
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Statskunskap C, 41-60p  
Uppsats 10p, VT 2007 

 

 

 

 

 

Mellan Nouakchott och Antananarivo 

- 

Afrika och demokratin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Författare: Viktor Dahl och Johan Lindgren 

             Handledare: Joakim Ekman och Jonas Linde 



An essay in political science by Viktor Dahl and Johan Lindgren 

Supervisors: Joakim Ekman and Jonas Linde 

Örebro University, Spring 2007 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this essay is on the one hand to study Sub-Saharan Africa from a comparative 
perspective to analyze different explanations to democratization and on the other hand to 
compare the democratization of the most interesting cases found. To fulfil the purpose, the 
essay is divided into a quantitative and a qualitative part. The quantitative part starts from four 
different theories of democratization and thus has a deductive theory testing approach. We 
intend to use four theories: the modernization theory, the theory of stable institutions as a 
prerequisite for democratization, political culture and ethnic diversity as an obstacle for 
democratization, to test how they correspond with the democratic situation in Africa, and at 
the same time find deviant cases. The second part of the study takes its start from an inductive 
perspective and examines institutions and citizens of the deviant cases. We have found that 
the stable institutions indicator and the socioeconomic indicators are the ones out of our 
indicators that best can explain democratization in Sub-Saharan Africa. The quantitative study 
also reveals two cases that are democracies although they do not follow the general patterns of 
democratization. Our research concludes that the most striking resemblance between our 
deviant cases, Benin and Mali, is that they have both developed stable institutions. This could 
be one reason why they have managed to democratize despite their harsh conditions. 
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He stood upon a little mound, 

Cast his lethargic eyes around. 

And said beneath his breath: 

“Whatever happens we have got 

The Maxim Gun and they have not….” 

We shot and hanged a few and then 

The rest became devoted men. 

 (Belloc 1970:184) 

 
1. Inledning 
Av de fyrtioåtta länderna i Afrika söder om Sahara är idag endast elva demokratier. 

Svårigheterna med att demokratisera kan naturligtvis förklaras på olika sätt i olika stater. Att 

vissa länder lyckats etablera demokrati utan att de haft god ekonomi eller trots att de är etniskt 

diversifierade har väckt vårt intresse. Om ekonomisk utveckling är en förutsättning för 

demokrati skulle den genomgående dåliga ekonomi som präglar kontinenten mycket väl 

kunna vara förklaringen till varför majoriteten av de afrikanska länderna inte är demokratier. 

Det som intresserar oss är varför fattiga länder i Afrika trots allt lyckats etablera demokrati. 

Om det finns en demokratiseringsnyckel eller ett vinnande koncept som dessa länder har 

funnit, så skulle frambringandet av densamma vara av vikt för hela världsdelen. Vad är det 

som gör att till synes snarlika länder med liknande förutsättningar lyckas helt olika? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är dels att studera Afrika söder om Sahara1 ur ett komparativt 

perspektiv för att analysera olika förklaringar till demokratisering och dels att jämföra 

demokratiseringsprocesserna i de fall vi finner mest intressanta. På detta sätt vill vi att 

uppsatsen ska urskilja förutsättningar för demokratisering i Afrika samt hinder för densamma. 

Vår strävan att om möjligt finna ett sådant vinnande koncept mynnar således ut i följande 

frågeställningar: 

• Vilka generella faktorer samvarierar med en lyckad demokratisering i Afrika söder om 

Sahara? 

• Finns det länder som avviker från detta mönster och har en lyckad 

demokratiutveckling trots att de saknar de förutsättningar som lyfts fram i 

forskningen? 

• Finns det i de avvikande fallen några gemensamma kännetecken som kan förklara 

denna avvikelse? 

                                                 
1 Då vi i fortsättningen av arbetet skriver Afrika menar vi Afrika söder om Sahara.  



 2 

 

1.2 Avgränsning 
I uppsatsens teoridel tar vi upp tre demokratiseringsteorier som utgår från inhemska 

förhållanden som förklaring till demokratisering och en teori som baseras på internationella 

förhållanden. De är moderniseringsteorin, institutionernas utformning, politisk kultur samt 

den historiska aspekten vilken innefattar etnicitet. Dessa teorier ger en samlad bild utan att 

göra arbetet för omfattande. 

 

Den kvantitativa delen av uppsatsen begränsas till att ta upp följande sex indikatorer 

genererade från de olika teorierna: BNI/capita, HDI, ett globaliseringsindex, CPI – ett mått på 

korruption, stöd för demokratin samt ett etnicitetsindex. Även om de indikatorer vi valt att 

analysera är sådana som används frekvent i forskningen så är vi medvetna om att de 

avgränsningar vi gör i våra val av indikatorer kan göra att vi missar 

demokratiseringsförklaringar. 

 

I den kvalitativa delen av vårt arbete faller det sig naturligt att begränsa uppsatsen till att 

undersöka länderna utifrån två huvudaspekter. Dessa är dels institutioner och dels 

medborgare. Institutionsaspekten förklarar hur de olika institutionerna fungerar. 

Medborgaraspekten tar upp två delar, den ena är medborgarattityder och den andra är 

medborgarnas möjligheter att kanalisera engagemang. En anledning till att undersöka 

institutionernas funktionssätt är att vi har bilden av att många afrikanska länder har dåligt 

fungerande institutioner. Väl fungerande institutioner skulle därför kunna vara en anledning 

till att ett land som är fattigt ändå lyckas etablera demokrati. Som exempel kan nämnas en 

teori som antar att det är demokratiskapande att regelbundet hålla val.2 Medborgarnas 

attityder är av största vikt eftersom det är svårt att etablera demokrati om en stor del av 

befolkningen inte tror på den och ej accepterar dess spelregler.3 Medborgarnas möjligheter att 

kanalisera engagemang slutligen, är av vikt då ett livfullt civilsamhälle kan antas vara 

medborgarfostrande med hänseende på att socialisera in medborgarna i de demokratiska 

spelreglerna.  

                                                 
2 Lindberg, Staffan I., 2004, The Power of Elections, Lund, Department of Political Science Lund University, s. 
2 
3 Diamond, Larry, 1999, Developing Democracy- Toward Consolidation, Baltimore & London, The Johns 
Hopkins University Press, s. 161f 
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1.3 Metod 
För att uppfylla syftet med uppsatsen genomförs en tudelad studie i form av en kvantitativ och 

en kvalitativ del. Den kvantitativa delen jämför alla afrikanska länder söder om Sahara över 

de valda variablerna. Avsnittets främsta syfte är att genom denna jämförelse utröna om det 

finns några generella demokratiseringsmönster i Afrika. Vi hoppas att eventuella mönster 

framträder genom att någon eller några demokratiseringsteorier visar sig ha högre 

förklaringsgrad än andra. Vidare är avsikten att ur denna kvantitativa studie urskilja de mest 

intressanta fallen som vi i vår kvalitativa del senare kommer att behandla. 

 

I den kvantitativa delen utgår vi från fyra olika demokratiseringsteorier. Denna del av 

uppsatsen har således en deduktiv, teoriprövande ansats.4 Syftet är att med teoriernas hjälp 

förklara demokratisituationen i Afrika. De fyra olika demokratiseringsteorierna 

operationaliserar vi med hjälp av sex olika variabler. De sex variabler som vi avser att 

undersöka, som inte står för alla tänkbara förklaringar till demokratisering i Afrika, ger dock 

en övergripande bild. Indikatorerna ger tillsammans en insikt i vart lands politiska, 

ekonomiska och sociala situation genom att de mäter olika delar av samhället. Vi hoppas att 

denna undersökning ska kunna visa på fall som stödjer eller avviker från teorierna. 

 

Uppsatsens andra del, som är kvalitativ, har en induktiv ansats då den utgår från empirin.5 

Dess mål är att finna eventuella gemensamma förklaringar till demokratisering för de valda 

fallen. 

