndpunkt delar ett engagemang 

för demokratin. En viktig komponent till att skapa en god politisk kultur i en ny demokrati är 

ett ledarskap där denna spelar en viktig roll att en demokratisk kultur främjas.23  

   

2.3.1.2 Civilsamhälle  

Trots att det finns olikheter inom samhället där alla människor nödvändigtvis inte är lika 

engagerade i demokratins mål och värderingar så delar ändå alla grupper inom civilsamhället 

vissa karaktärsdrag. Först och främst är de självständiga från staten, de är organiserade men 

då mest informellt och relativt lösgjort. De har en förmåga att kunna mobilisera resurser och 

att agera kollektivt. Trots det att olika grupper agerar utefter olika intressen så förespråkar de 

ändå breda ekonomiska, professionella, etniska mål såsom mänskliga rättigheter, en god 

miljö, samt kvinnors egen makt och social rättvisa. Det är även civilsamhället som skall se till 

att staten inte missbrukar sin makt och spelar även en stor roll i den positiva utvecklingen för 

en demokrati. Civila organisationer etablerade av civilsamhället blir en plattform utanför de 

politiska partierna och utanför exempelvis valkampanjer. Dessa organisationer verkar för att 

kunna säkra medborgares intressen och lyfta fram missnöjen. De spelar en viktig roll för den 

kollektiva välfärden där det civila samhället kan agera genom självhjälp och personlig 

utveckling. Genom att de civila organisationerna kan lyfta fram civila samhällets åsikter 

skapar det en legitimitet i hela det demokratiska systemet. Här kan civilsamhället trycka på 

för olika reformer som kan förbättra demokratin inom landet. Det civila samhällets 

engagemang skapar ett socialt kapital och utvecklar horisontala relationer utav tillit. Även 

massmedia spelar en viktig roll då de kan agera för att främja demokratin genom att bland 

annat lyfta fram händelser som exempelvis korruption. Icke statliga organisationer spelar en 

viktig roll för demokratin då deras initiativ kan adressera olika problem inom exempelvis 

sjukvård, utbildning, eller ekonomi som kan hota demokratin.24  

 

 

                                                
23 Diamond	(2008).	s.154–155. 
24 Ibid	s.157–168. 
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2.3.1.3 Politisk styrning/hantering av mångfald  

Kulturella och sociala faktorer kan inte etablera demokratin på egen hand utan institutionerna 

spelar en stor roll huruvida landet kan adressera ekonomiska problem och sociala orättvisor, 

och huruvida landet lyckas med att bibehålla folkets engagemang för demokratin. 

Det är en större chans att folk engagerar sig för demokratin ifall de kan se effekter av att 

institutioner agerar utifrån att bekämpa korruption, minska utnyttjandet av makt och agerar 

utifrån lagar och regler. Det måste finnas en genuin tävlan inom politiken där det sker ett 

fredligt utbyte mellan partier och att det är möjligt att bilda koalitioner efter val.   

Det politiska styrets uppgift är att hålla ihop landet trots olikheter inom folket såsom religion 

och etnicitet. Här är institutionernas uppgift att lägga sig någonstans i mitten i stället för att 

dra ut mot extremer.25  

  

2.3.1.4 Ansvarighet och lagens regel 

Folket skall kunna Förvänta sig att politiker såsom demokratiskt valda ledare och eliten ska 

agera utefter lagens regler och att det ska leda till konsekvenser för de som inte gör det. De 

har därmed samma rättigheter och skyldigheter som folket. Följs detta inte och politiker börjar 

ses som en klass för sig är risken stor att folket väljer bort demokratin. Politiker skall 

respektera befolkningens rättigheter och agera för att korruption skall minimeras och 

bestraffas. Befolkningen skall ha tillgång till en domstol där de kan försvara sig själva och 

den ska döma kompetent och sakligt på alla nivåer och vara neutral från politiska influenser.  

 

2.3.1.5 Horisontala relationer 

När man sedan har fått en demokrati att utvecklas krävs tre kriterier för att en demokrati ska 

befästa. Utan dessa delar hamnar samhället i ett ”Preditory State” där en demokrati inte kan 

överleva. I ett sådant tillstånd präglas samhället utav manipulativ makt och privilegier genom 

att stjäla från andra stater och gå bortom lagen där ärligt risktagande inte existerar.26  

 

För att kunna ta sig vidare från ”Preditory State” krävs det första kriteriet, horisontala 

relationer. Horisontala relationer är byggda av tillit och samarbete som kan utmana elitens 

hierarkier och enmansstyre. En uppbyggnad utav ett civilsamhälle med självständiga 

organisationer, massmedia och nätverk gör det möjligt för en framväxt utav socialt kapital, 

                                                
25 Diamond	(2008)	s.160–168.	
26 Ibid	s.299–303. 
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där en medveten befolkning kan växa fram. I civilsamhället kan civila normer fostras och 

lyfta fram befolkningen intressen. En självständig media har ett öppet och fritt flöde av 

information, pluralistisk press och professionella journalister vilket är nyckeln till en standard 

utav pressfrihet. Pressfrihet krävs för en demokratisering och förbättrar den. Massmedia kan 

bekämpa korruption då information inte lika lätt kan undanhållas. Massmedia fungerar som en 

granskande instans då den genom undersökningar kan hitta brister, belysa dem och även se till 

att dessa inte mörkas och därmed se till att landet håller en demokratisk standard. Politisk 

medvetenhet och en informerad befolkning som kan rapportera om exempelvis korruption är 

också viktigt. En vaksam befolkning har en respekt för regimen men är uppmärksam på 

eventuella brister. Detta kan även ske genom att folk handlar inifrån lägre statliga nivåer och 

instanser, som en så kallad visselblåsare, där brister uppmärksammas och avslöjas. En vaksam 

befolkning skapas bland annat genom att staten bidrar med kanaler åt befolkningen såsom 

exempelvis internet för att på så sätt få en medveten och kompetent befolkning.  

 

Mobilisering av civilsamhället gör att det skapas en medvetenhet hos befolkningens gällande 

individers rättigheter och ansvar. Ett mobiliserat civilsamhälle kan de kontrollera att regimen 

inte missbrukar sin makt men det kan även fungera som instans där politiska ledare tränas upp 

och lyfts fram. Icke-statliga organisationer är en viktig del i mobiliseringen utav 

civilsamhället. Detta kan ske genom kvinnoorganisationer, studentgrupper eller organisationer 

som verkar för mänskliga rättigheter. De kan lyfta fram problem som finns inom landet och 

civilsamhället kan kollektivt få fram sina åsikter och idéer för att kunna förbättra landets 

utveckling.27   

 

2.3.1.6 Effektiva institutioner 

Effektiva institutioner är den tredje komponenten som är nödvändig för att en demokrati skall 

bestå. I effektiva institutioner är horisontala institutioner neutrala och beredda att straffa 

utifrån satta lagar och reglar, genom exempelvis parlamentariska kommittéer, domare, 

ombudsmän etc. Motverkan utav korruption är viktig i en demokrati och bland annat ska 

lagen inte acceptera någon form utav mutning. Detta kan göra att det krävs stärkta lagar och 

implementering utav nya lagar.28 

 

                                                
27 Diamond,	(2008)	s.300–313. 
28 Ibid.	s.	300-313. 
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För att motverka korruption krävs det speciella institutioner som neutralt och aktivt kan arbeta 

mot korruption och är fri från regeringens påverkan. Det krävs även att alla institutioner 

granskas för att på så sätt se till att lagen efterföljs och att befolkningen har tillgång till den 

informationen. 

 

Även rättssystemet spelar en viktig roll i att förhindra och minska korruption i landet. 

Rättssystemet måste vara en kompetent institution från domare till åklagare och utredare. 

Ekonomiskt reglerade institutioner självständiga från staten är en förutsättning för att få en 

demokrati ska få fäste. Exempelvis så minskar självständiga banker risken för korruption. 

