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Abstract 
 

At the beginning of the 19th century, the world consisted of about ten democracies. During 

the 1990s however, more than 60 of the world's countries counted as democratized. In the 

recent decades, the number of democracies in the world has increased by a great deal. 

Democracy is, in what Samuel P. Huntington describes in his book "The Third wave" its third 

democratization wave. The first wave started in 1828 and lasted for almost a hundred years. 

At the same time as the first wave slowed down, the first wave of oppression began with the 

start of the great depression of the 1920s. At the end of the Second World War, the second, 

and short-lived, democratization wave began. It lasted until the mid-1970s. The third, and last 

wave, as described by Huntington, is the one that has been going on since 1974 until his book 

was published in 1991. 

 

In this third democratization wave, states went from having a non-democratic rule of law to a 

democratic system with free elections. Many countries went from being dictatorships to 

becoming democracies. In the opposing waves, fewer countries went from a democratic 

government to a more authoritative one than in the democratization waves. After the 

decolonization of the 1960s, the vast majority of African states had embraced authoritarian 

non-democratic governance and the continent was characterized by one-party states. One of 

the few countries that followed this wave of democratization was Ghana, a country that 

counts as a democratic highlight among dictatorships and hybrid-regimes in the region. 

Ghana’s peaceful many transitions of powers since their democratization process began in the 

mid-1990s is standing out amongst their neighbors. What has caused Ghana to succeed? Can 

Huntington's third democratization wave say anything about the reason? And why have not 

more countries been democratically successful? 
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1 Inledning 
I början av 1800-talet bestod världen av ett tiotal demokratier. Under 1990-talet räknades fler 

än 60 av världens länder som demokratiserade. Och de senaste decennierna har antalet 

demokratier i världen ökat kraftigt (Huntington 1991:14 och Ekman et al. 2014:17). 

Demokratiseringen har sköljt över världen i vad Samuel P. Huntington (1991) beskriver i sin 

bok ”The third wave” som tre demokratiseringsvågor. Den första vågen startade år 1828 och 

varade i nästan hundra år. Vid samma tidpunkt som vågen slutade började den första 

motvågen i och med 1920-talets depression. Med andra världskrigets slut kom den andra, och 

kortvariga, demokratiseringsvågen som varade från slutet av 1950-talet till mitten av 1970-

talet. Den senaste vågen som Huntington beskriver är den som har pågått från 1974 till då 

hans bok kom ut år 1991.  

 

I demokratiseringsvågen gick stater från att ha haft ett icke-demokratiskt styrelseskick till 

demokratiskt system med fria val (Ekman et al. 2014:18). Många länder gick från att ha varit 

diktaturer eller auktoritära stater till att bli demokratier. I motvågorna gick färre länder från ett 

demokratiskt styre till ett mer auktoritärt än i demokratiseringsvågorna. De allra flesta 

afrikanska stater hade efter avkoloniseringen på 1960-talet anammat auktoritära icke-

demokratiska styrelsesätt och kontinenten präglades av enpartistater (Ekman et al. 2014:61). 

Ett av de få länder som följde med i denna våg var Ghana, ett land som räknas som en 

demokratisk ljuspunkt bland diktaturer och hybridregimer1 i regionen. Landet har stuckit ut i 

mängden genom sina stabila och fredliga maktskiften sedan deras demokratiseringsprocess 

började i mitten av 1990-talet. Vad är det som har gjort att landet har lyckats? Kan 

Huntingtons tredje demokratiseringsvåg säga något om orsaken? Och varför har inte fler 

länder lyckats?  

 

1.1 Problemformulering 
Det har gjorts mycket forskning på demokratiska processer och vad det är som gör att 

demokratier består och går under. Det har även gjorts ett flertal komparativa studier av 

auktoritära regimer och deras transition till demokrati (Ekman et al. 2014:17). Det har 

                                                
1 En hybridregim är en stat som tillåter en opposition men som i praktiken inte har en chans att vinna ett val och 
överta makten (Diamond 2002:168). 
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däremot inte gjorts studier som visar en jämförelse mellan Ghana och ett annat land utifrån 

Huntingtons variabler. Det som den här studien vill bidra med är en komparativ undersökning 

där Ghana jämförs för att se vad som kan tänkas förklara landets lyckade demokratisering. 

Studien har för avsikt att göra en orsaksanalys eftersom syftet är att förklara vad som kan vara 

tänkbara orsaker till demokratiseringsprocessen. För att få en komparativ kontrast men ändå 

ett jämförbart land har studien valt Ghanas grannland Elfenbenskusten (mer om val av länder 

står att läsa under rubriken ”Urval och operationalisering”). Landet har präglats av interna 

konflikter, inbördeskrig och har haft ett auktoritärt ledarskap under större tiden sen landets 

självständighet.  

 

Huntington (1991:38) skriver i sin bok ”The third wave” att det inte finns någon faktor eller 

variabel som ensamt kan förklara ett lands demokratisering och fortsätter att skriva att 

demokratisering är ett resultat av flera faktorer. Vad den här studien vill visa på är att det 

finns klara indikationer på att ett land är i sin demokratiseringsprocess och att de 

indikationerna finns att hämta i redan gjord demokratiseringsforskning. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen ska utifrån utvalda variabler beskriva och förklara varför ett land lyckas i 

sin demokratiseringsprocess. Ambitionen är att kunna förklara varför Ghana har haft en mer 

stabil demokratiutveckling och kommit längre i sin demokratiseringsprocess jämfört med 

Elfenbenskusten. Valet av variabler hämtas ur Samuel P. Huntingtons bok ”The third wave” 

och tolkas och anpassas till fallen.  

 

De frågeställningar som valts för studien är: 

Varför har Ghanas demokratiprocess lyckats i jämförelse med Elfenbenskusten? 

Hur har dessa variabler påverkat ländernas respektive utveckling? 
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1.3 Avgränsning 
Arbetet kommer att behöva begränsas i storlek till att omfatta respektive lands moderna 

historia. Studien kommer inte att ta med händelser före ländernas självständighet (som skedde 

år 1957 respektive år 1960). Denna begränsning görs eftersom syftet är att se hur 

demokratiseringsprocessen kan förklaras under ländernas självstyre och inte under den forne 

kolonialmakten.  

 

En annan avgränsning är valet av antalet länder som ska ingå i studien. Studien har ett 

kvalitativt angreppssätt vilket reduceras antalet fall att studera. Utrymmesskäl är även en 

bidragande orsak till studiens storlek och därför kommer studien endast att jämföra två länder 

med varandra. Att jämföra flera länder kan också göra studien onödigt kompliceras och 

krånglig eftersom fokus inte skulle ligga på länderna utan snarare på teorin och variablerna. 

Att endast ha med två länder gör att studien kan gå djupare in på att förklara ländernas olika 

utfall. 

 

En sista avgränsning gäller de oberoende variabler som ligger till grund för studien. Det är 

flera av Huntingtons variabler som mycket väl hade kunnat passa in men de tre som studien 

fokuserat på är tänkt att ha en så bred förklaringsförmåga som möjligt. Under rubriken ”Urval 

och operationalisering” ges en mer utförlig förklaring till val av variabler.  

 

 

1.4 Disposition 
Efter det inledande kapitlet om problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning 

kommer kapitel 2 om teori. Där redogörs för tidigare forskning, urval och operationalisering 

och om olika centrala begrepp som används i studien. I samma kapitel görs en utförlig 

redogörelse för de tre utvalda variabler som studien använder av. Kapitel 3 går igenom vilken 

metod som har använts, hur empirin har tagits fram och med vilken metod empirin kommer 

analyseras. Kapitel 4 går igenom empirin och bakgrund för de två valda fallen (länderna). I 

samma kapitel beskrivs varje utvald variabel utifrån respektive land. I kapitel 5 görs en analys 

av de båda fallen och en kortare sammanfattning ges. I kapitel 6 diskuteras resultat och en 

slutsats redovisas. I kapitel 7 finns studiens alla referenser samlade. 
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2 Teori 
Den här studien är har som syfte att se hur ländernas demokratiseringsprocess och dess utfall 

kan förklaras. Studien är teoritillämpande i den meningen att studien använder delar av 

Huntingtons teori som verktyg för att förklara skillnaderna. Det som ställs i centrum är de 

empiriska fallen och inte teorin som ska förklara utfallen även om studien tar hjälp av 

Huntingtons teori om demokratisering för att forma frågorna (Bjereld et al. 2009:93). Studien 

har för avsikt att fokusera på fallen Ghana och Elfenbenskusten och hur de har kunnat gå 

olika vägar i sin demokratiseringsprocess snarare än att verifiera eller falsifiera en rådande 

teori.  

 

Teorin utgår från ”The third wave” där Huntington (1991:37) framställer 27 olika variabler 

som han menar har bidragit till demokratisering i vad som beskrivs som ”den tredje 

demokratiseringsvågen”. Huntington menar att det inte går att förklara en 

demokratiseringsprocess endast utifrån en eller ett par variabler. Därför är studien inte heller 

teoriprövande i den meningen. Det skulle betyda att alla 27 variabler från Huntingtons bok 

togs upp och att teorin testas på den empiriska verkligheten – så kallad deduktiv forskning 

(Bjereld et al. 2009: 92). Det ska tilläggas att det är omöjligt att förklara ett lands 

demokratiseringsprocess eller transformering utifrån ett fåtal variabler, däremot är 

förhoppningen att Huntingtons teori kan göra att ländernas olika demokratiutveckling kan 

förstås bättre utifrån valda variabler och att det går att hitta indikationer som utmärker sig för 

länder som befinner sig i en demokratiseringsprocess. En mer utförlig motivering bakom val 

av variabler finns att läsa under nästa rubrik 2.2 ”Urval och operationalisering”. Huntington 

(1991) använde sig av olika fall för olika variabler för att styrka sin tes och därför är det 

intressant att se om några av hans variabler kan förklara skillnaden mellan de två länderna 

studien valt ut. 

 

 

2.1 Forskning på området 
Demokratiseringsforskning har inte endast kommit att handla om själva transitionen från ett 

icke-demokratiskt styre till ett demokratiskt, det har även kommit att handla om själva 

begreppet demokrati (Ekman et al. 2014:20). Att begreppets innebörd fortfarande diskuteras 

kan tyckas märkligt eftersom det har funnits med ända sedan antiken men det finns olika sätt 

att se på det. I boken ”Demokratiseringsprocesser” görs en beskrivning utifrån både ett 
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maximalistiskt och minimalistiskt synsätt där det maximalistiska har en definition som är bred 

och innefattar hela samhällsapparaten. Alla samhällets sfärer ska vara demokratiska för att ett 

system ska få kalla sig demokratiskt. I det minimalistiska angreppssättet behövs bara 

demokrati inom den politiska sfären och som rör valprocesser ((Ekman et al. 2014:20). Den 

minimalistiska definitionen är tagen från Joseph Schumpeters definition där han hävdar att 

demokrati endast är en politisk metod för det allmänna bästa. Huntington (1991) använder 

även Schumpeters beskrivning i sin bok ”The third wave”. Det går inte att nämna demokrati 

utan att också nämna Robert Dahl. Han myntade begreppet ”Polyarki” som är en utvidgning 

av demokratibegreppet och som innefattar fler politiska rättigheter, medborgarskap och 

friheten att rösta bort beslutsfattare (Dahl 1999:245). Dahl radar upp ett antal kriterier som ett 

land måste infria för att få kalla sig en demokratisk stat som bland annat innefattar 

yttrandefrihet, fria och opartiska val, församlingsfrihet och rätten att kandidera i val (Dahl 

1999:246).  