 

1.3.1 Operationalisering 

För att särskilja olika stater efter deras olika grad av frihet väljer vi att använda ett 

demokratiindex som är en sammanslagning av Freedom Houses två graderingar av länders 

medborgerliga rättigheter samt deras politiska rättigheter. Freedom House som är en 

oberoende NGO har alltså två skilda värden för att gradera ett lands frihet. Skalorna går från 

1-7 där 1 är friast. Dessa två värden summeras av Freedom House och genomsnittsvärdet 

används för att kategorisera världens länder. Länderna kategoriseras som; fria, länder med ett 

genomsnitt mellan 1 och 2,5; delvis fria, med ett genomsnitt på 3 till 5 och icke fria med 

värden på mellan 5,5 och 7. Av praktiska skäl har vi valt att vända på skalan så att en sjua 

                                                 
4 Esaisson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, 2004, Metodpraktikan – Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, s. 97 
5 Esaisson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, 2004, s. 97 
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representerar de mest fria staterna och en etta de minst fria. Om värdena används utan att 

skalan görs om erhålls nämligen ett negativt resultat då vi i slutet av den kvantitativa 

undersökningen gör en korrelationsanalys. 

 

Moderniseringsteorin som säger att ekonomisk och demokratisk utveckling går hand i hand 

avser vi att operationalisera med hjälp av BNI/capita, HDI och ett globaliseringsindex, KOF. 

Anledningen till att vi valt att använda oss av BNI/capita istället för BNP/capita är att det ger 

en bättre bild av den ekonomiska situationen i ett land då BNI till skillnad från BNP även tar 

med primära inkomster från utlandet, d.v.s. avkastning från direktinvesteringar i utlandet, 

löner och vissa skatter och subventioner samt räntor och aktieutdelningar.6 Data för 

BNI/capita är hämtade från Världsbanken.7  

 

HDI är ett sammansatt index som mäter hälsa i form av förväntad livslängd vid födseln, 

utbildningsnivå genom en kombination av läskunnighet bland vuxna och andel barn i 

skolåldern som går i skolan och levnadsstandard genom köpkraftsjusterad BNP/capita. Därför 

har vi valt HDI som ett mått på den socioekonomiska delen av moderniseringsteorin. HDI-

data är hämtade från United Nations Development Programmes (UNDP) Human 

Development Report.8  

 

KOFs globaliseringsindex från Dr. Axel Dreher vid Swiss Federal Institute of Technology i 

Zürich, mäter tre olika indikatorer: ekonomisk, social och politisk globalisering. I dessa ingår 

det ekonomiska flödet och ekonomiska restriktioner, informationsflöde samt data över 

kulturell närhet d.v.s. personliga kontakter över nationsgränser.9 Anledningen till att vi har 

med ett globaliseringsindex är för att vi tror att demokratier har mer utbyte med omvärlden än 

icke fria länder. 

 

För att mäta hur väl institutioner fungerar inom länderna tänker vi använda oss av ett mått på 

dess motsats. En brist på det som inom biståndssektorn brukar kallas good governance, det 

vill säga dåligt fungerande institutioner, återspeglas i hög korruption. För att få ett kvantitativt 

mått på hur rådande institutioner fungerar i Afrika använder vi oss därför av korruptionsmåttet 

Corruption Perceptions Index (CPI) från Transparency International. Korruption som ett mått 

                                                 
6 www.konj.se 
7 www.worldbank.org 
8 The 2006 Human Development Report, hdr.undp.org 
9 globalization.kof.ethz.ch 
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på institutioners välmående, fångar en sida av det stora fält som institutioner utgör, även om 

den inte täcker in allt. CPI rankar mer än 150 av världens länder och det bygger på 

undersökningar där affärsfolk och specialister på respektive land får svara på hur de uppfattar 

korruptionen. Ju mindre utbredd korruptionen i ett land upplevs, desto högre siffra tillskrivs 

de. Skalan går från 0- 10. Indexet mäter korruptionen dels i politiken och dels i det 

offentliga.10 Vi använder alltså CPI som ett mått på hur institutionerna fungerar.  

 

Hur ett land lever upp till demokratiska värderingar, det vill säga vilken politisk kultur de har, 

kommer vi att mäta genom medborgareattityder mot demokrati som styrelseform. Begreppet 

politisk kultur är ett vagt begrepp vilket är svårt att operationalisera, eftersom det innefattar 

mycket och många olika faktorer. Ett generellt problem då attityder gentemot demokrati 

undersöks är vilken innebörd respondenterna i en enkätundersökning lägger i begreppet 

demokrati. Vidare är det av vikt hur och i vilket sammanhang frågorna gällande detta ställs. 

Om medborgarna dock tror på demokrati som styrelseform så finns goda incitament för att 

etablera demokrati. Vi väljer att mäta denna tro på demokrati med följande fråga fritt översatt 

från Afrobarometer: Vilket av följande påståenden ligger närmast din åsikt? (A) ”Vi ska välja 

ledarna för detta land genom regelbundna, öppna och ärliga val.” eller (B) ”Eftersom val 

ibland ger dåliga resultat, så ska vi införa andra metoder för att välja ledarna i detta land.” 

Respondenterna kunde även svara att de inte håller med något av påståendena eller att de inte 

visste.11  

 

För att operationalisera grad av etnisk heterogenitet har vi valt att utgå från Alesina et als 

etnicitetsindex. Även detta index har vi av praktiska skäl valt att vända på för att då en 

korrelationsanalys genomförs få ett positivt samband mellan etnisk heterogenitet och grad av 

demokrati. I vår undersökning sträcker skalan för detta index sig från 0 till 1, där noll är 

maximalt heterogen och ett visar en helt homogen befolkning.12 

 

1.4 Material och källkritik 
I uppsatsen används egenbearbetad sekundärdata från olika typer av källor, bl.a. rapporter, 

vetenskapliga tidskrifter, artiklar och böcker. De kvantitativa data vi använder oss av hämtar 

vi från olika organisationer och forskare.  
                                                 
10 www.transparency.org 
11 www.afrobarometer.org, Briefing paper No. 40. 
12 Alesina, Alberto, Devleeschauwer, Arnaud, Easterly, William, Kurlat, Sergio & Wacziarg, Romain, 2003, 
“Fractionalization”, Journal of Economic Growth, No. 8, s.159 
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Freedom House är en oberoende människorättsorganisation med rötter i USA. Organisationen 

baserar sin gradering av länder i kategorierna fria, delvis fria och icke fria på hur en 

expertpanel uppfattar den politiska situationen i respektive land. Ett sådant tillvägagångssätt 

kan naturligtvis anklagas för att innehålla en aning godtycke. Freedom House har å andra 

sidan lång erfarenhet. Den årliga rapporten Freedom in the World, som innehåller graderingen 

av världens länder utifrån deras grad av frihet, har publicerats sedan 1970-talet. 13 En annan 

anledning till att använda sig av Freedom Houses kategorisering av staters grad av frihet är att 

den används flitigt i komparativ forskning. Det är också så att den typ av data organisationen 

tillhandahåller ger goda möjligheter för den sorts komparativ studie vi ämnar utföra. 

 

Transparency International är en global oberoende frivilligorganisation som arbetar mot 

korruption. Det faktum att organisationen är oberoende och verksam i flera länder ökar 

trovärdigheten eftersom den då förhoppningsvis inte är bunden av en enskild regerings 

intressen. Å andra sidan bygger ju organisationen sina index på länderspecialisters och 

affärsmäns upplevda nivå av korruption vilket kan innebära att siffrorna från organisationen 

kan innehålla ett visst mått av subjektivitet.14 

 

Angående vårt etnicitetsindex från Alesina et al. kan sägas att det inte är lika vedertaget som 

exempelvis UNDP:s Human Development Index (HDI). Vi har funnit flera etnicitetsindex 

med liknande egenskaper men eftersom vi tycker att det räcker med ett mått på denna variabel 

har vi valt ut Alesina et al. Anledningen till att vi valt ut KOFs globaliseringsindex bland 

andra är att detta index är det bland dem vi tittat på som har de mest aktuella siffrorna för 

afrikanska länder. 

 

De data som vi samlat in för vår kvantitativa analys har vissa brister. Flera av variablerna 

saknar data för ett par eller flera av våra analysenheter. Vi har dock valt att behålla de källor 

som dessa data kommer ifrån eftersom vi anser att bristerna är överkomliga och att de inte 

stör de generaliseringar vi har för avsikt att genomföra. En brist till följd av detta problem 

skulle kunna vara att stater som på flera punkter är intressanta och därmed skulle kunna 

utgöra spännande fallstudier faller bort då de saknar värden för någon eller några variabler. Vi 

har strävat efter att använda så aktuella data som möjligt för respektive variabel. 