Demokrati kräver ansvar och för att få ansvarsheten att fungera i landet är det viktigt att 

regimen ger den horisontella ansvarigheten auktoritet att verka. Detta för att nå en neutralitet 

och minska risken för korruption, genom att presidenten exempelvis tar över styret.29  

 

2.3.1.7 Demokratiska institutioner 

Den tredje och sista komponenten handlar om att det finns insitutioner som verkar 

demokratiskt. Genom utformning utav institutioner som kan verka både vertikalt och 

horisontalt kan man befästa en demokrati, vilket exempelvis kan innebära val, som skapar 

vertikala relationer. På så sätt når informationen ut till folket. Demokratiska institutioner ska 

verka som en länk mellan människor, men även mellan människor och den politiska 

processen, där instanser som politiska partier, parlament och lokala regeringar är viktiga och 

som bland annat kan möta etniska olikheter.30  

 

Nedan följer två sammanfattade tabeller av Larry Diamonds teori 
 

Politisk kultur 
Befolkningen har en demokratisk tro och värderingar. 
Även hos de styrande. 

 
 

Civilsamhälle 

Självständiga staden. Mobilisering utav civilsamhället 
genom civila organisationer som kan påverka de 
politiska besluten. Se till att staten inte missbrukar sin 
makt. En öppen pressfrihet.  

 
 
 

Politisk styrning/hantering av mångfald 

En institution där befolkningen kan se effekter utav 
deras agerande i form utav adressering utav sociala 
orättvisor och hålla ihop landet trots olikheter i religion 
och etnicitet. 
Främja korruption, agera utifrån lagar och regler.   

 
Ansvarighet och lagens regler 

Agera utefter lagens regler och konsekvenser för de 
som inte gör det. Kompetent och neutral domstol. 

 

                                                
29 Diamond	(2008)	s.	300–313.	
30 Ibid.	S.	300–313. 
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3. Empirisk bakgrund  
För att kunna applicera det teoretiska ramverket på studie krävs det en empirisk bakgrund för 

att få en tydlig bild om Ghanas demokratiska historia, vilket även krävs för att kunna besvara 

studiens frågeställningar. Nedan kommer demokratiutvecklingen i landet att presenteras som 

en första del som följs utav den demokratiska fördjupningen i landet.  

 
3.1 Demokratiutveckling, 2000–2005  

Efter självständigheten 1957 kantades Ghana utav våldsamheter och återkommande 

militärkupper fram till 90-talet då det tidigare partiförbudet inom landet upphördes. År 2000 

skedde något historiskt inom landet då det för första gången skedde ett demokratiskt val, som 

även skulle komma att bli startskottet för demokratin. John Kufuors och Nya patriotiska 

partiets seger blev ett stort framsteg för Ghanas politik. Valet beskrevs av oberoende 

observatörer som ett av de friaste, bäst organiserade och rättvisa val som skett i Afrika, trots 

att enstaka våldsaktioner förekom. Kufuor kom till makten då befolkningen hade tröttnat på 

tidigare auktoritära styren och lovade korruptionsbekämpning och en förbättring utav skola 

och vården. Det tillsattes även en kommission som skulle utreda tidigare brott mot mänskliga 

rättigheter som skett under det tidigare militärstyret. Våldsamheterna minskade under tiden 

och i och med Kufuors styre började Ghanas ekonomi att stabiliseras vilket kom att ha en stor 

inverkan på hans förtroende hos folket. Befolkningen kunde nu uppleva förbättrade 

levnadsvillkor, en minskad inflation och förbättringar inom bland annat skola och vården som 

han tidigare hade lovat. Under hans styre kom även rättssäkerheten samt mediefriheten att 

förbättras inom landet. Hans sätt att styra kom att ha en stor inverkan på den positiva 

demokratiutveckling som skedde i Ghana.31  

 

                                                
31 Landguiden.	Modern	Historia.	2016.	
	

 
Horisontala relationer 

Uppbyggnad utav civilsamhälle och självständiga 
organisationer, media och nätverk. Genom detta en 
medveten befolkning. 

 
Effektiva institutioner 

Neutrala institutioner som kan straffa utifrån lagens 
regler.  

 
Demokratiska institutioner 

Vertikala och horisontala relationer i form utav 
politiska partier, valkommission som kan verka som 
en länk människor i mellan men även mellan 
institutioner och människor.  
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3.2 Demokratisk Fördjupning 2006–2015 

Kufuor satt kvar vid makten fram till år 2008 då en annan kandidat från NPP, Akuffo-Addo, 

vann med knapp marginal men då ingen av kandidaterna hade uppnått 50 procent utlystes ett 

nytt val. Samtidigt utfördes ett parlamentsval där NPP förlorade med en knapp marginal mot 

NDC. Detta val ansågs ha genomförts korrekt. I den andra omgången i presidentvalet segrade 

den andra kandidaten, Mills med 50,2 procent. Under denna valomgång anklagade både 

kandidaterna varandra för fusk men det fanns inte tillräckliga bevis för valkommissionen att 

fastslå att det förekommit. Mill satt i regeringen tillsammans med NDC fram till år 2012. Han 

drev under dessa år fram en likande ekonomisk politisk som NPP. Ghanas finansminister 

Kwabena Duffour inledde dock snart en budgetåtstramning som mötte stor kritik.  

 

Mill hade vunnit stor respekt hos folket men han fick svårt att bibehålla sin auktoritet inom 

paritet då han ständigt utmanades utav Jerry Rawlings. Inför det nya valet under 2012 tävlade 

hans hustru mot Mills om att bli NDC:s nya presidentkandidat. Hennes deltagande sågs som 

ett försöka till att stärka Rawlings position inom partiet. Denna valperiod blev kritiserad då 

Mills anklagades för korruption och för att försöka mota bort partiets traditionella väljare. 

Trots detta vann han ändå en övertygande seger 2011 och utsågs ännu en gång till partiets 

presidentkandidat. 2012 dog Mills en oväntat död vilket skapade en stor vändning inför det 

kommande valet.32 

 

Landets vice president, Johan Dramani Mahama utsågs därefter till NDC:s presidentkandidat, 

och besegrade redan i valets första omgång sin motståndare, Nana Akufo-Addo från NPP. 

Detta skedde med en ytterst liten marginal men i parlamentsvalet gick NDC fram och stärkte 

sin majoritet i den lagstiftande församlingen. Hans tid vid makten (2012–2016) kom att 

präglas utav en försämrad ekonomi med en hög inflation och flera allvarliga 

korruptionsskandaler vilket resulterade i ett växande missnöje hos befolkningen. Trots att 

Ghana upplevde en svår ekonomisk situation lyckades ändå landet att uppnå FN:s 

milleniemål, däribland att halvera antalet fattiga inom landet.33  

 

 

                                                
32	Landguiden.	Modern	Historia.	2016.	
33	Ibid.		
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4. Resultat 

Nedan presenteras studiens resultat där de valda teorierna appliceras på fallet Ghana. Fallet 

appliceras först på demokratiutvecklingens fyra grundstenar. Därefter appliceras fallet på 

demokratifördjupningens tre komponenter. Resultatet kompletteras med två tabeller för att 

framställa det tydligt. Tabell ett redogör för de politiska och civila rättigheterna i landet 

medan tabell nummer två redogör för pressfriheten i Ghana. 

Slutligen redovisas resultatet ifrån Afrobarometern i sin helhet, detta i form utav 

sammanställda tabeller för respektive valt år och därmed visa befolkningens attityder 

(förtroende) till demokratin. 

4.1 Larry Diamonds 4 grundstenar applicerade på Ghanas demokratiska utveckling   

4.1.1 Politisk kultur 

Efter att militärstyren upphört i Ghana gick landet mot en demokratisering 1992 där det första 

demokratiska valet senare genomfördes 2000.34 Tiden innan demokratiseringen hade kantats 

utav dålig ekonomi och en etnisk tävlan och spänning i landet. President- och parlamentsvalen 

som skedde 1992, 1996 och 2000 var det som skulle komma att stå till grund för det 

demokratiska skiftet i landet. Sedan den demokratiska transitionen 1992 har Ghana gjort 

betydande ansträngningar för att främja en liberal demokrati och regering.35 Ett politiskt 

paradigmskifte skedde år 2000 där det tidigare sittande partier NDC misslyckades att hålla sig 

kvar vid makten och den tidigare presidenten Rawling var tvungen att lämna presidentposten 

efter två avtjänade mandatperioder. Det blev slutet på en era som dominerats utav Rawling. 