 

Huntingtons bok om de tre demokratiseringsvågorna har i stort sätt accepterats av 

forskarvärlden idag och sågs som banbrytande nr den kom. Kritik har dock riktats mot boken 

nr det gäller Huntingtons definition av begreppet demokrati. Kritikerna menar att 

”gränsdragningen mellan demokratiska och icke-demokratiska politiska system blir otydlig” i 

och med den smala begreppsdefinitionen (Ekman et al. 2014:63). Enligt Huntington kan 

länder räknas som demokratier om de bara håller ett val – vilket gör att långt fler stater kan 

kalla sig demokratiska. Länder som enligt Dahls polyarkimodell knappast hade passat in. 

 

 

2.2 Urval och operationalisering 
De olika variablerna har valts ut för att ge en så bred bild av länderna som möjligt, genom att 

ta med ett ekonomiskt, socialt och rättsligt perspektiv. De utvalda variablerna är ”ekonomisk 

utveckling”, ”extern aktörspåverkan” och ”traditioner i landet av respekt för lag och 

individuella rättigheter”. Valet av variablerna ska bidra till en förståelse för skillnaden i 

demokratiseringen mellan länderna. Det innebär att variabler bör vara allmänna och 

applicerbara för att kunna se hur de förklarar de olika demokratiseringsprocesserna. Ett flertal 

av Huntingtons variabler hade mycket väl kunnat passa in i denna studie men det urval som 

gjorts har haft som avsikt att ge ett så brett perspektiv som möjligt. En grundläggande 

undersökning av respektive variabel kommer göras för respektive land för att sedan kunna 
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jämföra och analysera betydelsen av de olika variablerna för ländernas 

demokratiseringsprocesser. Nedan följer en motivering för varje utvald variabel. 

 

Valet av variabeln ”ekonomisk utveckling och modernisering”, gjordes utifrån huruvida det 

finns en korrelation mellan ekonomisk utveckling och om ett land är demokratiskt eller ej och 

sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering (Diamond 2008:96–97). Idag 

tillhör de demokratiska staterna de mest rika länderna på jorden medan de fattigare tenderar 

att ha ett mer auktoritärt styrelseskick. Ju mer välmående ett land är ekonomiskt desto större 

chans är det även för samma land att upprätthålla sitt demokratiska styre (Ekman et al. 

2014:68). 

 

Valet av variabeln ”externa aktörer” gjordes av vetskapen att det är vanligt att utländska 

aktörer (regeringar eller frivilligorganisationer) påverkar de länder som är i en 

demokratiseringsprocess. Huntington (1991:85–86) menar att för de länder som har 

demokratiserats under den tredje demokratiseringsvågen från år 1974 och framåt har stödet 

från externa aktörer varit av signifikant vikt. Som ett stöd till inhemska prodemokratiska 

organisationer är ofta externa aktörer avgörande för en framgångsrik demokratisering. En 

process mot demokrati kan startas av inhemska aktörer men har ofta föregåtts av att externa 

aktörer har understött de prodemokratiska organisationerna.  

 

Variabeln ”traditioner i landet av respekt för lag och individuella rättigheter” har valts ut och 

tolkats utifrån hur korruption har påverkat länderna. Korruption har kapaciteten att skada en 

regims legitimitet oavsett styrelseskick och kan urholka och undergräva både en demokratisk 

och icke-demokratisk stat (Sandgren 2005).  

 

2.2.1 Demokrati 

För att kunna mäta variablerna på länderna och för att sedan kunna göra en analys behöver 

vissa begrepp förtydligas. Definitionen av begreppet ”demokrati” som används i denna studie 

utgår från ”The Third Wave”. Eftersom Huntington utgår från en viss definition av demokrati 

är det passande att även denna studie använder samma begrepp. Huntington definierar – 

inspirerad av Joseph Schumpeters definition av begreppet i boken Capitalism, Socialism, and 

Democracy från 1942 – demokrati som att ledarna är valda utifrån rättvisa, fria och periodvisa 

val där kandidaterna fritt kan konkurrera om röster och där praktiskt taget alla vuxna i 

befolkningen är berättigade att rösta (Huntington 1991: 7). Definitionen syftar inte endast på 
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valprocessen – hur fritt och rättvist ett val är för både opposition och regim – utan även 

huruvida oppositionen är trakasserad, en viss del av befolkningen inte åtnjuter vissa 

rättigheter eller hur hög grad av konkurrens som tillåts av det politiska systemet (Huntington 

1991: 7). Huntingtons definition innefattar också de mer moderna dimensionerna av 

begreppet demokrati där de medborgerliga och politiska rättigheterna ingår, som exempelvis 

att tala, publicera, samlas och organiseras fritt kring en politisk debatt (Huntington 1991:7 och 

Dahl 1999:245–246). 

 

Huntingtons beskrivning räcker däremot inte till för att kunna operationalisera begreppet 

demokrati på ett för studien tillfredställande sätt. Därför utgår denna studie vidare från den 

begreppsdefinition som nyhetstidskriften The Economists rapport Democracy Index 2017 

vilar på. Denna i sin tur härleds från definitionen av demokrati som Freedom House har 

arbetat fram (The Economist Intelligence Unit Limited 2018: 61). Freedom House delar in 

begreppet demokrati i ”valdemokrati” och ”politisk demokrati” utifrån en rad olika kriterier. 

Dessa kriterier bygger på Robert Dahls koncept om polyarki. I Democracy Index 2017 rankas 

alla länder på en skala från 0 till 10 utifrån ett poängsystem där bland annat inflytandet från 

utländska aktörer och fria och rättvisa val är av avgörande vikt. I Democracy Index grupperas 

länder efter fyra regimtyper: Full democracies, Flawed democracies, Hybrid regimes och 

Authoritarian regimes. De regimtyper som är relevanta för denna studie är Flawed 

democracies och Authoritarian regimes eftersom Ghana och Elfenbenskusten idag sorteras in 

under dem. Till de demokratiska länderna hör länder inom Flawed democracies. Dessa länder 

har fria och rättvisa val där de grundläggande medborgerliga rättigheterna respekteras men 

där exempelvis mediefriheten kan vara begränsad, det kan råda en underutvecklad politisk 

kultur och det politiska deltagandet kan vara lågt.  

 

2.2.2 Auktoritär stat 

Såväl Elfenbenskusten som Ghana har en historia av auktoritärt styre (Shori & Edgren-Shori 

2011:20 och Cheeseman 2015:2). Därmed behöver begreppet ”auktoritär stat” definieras. Den 

mest väsentliga skillnaden mellan ett demokratiskt och ett auktoritärt system är avsaknaden av 

den institutionella kärna som de demokratiska systemen har gemensamt – att ledarna väljs i 

konkurrenskraftiga val där huvuddelen av befolkning kan delta (Huntington 1991:109). Det 

sker inte i auktoritära stater. I de länder som i Democracy Index 2017 sorteras under 

Authoritarian regimes råder ingen politisk pluralism och vissa länder inom kategorin är rena 

diktaturer. Om val över huvud taget hålls är de varken fria eller rättvisa. Vidare kontrolleras 
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ofta media av staten och det finns inget självständigt rättsväsende (The Economist 

Intelligence Unit Limited 2018: 64). En auktoritär stat är inte detsamma som en totalitär då 

den auktoritära generellt tillåter en ekonomisk och social pluralism i samhället. Däremot 

tolererar inte den auktoritära staten någon egentlig opposition men kan ändå låta sig begränsas 

i sitt politiska styre av konstitutionella lagar och regler (Ekman et al. 2014:130). En auktoritär 

stat kan även vara underställd vissa samhällsinstitutioner till skillnad från en totalitär stat där 

regimen är alla institutioner.  

 

2.2.3 Demokratisering 

Det är också viktigt att förstå en stats övergång mellan auktoritärt och demokratiskt styre. 

Därför behövs en redogörelse för begreppet ”demokratisering” som till skillnad från 

”demokrati” är en process och inte ett tillstånd. Inom demokratiseringsforskningen används 

även begreppet ”transition” som beskriver förloppet mellan olika styrelseskick. Enkelt 

uttryckt syftar ”demokratisering” på processen från ett icke-demokratiskt till ett demokratiskt 

styre (Ekman et al. 2014:19). I den här studien sätts ett likamedstecken mellan ”icke-

demokratisk” och ”auktoritär”. När ett lands demokratiseringsprocess pågår befinner det sig i 

en gråzon och det kan då vara svårt att visa på om landet har demokratiserats eller fortfarande 

befinner sig i processen. 

 

 

2.3 Demokratiseringsfaktorer 
I denna teoritillämpande studie används valda delar av Huntingtons teori om demokratisering 

som ett verktyg för att förklara två ländernas olika demokratiska utfall. Det ska tilläggas att 

ingen av Huntingtons variabler är tillräcklig för att ensam åskådliggöra bakgrunden till en 

demokratisk process (Huntington 1991:59). Med ambitionen att ta ett brett grepp om frågan 

belyser den här studien utvecklingen i de två valde länderna utifrån de tre variabler som 

presenteras nedan. 
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2.3.1 Ekonomisk utveckling och modernisering 

Ett lands ekonomiska utveckling mäts ofta i BNP per capita2 och det är också den måttstock 

som Huntington (1991:60) använder sig av i sin beskrivning av olika länders ekonomiska 

utvecklingsnivå. Huntington beskriver olika nivåer för länder i demokratiseringsprocesser. 

Han menar att demokratisering generellt har svårt att få fäste i ett fattigt land. För ett rikt land 

har demokratiseringsprocessen med stor sannolikhet redan skett och för ett land som befinner 

sig någonstans i mitten på den ekonomiska skalan håller övergången från auktoritärt till 

demokratiskt styre (eller omvänt) troligen på att ske. Det finns undantagsfall med rika länder 

som är auktoritära och fattiga länder som har påbörjat en demokratiseringsprocess. Vidare 

avgörs inte en demokratiseringsprocess endast av ett lands ekonomiska utveckling utan även 

exempelvis externa krafter påverkar (Huntington 1991:63), något som studien tar upp i nästa 

underrubrik. 