                                                 
13 www.freedomhouse.org   
14 www.transparency.org 
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BNI/capitadata, HDI-data och CPI-data uppdateras kontinuerligt, därför har vi använt oss av 

de senaste data tillgängliga. Våra etnicitetsdata har inte uppdaterats med samma årliga 

intervall vilket tydliggörs av att våra data från Alesina et al. vars index som publicerades 2003 

är baserat på data från första hälften av 1990-talet. Tillfälligheter som flyktingströmmar och 

dylikt tillåts naturligtvis påverka ett index av detta slag men generellt sett förändras ej ett 

lands befolkningssammansättning i samma grad som exempelvis dess BNI/capita. 

 

Något som eventuellt kan vålla kritik är att majoriteten av författarna till de litterära källor vi 

använder kommer från eller har sitt säte i Västvärlden. Några få av de författare vi lutar oss 

mot är afrikaner. Risken för etnocentrism är dock ett ständigt problem vi har att tampas med. 

Ett problem här är att det förmodligen finns en hel del material, men att vi exempelvis på 

grund av språkliga tillkortakommanden inte kunnat tillgodogöra oss denna information, 

exempelvis finns det en hel del material på franska. För att undvika etnocentrism och problem 

av liknande karaktär har vi för avsikt att vara kritiskt inställda till alla källor. 

 

Ett problem vi har stött på i arbetet är att tillgången på survey-data för Afrika är mycket 

begränsad. Afrobarometer som vi använt oss av och som så vitt vi förstår är den största 

auktoriteten på området tillhandahåller endast data för 18 länder. Bortfallet på variabeln ”stöd 

för demokratin” är, i och med att vi i vår undersökning inkluderat alla länder söder om 

Sahara, hela 30 stater. Till detta kan läggas att utav de stater Afrobarometer genomfört 

undersökningar i är endast ett land av Freedom House klassat som icke fritt. Detta gör att det 

är svårt att se några generella samband.  

 

1.5 Disposition 
Fortsättningen av uppsatsen kommer att inledas med ett teorikapitel, där vi redogör för fyra 

olika demokratiseringsteorier. Med hjälp av dessa teorier gör vi i kapitel 3 sedan en 

kvantitativ undersökning av alla fyrtioåtta afrikanska länder söder om Sahara för att om 

möjligt utläsa vad som kan förklara demokratisering i Afrika. Den kvantitativa analysen i 

kapitel 4 leder oss sedan in i de fallstudier av Benin och Mali som utgör kapitel 5. Kapitel 6 är 

en analys av länderna. Detta åtföljs av ett avslutande kapitel där vi kortfattat presenterar 

uppsatsens sammantagna slutsatser.
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2. Demokratiseringsteori 

I detta kapitel går vi igenom de fyra demokratiseringsteorier som vi sedan har för avsikt att 

testa mot grad av frihet i kapitel 3. De teorier vi undersöker är moderniseringsteorin, teorin 

om fungerande institutioner, politisk kultur och etnisk diversifiering som en konsekvens av 

kolonialmaktens godtyckliga gränsdragningar. Moderniseringsteorin gör gällande att 

demokratisering samvarierar med ekonomisk utveckling. Institutionsteorin menar att starka 

institutioner är viktiga i en transitionsprocess för att lyckas etablera demokrati. Politisk kultur 

handlar om medborgarnas värdering av och känslor inför demokrati. Den sista teorin vi 

behandlar som är etnisk diversifiering gör gällande att det är lättare att etablera demokrati i 

etniskt homogena länder än vad det är i etniskt diversifierade. 

 

2.1 Moderniseringsteorin 
Den faktor som oftast diskuteras i demokratiseringsdiskursen är huruvida ekonomisk och 

social utveckling är nödvändiga för demokratisering. Det finns ett empiriskt bevisat positivt 

samband mellan stabil demokrati och grad av social och ekonomisk utveckling.15 En skola i 

forskarsamhället hävdar att en viss miniminivå av ekonomisk utveckling krävs för att få till 

stånd en demokratiseringsprocess. Det är mycket möjligt att det underlättar att en viss 

socioekonomisk nivå uppnåtts, men det faktum att det idag finns fattiga länder som t.ex. 

Indien och Ghana, som är demokratier, tydliggör att teorin inte är rigid.16 

 

Trots att demokratiseringen kan ta fart även i fattiga länder så råder det dock en enhetlig 

positiv inställning till hypotesen att materiella framsteg i ett land ger bra grunder för 

demokratisering. Det finns dock regionala skillnader och även skillnader i hur mycket faktorn 

tros påverka.17 De asiatiska tigerekonomier som nyligen övergått till demokrati har haft en 

fantastisk ekonomisk utveckling och ses som stöttepelare för moderniseringsteorin. Det finns 

dock länder som visar att demokrati inte endast går hand i hand med god ekonomisk 

utveckling. Indien, ett land som av Freedom House betecknas som fritt, hade 2005 enligt 

Världsbanken ett BNI/Capita på 720 $. Det kan jämföras med Sydkorea, en annan ung 

demokrati, vars motsvarande siffra för 2005 ligger på 15,830 $ enligt samma källa. Robert 

                                                 
15 Lipset, Seymour M., 1959, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy”, The American Political Science Review, Volume 53, No. 1, s. 69-105 
16 Linde, Jonas & Ekman, Joakim, 2006, Demokratiseringsprocesser – Teoretiska ansatser och empiriska 

studier, Lund, Studentlitteratur, s. 78ff 
17 Burnell, Peter, “Democratization” i Burnell, Peter & Randall, Vicky (red.), 2005, Politics in the developing 

world, New York, Oxford University Press, s. 192 
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Pinkney menar att det i en fattig demokrati dock kan vara högre risk för militär intervention 

eller auktoritära tendenser hos en ledare. Det kan exempelvis vara så att förespråkare för 

demokrati i ett land blir sponsrade av utländska intressen. När sådant demokratibistånd 

försvinner finns faror för att demokratin havererar. 18 

 

Det finns även en annan fåra i debatten som diskuterades flitigt efter andra världskriget. Dessa 

tankar rör det mycket svåra val som denna teori menar att utvecklingsländer står inför. Ett 

land i utvecklingsfasen kan antingen välja att få fart på sin ekonomi eller att anamma den 

västliga världens styrelseform, det vill säga demokrati. Teorin menar att om staten väljer att 

satsa på ekonomisk utveckling kan den bli tvungen att ta beslut som inte alltid är i linje med 

medborgarnas önskemål. Att ta liknande beslut tros också vara lättare för en auktoritär regim, 

eftersom den inte har samma sociala kanaler till sina medborgare.19 

 

De arbeten som inom demokratiseringsteorin flitigt undersökt sambandet som råder mellan 

ekonomisk utveckling och demokrati har allt som oftast svårt att visa vad som förklarar denna 

starka relation. Seymour Martin Lipset, huvudgestalten för moderniseringsteorin, menar att 

utbildning kan vara svaret. Den finansiella framgång som moderniseringen medför ger 

möjlighet att lägga mer pengar på utbildningen. En mer utbildad befolkning har bättre 

förutsättningar att förstå och tolerera de normer som en demokrati tillhandahåller. Lipset 

menar också att demokratiska val kan tjäna på en mer utbildad befolkning eftersom 

befolkningen av samma anledning antas mer kapabel att ta rationella beslut. En bättre utbildad 

befolkning ger alltså en politisk kultur som är fördelaktig för demokratin.20  

  

2.2 Politiska institutioner 
En teori är att starka institutioner kan vara en avgörande faktor vid övergången till demokrati. 

Tanken är att när de auktoritära ledarna ger upp makten så är det större chans för demokratin 

att överleva om makten överlämnas från en stark, snarare än en svag, auktoritär regim. 