Regimskiftet skedde under fredliga former vilket var historiskt, dels för att det var det första 

demokratiska valet i Ghanas historia där en ledare blev demokratiskt invald framför en annan 

kandidat, men det var även första gången en tidigare vald regering fredligt överlämnat styret 

till en annan. 36 En acceptans för det demokratiska systemet hade därmed vuxit fram hos den 

politiska eliten och främjat en demokratisk kultur. Rawlings hade tidigare stängt ute 

oppositionen och styrde genom ett auktoritärt ledarskap och NDC hade propagerat om faran 

                                                
34 Haynes	(2003)	s.70. 
35 Gyimah-Boadi	(2001)	s.103–117.	
36 Freedom	House.	Ghana.	
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med ett flerpartisystem som de ansåg skapade marknadsstyrd politik. Det kom att förbättras 

under 1990-talet där flerpartisystemet och den fria pressen växte fram.37 

Under denna period växte både den dömande makten, civilsamhället och media sig starkt och 

blev autonomt.38 Ett tydligt demokratiskt ledarskap växte fram där det sittande presidenten 

Kaufor, 2001 lovade att uppfylla sitt kampanjlöfte som handlade om att lätta på trycket på 

pressen. Bland annat genom att upphäva den lag som genomfördes för att arrestera 

journalister som misstänktes för kriminella förtal.39  

 
Ghanas demokratiska val har förbättrats för varje år. Det har varit ett högt valdeltagande sen 

starten utav de demokratiska valen, där siffror har legat runt 70 procent sen år 2000. För varje 

val som anordnats har de demokratiska institutionerna förbättrats. Inför valet 2004 

genomfördes särskilda insatser från valkommissionens sida för att förbättra legitimiteten. 

Bland annat infördes krav om id-handlingar vid röstning för att minska antalet ”spökröster”, 

vilket tidigare varit ett stort problem.40  

 

Det visade sig framgångsrikt då valet kunde ske fritt, rättvist och fredligt. Valdeltagandet var 

högre än någonsin där 85 procent utav befolkning gick och röstade. En politiskt engagerad 

befolkning växte där partierna blev tvungna att följa befolkningens intresse och agera enligt 

spelregler, en befolkning som ansåg att demokrati var det bästa sätt att styra landet. 41  

Under 2004 kunde man se en ökad transparens inom regeringen och en tydlig minskning utav 

korruption. Befolkningen kunde njuta utav en öppen politisk debatt och sedan 2000 är 

yttrandefriheten konstitutionellt garanterad och respekterad. Det förekommer dock 

maktmissbruk där säkerhetsstyrkan bland annat godtyckligt arresterar och utövar våld mot 

framförallt journalister. 42 

2004 varade en jämn kamp i presidentvalet mellan sittande presidenten Kaufor och dåvarande 

vice presidenten Mills. Inför valet låg Kaufor bra till på grund utav hans goda förflutna 

gällande Ghanas förbättrade ekonomi. På grund utav deras goda omdöme fick de även 

                                                
37 Haynes	(2003)	s.67.	
38 Ibid.	s.61 
39 Freedom	House.	Ghana. 
40 Arthur	(2010).	s.203–226. 
41  Ibid.	s.203–226. 
42 Freedom	House.	Ghana. 
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donationer från västvärlden samt kvalificerades in för ekonomiskt stöd av världsbanken för att 

lätta på sina statsskulder. Enligt korruptions Index låg landet på 64:e plats utav 146 och 

ansågs ha blivit mer fredligt trots att det var beläget i en konfliktdrabbad region. Under 2004 

var landet fortfarande en valdemokrati som dominerades utav NPP och oppositionen NDC 

som styrde landet dess för innan. Ett antal mindre partier sitter också i parlamentet. Valen 

anses som rättvisa och konkurrenskraftiga.43 

Efter att valet genomfördes 2004 vann Kaufor sin andra omgång vilket stärkte landet som en 

stabil demokrati. Han fick i valet 53 % utav rösterna.  

Även politiska rättigheter fortsättes förbättras under 2005 från 2 till 1 av 7 möjliga i Freedom 

House mätningar.  

4.1.2 Civilsamhälle 

På grund utav oroligheter under de olika militärregimerna växte civila organisationer sig 

starka redan under 70 och 80 talet och skapade ett yttre tryck för förändring. Civila 

samhällsorganisationer kom att spela en viktig roll i de demokratiska valen, framförallt under 

valet 2000 där de kunde sätta press på regeringen.44 Utbildningskampanjer och deltagande i 

valobservationer bidrog också till att ett lyckat demokratiskt val kunde genomföras. 

 

Under valet 2000 agerade grupperna (Coaliation of Domestic Election Observers). Totalt 

involverades 15,000 personer i olika aktiviteter varav 7400 personer arbetade som 

observatörer under själva valet, både president- och parlamentsvalet, vars syfte var att öka 

legitimiteten av valet.45 

 

Både under valet 2000 och 2004 har de civila samhällsorganisationerna funnits där som ett 

skydd till olika civila samhällsgrupper och framfört befolkningens åsikter samt värnat om 

åsiktsbildningen. Det har rapporterat om politiska händelser och skapat ett engagemang hos 

befolkningen för politik vilket speglats i det höga och stigande valdeltagandet. 46 

 

                                                
43 Freedom	House.	Ghana. 
44 Haynes	(2003)	s.70. 
45 Gyimah-Boadi	(2001)	s.103-117.	 
46 Ibid	s.103-117. 
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En fri media är en central del i ett fungerande demokratiskt samhälle. Ett fritt flöde utav 

information och idéer bidrar till att stärka yttrandefriheten och bygga en stabil demokratisk 

kultur. En viktig del i den här processen för Ghanas del var avskrivningen av den lag som 

tidigare utövade ett stort tryck på pressen. Efter det kunde de fria medierna stärkas och 

expandera i kontrast med 1993 då media uteslutande var statligt ägd.47   

 

Under valen har media fungerat som en länk mellan befolkning och regeringen. Dels genom 

att granska regeringen (och andra institutioner) och dels genom att lyfta fram transparens och 

ansvarsutkrävande. De har även en folkbildande funktion genom att upplysa om vikten av 

politik, civilsamhället, civil utbildning/kunskap och behovet utav fria, rättvisa och fredliga 

val.48 

 

Under valet 2004 bjöd även icke statliga organisationer in politiker till tankesmedjor och 

arrangerade utbildningsprogram för befolkningen för att på så sätt öka medvetenheten och 

sprida information kring det politiska valet och läget i landet.  

Under 2000–2005 var yttrandefriheten garanterad och respekterad och landets civilsamhälle 

oinskränkt. Rätten till fredliga möten och sammanslutningar var garanterade enligt 

konstitutionen och tillstånd krävdes inte för att ha möten eller demonstrationer. Befolkningen 

har tillgång till en öppen politisk debatt och ett stort antal icke-statliga organisationer tillåts 

operera öppet och fritt. Regeringen har heller inte begränsat arbetartagarnas rätt i att associera 

i fackföreningar och har även uppmuntrat mångfald i arbetsorganisationer. Tjänstemän tillåts 

dock inte att gå med i facket. Inför valet 2004 anställdes 25 civila samhällsgrupper, 

”Coaliation of Domestic Elections Observers”, som skulle ta in 5,000 observatörer in för 

valet. Detta för att kunna underlätta registreringsprocessen. Här kunde medborgare registrera 

sig och ordna med id-handlingar. Denna insats möjliggjorde att Ghananska medborgare 

bosatta utomlands även kunde medverka i valet.49 

 
Pressfriheten är enligt lag garanterad och generellt respekterad under perioden 2000 till 2006. 