 

Med ekonomisk utveckling åsyftar den här studien på en ökning av ländernas BNP per capita 

från självständigheten fram till den eventuella demokratiseringsprocessen. Flera studier visar 

att ekonomisk utveckling i sig för med sig andra samhällsförändringar såsom högre 

levnadsstandard och en förhöjd utbildningsnivå som i sin tur kan påverka 

demokratiseringsprocessen positivt, därför kommer denna studie även vara uppmärksam på 

sådana aspekter (Ekman et al. 2014:68–71).  

 

Ekonomisk utveckling kan bland annat ske med hjälp av bistånd. En studie av Torgny 

Holmgren (1998) visar att bistånd kan ha en betydande positiv effekt på ett mottagarlands 

ekonomiska utveckling om landet självt har vidtagit vissa strukturella och politiska reformer 

sedan tidigare. Av naturliga skäl ger givarländer mer bistånd till länder med en dåligt eller 

medelmåttigt utvecklad ekonomisk politik, vilket innebär att biståndet har en potentiellt stor 

bäring på ett lands modernisering och ekonomiska utveckling. Därför kommer också den 

aspekten belysas. 

 

2.3.2 Extern aktörspåverkan. 

Såväl inhemska prodemokratiska krafter som externa aktörers stöd är ofta avgörande för en 

framgångsrik demokratiseringsprocess. I regel initieras en lyckad process i samband med att 

                                                
2 Med BNP per capita menas bruttonationalprodukten dividerat med invånarantalet i ett land. 
Bruttonationalprodukten är värdet på konsumtionen av alla varor och tjänster, investeringar och export minus 
import under ett år justerat för inflation. 
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inhemska aktörer har gjort uppror mot den sittande regimen och civilsamhällets aktörer och 

media har kunnat rapportera om regimens förtryck. Samtidigt har den typen av skeenden ofta 

föregåtts av att externa aktörer under långt tid har understött de inhemska prodemokratiska 

krafterna. Enligt Huntington (1991:87) kan demokratisering i ett land influeras av utländska 

regeringar och institutioners handlingar. Misslyckade demokratiseringar har å sin sida ofta 

karaktäriserats av att inhemska prodemokratiska aktörer och institutioner inte fått stöd av 

externa aktörer i tillräcklig utsträckning. Externa aktörers positiva inverkan på och stöd till 

inhemska aktörer är därför av stor vikt för en demokratisk utveckling. Stoner och McFaul 

(2013:14) menar att inflytandet från externa aktörer i många fall är ett nödvändigt inslag i en 

demokratiseringsprocess, om än inte tillräckligt som enskild faktor för ett lyckat utfall. 

 

Tre former av influenser från externa aktörer är avgörande för en lyckad transition enligt 

Stoner och McFaul (2013:16). Den första innebär att externa aktörer genom träning och 

teknisk support ger stöd till att mobilisera oppositionen och på olika sätt bidrar till 

utformningen av demokratiska institutioner. De externa aktörerna agerar alltså indirekt för att 

stödja en inhemsk demokratiseringsprocess. Den träning och tekniska utbildningen som 

genomförs är ofta av bred omfattning och varierande art beroende på det mottagande landets 

behov. Den riktar sig dock ofta till basala demokratiska samhällsfunktioner, genom att 

exempelvis tillhandahålla verktyg för att kunna upprätthålla fria och allmänna val och 

valövervakning.  

 

Den andra influensen handlar om hur västerländska länders idéer om demokrati sprids över 

och bidrar till att utforma de nya demokratiska institutionerna. Så har ofta varit fallet när ett 

land som genomgår en demokratiseringsprocess såväl innan som under processen har varit 

öppet för de idéer om demokrati som en inverkande extern aktör har uttryckt. Idéer från väst 

har i vissa fall större inverkan på strukturen i nya demokratiska institutioner än vad det 

ekonomiska biståndets motkrav har fått. Även auktoritära stater kan här påverkas i positiv 

riktning då de av exempelvis ekonomiska skäl kan ha ett incitament att efterlikna 

västerländska demokratiska ideal. (Stoner & McFaul 2013:17). 

 

Den tredje influensen utgår från behovet av fria medier för en framgångsrik process. För att 

underlätta spridning av information och demokratiska idéer har det visat sig framgångsrikt när 

externa aktörer har gett stöd åt oberoende medier och bidragit till att minska den statliga 

kontrollen över media. Exempel från flera demokratiseringsprocesser visar hur stöd till 
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oberoende medier, och därmed möjliggörandet av informationsspridning som ger en alternativ 

bild av den politiska situationen, har bidragit till mobiliseringen av protestuppror och strejker 

(Stoner & McFaul 2013:17). 

 

De tre ovannämnda influenserna beskriver hur internationella organisationer och aktörer kan 

påverka riktningen för ett annat lands demokratiseringsprocess och de tre influenserna för 

demokratiseringsprocesser går alla att beskriva som positiva. Det förekommer dock även att 

externa aktörer har negativt inflytande över ett lands demokratiska utveckling. Stoner & 

McFaul (2013:17) tar upp USA:s och Rysslands relation i och med Sovjets fall som exempel. 

Om USA hade varit ett fascistiskt land hade det varit svårt att se att Ryssland hade gått en 

demokratisk väg efter 1991. Ryssland rankades som en demokratisk stat i början på 1990-talet 

och påbörjade en rad demokratiska reformer som med varierande framgång höll sig i 

åtminstone ett decennium. Idag har Ryssland dock återgått till att vara en auktoritär stat som i 

sin tur påverkar sin omgivning genom handel och krigföring, som vi exempelvis ser i Syrien 

(Allison 2013:815).  

 

2.3.3 Traditioner i landet av respekt för lag och individuella rättigheter.  

“Respect for human rights and fundamental freedoms and the principle of holding periodic 

and genuine elections by universal suffrage are essential elements of democracy” - Kontoret 

för FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter. 

 

Individuella rättigheter och respekten för lag och ordning går hand i hand med idén om en 

demokratisk stat. Korruption innebär en urholkning av rättssystemet och i ett land där det 

råder hög korruption finns därmed en tradition av att lagar och regler inte följs. Claes 

Sandgren (2005:266) skriver i ”Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning” 

att mänskliga rättigheter är en förutsättning för utveckling och att korruption ses som en orsak 

till fattigdom snarare än en följd av det. Korruption är ett hinder som står i vägen för både 

demokrati och utveckling. 

 

Enligt Transparency International (2017) är den generella definitionen för korruption att det 

sker ett missbruk av tillförlitlig makt för privat vinning och att det finns olika sätt som 

korruption påverkar samhället på. Korruption finns på flera nivåer och påverkar därför 

utveckling och demokrati på olika sätt. Enligt Sandgren (2005) går det att dela in korruption i 

två nivåer – den lägre och den högre. Den här studien kommer att fokusera på den högre 
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nivån av korruption. Båda nivåerna påverkar varandra och de går ofta hand i hand, därför 

kommer även den lägre nivån tas med indirekt. Med den lägre nivån menas det vardagliga 

missbruket av makt som sker på individnivå där offentliga tjänstemän, som poliser eller 

folkvalda, kräver pengar eller tjänster av vanliga medborgare som försöker få sina basala 

behov tillgodosedda. Det kan exempelvis handla om att muta sig förbi en trafikkontroll eller 

att få sitt ärende snabbare behandlat av tjänstemän på lägre nivåer hos en myndighet. Det 

kallas petty corruption och ska trots namnet tas på allvar eftersom den kan missgynna de 

finansiellt svaga grupperna i samhället och dessutom ha en negativ påverkan på ekonomin i 

landet (Sandgren 2005:269). Den lägre nivån påverkar invånares förtroende för regeringen 

negativ och även regeringens förmåga att regera effektivt (Institute for National Security and 

Counterterrorism 2014) 

 

Den högre nivån benämns grand corruption och består enligt Sandgren (2005:270) av två 

varianter – nämligen ”state capture” och ”politisk korruption”.   

Med ”state capture” sker korruptionen på en högre politisk nivå. Staten tillgodoser en 

organisation eller ett företags intressen mot betalning. Genom mutor så påverkas institutioner, 

skatte- och regeringspolicys och lagstiftning. Spelreglerna ändras för att gynna en begränsad 

grupps intressen. Tjänstemän kan på hög nivå inom statsförvaltning och regering begå 

handlingar för egen vinning och som följaktligen snedvrider statens centrala funktioner som 

annars hade gått till samhällets nytta (Sandgren 2005:270).  

 

”Politisk korruption” är när det sker en manipulation av politiska institutioner vid fördelning 

och finansiering av resurser av politiska beslutsfattare. Politiska ledare missbrukar sin 

ställning för att behålla sin makt, status och rikedom (Transparency International 2017). Detta 

kan urholka demokratin. Exempelvis kan det ske genom bestickning av politiker från företag 

när det gäller att vinna anbud eller upphandlingar. Betydelsen innefattar även finansiering av 

politiska partier som är beroende av bidrag utifrån när det statliga ekonomiska stödet är svagt 

(Sandgren 2005:270). 

 

De högre nivåerna är viktiga att fokusera på därför att de bidrar till en kultur som sipprar ned 

till de lägre nivåerna. Korruption undergräver stödet för demokratin i landet i fråga och skadar 

en regims legitimitet oavsett styrelseskick (Sandgren 2005:275).  
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För denna variabel åsyftar studien att fokusera på Transparency Internationals 

korruptionsrapporter där respektive lands situation tas upp men även annan relevant litteratur 

kommer att användas. 

 

 

3 Metod och val av material 
Vanligtvis sker insamlingen av textuella data i en induktiv ansats före val av teori. I denna 

studie sker insamlingen efter val av teori även om studien utgår från fallen snarare än teorin – 

det är alltså en teoritillämpande studie även om det finns vissa deduktiva drag. Studiens 

problemformulering och de forskningsfrågor som följer är tagna ur tidigare teori om 

demokratiseringsfaktorer vilket påverkar valet av data som ska samlas in. Studien kommer 

leta efter kvalitativa data i form av ord och information. Observationen som görs utifrån dessa 

data är också kvalitativ vilket betyder att det inte kommer förekomma någon standardiserad 

kodning (David & Sutton 2016:83). För studien passar det att ha en induktiv ansats för att inte 

riskera att för starkt reglera förhållandet mellan de vetenskapliga texterna och hur de studeras 

och analyseras (David & Sutton 2016:102). Vidare innebär en induktiv ansats att fokus ligger 

på helhetsbilden i de olika fallen och därefter görs slutsatser och påståenden som har mer 

generella drag.  

 

Huvudsyftet är att jämföra två länders demokratiseringsprocesser varför en kvalitativ 

komparativ studie kommer att utföras. Den komparativa delen består av två oberoende 

variabler och en beroende variabel. Den beroende variabeln är i den här studien graden av 

demokrati där Ghana tillhör vad The Economist Intelligence Unit Limited (2018:16–17) 

beskriver som flawed democracies och Elfenbenskusten tillhör authoritarian regimes. Studien 

klargör alltså innan analysen att den beroende variabeln skiljer sig mellan fallen och har som 

syfte att förklara varför så skett. De oberoende variablerna utgörs av de två länder som är 

utvalda. Redogörelsen för oberoende och beroende variabel görs endast för att påvisa vad som 

rimligen bör vara orsaken till utfallet, inte för att i förväg hävda att det finns en hypotes om ett 

särskilt utfall – det skulle i så fall vara mer av en deduktiv ansats (David & Sutton 2016:187–

188). 