Institutionerna kan även vara viktiga för det politiska utfallet. Politiska institutioner som 

partier, lobbygrupper, lagstiftning och byråkrati måste utvecklas och accepteras av merparten 

av folket. Det finns då goda grunder att genomföra de politiska val och de krav som ställs på 

                                                 
18 Pinkney, Robert, 2003, Democracy in the third world, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers Inc, s. 
25f 
19 Burnell, Peter, i Burnell, Peter & Randall, Vicky, 2005, Politics in the developing world, New York, Oxford 
university press, s. 192 
20 Lipset, Seymour, Martin, 1959, s. 79 
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politiken vilket rimligen borde vara positivt för demokratin. Det finns dock faror med allt för 

starka institutioner exempelvis i länder med direktvalda presidenter vilka ofta har en relativt 

svag partistruktur. Det blir i dessa sammanhang inte lika viktigt med parlamentariska 

samarbeten eftersom presidenten har den största makten. Detta kan innebära problem med 

landets maktdelning och ge drag av auktoritära tendenser snarare än demokratiska.21 

 

I demokratiseringsdebatten förekommer det att ”typ av styre” lyfts fram som en förklaring till 

om en stat lyckas att etablera en konsoliderad demokrati. Större delen av forskningen gör 

gällande att parlamentarism är att föredra före presidentialism. Om presidenten övertar 

åtaganden som egentligen hör till departement och andra institutioner så kan dessa förlora sin 

handlingskraft och därmed sin legitimitet. Då institutionernas fulla potential inte används 

riskerar de att förfalla och hamna i korruption. Vidare kan politiskt dödläge uppstå om andra 

partier än presidentens utgör det största partiet i den lagstiftande församlingen. Ytterligare 

svårigheter att fatta beslut kan förekomma om oppositionen är för splittrad och inte lyckas 

göra gemensam sak för att köra över presidenten. I parlamentariska system däremot anser 

vissa forskare att det finns större chanser att införa och konsolidera demokratin då presidenter 

ofta är beroende av flera partiers stöd.22  

 

Skillnaden mellan presidentialism och parlamentarism är tämligen iögonfallande, dock kan 

även till synes mindre institutionella skillnader vara av stor vikt. I Ghana t.ex. ansåg 

oppositionen det 1992 vara meningslöst att ställa upp i parlamentsvalet av den anledningen att 

de ansåg att valutgången redan var given till regeringspartiets favör. Om oppositionen hade 

fortsatt att bojkotta valen hade demokratin i Ghana varit allvarligt hotad. Genom att grupper 

från civilsamhället fick i uppgift att kontrollera valen, kunde val som allmänt ansågs vara fria 

och rättvisa hållas både 1996 och 2000.23
 

 

Valsystemet är en institution som är viktig för demokratiseringsprocessen i ett land, 

exempelvis eftersom det styr hur medborgarnas röster omvandlas till politisk representation. 

En indelning kan göras i fyra huvudgrupper: (1) majoritetsval, (2) proportionella val, (3) en 

blandning av olika typer eller (4) något annat. Majoritetsval är uppbyggda så att mandatet i en 

enmansvalkrets, som oftast utgörs av ett speciellt område, går till den kandidat som lyckas få 

                                                 
21 Pinkney, Robert, 2003, s. 31 
22 Haynes, Jeff, 2001, Democracy in the developing world- Africa, Asia, Latin America and the Middle East, 
Oxford, Polity Press, s. 59 
23 Pinkney, Robert, 2003, s. 195 
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antingen relativ eller absolut majoritet – vilket som nu gäller. Majoritetsval med absolut 

majoritet kan vara att föredra eftersom denna form innebär att exempelvis ett presidentval 

genererar en president med stöd hos en majoritet av väljarna. Denna form av valsystem ger 

tydligt ansvarsutkrävande och handlingskraftiga aktörer samtidigt som systemet minimerar 

riskerna för att ett litet parti får oproportionellt mycket makt.24 

 

I proportionella val representerar mandaten oftast partier istället för territorier. Här fördelas 

mandaten också proportionellt efter hur många röster partierna har fått. Detta valsystem, som 

genom sin breda representation därigenom ger uttryck för samhällets mångfald, kompromissar 

och förhandlar förmodligen mer än andra. Eftersom systemet på ovanstående sätt främjar ett 

samhälles många olika grupperingar och politiska åsikter så har proportionella system också 

av samma anledning ofta ett högre valdeltagande.25 

 

Statsvetaren Arend Lijphart menar att ett demokratiskt system som bygger på parlamentarism 

och proportionella val är överlägset system som bygger på majoritetsval när det gäller att 

skapa förutsättningar för en varaktig demokrati. I vad som av Lijphart kallas 

konsensusdemokrati eftersträvas maktdelning och ett kompromissande där flera grupper kan 

komma till tals. Majoritetsdemokratier å sin sida koncentrerar makten för att lättare kunna 

styra och effektivisera och det är just denna skillnad mellan dessa demokratisystem som 

Lijphart vill åskådliggöra. Att införa majoritetsdemokrati är nämligen ingen bra idé, 

åtminstone inte i länder med många olika splittrande skiljelinjer, eftersom institutionerna 

inom denna form av demokrati riskerar att utesluta stora grupper från makten.26 

 

2.3 Politisk kultur 
Politisk kultur är summan av medborgarnas attityder, värderingar och känslor gentemot det 

rådande politiska systemet i deras land samt deras egen roll i detta system. Vidare ingår även 

medborgarnas önskningar om hur ett idealiskt styre skulle se ut. Dessa värderingar av det 

politiska systemet kan delas upp i tre olika kategorier: kognitiva, affektiva och utvärderande. 

De kognitiva handlar om tro på det politiska systemet och kunskap om det, de affektiva har att 

göra med känslor inför politiken och de utvärderande behandlar inställning till politiska 

värden och bedömning av hur politiken utifrån dessa värden fungerar. Den politiska kulturen i 

                                                 
24 Linde, Jonas & Ekman, Joakim, 2006, s. 172-177 
25 Linde, Jonas & Ekman, Joakim, 2006, s. 174-177 
26 Lijphart, Arend, 1969, “Consociational Democracy”, World Politics, Volume 21, Issue 2, s. 214- 218 
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ett land kan naturligtvis skilja sig mellan styre och medborgare, mellan intellektuella, 

militärer och byråkrater. Denna diversifiering gör att det är svårt att tala om ett lands politiska 

kultur.27 Men om ett lands befolkning är hängivna de demokratiska idealen finns goda 

förutsättningar att etablera stabil demokrati.28  

 

För att demokrati ska kunna etableras är elitens politiska kultur av stor vikt. Om inte de 

styrande tillåter oppositionen att agera och ej heller på annat sätt agerar efter de demokratiska 

spelreglerna är det svårt att åstadkomma förändring. Den stora massan av vanliga 

medborgarna är även de naturligtvis av stor vikt i demokratietablerandet. En befolkning som 

är positivt inställd till demokratin och som är beredd att kämpa för den har en stor kraft 

inneboende i sig, den kan göra mycket.29 

 

För att etablera demokrati krävs en demokratisk politisk kultur bland medborgarna. En god 

grogrund för demokrati är tolerans, delaktighet, medvetenhet, acceptans av de demokratiska 

spelreglerna, effektivitet och måttfullhet. Medborgarattityder och tilltro till legitimiteten i 

styret är ännu en viktig aspekt för att få till stånd ett regimskifte. Attityder gentemot styret är i 

mångt och mycket också sammankopplade med utbildning, klass och livserfarenheter.  

 

Att politisk kultur är en viktig aspekt i demokratisering tydliggörs av det faktum att ett 

positivt samband råder mellan ekonomisk utveckling och förekomst av tilltro till styret, 

effektivitet och tolerans. Tilltro till styret och dess legitimitet är av central betydelse i 

konsolideringen av demokratin. Helt klart är det så att socioekonomisk utveckling bidrar till 

större politisk effektivitet, större tolerans, en högre värdering av frihet och större möjligheter 

för medborgarna att delta i politiken.30 Då ekonomin blir bättre och medborgarna inte behöver 

lägga all sin tid på att arbeta för att överleva, finns en större möjlighet för invånarna att 

engagera sig politiskt.  