Media är fri från staten och det framförs regelbundet kritik mot regeringens politik. Men trots 

att det har licensierats flera oberoende radio och tv-stationer, tillät presidentens regering 

                                                
47 Arthur	(2010)	s.203–226. 
48 Gyimah-Boadi	(2001)	s.103–117. 
49 Freedom	House.	Ghana. 
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endast ett fåtal uttrycka åsikter från oppositioner i nationellt radio- och tv-nät samt de två 

dagstidningar regeringen kontrollerar. Ekonomiska problem och påtryckningar från 

regeringen begränsar den oberoende pressen. Regeringen använder också lagstiftning gällande 

kriminella förtal för att begränsa pressfriheten. Denna lag dras sedermera tillbaka för att 

minska trycket på pressen.50 

 

4.1.3 Politisk styrning/ Hantering av mångfald 

Under valet 2000 försvagades NDC:s styrning utav media vilket resulterade i ett mer 

nyanserat nyhetsflöde. Majoriteten av nyheterna gällande fortsatt NDC, och var generellt i 

positiva ordalag, men kom samtidigt allt mer att även omfatta oppositionen. Därmed blev 

rapporteringen mer representativ för hela folket och främjade en etnisk mångfald.51 

 

Mänskliga rättigheter förbättrades under perioden men diskriminering och våld mot kvinnor 

fortsätter att vara ett problem i Ghana, trots den nya lag som bland annat fördubblat 

fängelsestraffet för våldtäkt. 

 

Under 2002 fick regeringen kritik för att ha censurerat nyheter om etniskt våld i norra Ghana 

vilket efter flera uppmärksammade dödsfall ledde till en utredning. Religionsfriheten är 

respekterad enligt konstitution, men det finns en viss spänning mellan kristna och muslimska 

samfundet. 2003 gjordes försök att förbättra transparensen och minska korruptionen i landet 

blev läget förblev oförändrat. På grund utav brist på implementations kapacitet fick insatserna 

inte full effekt och landet hade fortsatta problem. Inom landet är trafficking av barn och 

barnabete vanligt vilket man försöker förebygga genom international Labor Organisations.52 

 

Efter valet 2004 bistod ansågs Ghana överlag som ett stabilt föregångsland i Västafrika som 

exempelvis bistod med fredsbevarande trupper i regionen. Representationen utav kvinnor i 

parlamentet fortsatte att öka efter valet 2004 från att ha varit 95 stycken 2000 till att bli 104 

stycken efter valet och vilket bidrog till en bättre representation utav befolkningen.53  

 
 

                                                
50 Freedom	House.	Ghana. 
51 Gyimah-Boadi,	(2001)	s.103–117.	
52 Freedom	House.	Ghana. 
53 Arthur	(2010)	s.203-226 
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4.1.4 Ansvarighet och lagens regler 

Ghanas rättsväsende har fått agera relativt fritt sen konstitutionen infördes 1992, men den 

verkställande makten har fortfarande visst inflytande. Den tillsatta regeringen arbetar för att 

förbättra mänskliga rättigheter under 2001 då landet haft problem med godtyckliga 

arresteringar, missbrukad makt mot fångar och polisen ska även ha utfört diskriminerade räder. 

I en demokrati skall folket kunna förvänta sig att demokratiskt valda ledare och eliten ska agera 

utefter lagens regler och att det blir konsekvenser för de som inte gör det. Trots en vilja att 

minska den politiska korruptionen i landet lyckades man inte under den demokratiska 

utvecklingen att göra detta. Trots att man drog tillbaka lagen som ökat pressen på media har 

censurering utav media uppmärksammats. Under 2002 fick regeringen kritik för att ha 

censurerat nyheter efter etniskt våld i norra Ghana.54 

Kaufor-regeringen står inför en svår uppgift att hantera olösta frågor gällande sanning, rättvisa 

och nationell försoning under Ghanas år som icke-demokrati. Lite gjordes under Rawlings 

och NDC:s åtta år vid makten för att ta itu med problemen med kränkningar av mänskliga 

rättigheter och den politiskt uppdelade nationen. Det finns inga överenskommelser eller 

ramverk hur man ska ställa inför rätta eller kompensera tidigare offer. Således står Ghana 

inför en osäker situation som liknar den i Kongo och Guniea-Bissau, där tidigare ledare och 

anhängare försökte återvända till makten genom våldsamma medel. Dessutom råder en kultur 

utav politisk opportunism efter valet. Det finns det en hotbild mot NDC:s tjänstemän och NPP 

flaggor är de som syns ute på gatorna istället för NDC:s vimplar.55 

 

Det inleddes senare en förundersökning angående brott mot mänskliga rättigheter. Utredning 

påbörjades under 2002 genom landets ”National Reconcilation Commission”. Utredningen 

berör Jerry Rawlings tid som president och innefattade 3,000 personer som vittnar om 

missbruk av mänskliga rättigheter mellan 1957–1993. Utredningen betraktades som ett test på 

demokratin; att kunna se tillbaka på misstagen, erkänna dem för att sedan demokratiskt gå 

vidare.56  

 

4.2 Larry Diamonds tre komponenter för att en demokrati skall bestå  

                                                
54	Freedom	House.	Ghana. 
55 Gyimah-Boadi	(2001)	s.103–117.	
56 Freedom	House.	Ghana.	
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4.2.1 Horisontala relationer 

Under 2006 finns det en självständig media. Debatter om allmänordning, inklusive granskning 

av presidenten, är starka och robusta. Men journalister fick samtidigt utstå trakasserier och hot 

i samband med en kokainsmugglingsskandal, som granskats i rätten. Som svar på attackerna 

släppte Ghana Journalist Association ett utlåtande som hotade med rättsliga åtgärder mot den 

som deltar i trakasserierna mot reportrar. Kort efter detta attackerades en radiojournalist utav 

fem polismän. Under 2008 fortsatte attacker mot journalister att öka vilket hotade pressfriheten 

i landet. Trots detta ansågs landet vara bäst rankat i Afrika enligt World Press Freedom Index.57 

Det fortsatte vara ett högt deltagande i de demokratiska valen i landet. Under 2008 deltog 70 

procent utav befolkningen i valet och under 2012 ökade valdeltagandet till 80 procent, vilket 

visar på ett fortsatt politiskt engagemang hos befolkningen.58 

Inför valet 2008 gjordes liknande insatser som under 2004 för att öka legitimiteten i president- 

och parlamentsvalen. Civila samhällsorganisationer fungerade som ”watchdogs”, som 

granskade regeringen. Under perioden uppmärksammades en muthärva där NPP mutade sina 

egna väljare.  Den statligt ägda median anklagades även för att ha favoriserat det sittande partiet 

(NPP) till skillnad från den privata median som fungerade som en neutral part för att skapa en 

mer balanserad media. 

2010, när Mill tagit över makten, begränsades pressen. Kritiken ökade mot presidenten då 

trakasserier, arresteringar och kriminella åtal mot journalister uppmärksammades. Regeringen 

anklagade pressen för att publicera falska nyheter. En reporter attackerades efter att ha försökt 

fotografera en högt uppsatt polisman, där åtal senare lades ned.  

Media är begränsat i huruvida de når ut till den ghananska befolkningen. Radiostationer är 

mer tillgängliga i framförallt huvudstaden, Accra, men i vissa regioner finns inte samma 

tillgång till samma information.59 

 
Yttrandefriheten är grundlagsskyddad och allmänt respekterad från 2006–2015. Ett flertal 

radiostationer är verksamma och självständiga tidningar och magasin publiceras i Accra. Rätten 

                                                
57	Gyimah-Boadi	(2009)	s.138–152.	 
58 Election	Guide:	Democracy	assistance	&	elections	news.	Republic	of	Ghana.	 
59	Gyimah-Boadi,	(2009)	s.138–152. 
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till fredliga möten och sammanslutningar är konstitutionellt garanterade och tillstånd krävs inte 

för möten eller demonstrationer. 

Media och icke-statliga organisationer kan operera fritt enligt konstitutionen och fortsätter att 

kritisera regeringens oförmåga att förebygga politisk korruption.  

Under 2011 begränsar ibland regeringen pressfriheten i praktiken genom trakasserier, 

arresteringar och åtal som även fortsätter att vara ett återkommande problem under de 

kommande åren.  