 

Ett sätt att välja ut fall är att se på likheter och olikheter länderna emellan. En fördel med två 

fall som är lika varandra, även kallat mest lika-design, är att öka säkerheten i de resultat som 
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fallen kan påvisa. Det vill säga att minimera risken att det är någon annan faktor eller 

omständighet som styr utfallet av de oberoende variablerna (Ahrne & Svensson 2011:24–25). 

Om studien istället hade valt att göra en mest olika-design hade det varit svårare att hävda den 

beroende variabelns förklaringsstyrka.  

 

Det finns ett flertal länder som skulle fungera som bra exempel för en sådan här typ av studie 

och det går att argumentera för olika konstellationer. Kriterierna för att välja länder var att de 

inte skulle vara för olika varandra. Ghana och Elfenbenskusten är båda ungefär lika stora till 

ytan, de har nästan lika många invånare (24.1 respektive 27.4 miljoner) och 

befolkningsfördelningen ser likadan ut - de flesta bor i stadsmiljö längs med Atlantkusten 

(CIA Factbook 2018). Båda länderna fick sin självständighet ungefär vid samma tid och hade 

samma typ av naturresurser liknande grundförutsättningar att lyckas vid deras respektive 

självständighet. De är också grannländer och har mycket utbyte med varandra. Det går att 

hävda deras olikheter på grund av att de har haft olika kolonialmakter och därför har gått olika 

vägar men studien anser att ländernas ekonomiska och politiska grundförutsättningar väger 

över. 

 

 

3.1 Empiriskt material 
Forskningsfrågan för den här studien är att få svar på varför Ghana lyckats i sin 

demokratiseringsprocess och om det samtidigt kan förklara Elfenbenskusten misslyckade 

demokratisering. Nästföljande fråga blir då vad för typ av data som kan besvara den frågan 

och vilka metoder som är lämpligast för att fånga denna data. Data i det här fallet är den 

textuella data som finns i böcker, tidigare forskning, vetenskapliga artiklar, officiella 

dokument och rapporter. Denna data kommer att behöva avgränsas genom urval och det är 

den texten som till slut utgör det empiriska materialet. Det empiriska materialet är alltså inte 

samma sak som data men det bygger på det (Ahrne & Svensson 2011:25). 

 

Forskningsfrågan är en öppen frågeställning till sin karaktär och därför lämpar det sig med en 

kvalitativ form av datainsamling (David & Sutton 2016:100). Tillvägagångssättet för att 

redogöra för skillnaden mellan de två ländernas demokratiseringsutfall är i en förklarande 

form snarare än en beskrivande. Studien har med andra ord som avsikt att fokusera på 

”varför” Elfenbenskusten och Ghana har lyckats olika i sin demokratiseringsprocess snarare 
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än att beskriva ”hur”. En sådan modell kräver en bred syn på var och hur det empiriska 

materialet kan samlas in och var det står att finna. Valet av forskningsfråga tar avstamp i 

Huntingtons bok ”The third wave” och därför kommer valet av litteratur också färgas av de av 

Huntingtons variabler som har valts ut. 

 

Det empiriska materialet består av både primärtexter och sekundära källor, med tyngd på det 

sistnämnda. Primärtexter är texter som inte har avsikten att vara vetenskapliga eller 

forskningsinriktade, exempelvis tidningsartiklar och nyhetssajter (David & Sutton 2016:473). 

I denna studie består de av bland annat nyhetssidor såsom BBC och faktabaserade sidor 

såsom CIA Factbook. Det är viktigt att trovärdigheten inte försummas för att det rör sig om en 

nyhetssida. Finns det en vilja hos författarna att ha en åsikt i texterna de skriver? På vilket sätt 

är författarna färgade av sin egen bakgrund och tillhörighet? Framkommer det i så fall i 

texterna? Trovärdigheten i texterna och källans pålitlighet kommer alltid i första rummet och 

studien har så långt som möjligt granskat de källor som använts.  

 

Sekundära källor är texter som är skapta av forskare och som har en vetenskaplig grund 

(David & Sutton 2016:262). För denna studie består de sekundära källorna av både 

facklitteratur om båda länderna och de olika variablerna liksom forskningsdokument som 

beskriver hur länderna påverkas i sin demokratiseringsprocess. De sekundära källorna har till 

stor del hämtats från JSTOR som är en förmedlare av akademiska artiklar och tidningar men 

artiklar har även hämtats från universitet eller andra utgivare genom öppna källor som Google 

Scholar. För att säkerställa artiklarnas trovärdighet som en vetenskaplig källa till information 

har endast artiklar som har givits ut av betrodda och seriösa publicister i vetenskapliga 

tidningar valts ut. 

 

 

3.2 Analysmetod 
Att gå igenom innehållet i den litteratur som studien har samlat är en form av sekundär 

dataanalys, och eftersom det innehåll som är valt är textligt så handlar det om kvalitativ 

textanalys (David & Sutton 2016:68). Detta ska inte blandas ihop med diskursanalys där 

texter analyseras för att hitta ett underförstått sammanhang och där språket är det centrala för 

att hitta och skapa mening. När en enstaka text studeras byggs en föreställning upp om vad 

den texten handlar om. Genom att studera en mängd texter byggs däremot en större förståelse 
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upp för vad till exempel ett ämne handlar om och först då går det också att analysera och dra 

slutsatser (Ahrne & Svensson 2011:132). För att kunna analysera empirin på ett rättvist sätt 

måste hänsyn tas till i vilket sammanhang texterna är skrivna, nämligen att de är skrivna från 

en viss genre. Därmed är det viktigt att texterna läses och förstås utifrån sitt sammanhang.  

 

Textanalysen består av både texter från nyhetssidor och vetenskapliga tidskrifter. I texterna 

från nyhetssidorna kan det finnas en risk att författarens åsikter träder fram även om texterna 

mest handlar om fakta såsom årtal och viktiga händelser i länderna. I de vetenskapliga texter 

som studien analyserar framträder inte åsikter lika starkt som på nyhetssidor. Däremot finns 

det alltid ett bestämt syfte med texten, exempelvis en vilja att informera läsaren (Ahrne & 

Svensson 2011:133). 

För att få ordning på all den text som blir summan av undersökningarna för respektive land 

behövs en enkel sammanställning för att tydliggöra analysen. Eftersom det är omöjligt att visa 

läsaren all text som har undersökts och bearbetats har materialet för varje land redan 

reducerats i empiriavsnittet. En ytterligare reducering är att föredra då det skulle ge läsaren en 

bättre överblick och en tydlig sammanställning av båda ländernas utfall. En risk med en 

ytterligare reducering är att det görs avkall på nyans och komplexitet i texterna, men 

reduceringen är tänkt att underlätta för läsaren och ge hen en bättre förståelse, nyanserna finns 

fortfarande kvar under varje lands undersökning (Ahrne & Svensson 2011:194). Slutligen 

kommer en argumentation framföras i analysen eftersom studien har för avsikt att formulera 

sitt bidrag till forskarvärlden. Att argumentera för en tes med hjälp av empiri är ett sätt att 

bidra till framtida forskning om ämnet. 

 

4 Genomgång av fallen Ghana och Elfenbenskusten 
För att förstå hur variablerna kan ha påverkat ländernas demokratiseringsprocess är det viktigt 

att veta hur det har sett ut historiskt för respektive land. Därför redovisas en kortare bakgrund 

om de båda länderna. Styrelseform, ekonomisk situation och om landet har haft väpnade 

konflikter sedan självständigheten är några exempel på det som kommer att redovisas. 

Först redogörs för Elfenbenskusten bakgrund följt av en genomgång av respektive variabel. 

Därefter följer en beskrivning av Ghanas bakgrund följt av en genomgång av respektive 

variabel. 
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4.1 Bakgrund Elfenbenskusten 
Trots att Elfenbenskusten har mycket naturresurser som olja, diamanter, kakao och ädelträ 

ligger landet alltjämt kvar i botten på FN:s listor över mänsklig utveckling (Shori & Edgren-

Shori 2011:13–14). Landet fick år 1960 sin självständighet från Frankrike, efter drygt hundra 

år av olika grad av kolonialisering. Som första president utnämndes Félix Houphouët-Boigny. 

Han hade tidigare bildat Demokratiska partiet (PDCI) och satt i den franska 

nationalförsamlingen som representant för Elfenbenskusten innan han återvände till landet. 

Med PDCI i ryggen och med landets enpartisystem blev Houphouët-Boigny omvald utan 

motståndare under flera decennier, inget annat parti hade tillåtelse att ställa upp. Övergången 

från kolonialstyre till självständighet hade inga inslag av konflikt och landet såg ut att ha en 

lovade framtid med stora tillgångar till naturresurser som olja, diamanter, kakao och kaffe. De 

stora inkomsterna från kakao och kaffe under 1960- och 1970-talen främjade landets politiska 

lugn och presidentens popularitet men under 1980-talet minskade försäljningsvärdet och det 

relativa lugnt som fanns började tryta (Shori & Edgren-Shori 2011:20). 

 

Houphouët-Boigny hade fört en politik som varit öppen och välkomnande mot migranter och 

det, tillsammans med en stor andel andra och tredje generationens burkinier i landet (de hade 

tvingats in i landet för tvångsarbete under kolonialtiden), hade gjort att andelen med utländsk 

härkomst var nästan en fjärdedel av befolkningen. Vissa grupper kom att marginaliseras och 

den nationella enigheten hade försvagats (Cheeseman 2015:155).  

Eftersom de flesta migranterna härstammade från landets norra regioner och från länder som 

gränsade mot norr kom de främlingsfientliga uttalandena att handla om etniska grupper i norr. 

Det spädde på en långdragen politisk debatt om vad det betydde att vara ivoirité – en äkta 

medborgare (Cheeseman 2015:155).  

 

Houphouët-Boigny dog på sin presidentpost år 1993 och lämnade efter sig ett icke-

existerande civilsamhälle och en utbredd frånvaro av demokratisk partipolitik (Shori & 

Edgren-Shori 2011:20). General Henri Konan Bedie tog över presidentskapet och förde en 

auktoritär politik. Maktkamper och militärkupper kom att genomsyra resten av 1990-talet med 

politiska konflikter baserade på etnisk och nationell tillhörighet. Oroligheterna pågick fram 

till år 1999 då Bedie blev störtad i en militärkupp av general Robert Guei som utnämner sig 

själv till president (BBC Ivory Coast profile 2018). Den tidigare premiärministern under 

Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, återvände samtidigt till landet för att ställa upp i valet, 
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men förlorade. Guei var även han tvungen att vika undan för ett folkuppror som istället ville 

se Laurent Gbagbo som president.  