 

En annan aspekt som är av stor vikt för vilken tilltro medborgarna har till politiken är deras 

erfarenheter av tidigare styre. Har landet tidigare demokratisk erfarenhet? Det bästa sättet att 

                                                 
27 Diamond, Larry, 1999, s. 163f 
28 Diamond, Larry, 1999, s. 168 
29 Diamond, Larry, 1999, s. 173f 
30 Diamond, Larry, 1999, s. 161f 
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bland invånarna skapa tilltro och överlåtenhet till demokrati samt demokratisk skicklighet är 

genom tidigare erfarenhet av demokrati.31  

 

Att tala om en elit kan kanske på sätt och vis vara missvisande då olika former av densamma 

förekommer. Bland olika typer av eliter kan nämnas ekonomiska, politiska, kulturella eller 

traditionella och sociala ledare. Dessa utgör tillsammans en nyckel till demokratiseringen av 

stater. Om rivaliserande eliter utifrån de demokratiska spelreglerna klarar av att leva i 

acceptans med varandra och att tävla på rena demokratiska grunder även om de inte 

samtycker samt om det återkommande hålls val, då finns det förutsättningar för att etablera 

demokrati.32 Det är av största vikt att individers rättigheter och de demokratiska spelreglerna 

inklusive checks and balances accepteras. Då dessa ramar blivit etablerade bland vanligt folk 

och bland eliter kan tidigare utestängda, t.ex. fattiga, inkluderas och bli delaktiga i den 

politiska processen och demokratin bli konsoliderad. Ekonomisk utveckling tas ofta, så också 

i denna uppsats, upp som en förklaringsfaktor till demokratietablering. Kanske är det så att 

ekonomisk utveckling i sig inte är anledningen till att demokrati etableras men att det är ett 

hjälpmedel på så sätt att ett val i ett relativt välbärgat land inte bokstavligt talat handlar om liv 

och död. Om en viss socioekonomisk levnadsstandard finns, kan det tänkas vara lättare för 

demokratin att konsolideras eftersom förlorarna i valet inte går under fast de förlorat valet.33  

 

Utöver eliters roll i demokratiseringsprocessen ses medborgare och deras organisering i 

civilsamhället som en viktig aspekt. Civilsamhället som kan sägas stå mitt emellan individen 

och staten bygger på frivillighet och öppenhet. För att civilsamhället som helhet och de olika 

organisationerna i synnerhet ska kunna påverka i demokratiserande riktning underlättar det 

om några kriterier uppfylls: organisationerna behöver vara självstyrande och inbördes 

demokratiska. Vidare är det viktigt hur de är organiserade. Finns det tydliga 

institutionaliserade riktlinjer för hur de ska arbeta? Fortsättningsvis är det av vikt att 

civilsamhället är pluralistiskt och att det inkluderar många organisationer. Med pluralistiskt 

menas att det är viktigt att olika typer av organisationer som företräder olika intressen ingår. 

Anledningen till att det är viktigt med många olika organisationer i civilsamhället är att ju fler 

                                                 
31 Diamond, Larry, 1999, s. 162 
32 Lindberg, Staffan I., 2006, Democracy and elections in Africa, Baltimore, The Johns Hopkins University 
Press, s. 147 
33 Pinkney, Robert, 2003, s. 26f 
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organisationer som är verksamma, desto fler medlemskap i organisationer finns bland 

befolkningen. Detta i sin tur skapar medvetenhet och gör organisationerna mer slagkraftiga.34  

 

Civilsamhället tros kunna bidra till demokratiskapandet genom att det om det är starkt utgöra 

en katalysator för att föra in landet ifråga i en transitionsfas mot demokrati. Även om landet 

inte kommer hela vägen direkt, kan i alla fall en ”valdemokrati” etableras. Detta, att 

återkommande hålla val, är som vi tidigare varit inne på i sig en god förutsättning för att så 

småningom etablera en demokratiform som är mer än en skendemokrati.35  

 

Emmanuel Gyimah-Boadi menar att ett växande civilsamhälle har bidragit och bidrar mycket 

till Afrikas demokratisering. Han menar att civilsamhället har en mycket stor roll att spela 

med tanke på det många gånger stora underskottet på fungerande institutioner.36 Vidare visar 

Gyimah-Boadi att det afrikanska civilsamhället inte är något nytt. Redan i många staters 

frihetskamp spelade nationalistiska rörelser exempelvis i form av ungdomsförbund och 

fackförbund en avgörande roll i frigörelsen från kolonialmakten. Det är dock så att 

civilsamhällets roll som aktör i spridandet av demokratidealen sedan självständigheten många 

gånger kringskurits av hegemoniska auktoritära regimer. Trots detta har olika typer av 

medborgarrörelser och föreningar haft en betydande roll då de bidragit till att öppna upp 

tidigare stängda samhällen. Exempelvis leddes kampen mot det auktoritära styret i Benin 

under 1980- och 1990-talet av bl.a. studenter och lärare. Dessa bidrog i och med detta till att 

få ett slut på år av auktoritärt styre.37 Benin rankas idag av Freedom House inom kategorin 

fria.38 Idag spelar det växande afrikanska civilsamhället enligt Gyimah-Boadi en avgörande 

roll i de länder som är i transitionsfasen men även i de länder som redan passerat denna.39 Det 

ska dock sägas att civilsamhället i Afrika i förhållande till hur det är på andra håll i världen 

verkar vara relativt svagt. Afrikas svaga och splittrade civilsamhälle lyfts nämligen ibland 

fram som en orsak till svårigheterna med att etablera demokrati i auktoritära stater.40 Oavsett 

afrikanska medborgarorganisationers styrka verkar det troligt att civilsamhället är en av 

många variabler som påverkar graden av demokrati. Sammanfattningsvis ska sägas att det är 

svårt att etablera demokrati om inte både de styrande eliterna och den stora 
                                                 
34 Diamond, Larry, 1999, s. 221, 227-233 
35 Diamond, Larry, 1999, s. 233 
36 Gyimah-Boadi, E., “Civil society and Democratic Development” i Gyimah-Boadi, E. (red.), 2004, Democratic 

reform in Africa- The quality of progress, Boulder & London, Lynne Rienner Publishers, Inc. s. 99 
37 Gyimah-Boadi, E., 2004, s. 100 
38 www.freedomhouse.org 
39 Gyimah-Boadi, E., 2004, s. 117 
40 Haynes, Jeff, 2001, s. 139 
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befolkningsmassan präglas av en politisk kultur som tror på och är hängivna de demokratiska 

idealen.41  

 

2.4 Etnisk diversifiering och kolonialt arv 
Den etniska diversifiering som präglar många av Afrikas stater är ett arv från kolonialtiden då 

imperialisterna verkar ha suttit med penna och linjal och dragit upp gränser över kontinenten.  

Det är inte otänkbart att mycket av den oro i form av olika krig och konflikter som präglat 

Afrika har sitt ursprung i hur européerna skapade stater till synes godtyckligt utan någon som 

hälst hänsyn till kulturella, etniska och språkliga skillnader mellan olika folkgrupper. Den 

etniska och religiösa diversifiering som präglar många länder i regionen gör etablerandet av 

demokrati svårt.42 Uppdelningen av den afrikanska kontinenten har gjort att de allra flesta 

länderna i Afrika präglas av stor etnisk diversifiering och att i princip inget av länderna är 

befolkningsmässigt homogent. I vissa länder utgör ett folk en stor majoritet men det finns 

alltid stora minoriteter.43 Just det faktum att många av världsdelens stater innehåller 

befolkning från många stammar gör att det är lättare att förstå varför så många inomstatliga 

konflikter utspelat sig eller pågår. Det är inte konstigt att kolonialmakternas skapande av nya 

statsbildningar, med följden att folkgrupper splittrades mellan länder eller helt plötsligt 

tillhörde samma stat som stammar de traditionellt sett som fiender, genererar problem. 