Ghana har under 2015 ett mångsidigt medielandskap som inkluderar både statliga och privata 

tv och radiostationer. Internet är obegränsat. Emellanåt är pressfriheten fortsatt begränsad och 

trakasserier mot journalister uppmärksammas, i synnerhet de som rapporterar om politiskt 

känsliga frågor. Under 2015 opererar icke-statliga organisationer öppet och fritt och spelar en 

viktig roll i regeringens transparens och ansvarsskyldighet. I december 2015 dödades en 

journalist vilket var det första mordet på en journalist på över 20 år.  

Under 2016 trappas våldet upp mot journalister och pressfriheten går från att ha varit fri till att 

bli delvis fri i Ghana. Politiska tjänstemän har även varit inblandade i de påtryckningar som 

journalisterna utsätts för. Regeringen försökte dölja nyheter samt journalisters utrustning. 

Våldet utfördes både utav poliser, militär, partimedlemmar men även befolkningen. 60 

4.2.2 Effektiva institutioner 

Kaufor och NPP:s tid vid makten 2000–2008 blev framgångsrik och det skedde förbättringar 

inom bland annat skola, sjukvård och jämlikhet.61 

 
Kaufor genomförde 2006 en omfattande förändring i regeringsministeriet där han bland annat 

avskedade personer som varit inblandade i skandaler. Under samma år förvärrades 

korruptionen i landet och Ghana rankades som 70 av 163 länder, vilket var en försämring med 

fem placeringar sedan föregående år. Trots det är de fortfarande rankade topp fem i Afrika.  

 
 

                                                
60 Freedom	House.	Ghana.	
61 Landguiden.	Modern	Historia.	2016.		
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När Mills och oppositionen NDC tog över makten 2008 växte missnöjet fram gällande landets 

demokratiska genomförande. Detta på grund utav uppmärksammande mutor, bland annat 

inom rättsväsendet.  

 
Under 2008 har man sedan tidigare försökt förbättra korruptionen i landet men har inte 

lyckats och problemet har fortskridit. Under detta år placerar sig Ghana som nummer 69 av 

180 i Korruptions Index, vilket en minimal förbättring sedan 2006.  

 

Under 2009 när Mill har tagit över presidentstyret inledde han en utredning om korruption 

gällande det tidigare sittande partiet NPP, vilket skapade en stor spänning i parlamentet. 

Likväl är det någonting som han fokuserar på under hela året då det är ett löfte som avgett. 

Hans mål var en ökad transparens och förbättrade levnadsvillkor för de fattiga. Utöver detta 

fick var han även prövad av sviterna efter den ekonomiska krisen.  

 

Under 2012 implementeras anti-korruptionslagar för att fortsätta arbetet mot den politiska 

korruptionen. En lag infördes även för att förbjuda publicering utav falska nyheter som 

regeringen ansåg kunde orsaka rädsla och skada allmänheten.  

 

Domstolarna har agerat autonomt men korruptionen fortsätter att vara ett problem. Svaga 

resurser äventyrar rättsprocessen då det leder till att dåligt betalda domare frestats av mutor.  

 

Under 2013 kan man se en positiv utveckling gällande korruptionen. Genom en förhöjd 

budget och en antikorruptionsplan syftar man göra framsteg. Under detta år står Ghana som 

63 utav 177 länder i Korruptions Index.  

 

Under 2014 uppmärksammas en juridisk kris då det avslöjas att 34 domare tagit emot mutor 

under de senaste två åren. Trots lika inför lagen fortsätter kvinnor att diskrimineras och utsätts 

för våld och våldtäkter och regeringen saknar ett tydligt fokus för hur detta skall minskas och 

förbättras.  

 

Vad som genomsyrar perioden 2006–2015 är fortsatta korruptionsproblem. Trots 

mediabevakning, robusta rättsliga- och institutionella ramar och en vilja från regeringen att 

undersöka skandaler misslyckas man med att komma åt problemet. FN framför flera 

rekommendationer för att bekämpa korruptionen i landet inom den offentliga sektorn och 
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därigenom skydda bland annat yttrandefriheten inom rättsväsendet.  Fortsatta trakasserier och 

hot mot journalister och media samt pressfriheten begränsas vid upprepade tillfällen.62 

 
4.2.3 Demokratiska institutioner  
Ghana är en valdemokrati, där presidenten blir invald för en fast 4 års period. Under 

valomgången 2008 stärktes flera partier och det fanns fem olika partier som slogs om makten. 

Utgångspunkten såg således lovande ut för en fördjupning inom demokrati. Trots detta blev det 

fortfarande NDC och NPP som dominerade valet. De båda partierna förutspådde en enkel 

majoritet redan i första valomgången. Det rådde en polarisering och avsky partierna emellan 

vilket skapade en misstro hos de båda parterna. Båda partierna saknade förtroende för val 

institutionerna, däribland valkommissionen. En maktkamp inleddes, där NDC skulle komma 

att segra. Valen klassas som både rättvisa och konkurrenskraftiga där Mill, som tidigare varit 

förknippad med korruption, blir invald som ny president. Detta är den andra gången som 

oppositionen tar över makten, vilket ses som en fortsatt framgång för det demokratiska systemet 

i landet. Ghana anses fortfarande som politiskt stabilt sedan de framgångsrika valen 1992, 1996, 

2000 och 2004. Valdeltagande fortsätter att vara högt med en andel på 70 procent utav 

befolkningen.63 

Inför valet hade korruptionen försämrats i landet och så även levnadsvillkoren för den 

ghananska befolkningen. De dåliga förhållandena gjorde det tufft för det regerande partiet NPP, 

som ställdes till svars av en missnöjd befolkning. Transparens och fredlighet var genomgående 

god under hela valperioden. Civila organisationer kunde operera fritt och debatter fick 

genomföras obehindrat. 79 procent utav befolkningen ansåg även att demokratin var den bäst 

lämpade styrelseformen i landet. Detta var en ökning på 5 procent sedan 2005 och var den 

högsta siffran sedan 1999. Demokratin hade både stöd och legitimitet och var understött av ett 

robust civilsamhälle och en etablerad media. Dock ansågs den blockröstning som vuxit fram i 

och med de demokratiska valen bekymmersam. NPP hade 21 utav 22 säten i Volta regionen 

medan NDC hade 36 utav 39 i Ashanti Regionen och presidentvalet visade på liknande 

resultat.64 

                                                
62 Freedom	House.	Ghana.		
63 Gyimah-Boadi,	(2009)	s.138–152. 
 
64 Gyimah-Boadi,	(2009).	s.138–152.	 
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Den rättsliga ramen föreskriver lika deltagande i det politiska livet för landets olika kulturella, 

religiösa och etniska minoriteter. Dock finns det brister i konstitutionen som gör framtiden 

osäker för den liberala demokratin, såsom utnämningsbefogenheter hos presidenten. Fattiga och 

marginaliserade stängs ute från det demokratiska systemet och får inte sin röst hörd. 

Demokratin brister även på lokal nivå och omröstningen i de demokratiska valen uppvisar vissa 

svagheter.  Det sker en splittring i det sittande partiet där man förutspår ett jämt kommande val 

2012. Det sittande partiet är sårbart och det finns även misstankar om att våld förekommit under 

förra valet. Under 2012 dör plötsligt den sittande presidenten, Mill, och vice president John 

Mahama väljs snabbt in. Det uppstår spänningar kring valet och juridiska konflikter kring 

utgången av presidentvalet. Däribland problem med presidentkandidater med demagogiska tal 

som rör upp stämningen och skapar missnöje och frustration hos befolkningen. Under valet 

lades även röstsystemet ned, vilket hade som uppgift att komma åt spökröster. Det rådde ett 

visst tvivel kring nomineringen av NDC:s presidentkandidat då en populär kandidat blivit 

diskvalificerad under kontroversiella former. En omfattande missförtroendeförklaring av 

valkommissionen tog därmed from i sviterna utav diskvalificeringarna och anklagelser om 

oegentligheter i genomförandet av valet. Enligt mätningar från Afrobarometern minskade 

befolkningens förtroende för valkommissionen med 22 procent mellan 2011 och 2015.65  

Under 2013 är landet ett fortsatt flerpartisystem där oppositionen kan delta meningsfullt. NPP 

och NDC dominerar men även mindre partier får utrymme. Den rättsliga ramen tillåter lika 

deltagande i det politiska livet för kulturella, religiösa och etniska minoriteter. 2016 minskar 

valdeltagandet till 64 procent i parlamentsvalet. Dock ligger fortfarande valdeltagandet vid 

presidentvalet på nästan 70 procent.66  

4.3 Tabeller frihetsrankning och pressfrihet 

För att tydliggöra den politiska utvecklingen och fördjupningen i landet, sammanställs en tabell 

som visar civila och politiska rättigheterna, samt en tabell som visar pressfriheten i landet under 

åren 2001–2015. 