 

Anhängare av Gbagbo och Ouattara drabbade våldsamt samman och det hela eskalerade i att 

militära officerare gav sig in i konflikten som resulterade i ett inbördeskrig där Gbagbos 

regering tappade kontrollen (Cheeseman 2015:155–157). Inbördeskriget splittrade landet 

politiskt mellan syd och nord. Senare utbröt stridigheter och därefter inleddes 

fredsförhandlingar 2002. Det skrevs på ett avtal som var tänkt att skapa försoning och en mer 

varaktig fred. Det upprättades också en försoningsregering som skulle fungera som en slags 

övergångsregering. Gbagbo skrev själv aldrig på avtalet och har visat motstånd mot att 

avsättas, även när hans mandatperiod löpte ut. Det har gjort att Elfenbenskusten har fått 

uppleva politiska motsättningar och kaos istället för försoning, demokratibyggande och fred 

(Shori & Edgren-Shori 2011:22). Val var slutligen satt att hållas år 2010. Återigen var 

Ouattara och Gbagbo de som stred om presidentposten (Bassett & Strauss 2011:132. Till slut 

blev Gbagbo arresterad av Ouattaras trupper som hade stöd från bland annat Afrikanska 

Unionen (AU). Ouattara har innehaft presidentposten sedan dess. 

 

4.1.1 Ekonomisk utveckling och modernisering 

Efter självständigheten år 1960 såg Elfenbenskusten ut att ha en lovande ekonomisk framtid 

tack vare sina stora tillgångar av kakao och kaffe. Landet blev en viktig ekonomisk spelare i 

Västafrika trots dess fortsatta ekonomiska beroende av den gamla kolonialmakten Frankrike 

som stod för en stor del av biståndet och investeringarna (Institute for National Security and 

Counterterrorism 2014:2). Mycket av dessa investeringar gick till industrialiseringen av 

jordbruket och tack vare höga världsmarknadspriser på kaffe och kakao kunde staten dra in 

stora inkomster på sin export (Hillbom & Green 2010:214). Ekonomin växte med i snitt sju 

procent per år under 1960- och 70-talen och BNP per capita följde samma trend. I början av 

1960-talet låg landets BNP per capita på cirka 1200 amerikanska dollar och i slutet av 1970-

talet hade det fördubblats till 2400 amerikanska dollar (Przeorski 2000:176 och Trading 

Economics Ivory Coast 2018).  

 

Under slutet av 1970-talet drabbas landet av kraftigt minskade exportinkomster på grund av 

sjunkande världsmarknadspriser på kaffe och kakao. Eftersom president Houphouët-Boigny 

hade satsat på stora och dyra infrastrukturprojekt – vilket landet egentligen inte hade råd med 

- och dessutom låtit berika sig själv fanns det inga pengar att ta av när exportinkomsterna gick 
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ner (Hillbom & Green 2010:214). BNP per capita sjönk under hela 1980-talet för att sedan 

stabiliseras och jämnas ut i mitten på 1990-talet. Landet hade tagit emot stora lån från 

Världsbanken och Frankrike mot löfte om ekonomiska, sociala och strukturella reformer för 

att kunna klara krisen (Devarajan et al. 2001:383–413). Tack vare det finansiella stödet kunde 

utbildningsreformer ändå ske. Reformer fokuserade på att decentralisera den högre 

utbildningen, förbättra undervisningskvaliteten och minska avhoppen från universiteten 

(Bloom et al 2006:41). Idéer till dessa reformer hade utarbetats innan finanskrisen började i 

slutet av 1970-talet men fick, i och med stora biståndsgivare under finanskrisen, stöd för att 

fortsätta (Devarajan et al. 2001:412).  

 

BNP per capita låg i början av 1990-talet på samma nivå som 30 år tidigare och situationen 

såg inte ut att bli bättre. Det inbördeskrig som Elfenbenskusten drabbades av i början av 

2000-talet gjorde att utländska investeringar till stor del upphörde. Konflikten förvärrades av 

de fallande intäkterna från jordbruket och det i sin tur påverkade levnadsstandarden i hela 

landet (Dobbins et al. 2008:96). Landets BNP per capita har gått från 1200 dollar i början av 

1960-talet till att idag ligga på 1600 dollar. Det är en ökning med endast 400 amerikanska 

dollar på nästan 60 år. På grund av en svag ekonomisk politik tillsammans med riskabla och 

oproportionerliga statliga satsningar på marknader som är känsliga för globala marknadspriser 

har Elfenbenskusten fått betala ett högt pris för en låg ekonomisk utveckling.  

 

4.1.2 Extern aktörspåverkan 

Landet har haft en omvälvande historia sedan självständigheten år 1960. Det började med ett 

politiskt lugn och en ekonomisk tillväxt under Felix Houphouët-Boignys 33-åriga 

presidentskap. Landet kom under den här tiden att åtnjuta utländska investeringar tack vare 

frånvaron av statskupper – en politisk stabilitet som byggde upp förtroende från utlandet 

(Devarajan et al. 2001:388). Efter Houphouët-Boignys bortgång år 1993 höll sig det politiska 

lugnet under det första maktskiften. Under åren av politiskt lugn hade den före detta 

kolonialmakten Frankrike stor inverkan och betydelse för landets utveckling, bland annat 

genom att stå för en stor del av biståndet till landet i form av bland annat teknisk assistans till 

regeringen. Mot slutet av millennieskiftet ökade dock den politiska oron och landet drabbades 

av militärkupp och en stagnerande ekonomi (Devarajan et al. 2001:449).  

 

Det är inte endast Frankrikes koloniala historia som är orsaken till biståndet. Även politiska 

och militärstrategiska skäl har legat bakom Frankrikes delaktighet i landets utveckling. 
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Houphouët-Boignys styre hjälpte till att upprätthålla det franska politiska inflytandet i landet 

tack vare franska biståndspengar (Devarajan et al. 2001:378–379). Än idag är ländernas 

relation viktig, av både politiska och ekonomiska skäl. Elfenbenskusten är Frankrikes tredje 

största handelspartner i Afrika söder om Sahara och Frankrike är näst största handelspartner 

för Elfenbenskusten (France Diplomatie 2017), vilket visar på Elfenbenskustens fortsatt stora 

beroende av den före detta kolonialmakten. Med deras starka band kommer att Frankrike 

också har kvar ett politiskt inflytande i landet.  

 

Trots Frankrikes inflytande har det länge funnits en stark strävan efter nationell frihet hos 

ivorianerna. Ett talande exempel är president Houphouët-Boignys beslut att låta staten satsa 

på utbildning för att reducera beroendet av utländsk kompetens (Devarajan et al. 2001:406). 

Ett reformprogram utarbetades redan i början av 1970-talet och det fanns idéer om förändring 

inom både utbildning och hälsovård – en inhemsk idé som utvecklades innan närvaron av 

biståndsgivare fanns. En rad sociala reformprogram på 1990-talet formades till stor del av 

utländsk biståndspersonal men en inte obetydlig del av dem hade utvecklats tidigare av 

ivorianerna själva. Det behöver också understrykas att reformprogrammen triggades av den 

finansiella kris som rådde i landet under tidigt 1990-tal. Behoven som uppstod i och med 

krisen krävde att de sociala utgifterna kraftigt skulle begränsas. Externa aktörer med 

inflytande i landet under perioden menade att utgifter måste begränsas till endast 

grundutbildningar och primärvård (Devarajan et al. 2001:412–413). 

 

Ett annat exempel på när externa aktörer direkt har ingripit i landet var under oroligheterna 

kopplade till 2010 års val. Den sittande presidenten Gbagbo accepterade inte valutgången 

trots konstitutionsrådets uttalande om att hans motståndare Ouattara hade vunnit. Gbagbo svor 

ändå presidenteden och samma dag gjorde även Ouattara det. Elfenbenskusten stod alltså med 

två personer som båda gjorde anspråk på presidentposten. Afrikanska Unionen (AU) och 

Västafrikanska staternas ekonomiska gemenskap (ECOWAS) fördömde snabbt Gbagbos 

tillskansning av makten (Bassett & Strauss 2011:134). AU försökte med hårda diplomatiska 

medel påverka Elfenbenskusten att gå den demokratiska vägen genom att utesluta dem från 

unionen. ECOWAS hotade även med politisk påtryckning om inte Gbagbo accepterade 

Ouattara som president. Elfenbenskusten uteslöts till slut ur organisationen med stöd av 

artikel 45 av ”Protocol on Democracy and Good Governance” (Bassett & Strauss 2011:135). 

Samtidigt var Frankrike inblandad i konflikten med bland annat helikoptrar som bombade 

presidentpalatset i Abidjan. Genom sin överlägsna militära makt kunde Frankrike påverka 
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utfallet för sin forna koloni och bana vägen för Ouattara som den rättmätiga vinnaren av valet 

(Bassett & Strauss 2011:130).  

 

AU och ECOWAS visade handlingskraft genom sin prodemokratiska intervention men det 

räckte inte för att avsätta Gbagbo. Det stärkte däremot Ouattara och hans trupper lanserade en 

militär offensiv som till slut arresterade och avsatte Gbagbo. AU och ECOWAS starka 

ställningstagande i frågan var därmed mycket viktig för den demokratiska utgången. Det var 

ett prov på västafrikanskt ledarskap och beslutsamhet som till slut ledde till en demokratisk 

seger för Ouattara och Elfenbenskusten. Även Frankrikes militära delaktighet var 

betydelsefullt för utgången, som hade kunnat se fundamentalt annorlunda ut om Frankrike 

hade varit ett land präglat av andra än demokratiska värderingar. 

 

4.1.3 Traditioner i landet av respekt för lag och individuella rättigheter.  

De senaste decennierna har Elfenbenskustens brottats med alltifrån politiskt kaos till 

inbördeskrig och våld som eskalerat efter genomförda val. Det har bidragit till att 

korruptionen i landet finns kvar på ett systemiskt plan och genomsyrar alla nivåer i samhället. 

Det finns dock indikationer på framsteg under senare år tack vare att president Ouattara har 

satt upp antikorruption på den politiska dagordningen och grundat olika antikorruptionsorgan 

samt gått med i FN:s organ mot korruption (UNAC) (Institute for National Security and 

Counterterrorism 2014:4).  

 

Ett flertal korruptionsskandaler har uppdagats det senaste decenniet men få har lett till åtal. 

Avseende den form av korruption som går under beteckningen ”state capture” kan nämnas ett 

fall inom hälsoministeriet där offentliga resurser till ett värde av nästan 400 000 amerikanska 

dollar hade vanskötts av offentliga tjänstepersoner, ett av få fall av sådan dignitet som har lett 

till åtal i landet. De fyra tjänstepersonerna åtalades för bland annat bedrägeri. Ett annat fall 

gällde Elfenbenskustens kakaoexport där exportörer från kakaosektorn dömdes till långa 

fängelsestraff för bland annat bedrägeri. Anmärkningsvärt var att höga tjänstepersoner gick 

fria trots att utredningsrapporter kunde bevisa deras inblandning (Gnomblerou 2015:44–45). 