Konflikter som tidigare betecknats som stamkrig blev helt plötsligt inbördeskrig. Mot denna 

bakgrund är det inte underligt om identifikationen med den egna etniska gruppen i många 

utvecklingsländer är starkare än den nationella tillhörigheten.44 

 

Rwanda är ett land där kolonialmakten, i det här fallet Belgien skapade klyftor. Belgarna 

valde att favoriserade tutsierna, detta på grundval av tankar om olika rasers över- och 

underordning. Hatet mellan hutuer och tutsier ledde som bekant till folkmord, främst på 

tutsier. Konflikten mellan hutuer och tutsier framställdes ofta i medier som en urgammal strid 

mellan stammar. Verkligheten är emellertid en annan. Före 1900-talet sågs inte hutuer och 

tutsier som olika folk då de utöver att de bodde i samma område talade samma språk och 

tillhörde samma religion. Snarare utgjorde de tidigare olika sociala klasser. Hutuerna var 

jordbrukare och utgjorde även arbetskraft åt tutsierna som ägde boskap. Att hutu- och 

                                                 
41 Haynes, Jeff, 2001, s. 139 
42 Haynes, Jeff, 2001, s. 139 
43 Scarritt, James R., “Ethnopolitics and nationalism” i Burnell, Peter & Randall, Vicky (red.), 2005, Politics in 

the developing world, Oxford, Oxford University Press, s. 77 
44 Scarritt, James R, 2005, s. 74 
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tutsiindelningen främst var en klassindelning understryks av det faktum att det tidigare var 

möjligt att ”byta” tillhörighet. Detta kunde antingen ske genom att en hutu blev rik och 

skaffade sig tillgångar eller genom att en tutsi förlorade sin förmögenhet och degraderades till 

hutu.45 

 

Belgarna var inte de enda kolonisatörer i Afrika att favorisera en viss folkgrupp. Detsamma 

gjorde även fransmännen, britterna och portugiserna. De som koloniserade Latinamerika 

upprätthöll sin makt där genom att många européer flyttade dit. I Afrika bevarades imperiet 

genom att ett visst folk valdes ut och privilegierades. Detta gjorde dem lojala mot 

kolonialmakten och på så sätt upprätthölls på ett billigt sätt ordningen. För att bevara 

lojaliteten mot kolonialmakten, uppmuntrades de som var gynnade att bejaka skillnader 

mellan sig själva och andra grupper.46 

                                                 
45 Jones, Adam, 2006, Genocide- A Comprehensive Introduction, Abigdon, Routledge, s. 234ff 
46 Scarritt, James R., 2005, s. 77 
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3. Afrika i ett jämförande perspektiv 
Tanken med detta kapitel är att det ska ge en översiktlig bild av situationen i Afrika. 

Ambitionen är här att besvara vår första forskningsfråga som lyder som följer: Vilka generella 

faktorer samvarierar med en lyckad demokratisering i Afrika söder om Sahara? 

 

Vi har vidare för avsikt att i kapitlet finna svar på den andra forskningsfrågan: Finns det 

länder som avviker från detta mönster och har en lyckad demokratiutveckling trots att de 

avviker från generella strukturella förklaringar? 

 

För att finna svar på dessa frågor jämför vi indikatorerna med ländernas grad av frihet. På så 

sätt hoppas vi kunna utröna vilket samband respektive indikator har med en lyckad 

demokratisering. Samtidigt utgör denna jämförelse grunden för hur vi finner våra avvikande 

fall. Först följer en översikt av de olika indikatorerna. Sedan analyseras varje indikator för sig. 

 
Alla länder klassificeras utav Freedom House utifrån sin grad av frihet i tre kategorier: fria, 

delvis fria och icke fria. Klassificeringen bygger på ländernas politiska - och medborgerliga 

rättigheter. Skalan går från ett till sju, där ett betecknar de friaste länderna. Vi har dock som 

tidigare nämnts valt att vända på denna skala så att ju högre siffra ett land tillskrivs, desto 

friare är det. De friaste länderna tillskrivs av oss värdet sju. Som tidigare nämnts har vi alltså 

vänt på skalan är för att erhålla ett positivt värde då grad av frihet i en korrelationsanalys 

senare prövas mot våra olika indikatorer. Vi väljer i denna uppsats att tolka graden av frihet 

som synonymt med grad av demokrati. 

 

Tabell 1. Översikt av de indikatorer som används. 

Land 
Grad av 
demokrati BNI/capita HDI KOF CPI 

Stöd 
för 
demo.  

Etnicitets-
index 

Kap Verde 7 1870 0,722   0,74 0,5826 
Mauritius 7 5260 0,8 48,75 4,9  0,5366 
Ghana 6,5 450 0,532 56,01 6,7 0,90 0,3267 
Sydafrika 6,5 4960 0,653 62,45 5,4 0,83 0,2483 
Benin 6 510 0,428 41,73 7,5 0,94 0,2128 
Botswana 6 5180 0,57 46,80 4,4 0,85 0,5898 
Namibia 6 2990 0,626 53,79 5,9 0,70 0,3671 
São Tomé och 
Principe 6 390 0,607     
Senegal 5,5 710 0,46 48,55 6,7 0,88 0,3061 
Mali 5,5 380 0,338 42,40 7,2 0,86 0,3094 
Lesotho 5,5 960 0,494  6,8 0,77 0,7450 
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Kenya 5 530 0,491 49,12 7,8 0,88 0,1412 
Madagaskar 5 290 0,509 37,45 6,9 0,81 0,1209 
Niger 5 240 0,311 34,28 7,7  0,3482 
Seychellerna 5 8290 0,842  6,4  0,7975 
Moçambique 4,5 310 0,39  7,2 0,80 0,3068 
Tanzania 4,5 340 0,43 43,22 7,1 0,89 0,2647 
Guinea Bissau 4,5 180 0,349 40,68   0,1918 
Sierra Leone 4,5 220 0,335 33,27 7,8  0,1809 
Nigeria 4 560 0,448 52,97 7,8 0,75 0,1495 
Zambia 4 490 0,407 51,76 7,4 0,87 0,2192 
Malawi 4 160 0,4 43,73 7,3 0,62 0,3256 
Burkina Faso 4 400 0,342  6,8  0,2623 
Burundi 4 100 0,384 25,75 7,6  0,7049 
Komorerna 4 640 0,556     
Liberia 4 130     0,0916 
Uganda 3,5 280 0,502 44,49 7,3 0,90 0,0698 
Centralafrikanska 
republiken 3,5 350 0,353 26,79 7,6  0,1705 
Gambia 3,5 290 0,479  7,5  0,2136 
Djibouti 3 1020 0,494    0,2038 
Etiopien 3 160 0,371  7,6  0,2765 
Gabon 3 5010 0,633 49,20 7  0,2310 
Kongo (Brazzaville) 3 950 0,52 38,78 7,8  0,1253 
Mauretanien 3 560 0,486  6,9  0,3850 
        
        
Angola 2,5 1350 0,439 57,3   0,2133 
Guinea 2,5 370 0,445 45,8   0,2611 
Rwanda 2,5 230 0,45 30 29,25  0,6762 
Tchad 2,5 400 0,368 58 39,56  0,1380 
Togo 2,5 350 0,495 76 42,23  0,2901 
Demokratiska 
republiken Kongo 2 120 0,391 52,2 35,49  0,1253 
Elfenbenskusten 2 840 0,421 87,2 45,44  0,1796 
Kamerun 2 1010 0,506 76 41,32  0,1365 
Swaziland 2 2280 0,5    0,9418 
Zimbabwe 1,5 340 0,491 65,1 40,06 0,75 0,6126 
Ekvatorialguinea 1,5  0,653    0,6533 
Eritrea 1,5 220 0,454    0,3476 
Somalia 1,5      0,1883 
Sudan 1 640 0,516 44,5   0,2853 
 
Källor: www.freedohouse.org, www.worldbank.org, hdr.undp.org, globalization.kof.ethz.ch, 
www.transparency.org, www.afrobarometer.org, Alesina, Alberto, Devleeschauwer, Arnaud, Easterly, 
William, Kurlat, Sergio & Wacziarg, Romain, 2003 
Kommentar: Länderna är i tabellen rankade och grupperade efter sin grad av frihet. Där siffror saknas 
har våra källor inga data för det landet.  
 

3.1 Demokrati och BNI/capita 
Moderniseringsteorin gör gällande att ekonomisk utveckling och grad av demokrati följs åt. 

Med andra ord: en god ekonomi ger goda förutsättningar för demokrati. I Tabell 2, ser vi att 
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bland de åtta länder med högst BNI/capita, rankas fem stycken av Freedom House som 

demokratier. Vi ser även att bland de 24 länder som har lägst BNI/capita finns bara tre 

demokratier. Bland de länder som rankas högst efter BNI/capita finns flera som ej anses vara 

fria. Dessa länder borde, om vi endast resonerar kring den ekonomiska aspekten enligt 

moderniseringsteorin, ha goda förutsättningar att demokratiseras. Exempel på detta är 

Seychellerna, Gabon och Swaziland. Uppdelningen i fria, delvis fria och icke fria är ett 

ganska trubbigt mått. Därför är det av vikt vilken siffra landets demokratiseringsgrad 

tillskrivs. Seychellerna som rankas som delvis fria har en siffra på fem medan Gabon och 

Djibouti som också anses vara delvis fria tillskrivs värdet tre. Med andra ord kan Seychellerna 

sägas ligga närmare att vara fritt än vad Gabon och Djibouti är. Detta ska dock inte förväxlas 

med att Seychellerna är på väg mot att bli fritt, vilket i och för sig dock skulle kunna vara 

sanningen. 
 