 

                                                
65 Adetula	(2016).	s.3f.	 
66 Freedom	House.	Ghana. 
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4.3.1 Tabell 1 Frihetsrankning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån denna tabell går det att utläsa en positiv utveckling gällande de politiska och civila 

rättigheter i landet och där det även förbättrats gällande landets frihet. Det visar inte på några 

tecken att demokratin går mot en försämring. Landets fördjupning har en starkare demokrati 

en demokratiutvecklingsperioden. 

 
4.3.2 Tabell 2 Pressfrihet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tabell två som är siffror uttagna från Freedom House tyds istället en motsatt utveckling. I 

början av landets demokratiska utveckling var landets pressfrihet sämre. Men hade en bra 

rättslig och politisk miljö. Detta förbättrades i periodens slut. Man kan även utläsa att landet 

2001 2,5 3 2 

2002 2,5 3 2 
2003 1,5 3 2 
2004 2 2 2 

2005 2 2 2 
2006 1,5 2 1 
2007 1,5 2 1 
2008 1,5 2 1 
2009 1,5 2 1 
2010 1,5 2 2 
2011 1,5 2 1 
2012 1,5 2 1 
2013 1,5 2 1 
2014 1,5 2 1 
2015 1,5 2 1 
2016 1,5 2 1 

2001 - - - 
2002 27 4  12 
2003 30 7 11 
2004 28 9 9 
2005 26 8 9 
2006 28 9 10 
2007 26 8 9 
2008 27 8 10 
2009 26 8 9 
2010 26 8 9 
2011 26 8 9 
2012 28 8 10 
2013 28 8 10 
2014 28 8 10 
2016 32 8 12 
2017 33 9 13 
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hade en bra pressfrihet under början utav den andra perioden, 2006. Under dessa år ansågs 

pressfriheten vara en utav de bästa i Afrika. Men nu hade istället den rättsliga och politiska 

miljön blivit sämre i landet. Vad som är intressant är att det har skett en stor försämring 

gällande pressfriheten sen 2016 och kunde redan utläsas en negativ tendens under 2012. År 

2016 ansågs pressfriheten inte längre fri utan klassades som delvis fritt.  

 

4.4 Resultat av tabeller 

Nedan presenteras resultatet från surveyfrågorna tagna från Afrobarometern. Detta för att få 

fram folkets attityder/förtroende gällande demokratin. Det finns en kort förklaring innan varje 

tabell för vad varje tabell ämnar visa, samt en kort sammanfattning om resultatet under 

enskild tabell. Varje årtal kommer även presenteras med en enskild tabell på båda frågorna.  

 

4.4.1 Fråga 1 

Vilket av dessa tre påstående är närmst din åsikt? 

Resultatet på denna tabell förklarar vad respondenterna anser om demokrati som styrelseskick 

och ifall ett icke demokratiskt styrelseskick under vissa omständigheter är att föredra.  

 
A: Democracy is preferable to any kind of government. 

b. In some circumstances, a non-democratic government can be preferable. 

c. for someone like me, it doesn’t matter what kind of government we have.67 

 

2002 
 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 

procent 
Det spelar ingen roll 77 6 6,4 6,4 

Ibland är icke-
demokratiskt 

styrelseskick att 
föredra 

56 5 4,7 11,1 

Föredrar demokrati 619 52 51,6 62,7 
Vet ej 448 37 37,3 100,0 

 

Vad som tyds en okunskap gentemot demokratin då den inte infunnit sig särskilt länge och 

detta genom att det många som svarar att de inte vet, det vill säga hela 37 procent jämfört med 

de 52 procenten som föredrar ett demokratiskt styre. Däremot var det tydligt att man inte 

föredrog ett icke-demokratiskt styre framför ett demokratiskt.  
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2005 
 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 

procent 
Ej svarande 2 0,2 0,2 0,2 

Det spelar ingen roll 85 7 7,1 7,3 

Ibland är icke-
demokratiskt 

styrelseskick att 
föredra 

85 7 7,1  

Föredrar demokrati 898 75 75 89,4 
Vet ej 127 11 10,6 100,0 

 

Under 2005 var det inte lika många som svarade att de inte visste utan det var endast 11 

procent i jämförelse med 2002 då det var 37 som svarade att de inte visste. Här är det en 

tydlig majoritet på 75 procent som anser demokrati vara det bästa styrelseskicket och där 

endast 7 procent svarade att de ibland föredrog icke-demokratiska styrelseskick framför 

demokrati.  

 
2012 

 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 
procent 

Det spelar ingen roll 221 9 9.2 9,2 

Ibland är icke-
demokratiskt 

styrelseskick att 
föredra 

185 8 7,7 16,9 

Föredrar demokrati 1954 81 81,4 98,3 
Vet ej 40 2 1,7 100,0 

 

år 2012 hade stödet för demokratin ökat ännu mer och gått från 75 procent år 2005 upp till 81 

procent år 2012. Här är det fortfarande ett väldigt långt antal som svarat att de inte vet och en 

fortsatt låg procent som anser icke-demokratiska styrelseskick är att föredra i vissa skeden.  

 

2015 
 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 

procent 
Ej svarande 18 1 0,7 0,7 

Det spelar ingen roll 184 8 7,7 8,4 
Ibland är icke-
demokratiskt 

styrelseskick att 
föredra 

242 10 10,1 18,5 

Föredrar demokrati 1641 68 68,4 86,9 
Vet ej 315 13 13,1 100,0 

 

År 2015 är det dock någonting som har hänt sedan den tidigare undersökningen där stöder för 

demokratin har gått ner från 81 procent till 68 procent och där nu stödet för icke-demokratiska 
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styrelseskick har ökat med 3 procent. Detta är en intressant förändring och där även procenten 

har ökat hos de svarande som anser att de inte vet.  

 

4.4.2 Fråga 2 

Övergripande, Hur nöjd är du över hur demokratin fungerar i Ghana? 

Resultatet på denna tabell är hur nöjda respondenterna är med demokratin i Ghana och ifall 

om de anser att landet är en demokrati överhuvudtaget.68 

  

2002 
 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 

procent 
Ghana är ingen 

demokrati 
23 2 1,9 1,9 

Inte alls nöjd 75 6 6,3 8,2 
Inte speciellt nöjd 121 10 10,1 18,3 

Relativt nöjd 318 27 26,5 44,8 
Väldigt nöjd 235 19 19,6 64,3 

Vet ej 428 36 35,7 100,0 
 

Här kan man utläsa en ganska spridd opinionsbildning där det inte är något utmärkande 

procent antal i de olika svarsalternativen. Dock är det ännu en gång ett högt antal svarande 

som anser att de inte vet om de är nöjda med demokratin i landet. Detta svarsalternativ har 

den högsta procenten. Men om vi slår ihop de som är väldigt nöjda med de som är relativt 

nöjda så är det ändå nästa 50 procent vilket ändå är ett relativt högt stöd för demokratin.  

 

2005 
 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 

procent 
Ghana är ingen 

demokrati 
6 0,5 0,5 0,5 

Inte alls nöjd 52 4 4,3 4,8 
Inte speciellt nöjd 130 11 10,9 15,7 

Relativt nöjd 388 32. 32,4 48,1 
Väldigt nöjd 451 38 37,7 85,8 

Vet ej 170 14 14,2 100,0 
 

År 2005 kan vi utläsa en skillnad från år 2002 där befolkningen har fått en mer positiv 

inställning till det demokratiska styret i landet. Detta år var 37,7 procent väldigt nöjda med 

styrelseskicket och 32,4 nöjda. Under denna undersökning hade antalet svarande som sagt att 

de inte vet minskat från 35,7 år 2002 till endast 14,2 detta år vilket är en stor förändring.  