Det talar inte endast för att det ivorianska rättsväsendet lider av korruption utan även brist på 

självständighet. Enligt rapporter från bland andra Freedom House finns en utpräglad politisk 

påverkan mot domare i domstolarna (Wickberg 2013:5). Samtidigt har andra rapporter larmat 

för ett bristande skydd för visselblåsarfunktioner liksom att det är förknippat med fara att 

anmäla korrupta förhållanden inom staten (Wickberg 2013:3).  
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Det finns flera orsaker till Elfenbenskustens höga nivå av korruption. En av dem är landets 

politiska bakgrund. Enligt Edna Gnomblerou (2015:46) vid Zhongnan University of 

Economics and Law, har politisk instabilitet och dålig styrning sedan mitten av 1990-talet 

skapat en brist i förtroendet för det politiska systemet och gjort att bedrägerier och korruption 

har kunnat frodas. Även det ekonomiska läget, som har varit instabilt sedan slutet av 1970-

talet, har skapat en brist på förtroende för investeringar och handel och spätt på fattigdomen i 

landet. Staten har bland annat inte förmått att betala ut skäliga löner till statligt anställda och 

det i sin tur har drivit statsanställda att begära mutor från allmänheten i olika situationer, så 

kallad petty corruption (Gnomblerou 2015: 46). 

 

Ett problem som Elfenbenskusten har är att korruptionen i landet har fått fäste och 

normaliserats till den grad att korrumperade tjänstepersoner sällan blir konfronterade, varken 

medialt eller juridiskt. Den utbredda korruptionen har underminerat förtroendet för staten och 

det politiska systemet vilket i sin tur har gjort det svårare för de som styr att regera effektivt 

(Chêne 2016:3–4).  

 

 

4.2 Bakgrund Ghana 
Ghana var det första landet i Afrika att bli självständigt efter att ha varit styrt under en 

kolonialmakt. När Ghana fick sin självständighet från Storbritannien år 1957 präglades landet 

av hundratals år av politiskt och socialt förtryck i form av bland annat slavhandel och 

konsekvenser från kolonialtiden. Sedan självständigheten har landet genomgått en 

omvälvande förändringsperiod. Från att ha initialt ha drabbats av kupper och militärstyre har 

landet utvecklats till en av Afrikas mest framstående demokratier och är ett av de få länder på 

kontinenten som har upplevt två regimskiften utan konflikt (Cheeseman 2015. 2, 172).  

Landets första premiärminister (och sedan president), Kwame Nkrumah, förde en enväldig 

socialistisk politik med jordreformer och en ekonomi baserad på industrialisering. Hans 

ekonomiska politik fick mycket kritik och han drevs till slut i landsflykt vid en militärkupp 

1966 (Devarajan 2001:57). Efter det avlöste flera militärkupper varandra under större delen 

av 1970-talet. Mot slutet av samma decennium tog löjtnanten Jerry Rawlings makten men 

överlämnade den direkt till ett civilt styre. 
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Efter två år med en svag regering och stagnerande ekonomi tog Rawlings åter makten i ännu 

en militärkupp. Denna gång behöll han makten och genom att bli vald år 1992 och sedan 

omvald år 1996 styrde han Ghana fram till år 2000. Han var övertygad om att han skulle 

vinna valet år 1992 eftersom han var populär bland folket och samtidigt var hoppfull om att 

vinna västs gillande och förmåner om han också skulle tillåta oppositionella partier – något 

som han sedan också gjorde. Under Rawlings tid gjordes stora framsteg med att utveckla 

politisk stabilitet. Hans långa tid vid makten gynnades dock även av en relativt stabil 

ekonomisk tidsperiod. I samband med att han blev omvald år 1996 införde han ett 

flerpartisystem. I början av 90-talet var Rawlings emot ett flerpartisystem men press från både 

interna och externa aktörer press fick honom att ändra uppfattning (Haynes 2001:202). 

 

År 2000 vann John Kufuor ett fredligt val över vicepresidenten John Atta Mills. Mills hade 

ställt upp istället för Rawlings som hade avgått i enlighet med författningen. Kufuor tog över 

som president och styrde fram till år 2008 då Mills denna gång vann. Efter fyra år på posten 

dog Mills hastigt och vicepresidenten tog över. I valet år 2016 vann återigen oppositionen 

som idag leds av den tidigare människorättsadvokaten Nana Akufo-Addo (BBC Ghana 

Country profile 2018). Ghana har haft flera fredliga maktskiften de senaste 17 åren och är en 

ljuspunkt i en region som annars är plågad av kupper och auktoritärt ledarskap. 

 

4.2.1 Ekonomisk utveckling och modernisering 

Precis vid självständigheten åtnjöt Ghana en av de högsta inkomsterna per capita i Afrika, 

hade en stor och välmående medelklass och var en av Afrikas starkaste ekonomier, mycket 

tack vare landets naturresurser såsom guld, kakao och kaffe. Ekonomin växte stadigt på fyra 

procent per år under det första decenniet mycket tack vare landets stora kakaoexport 

(Devarajan 2001:57). Det dröjde inte länge innan staten försökte, genom interventioner och 

kontrollåtgärder, trycka på för en snabb industrialisering för att få till en ekonomisk tillväxt 

och modernisering (Adu 2013:277). Premiärminister och senare president3 Kwame Nkrumah 

införde en statligt ledd socialistisk politik och satsade på en stor offentlig sektor. Samtidigt 

sjönk priset på kakao på världsmarknaden och handelsvillkoren försvagades. Nkrumahs 

politik förvärrade dess effekter och Ghanas ekonomi störtdök (Devarajan 2001:57). Efter det 

följde reformer med en devalvering av valutan och förhandlingar med Internationella 

valutafonden (IMF) påbörjades för att få finansiellt stöd. 

                                                
3 Premiärministerämbetet övergick 1960 till presidentskap i och med avskaffandet av monarki. 
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Ghanas tillväxt saktade ner under 1960-talet och var sedan turbulent under större delen av 

följande två decennier. Under flera längre perioder var tillväxttakten av BNP negativ och åren 

1972 fram till 1979 har beskrivits som en tid av ’ekonomiskt kaos’ (Devarajan 2001:58). 

Inflation av konsumentpriser sköt i höjden och valutan Cedi övervärderades vilket hindrade 

den viktiga exporten (Devarajan 2001:54–58). Finanspolitiskt skedde det få förändringar 

under denna tid och först i mitten av 1980-talet blev tillväxten mer stabil (Osei et al. 

2005:1039). Det var mycket tack vare ett gynnsamt handelsavtal, som hade stötts av IMF och 

världsbanken, och som skapade god ekonomisk utveckling.  

 

Ghanas ekonomiska kollaps under 1970-talet fick president Jerry Rawlings (1981–2000) att 

till slut anta Världsbankens strukturanpassningsprogram (SAP) som innebar en reduktion av 

statliga utgifter, privatisering av vissa statliga tillgångar och borttagning av subventioner 

(Cheeseman 2015:90). Under större delen av nästföljande årtionde ingick Ghana i 

Världsbankens hittills största låneprogram i Afrika och landet fick ta emot ett massivt tillflöde 

av bistånd (Osei et al. 2005:1039). BNP per capita hade fram till Ghanas reformeringsperiod 

varit mycket flyktig. I och med SAP gick landets BNP upp kraftigt för att sedan stabiliseras 

framåt 1987. Från 1985 till 1989 snittade tillväxten av real BNP 5 % i Ghana och har legat 

stabilt på över 4 % in på 2000-talet (Adu 2013:279). 

 

 BNP per capita har gått från strax över 700 US dollar i början av 1980-talet till att ligga på 

runt 1700 dollar idag (Trading Economics Ghana 2018). Det är mer än en fördubbling av 

BNP per capita på drygt 35 år. Ghana har genom biståndet från bland annat Världsbanken och 

genom sitt reformprogram ökat sin BNP per capita avsevärt. Genom detta har landet kunnat 

stärka de offentliga utgifterna och satsat på bland annat utbildning (Adu 2013:292). 

Satsningarna har resulterat i bland annat ett samarbetsprojekt mellan Världsbanken och 

Ghanas regering om en fond där universitet kan ansöka om pengar för att starta projekt inom 

högre utbildning. Ett annat projekt handlar om att öka jämställdheten inom högre utbildning 

och få in fler kvinnor på universiteten, vilket också har skett (Bloom et al. 2006:11).  

 

4.2.2 Extern aktörspåverkan 

Stoner och McFauls influens om västerländska länders idéer om demokrati är beskrivande för 

hur president Jerry Rawlings öppnade upp landet som ett svar på västs krav. Ghanas 

internationella relationer kom att domineras av väst under 1980- och 90-talen. Framförallt var 
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det USA och den forna kolonialmakten Storbritannien som stod för den största delen av 

handeln. Båda länderna kunde därmed lägga stor press på den ghanesiska regeringen. Ghana 

hade även andra handelspartners men de hade ett mer ”hands-off”-tillvägagångssätt, vilket 

innebar att motkraven från deras sida inte var lika stora (Stoner & McFaul 2013:229). 

Rawlings svarade på omvärldens krav att demokratisera landet genom att bygga upp ett 

alltmer regelstyrt politiskt system som tillgodosåg befolkningens behov (Cheeseman 2015:5).  

Påverkad av att Östeuropas olika enpartisystem föll ett efter ett, gav Rawlings efter av trycket 

från väst om att tillåta andra partier och att regeringen kunde krävas på större 

ansvarsskyldighet. Det här var särskilt viktigt eftersom Ghana under lång tid hade haft en 

’provisorisk’ icke-demokratisk regering. Rawlings demokratisering och öppnande för en 

opposition kan beskrivas som framtvingat utifrån men även inifrån. Rawlings tillät 

oppositionen tack vare att han var övertygad om att han skulle vinna nästkommande val år 

1996, något som opinionsundersökningar visade och som också skedde (Haynes 2001:193). 

 

Olika faktorer visade sig betydelsefulla för utfallet när externa aktörer krävde politisk 

förändring i Ghana. Bland annat hur regeringar i väst, tillsammans med Världsbanken och 

IMF, gjorde det tydligt för Rawlings regering att bistånd och lån kunde minskas och till och 

med upphöra om inte hans regering tog steg mot demokrati. Storbritannien stöttade både 

statliga institutioner, som skulle stödja ”good governance”4, och finansierade samtidigt 

utbildningar och träning för journalister (Stoner & McFaul 2013:230). 

 

Det här visar att inte endast Stoner och McFauls influens om hur västerländska länders idéer 

om demokrati bidrar till att utforma demokratiska institutioner, utan att även influensen om 

behovet av fria medier är viktig för en framgångsrik demokratiseringsprocess. Ghanas 

konstitution från 1992 garanterar mediepluralism och mediernas självständighet från staten. 