Tabell 2. BNI/capita och grad av frihet. 

       BNI/capita US$ 2005 
Freedom 
House-
ranking 

0 – 450  451 – 900  901 – 1350  1351 – 

Fria Mali (380) 
São Tomé & Principe 
(390) 
Ghana (450) 
 

Benin (510) 
Senegal (710) 
 

Lesotho (960) Kap Verde (1870) 
Namibia (2990) 
Sydafrika (4960) 
Botswana (5180) 
Mauritius (5260) 

Delvis fria Burundi (100) 
Liberia (130) 
Etiopien (160) 
Malawi (160) 
Guinea Bissau (180) 
Sierra Leone (220) 
Niger (240) 
Uganda (280) 
Madagaskar (290) 
Gambia (290) 
Moçambique (310) 
Tanzania (340) 
Centralafrikanska rep. 
(350) 
Burkina Faso (400) 

Zambia (490) 
Kenya (530) 
Nigeria (560) 
Mauretanien (560) 
Komorerna (640) 
 

Kongo 
Brazzaville 
(950) 
Djibouti (1020) 
 

Gabon (5010) 
Seychellerna 
(8290) 
 

Icke fria Demokratiska rep. Kongo 
(120) 
Eritrea (220) 
Rwanda (230) 
Zimbabwe (340) 
Togo (350) 
Guinea (370) 
Tchad (400) 

Sudan (640) 
Elfenbenskusten 
(840) 
 

Kamerun 
(1010) 
Angola (1350) 
 

Swaziland (2280) 

Källor: www.freedohouse.org, www.worldbank.org 
Kommentar: Två av de undersökta länderna faller bort då det inte finns några data över BNI/capita för 
dessa. 
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Vid en översiktlig granskning av Tabell 2 kan vi se att de länder som betraktas som delvis fria 

och icke fria blir färre och färre ju högre BNI/capita-grupp vi studerar. Detta resonemang 

stämmer inte för de fria länderna, där det snarare verkar vara tvärt om. Vi finner flest fria 

stater i kolumnen där länderna med högst BNI/capita placeras. Av Tabell 2 kan således ett 

relativt tydligt samband mellan BNI/capita och demokrati utläsas. 

 

3.2 Demokrati och HDI 
I HDI ingår förutom köpkraftsjusterad BNP/capita även förväntad livslängd samt 

utbildningsfaktorerna läskunnighet bland vuxna och antal barn i skolåldern som går i skolan.47 

 

Tabell 3. HDI och grad av frihet. 

                  HDI 
Freedom 
House-
ranking 

0 – 0,390   0,391 – 0,450  0,451 – 0,525  0,526 – 1,000 

Fria Mali (0,338) 
 

Benin (0,428) 
 

Senegal (0,460) 
Lesotho (0,494) 

Ghana (0,532) 
Botswana (0,570) 
Sao Tome & 
Principe (0,607) 
Namibia (0,626) 
Sydafrika (0,653) 
Kap Verde 
(0,722) 
Mauritius (0,800) 

Delvis fria Niger (0,311) 
Sierra Leone (0,335) 
Burkina Faso (0,342) 
Guinea Bissau (0,349) 
Centralafrikanska rep. 
(0,353) 
Etiopien (0,371) 
Burundi (0,384) 
Moçambique (0,390) 
 

Malawi (0,400) 
Zambia (0,407) 
Tanzania (0,430) 
Nigeria (0,448) 
 

Gambia (0,479) 
Mauretanien (0,486) 
Kenya (0,491) 
Djibouti (0,494) 
Uganda (0,502) 
Madagaskar (0,509) 
Kongo Brazzaville 
(0,520) 
 

Gabon (0,633) 
Seychellerna 
(0,842) 
Komorerna 
(0,556) 
 

Icke fria Tchad (0,368) Demokratiska 
rep. Kongo 
(0,391) 
Elfenbenskusten 
(0,421) 
Angola (0,439) 
Guinea (0,445) 
Rwanda (0,450) 
 

Eritrea (0,454) 
Zimbabwe (0,491) 
Togo (0,495) 
Swaziland (0,500) 
Sudan (0,516) 
Kamerun (0,506) 
 

Ekvatorialguinea 
(0,653) 

Källor: www.freedohouse.org, hdr.undp.org 
Kommentar: HDI-värde saknas för Liberia och Somalia.  
 
Vid en jämförelse av de afrikanska staterna är det utifrån våra data främst demokratiska stater 

som placerar sig högt på HDI-skalan. Anmärkningsvärt är dock att Ekvatorialguinea som av 
                                                 
47 hdr.undp.org 
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Freedom house rankas som ett icke fritt land har det femte högsta HDI-värdet av alla 

afrikanska stater. I Tabell 3 syns tydligt att majoriteten av de afrikanska demokratierna, sju av 

elva, placerar sig i kategorin med högst HDI. Samtidigt ser vi att dessa sju demokratier utgör 

majoriteten bland de länder som hamnar i den högsta HDI-kategorin. Denna tydliga 

gruppering av Afrikas demokratier tyder på ett relativt starkt samband mellan HDI och 

demokrati. 

 

3.3 Demokrati och globalisering 
Då staterna sorteras efter KOFs globaliseringsindex placerar sig ingen icke fri stat bland de tio 

mest globaliserade länderna. Istället dominerar kategorin fria länder med sex av de tio högst 

rankade. Detta talar för hypotesen att ju friare en stat är, desto mer utbyte med omvärlden har 

den. Det samband som förefaller finnas mellan globalisering och grad av frihet tydliggörs 

även av Tabell 4. I kolumnen som rymmer de mest globaliserade länderna återfinns endast 

demokratier samtidigt som det bland de minst globaliserade länderna inte finns en enda 

demokrati. Det bör nämnas att det inte framkommer i vilken riktning sambandet går. Är det 

t.ex. så att demokratier lockar till sig utländska investerare eller är det så att ett stort utbyte 

med omvärlden gynnar demokratisering? 

 
Tabell 4. KOFs globaliseringsindex och grad av frihet. 
               KOF-index 
Freedom 
House-
ranking 

0 – 35  36 – 44   45 – 53 54 –  

Fria  Benin (41,73) 
Mali (42,40) 

Botswana (46,80) 
Senegal (48,55) 
Mauritius (48,75) 

Namibia (53,79) 
Ghana (56,01) 
Sydafrika (62,5) 

Delvis fria Burundi (25,75) 
Centralafrikanska rep. 
(26,79) 
Sierra Leone (33,27) 
Niger (34,28) 
 

Madagaskar 
(37,45) 
Kongo 
Brazzaville 
(38,78) 
Guinea Bissau 
(40,68) 
Tanzania (43,22) 
Malawi (43,73) 

Uganda (44,49) 
Kenya (49,12) 
Gabon (49,20) 
Zambia (51,76) 
Nigeria (52,97) 

 

Icke fria Rwanda (29,25) 
 

Demokratiska 
rep. Kongo 
(35,49) 
Tchad (39,56) 
Zimbabwe 
(40,06) 
Kamerun (41,32) 
Togo (42,23) 

Elfenbenskusten 
(45,44) 

 

Källor: www.freedohouse.org, globalization.kof.ethz.ch 
Kommentar: Skalan går från 1-100, där 100 är mest globaliserat. Data saknas för 19 av 48 stater. 
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3.4 Demokrati och korruption  
Grad av korruption används som tidigare nämnts som ett mått på hur pass väl institutionerna 

fungerar. Tanken är att korruptionen minskar med väl fungerande institutioner. Det bör 

tydliggöras att ju mindre utbredd korruptionen är, desto högre siffra tillskrivs landet. Tabell 5 

visar att överhängande merparten av demokratierna med afrikanska mått mätt har låg 

korruption. Jämfört med vad som av Transparency International anses vara en rimlig grad av 

korruption placerar sig dock de flesta afrikanska länder mycket lågt. Endast två länder, 

Botswana och Mauritius, når 5,0 som är gränsen för ”accepterad” korruption.48 Vidare ser vi i 

tabellen att de afrikanska länder som inte är demokratier har ännu större problem med 

korruption. Tabell 5 visar att det finns ett starkt samband mellan grad av korruption och grad 

av frihet. 