 

2012  
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 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 
procent 

Ghana är ingen 
demokrati 

2 0,1 0.1 0,1 

Inte alls nöjd 130 5 5,4 5,5 
Inte speciellt nöjd 451 19 18,8 24,3 

Relativt nöjd 1176 49 49 73,3 
Väldigt nöjd 611 26 25,5 98,8 

Vet ej 30 1 1,3 100,0 
 

Under detta år kan vi se ett fortsatt stöd för demokratin men där nu istället fler svarande anser 

sig relativt nöjd med styrelseskicket men där antalet som anser sig väldigt nöjda har minskat. 

Vad som också är intressant för detta år är att de svarande som inte är speciellt nöjda med 

demokratin i landet har ökat och gått från 10,9 procent till 18,8 procent.  

 

2015 
 Frekvens Procent Giltig procent Sammanräknad 

procent 
Ej svarande 2 0,1 0,1 0,1 

Ghana är ingen 
demokrati 

14 1 0,6 0,7 

Inte alls nöjd 367 15 15,3 16 
Inte speciellt nöjd 482 20 20,1 36 

Relativt nöjd 849 35 35,4 71,4 
Väldigt nöjd 483 20 20,1 91,5 

Vet ej 203  9 8,5 100,0 
 

Under detta år får demokratin ett fortsatt stöd men det går att se en ökande trend hos de 

svarande som inte alls är nöjda och de som inte är speciellt nöjda. Under denna undersökning 

har antal svarande som inte vet ökat från 1,3 procent under år 2012 till 8,5 procent under 

denna undersökning som är gjord år 2015. 

 

5. Slutsats 
Syftet med studien var att förklara Ghanas demokratiska utveckling och fördjupning, för att i 

nästa steg undersöka ifall det råder en negativ trend gällandet Ghanas pressfrihet och 

befolkningens förtroende för landets demokratiska styrelseskick.  

 

För att besvara uppsatsens syfte valdes Larry Diamonds teori om demokratisk utveckling och 

fördjupning. Genom Larry Diamonds teori skapades en analysram som fungerade som ett 

verktyg för att besvara uppsatsens frågeställningar. Analysramen applicerades därefter på 

empiriskt material av fallet och utifrån analysen gick det att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar: 
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Vilka faktorer har legat till grund för landets lyckade demokratiutveckling samt fördjupning 

utav demokratin? 

 

Går det att urskilja en förändring gällande landets pressfrihet och befolkningens attityd under 

respektive period? 

 

Går landet mot en negativ utveckling gällande pressfrihet och attityder som kan komma att 

påverka landets demokratiska framtid?  

 

När det gäller demokratiutveckling fastslår Larry Diamond Politisk kultur, Civilsamhälle, 

politisk styrning/hantering utav mångfald och ansvarighet om lagens regler som fyra 

avgörande faktorer. 

 

Politisk kultur 

En fundamental del i att bygga en stabil politisk kultur är förenad med en stark tro på 

demokratin framför andra styrelseskick och en tro på demokratiska värderingar.69 Ett av de 

kanske mest konkreta tecknen på en tro på demokratin hos befolkningen torde vara ett högt 

valdeltagande. Under valet 2000 hade Ghana ett valdeltagande strax över 60% för att stiga till 

ett deltagande på 85% 2004. En avsevärd ökning under fyra år som vittnar om en tillit till 

demokratin hos befolkningen. Det är ett utvecklingsmönster som överensstämmer med data 

från Afrobarometern, som visar befolknings preferens för demokrati framför andra 

styrelseskick, där demokratin gick från ett stöd på 51 % 2002 till ett stöd på 75 % 2005. 

Resultatet visar att en majoritet utav befolkningen redan har demokratiska värderingar och att 

det redan hunnit skapas en viss demokratisk kultur, vilket möjliggör att en demokrati kan 

fostras. Detta är någon som stärks avsevärt under nästa undersökningsperiod, vilket tyder på 

en lyckad politisk kultur i Ghana.   

 

Det går även att se en trend av god politisk kultur hos den politiska eliten. 2000 skedde det 

första fredliga maktöverlämnandet i landets historia vilket synnerligen tyder på en acceptans 

för demokratiska spelregler hos makthavare och opposition. En succesivt mer liberal syn på 

demokratisk kultur hos eliten tar också form under den här perioden. Från att Rawlings och 

regimen tidigare propagerat för faran med en marknadsstyrd politik till att 2004 ha flera 

                                                
69 Diamond	(2008)	s.154–155. 
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mindre partier sittandes i parlamentet. En annan viktig faktor i bygget av politisk kultur är ett 

tydligt demokratiskt ledarskap.70 I och med maktskiftet 2000 tillträder John Kaufor som ny 

president och med honom en ny administration som ur flera hänseenden kan anses anta den 

rollen. Redan i sin kampanj för presidentposten var ett av Kaufors centrala löften att upphäva 

den lag som tidigare begränsat pressfriheten och som genomfördes för att arrestera 

journalister som misstänkts för kriminella förtal. Vidare gjordes omfattande insatser under 

2004 för att öka transparensen inom regeringen och minska politisk korruption vilket också 

kan ses som ett steg mot en förbättrad politisk kultur. 

 

Civilsamhället 

En av civilsamhällets viktigaste funktioner ur en demokratisk synvinkel är dess förmåga att 

mobilisera resurser och agera kollektivt för driva befolkningens intressen.71I Ghana var 

civilsamhället tidigt etablerat där civila samhällsorganisationer varit robusta. Detta är 

någonting som har stärkts under demokratiutvecklingen, vilket har kunnat öka legitimiteten i 

det demokratiska systemet där bland annat civila samhälls-organisationer har fungerat som en 

granskande part som deltagit i observationer under valen. Valprocessen kan därmed anses fått 

genomföras under fredliga former.  

 

Massmedia spelar en absolut central roll i ett väl fungerande civilsamhälle72 och under 

demokratiutvecklingen har Ghana haft en fri och självständig press, garanterad under 

konstitutionen. Media verkar ha fungerat som en länk mellan befolkningen och regeringen, 

dels genom granskning och ansvarsutkrävande och dels genom att fylla en folkbildande 

funktion vilket enligt Diamond är en viktig funktion. Dock har det rapporterats om enstaka 

kränkningar, vilket kan tyda på en viss tendens till en begränsad pressfrihet i landet.  

 

 

 

Politisk styrning/hantering utav mångfald 

Ett framträdande exempel på att en demokratisk styrning vuxit fram var under valet 2000 då 

ett mer nyanserat nyhetsflöde börjat ta form. NDC:s kontroll utav media hade försvagats och 

oppositionen fick ett större utrymme i nyhetsflödet vilket antagligen skapade en mer 

                                                
70 Diamond	(2008)	s.154–155. 
71 Ibid.	s.157–168 
72 Ibid.	s.157–168. 
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representativ media och ett främjande av en etnisk mångfald. Under den här perioden kunde 

det även noteras en ökning av kvinnor i parlamentet vilket också kan ses som ett framsteg ur 

ett mångfaldsperspektiv.  

 

Ansvarighet om lagens regler 

Trots att den lag som tidigare begränsat pressfriheten avvecklats så framkommer det att 

regeringen censurerat nyheter om etniskt våld och hot och trakasserier mot journalister 

uppmärksammas även vilket tyder på ett bristande ansvarstagande från olika 

samhällsinstanser. Den verkställande makten har även visst inflytande över rättsväsendet 

vilket tyder på samma typ av problematik. Dock finns inga tydliga exempel på att man vill 

inkludera olika etniciteter eller gruppen i den demokratiska processen. Enligt konstitution 

råder dock religionsfrihet.  

 

För att en demokratisk fördjupning ska fostras i ett land krävs det enligt Larry Diamonds teori 

tre faktorer, horisontala relationer, effektiva institutioner och demokratiska institutioner.  