Däremot finns det en lag som straffar ”falska nyheter” och som har använts för att trakassera 

journalister (Reporters Without Borders 2016).	Ghana har haft ett rykte av att ha haft en av de 

mest fria mediemiljöerna i Afrika söder om Sahara och under många år klassades landet som 

”fritt” av både Reporters Without Borders och Freedom House. Trenden bröts dock 2015 i 

och med en rad incidenter där journalister blev trakasserade av bland annat polis. Landet 

klassas därför som ”delvis fritt” i den senaste mätningen (Freedom House 2017). Det återstår 

att se om trenden kan vända upp igen. 

                                                
4 Översätts till ”god förvaltning”. FN och EU inkluderar demokratisk styrning och mänskliga rättigheter i 
begreppet. https://unu.edu/publications/articles/what-does-good-governance-mean.html hämtad 2018-03-01 
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4.2.3 Traditioner i landet av respekt för lag och individuella rättigheter.  

Som studien tidigare beskrivit har Ghana märkt ut sig som en av de få fungerande 

demokratiska staterna i Afrika och har refererats till som en framgångssaga när det kommer 

till demokratisering. Ghana har tidigare haft stora problem med korruption, särskilt under 

Nkrumahs tid som president under 1950- och 1960-talen. Korruption genomsyrade hela 

samhällsapparaten vid den tiden (Gould & Amaro-Reyes 1983:8). Sedan demokratin fick 

fäste i landet i början av 1990-talet har flera regeringar lovat att komma till bukt med 

korruptionen i landet men det har nått blandad framgång (Kukutschka 2014: 1).  

 

De tre presidenter som suttit vid makten sedan 2001 har alla vidtagit åtgärder för att ta itu 

med korruptionsproblemen i landet. John Kufuor som innehade presidentposten åren 2001–

2009 lovade nolltolerans mot korruption och etablerade flera antikorruptionsorgan varav ett 

var Office of Accountability. Organet hade som uppgift att granska presidenten, ministrar, 

kommunala chefer och andra befattningshavare i ledande positioner. Organet fick dock kritik 

för att de aldrig släppte någon rapport om situationen i landet under Kufuors presidentskap 

(Kukutschka 2014:2). Organets ordförande, Kwabena Konadu Oduro, menade att rapporter 

ges till presidenten men att de normalt inte publiceras offentligt för media (Ghanaian 

Chronicle 2007), vilket gör att rapporternas verkan och kredibilitet kan ifrågasättas. 

 

John Atta Mills (2009–2012) som efterträdde Kufuor hade också en agenda att bekämpa 

korruptionen i landet. Bland annat införde han incitament till större transparens och ansvar 

gentemot oljesektorn genom införandet av lagen Petroleum Revenue Management Bill. Den 

var tänkt att främja öppenhet för de inkomster som skulle komma från sektorn genom 

inrättningen av en kommitté som skulle övervaka och rapportera om Ghanas nyfunna 

oljetillgångar (Kukutschka 2014:2). När Mills plötsligt dog på sin post i juli 2012 tog 

vicepresidenten John Mahama över som president. Den nya presidenten har inte gjort lika 

mycket för att bekämpa korruptionen i Ghana och han har fått utstå mycket kritik för det. 

Mahama har heller inte gett sitt stöd åt de åtal mot offentliga tjänstepersoner som har varit 

misstänkta för bedrägeri.  

 

När det gäller de grövre graderna av korruption, det vill säga ”state capture” och ”politisk 

korruption”, är Ghanas anseende bättre. Här utgör landets största bekymmer processerna för 

statens offentliga upphandlingar. Anbudsprocessen till stora statliga projekt präglas av 
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bristande insyn och anklagelser förekommer om korruption och nepotism (Kukutschka 

2014:7).  

 

Jämfört med andra länder i regionen placerar sig Ghana på en bra plats vad gäller graden av 

korruption i landet. I Transparency Internationals korruptionsindex från 2013 rankades landet 

som det åttonde bästa i regionen, men en rapport från 2014 från samma organisation visar att 

petty corruption och grand corruption fortfarande är utbrett. Det beror till stor del på att 

mycket av den politiska makten är centrerad till en liten elit där maktpositioner inom de 

verkställande och lagstiftande organen endast tilldelas medlemmar av det vinnande partiet 

(Agbele 2011:5).  

 

 

5 Analys, jämförelse och slutsats 
I analysen redogörs för hur de utvalda variablerna kan förklara varför Ghana och inte 

Elfenbenskusten lyckats med sin demokratisering. Eftersom det är en komparativ studie där 

fallen och inte variablerna ligger i fokus görs analysen utifrån respektive land. Inledningsvis 

följer en redogörelse för Elfenbenskusten där de tre demokratiseringsvariablerna utreds. 

Därefter följer Ghana där variablerna utreds på samma sätt. Dessa stycken är relativt korta i 

syfte att ge en översikt eftersom en mer ingående redogörelse redan har gjorts. I översikten 

redogörs främst för vad som skiljer länderna åt. Därefter ska studien svara på 

frågeställningarna som formulerades utifrån Huntingtons teori, nämligen: 

varför har Ghanas demokratiprocess lyckats i jämförelse med Elfenbenskusten? 

Hur har dessa variabler påverkat ländernas respektive utveckling? 

 

 

5.1 Elfenbenskusten  
För Elfenbenskusten bäddade den kraftiga tillväxten i början av självständigheten för 

ekonomisk framgång men på grund av korruption och dyra och överilade infrastrukturprojekt 

försummades stora delar av den. Trots att landet hade satsat på jordbruks- och 

landsbygdsutveckling blev den ekonomiska tillväxten eftersatt av en undermålig ekonomisk 

politik och en export som var starkt avhängig världsmarknadspriser. Den positiva tillväxten 

försvagades kraftigt. Landets BNP per capita ökade med endast 400 amerikanska dollar på 
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nästan 60 år vilket är väldigt lite. Det har gjort att landet halkat efter i den ekonomiska 

utvecklingen som skett i stora delar av övriga världen. Landet har befunnit sig i en 

uppförsbacke på väg till en eventuell demokratisering på grund av att de inte har finansierat 

de projekt som skulle kunna ha hjälpt dem på den vägen. 

 

De biståndspengar som skulle ha gått till att bygga upp en infrastruktur har försvunnit i stora 

och dyra byggen istället för långsiktiga projekt. Landet har därför kommit efter när det gäller 

investeringar i välstånd och socialt kapital. En del av biståndspengarna har dock gått till 

utbildningsreformer och det har gjort att bland annat undervisningskvalitén har förbättrats. 

Med en ökad utbildningsnivå hos befolkningen följer ofta en mer gynnsam miljö för att bygga 

upp och försvara demokratiska institutioner. I fallet Elfenbenskusten är det dock svårt att se 

att det skulle vara tillräckligt för någon betydande förändring inom en överblickbar framtid 

eftersom utvecklingen hindras av utbredd korruption och fortsatt undfallenhet hos regeringen 

att genomföra viktiga ekonomiska reformer. Som nämnts innan gör biståndspengar mest nytta 

om landet sedan tidigare infört strukturella och politiska reformer – något som 

Elfenbenskusten inte alls gjort i någon större utsträckning. Om landet hade använt 

biståndspengarna till långsiktiga investeringar för att bland annat stärka den offentliga 

förvaltningen och styra om statens utgifter hade deras situation troligtvis sett mer lovande ut.  

 

Frankrike har varit den externa aktör som sedan Elfenbenskustens självständighet haft störst 

inflytande på landet. Det har skett till stor del genom bistånd och stöd till oppositionen. När 

Frankrike, tillsammans med andra aktörer som AU och ECOWAS, såg oroligheterna blossa 

upp inför valet 2010 och den sittande presidenten inte accepterade valutgången ingrep 

Frankrike militärt för att tvinga ut presidenten. Andra aktörer satte politisk och ekonomisk 

press på landet vilket till slut tvingade bort den sittande presidenten. Det är ett tydligt exempel 

på när externa aktörer starkt påverkar ett annat land i en riktning som de externa aktörerna 

själva bestämmer. Den gången var det för att tvinga Elfenbenskusten att gå den demokratiska 

vägen. En militärmakt, som Frankrike i det här fallet, ingriper sällan med militär makt enbart 

av något slag moralisk plikt gentemot ett annat land – här dess forna koloni – utan har ofta 

även andra avsikter eller intressen. Ett sådant kan exempelvis ha varit att bibehålla fortsatt 

goda handelsförbindelser med Elfenbenskusten. Frankrike har även haft skäl att stärka sin 

säkerhetspolitiska position i den oroliga och konfliktfyllda region som Västafrika utgör. 

Oaktat Frankrikes bevekelsegrunder innebar dock den militära interventionen tillsammans 

med stödet från de afrikanska samarbetsorganisationerna att Elfenbenskusten tvingades in på 
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en mer demokratisk bana, vilket i bästa fall kan ha positiva implikationer för utvecklingen 

mot demokrati under kommande decennier. I Elfenbenskustens fall kan det därmed sägas ha 

haft betydelse att dess forna kolonialmakt idag förespråkar en demokratisk utveckling. En 

jämförelse är exempelvis den högaktuella frågan om Syrien, där Ryssland som en auktoritär 

stat idag har störst inflytande i landet och motsatsvis har hindrat en demokratisk revolt från att 

äga rum i Damaskus. 

 

Trots det inflytande Frankrike haft har det funnits en inställning hos ivorianerna av nationell 

frihet. Det har handlat om både utbildning och sjukvård som regeringen ville klara på egen 

hand och det satsades en del pengar på det i början av 1970-talet. Samtidigt drabbade en 

finanskris landet och reformerna skars ner kraftigt. En omfördelning av landets resurser 

gjorde att pengar till den sociala sektorn ströps. Därmed ströps också möjligheten för 

Elfenbenskusten att investera för framtiden i någonting som skulle ha varit gynnsamt för en 

demokratisk process (Devarajan 2001:413).  

 

Landets pressfrihet har ansetts som icke-fri ända sedan mätningarna började på slutet av 

1990-talet. Den första rapporten där pressfriheten ansågs vara delvis fri var 2014 (Freedom 

House 2014). Det är i positiv riktning men är fortfarande långt ifrån var exempelvis Ghana 

placerar sig på skalan. Elfenbenskustens konstitution fastställer medborgarnas yttrandefrihet 

men i praktiken är friheten begränsad. Staten har sedan millennieskiftet använts sig av åtal 

mot förtal för att tysta obekväma röster. Åtal har också väckts mot journalister och tidningar 

som enligt rättsväsendet förolämpar presidenten. Regimens kontroll över domstols- och 

rättsväsendet har utnyttjats för att slå ner på oppositionen i landet och styra vad som sägs på 

TV och radio. På så sätt har regimen brutit mot grundläggande rättsstatliga principer genom 

att de facto tillgripa legitima samhällsinstitutioner. Ett skäl till en sådan manöver kan 

exempelvis vara att regimen vill dölja en repressiv agenda för utländska aktörer i syfte att få 

fortsätta ta emot det dyrbara och ofta villkorade biståndet.  