 

Horisontala relationer 

Genom en mobilisering av civilsamhället kan det skapas en befolkning som är medveten om 

sina rättigheter och ansvar. Den varande trenden av högt valdeltagande i Ghana under 2008 

fram till 2012 tyder på ett fortsatt politiskt engagemang. 2012 har demokrati som 

styrelseskick också högt förtroende enligt Afrobarometerns enkätundersökning (81,4 %). En 

mobilisering av civilsamhället skapar civila samhällsorganisationer som exempelvis kan 

kontrollera att regimen inte missbrukar sin makt och skapar en vaksam befolkning73. I Ghana 

gjordes liknande insatser 2008 som 2004 för att öka legitimiteten hos valet. Civila 

samhällsorganisationer agerar som tillsynsorgan som granskar regeringen och 

uppmärksammar bland annat en muthärva inom NPP. En annan viktig aspekt inom 

horisontala relationer är en självständig media med ett öppet och fritt flöde av information, 

pluralistisk press och professionella journalister vilket skapar en pressfrihet74. 2006 finns en 

självständig media i Ghana men i och med granskning av regeringen hotas och trakasseras 

journalister vilket kan anses succesivt försämras under den här perioden. Kritik kommer mot 

vissa medier som anklagas för att favorisera den sittande regeringen 2008 vilket reser frågor 

                                                
73	Diamond	(2008)	s.300-313	
74	Ibid.	s.300-313 



	 	
	
		 	

	 41	

om medias självständighet. Efter regeringsskiftet 2010 är missnöjet med makthavares försök 

att begränsa pressfriheten stor i Ghana sannolikt till följ utav att trakasserier, arresteringar och 

kriminella åtal mot journalister förekommer allt oftare. Här kan det noteras en tydlig 

skiljelinje 2016 då landet går från att ha en fri pressfrihet till en delvis fri pressfrihet.  

 

Effektiva institutioner/demokratiska institutioner 

Till en början präglades den demokratiska fördjupningen av en rad lovande förbättringar inom 

skola, sjukvård och jämlikhet. En omfattande förändring inom regeringsministeriet 

genomfördes under 2006 då presidenten avskedade tjänstemän som varit inblandade i olika 

korruptionsskandaler. Paradoxalt nog upplevde Ghana en ökad politisk korruption och sjönk 

fem placeringar i korruptionsindex 2006 jämfört med föregående år. Problemen med 

korruption tycks bestå under den här perioden. Även om makthavare påstår att de vidtar 

åtgärder som exempelvis en implementering av antikorruptionslagar under 2012, så stagnerar 

utvecklingen i realiteten och inga egentliga framsteg tas.  

 

Transparens och fredlighet har varit genomgående under valperioderna och under 2008 anser 

79 procent utav befolkningen att demokrati är det bäst lämpade styrelseformen i landet. Men 

under 2012 går det att lokalisera ett missnöje hos befolkningen. Under valet 2012 uppstår 

spänningar och juridiska konflikter kring utgången utav presidentvalet och ett missförtroende 

hos folket växer fram. Det tycks helt klart finnas en negativ trend där förtroende för 

valkommissionen minskar med 22 procent under perioden 2011–2015 vilket oroligheterna 

kring valet 2012 säkert bidragit till.  

 

Går det att urskilja en förändring gällande landets pressfrihet och befolkningens attityd 

mellan demokratiutvecklingen och demokratifördjupningen? 

 

Befolkningens attityder 

Det går att lokalisera en viss negativa trend för demokratin. Under 2002 fanns en tydlig 

osäkerhet kring demokrati både som styrelseskick och landets prestation. Här föredrog hälften 

utav befolkningen demokrati medan 37 procent inte visste vad de ansåg. Samtidigt var 50 

procent nöjda med demokratin i landet medan 36 inte visste. Detta förbättrades tydligt under 

2005 då landet fått erfara demokratin och 75 procent var då för ett demokratiskt styre. 70 

procent utav befolkningen var antingen väldigt nöjda eller nöjda över demokratin i Ghana.  
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Under 2012 fortsatte stödet växta för demokrati som styrelseskick, där hela 81 procent 

föredrog demokratin. 75 procent var även nöjda eller väldigt nöjda över det demokratiska 

styret i landet under denna period.  

 

Därefter kan det noteras en negativ trend. Under 2015 hade antalet som stödde demokrati som 

styrelseskick minskat från 81 procent (år 2012) till 68 procent, alltså ett minskat stöd på 13 

procent. De som föredrog icke demokratiska styrelseskick hade samtidigt ökat och en högre 

andel var osäkra gällande sin åsikt. Desamma gällde för andelen som inte alls var nöjd med 

demokratin i landet, och de som inte var speciellt nöjda. Bara 55 procent utav befolkningen 

var fortfarande nöjd eller väldigt nöjd med demokratin som styrelseskick. Det är en ansenlig 

attitydförändring som rimligtvis går att härleda till några nyckelfaktorer. Exempelvis 

genomled valkommissionen en förtroendekris under valet 2012 i ljuset av rad 

diskvalifikationer av presidentkandidater vilket även styrks i Afrobarometerns undersökning 

av förtroende för valkommissionen. Även maktmissbruk i form av inskränkt pressfrihet och 

korruptionsskandaler lär ha bidragit till den här attitydförändringen. Det är även möjligt att ett 

mer effektivt fungerande civilsamhälle kan ha bidragit till den här utvecklingen då det är 

högst involverade i att uppdaga korruption men också informera befolkningen om orättvisor. 

 

Pressfrihet 

Det kan inte sägas att det råder en direkt skillnad perioderna sinsemellan angående 

pressfriheten. Visserligen var pressfriheten marginellt lägre under demokratiutvecklingen än 

under demokratifördjupningen men mönstret som pressfriheten följer skulle snarare kunna 

kopplas till specifika incidenter än en mer generell utvecklingskurva under de två perioderna.  

 

Går landet mot en negativ utveckling gällande pressfrihet och attityder som kan komma att 

påverka landets demokratiska framtid?  

 

2016 sker en påtaglig förändring då pressfriheten går från fri till delvis fri. Det är svårt att 

avgöra huruvida det är en del i en större negativ trend då pressfriheten generellt inte tycks 

följt en tydlig utvecklingskurva, utan har fluktuerat relativt oregelbundet de studerade 

perioderna. Det kan emellertid inte uteslutas att det tyder på en negativ utveckling då den 

begränsade pressfriheten grundats i den politiska styrningen och regeringen motarbetat 
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pressfriheten i landet i olika utsträckning på senare år. Att en del av påtryckningarna och 

förtrycket av journalister kommit just från politiska tjänstemän bör anses särskilt allvarligt. 

Att se en sådan maktfullkomlig hållning av representanter för en demokrati vittnar om en 

nonchalans inför styrelseskicket. Det första journalistmordet på över 20 år kan också ses som 

ett synnerligen illavarslande tecken i tiden.  

 

Det går däremot att tydligare urskilja en negativ trend angående befolkningens attityder i 

Ghana, där man kan se en tydlig minskning på senare undersökningar. Detta går även att 

koppla till missnöjet för valkommissionen där förtroende minskade även under perioden 

2011–2015.  

 

Trots att Ghana står inför flera demokratiska utmaningar så är landet fortfarande en av de 

starkaste demokratierna i sin region, med ett robust civilsamhälle som fortsätter att granska 

det politiska styret. Landet har en väletablerad politisk kultur, där majoriteten av befolkningen 

fortfarande anser att demokrati är det styrelseskick som är att föredra. Men i ljuset av 

korruptionsproblem och en begränsad pressfrihet står Ghana fortsatt inför utmaningar 

beträffande Ansvarighet och lagens regler samt effektiva institutioner. Dock så vittnar 

centrala demokratiska funktionerna som val och en folkbildande funktion hos medier om 

välfungerande demokratiska institutioner och horisontala relationer, och faktumet att 

oppositionen deltar på lika villkor i val tyder på en fungerande politisk styrning/hantering av 

mångfald. Sammanfattningsvis så bör Ghanas på många områden stabila demokratiska grund 

kunna stå pall för den senaste tidens något vacklande stöd och försämrade pressfrihet och en 

lovande demokratisk framtid kan förutspås. Flera omständigheter och kvaliteter krävs för att 

en demokrati ska uppstå och bestå, kvaliteter som Ghana fortfarande besitter. 
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