 

Korruptionen har genomsyrat Elfenbenskustens utveckling ända sedan självständigheten och 

har idag nått en nivå som är svår att stävja. När korruption har nått en systematisk nivå är den 

så pass utbredd att det ofta straffar sig hårt att försöka stå emot den, såväl för den enskilda 

individen som på en politisk nivå. Korruptionen finns alltså inom både grand och petty 

corruption. Staten verkar inte förmå att råda bot på problemet. För en lyckad demokratisering 

i framtiden krävs långtgående reformer och att landet lyckas skapa ett system med politisk 
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stabilitet, liksom ökad tilltro till det systemet – något som är lättare sagt än gjort. Här har 

uppenbart utländska aktörer en viktig roll att spela för att få landet på fötter. President 

Ouattara har skapat ett antikorruptionsorgan som samarbetar med FN:s organ mot korruption 

(UNAC) men för att en verklig förändring ska ske krävs en genuin politisk vilja och ett utökat 

stöd från internationella aktörer där Frankrike kan ha potential att gå i spetsen. Även en 

folklig förankring är viktig, varför en fortsatt satsning på utbildning liksom tekniskt stöd till 

en drivande opposition och journalistkår är avgörande. 

 

 

5.2 Ghana  
I Ghanas fall har det på många sätt gått annorlunda än för Elfenbenskusten. Vid 

självständigheten 1957 blev landet en av Afrikas starkaste ekonomier och hade stora 

naturresurser. Ekonomin växte stadigt på 4 procent per år men precis som Elfenbenskusten 

var landets kakaoexport en viktig inkomst och när kakaopriset föll drabbade det landet hårt. 

Ghana fick hjälp av IMF och Världsbanken med stora lån och landets regering insåg också 

vikten av snabba och grundliga reformer. Under det följande årtiondet gick BNP per capita 

upp kraftigt och låg fram till demokratiseringsprocessens inledning i början 1990-talet på en 

stadig uppgång. Ghana har genom sina reformer och strukturanpassningsprogram kunnat 

stärka offentliga utgifter och satsat på utbildning – vilket i sin tur har ökat levnadsstandarden. 

Tack vare dessa reformer har landet ökat chansen till att en demokratisk process kan fortgå. 

 

Externa aktörer har påverkat den sittande ghanesiska regeringen direkt snarare än gått via 

oppositionen för att få till en demokratiseringsprocess. Ghanas opposition har av olika skäl 

inte varit tillräckligt bidragande i demokratiseringsprocessen för att studien ska kunna visa 

någon effekt av externa aktörers stöd för att mobilisera oppositionen. President Rawlings 

regering hade goda relationer med både USA och Storbritannien, mycket tack vare handel 

mellan länderna och ett bistånd som gynnade Ghanas ekonomi. USA och Storbritannien 

kunde sätta press på Ghana eftersom handeln och biståndet var avgörande. Rawlings öppnade 

upp för oppositionen att engagera sig politiskt för att han visste att hans parti ändå skulle 

vinna och att han själv satt säker på sin post. Han hade ingenting att förlora på att gå en mer 

demokratisk väg för att han var säker på att vinna nästa val ändå. Allt tyder däremot på att 

trycket utifrån var det som avgjorde. I och med reformerna under Ghanas demokratisering 

kunde västerländska idéer om demokrati spridas. Återigen var det USA och Storbritannien 
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som valde hur, var och vad de vill stödja med sitt bistånd. Bland annat gick bistånd till 

utbildningar för journalister och för att bygga upp demokratiska institutioner som skulle värna 

utvecklingen av ”good governance”.  

 

När det gäller pressfrihet och behovet av fria medier för en lyckad demokratiprocess placerar 

sig Ghana bra i Freedom House Index över pressfrihet. Landet har ansetts som fritt under 

större delen av 2000-talet fram till 2016. De senaste två åren har landet backat något 

(Freedom House 2015 och Freedom House 2017). I Ghanas konstitution från 1992 är det 

däremot tydligt att landet garanterar mediepluralism och självständighet från staten. Det har 

funnits en kultur av fri media och oberoende journalistkår under lång tid och det har varit en 

bidragande orsak till att hålla politiker och folkvalda ansvariga. Det har i sin tur bidragit till 

att upprätthålla en demokratisk kultur. 

 

Ghana hade till en början stora problem med korruption, särskilt under den första presidentens 

tid vid makten. Sedan starten av landets demokratisering i mitten av 1990-talet har saker 

förändrats. Varje regering som suttit har lovat att få bukt med problemet. Allt ifrån att lova 

transparens och nolltolerans till etableringar av antikorruptionsorgan. Oavsett framgång för 

dessa försök har det funnits både en vilja hos makten men också en press från övriga 

samhället att arbeta mot korruption. Här märks en tydlig skillnad mot Elfenbenskusten som 

har brottats med djup korruption inom statsapparaten och därmed en ovilja hos makten att 

förändra det rådande systemet. En skillnad är även att det ghanesiska samhället tack vare 

bland annat fria medier och en högre utbildningsnivå har kunnat uppbära en kraft för 

förändring. I Elfenbenskusten har den komponenten saknats. Den nya ghanesiske presidenten 

Akufo-Addo är före detta människorättsadvokat, vilket bäddar för en fortsatt kamp mot 

korruptionen i landet.  

 

 

5.3 Sammanfattning 
Variablerna som studien använt har haft olika förklaringsförmåga beroende på land. För att 

förklara Ghanas fall har den ekonomiska utvecklingen och hur landet har handskats med 

korruption varit mest användningsbar. Tack vare Ghanas ekonomiska utveckling och en 

ansvarstagande ekonomisk politik har landet haft förutsättningarna för att lyckas. Relationen 

mellan demokratisering och ekonomisk utveckling är komplex men det finns ett starkt 
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samband mellan demokratisering och ett lands ekonomiska utvecklingsnivå. Precis som 

Huntingtons (1991:59) övriga variabler är inte enbart ekonomisk utveckling tillräcklig för att 

förklara ett lands demokratisering men vad som däremot är tydligt är korrelation mellan 

demokrati och nivån på den ekonomiska utvecklingen i ett land. Korrelationen blir tydlig när 

studien jämför Elfenbenskusten med Ghana.  

 

Korruptionsnivån i Ghana är fortfarande ett problem men det som skiljer landet åt från 

Elfenbenskusten är dess inställning till problemet. Pressen finns från samhället att göra något 

åt det och varje ny regering som valts har lovat att ta itu med problemet, vilket många av 

ledarna även har gjort.  

 

För Elfenbenskusten har variablerna för korruption och extern aktörspåverkan varit de med 

bäst förklaringsförmåga. Landet har brottats med korruption länge och det har nått en nivå 

som har gjort det till normen. Att muta sig fram i olika sammanhang ses som en självklar del 

av livsvillkoren i landet. Eftersom det genomsyrar hela samhällsstrukturen förstör det också 

för mycket annat. Om Elfenbenskusten inte löser problemet kommer det ta lång tid innan en 

verklig demokratiseringsprocess kan börja. Här är det även av vikt att framtida inrikes 

satsningar i Elfenbenskusten omfamnas och stöds av det internationella samfundet genom 

riktat och villkorat bistånd och tekniskt stöd till medie- och journalistkårerna liksom till 

oppositionen.  

 

Externa aktörer har påverkat Elfenbenskusten på ett till synes positivt sätt. Landet har dock 

fått ta emot stora biståndsbelopp av sin forna kolonialmakt utan att behöva ta egentliga kliv 

framåt i demokratiseringsprocessen. Frankrike fortsätter ändå att stötta landet av andra 

anledningar, kanske för att ha en allierad i regionen. Större fransk press på motprestationer 

från Elfenbenskusten skulle kunna vara det som vänder landet i en mer positiv riktning. Som 

konstaterats tidigare räcker ingen variabel ensamt för att förklara ett utfall. Vad som är 

positivt är att Frankrike själva har ett långt utvecklat demokratiskt system som 

förhoppningsvis påverkar Elfenbenskusten mot det demokratiska hållet. Om Frankrike hade 

haft ett auktoritärt styre hade Elfenbenskustens utveckling istället kunna påverkas åt andra 

hållet. 
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6 Diskussioner och slutsatser  
Precis som i Huntingtons teori kan inte alla variabler förklara ett enskilt fall och inget ensamt 

fall kan förklaras av en enda variabel. Däremot går det att använda utvalda variabler som 

verktyg för att ge en indikation på vad som gör att ett land lyckas med sin 

demokratiseringsprocess. Det är en kombination av faktorer som kan förklara olika utfall och 

den här studien visar det. De variabler som användes hade alla något att bidra till studien även 

om vissa gick lättare att applicera än andra. Den variabel med mest förklaringskraft och som 

passar in på båda länderna är ekonomisk utveckling och modernisering. Den är den mest 

universella och kan säkerligen passa in på de flesta fall.  

 

Det skulle även vara intressant att se mer forskning på hur externa aktörer påverkar länder 

beroende på vad aktörerna har för politiskt styre. Har auktoritära stater större förmåga att 

påverka länder negativt än vad demokratiska stater har för förmåga att påverka positivt? 

Stormakter som USA och Ryssland har använt bistånd som ett utrikespolitiskt instrument för 

att driva igenom sin politik runt om i världen. Handelspolitiska och kommersiella motiv är allt 

viktigare idag och har fått till följd att länder ingår avtal för att få bistånd. Genom att 

exportera råvaror och naturresurser, såsom guld, olja och diamanter, kan länder få bistånd 

utlovat i gengäld.  

 

Att ”lyckas” med sin demokratiseringsprocess är ett flytande begrepp och svårt att definiera. 

Att lyckas är mer av en process och inte ett tillstånd när det kommer till demokratisering. Det 

är en ständig kamp för alla länder att motverka auktoritära krafter och behålla den 

demokratiska ordningen. Det finns alltid andra faktorer som kan påverka att ett land går åt ett 

annat håll och om det går att identifiera dem faktorerna är det en bit på vägen mot ett mer 

demokratiskt samhälle. 

 

Variabeln för ekonomisk utveckling och modernisering tillsammans med variabeln för extern 

aktörspåverkan har varit de som tydligast visar på Ghanas lyckade demokratiseringsprocess. 

För Elfenbenskusten har korruptionsvariabeln varit den variabel som tydligast har pekat på 

varför landet har haft svårt att demokratiseras. Korruptionen är så utbredd och genomsyrar 

alla samhällsnivåer att det förstör för alla försök till förbättringar.  
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“Finally, economic development promotes the expansion of the middle class: a larger and 

larger proportion of society consists of businesspeople, professionals, shopkeepers, teachers, 

civil servants, managers, technicians, clerical and sales workers. Democracy is premised, in 

some measure, on majority rule, and democracy is difficult in a situation of concentrated 

inequalities in which a large, impoverished majority confronts a small, wealthy oligarchy”.  

 

- Samuel P. Huntington (1991) 
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