 

Tabell 5. Korruption och grad av frihet. 
              CPI 
Freedom House-
ranking 

0 – 2,0 2,1– 2,6 2,7 – 3,1 3,2 –    

Fria  Benin (2,5) Mali (2,8) 
 

Botswana (5,6) 
Mauritius (5,1) 
Sydafrika (4,6) 
Namibia (4,1) 
Ghana (3,3) 
Senegal (3,3) 
Lesotho (3,2) 

Delvis fria  Zambia (2,6) 
Gambia (2,5) 
Burundi (2,4) 
Centralafrikanska 
Rep. (2,4) 
Etiopien (2,4) 
Niger (2,3) 
Kenya (2,2) 
Kongo Brazzaville 
(2,2) 
Nigeria (2,2) 
Sierra Leone (2,2) 

Madagaskar 
(3,1) 
Mauretanien 
(3,1) 
Gabon (3,0) 
Tanzania (2,9) 
Moçambique 
(2,8) 
Malawi (2,7) 
Uganda (2,7) 
 

Burkina Faso 
(3,2) 
Seychellerna 
(3,6) 
 

Icke fria Demokratiska rep. 
Kongo (2,0) 
Sudan (2,0) 
Tchad (2,0) 
Guinea (1,9) 

Rwanda (2,5) 
Swaziland (2,5) 
Togo (2,4) 
Zimbabwe (2,4) 
Kamerun (2,3) 
Angola (2,2) 
Elfenbenskusten 
(2,1) 
Ekvatorialguinea 
(2,1) 

Eritrea (2,9) 
 

 

Källor: www.freedomhouse.org, www.transparency.org 
Kommentar: Ju högre siffra desto lägre korruption. Vi saknar CPI-data för sju länder.  

 
                                                 
48 CPI 2006 Regional Results: Africa, www.transparency.org  
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3.5 Demokrati och politisk kultur 
De data vi erhållit som visar stöd för demokratin i afrikanska länder är förenade med flera 

problem. Bland de länder som ingår i undersökningen är alla utom ett av Freedom House 

klassificerade som fria eller delvis fria. Det enda land enkätundersökningar genomförts i som 

inte sorteras in i någon av dessa kategorier är Zimbabwe. Vad är anledningen till detta? 

Kanske är det så att det är svårt att göra undersökningar i auktoritärt styrda länder. Möjligen 

kan det vara så att medborgarna där inte vågar kritisera styret och att undersökningar där blir 

felvisande. Att variabeln, vilken baseras på Afrobarometers undersökning, endast har data för 

18 länder är också ett problem eftersom det inte ger en tydlig bild över hur stödet för 

demokratiska institutioner ser ut över hela Afrika. Eventuella stöd för hypotesen att ett 

medborgerligt stöd för demokratiska institutioner är högre i de länder vars institutioner 

fungerar tillfredsställande framgår ej i Tabell 6.  

 

Tabell 6 bygger på resultatet av följande: Vilket av följande påståenden ligger närmast din 

åsikt? (A) ”Vi ska välja ledarna för detta land genom regelbundna, öppna och rättvisa val.” 

eller (B) ”Eftersom val ibland ger dåliga resultat, så ska vi införa andra metoder för att välja 

ledarna i detta land.” Respondenterna kunde även svara att de inte håller med något av 

påståendena eller att de inte visste. 49 I tabellen redogörs för stödet för alternativ A.   

 

Tabell 6. Politisk kultur och grad av frihet  
               Stöd för demokratiska institutioner 
Freedom House-
ranking 

0 – 0,70 0,71 – 0,80  0,81 – 0,90 0,91 – 1,00 

Fria Namibia (0,70) 
 

Kap Verde (0,74) 
Lesotho (0,77) 

Sydafrika (0,83) 
Botswana (0,85) 
Mali (0,86) 
Senegal (0,88) 
Ghana (0,90) 

Benin (0,94) 
 

Delvis fria Malawi (0,62) 
 

Nigeria (0,75) 
Moçambique (0,80) 
 

Madagaskar 
(0,81) 
Zambia (0,87) 
Kenya (0,88) 
Tanzania (0,89) 
Uganda (0,90) 

 

Icke fria  Zimbabwe (0,75)   

Källor: www.freedomhouse.org, www.afrobarometer.org 
Kommentar: Tabellen visar andelen av respondenterna som stödjer alternativ ”A”. Afrobarometer 
tillhandahåller data för 18 länder. 
 

                                                 
49 The Status of Democracy, 2005-2006: Findings from Afrobarometer Round 3 for 18 Countries, Afrobarometer 
Briefing Paper No. 40, 2006, www.afrobarometer.org 
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Begreppet politisk kultur är mer omfattande än den enda fråga vi använt oss av för att mäta 

stöd för demokratin. I vår kartläggning av stöd för demokrati i Afrika kan denna, vår 

operationalisering av begreppet, vara en av orsakerna till den lilla variation av stöd som syns 

mellan fria och icke fria länder. 

 

3.6 Demokrati och etnisk heterogenitet  
De afrikanska länderna har generellt sett mycket stor etniskt heterogenitet vid en jämförelse 

med andra delar av världen, vilket visar sig i de låga siffrorna. 

 

Tabell 7. Etnisk diversifiering och grad av frihet 

                           Etnisk diversifiering 
Freedom 
House-
ranking 

0– 0,2500 0,2501 – 0,5000  0,5001 – 
0,7500 

0,7501 – 1 

Fria Benin (0,2128) 
Sydafrika (0,2483) 
 

Senegal (0,3061) 
Mali (0,3094) 
Ghana (0,3267) 
Namibia (0,3671) 
 

Mauritius 
(0,5366) 
Kap Verde 
(0,5826) 
Botswana 
(0,5898) 
Lesotho 
(0,7450) 

 

Delvis fria Uganda (0,0698) 
Liberia (0,0916) 
Madagaskar (0,1209) 
Kongo Brazzaville 
(0,1253) 
Kenya (0,1412) 
Nigeria (0,1495) 
Centralafrikanska Rep. 
(0,1705) 
Sierra Leone (0,1809) 
Guinea Bissau (0,1918) 
Djibouti (0,2038) 
Gambia (0,2136) 
Zambia (0,2192) 
Gabon (0,2310) 

Burkina Faso 
(0,2623) 
Tanzania (0,2647) 
Etiopien (0,2765) 
Moçambique 
(0,3068) 
Malawi (0,3256) 
Niger (0,3482) 
Mauretanien 
(0,3850) 
 
 

Burundi 
(0,7049) 
 

Seychellerna 
(0,7975) 
 

Icke fria Demokratiska rep. 
Kongo (0,1253) 
Kamerun (0,1365) 
Tchad (0,1380) 
Elfenbenskusten 
(0,1796) 
Somalia (0,1883) 
Angola (0,2133) 

Guinea (0,2611) 
Sudan (0,2853) 
Togo (0,2901) 
Eritrea (0,3476) 
 
 

Zimbabwe 
(0,6126) 
Ekvatorialguinea 
(0,6533) 
Rwanda 
(0,6762) 
 

Swaziland 
(0,9418) 
 

Källor: www.freedomhouse.org, Alesina, Alberto, Devleeschauwer, Arnaud, Easterly, William, Kurlat, 
Sergio & Wacziarg, Romain, 2003 
Kommentar: Tabellen graderar staterna efter etnisk heterogenitet där 0 är mest heterogen och 1 minst 
heterogen. Data saknas för två fall, Komorerna och São Tomé Principe. 
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Hypotesen är att etniskt homogena stater har lättare att etablera demokrati än de som är starkt 

etniskt diversifierade. I Tabell 7 utläses att länder som är demokratier tenderar att, med 

afrikanska mått mätt, vara mer etniskt homogena. Sambandet blir ännu tydligare bland de mer 

etniskt diversifierade länderna där endast två av de 21 mest etniskt diversifierade länderna är 

demokratier. Anmärkningsvärt är dock att ingen av de allra mest homogena staterna är 

demokratier. 
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4. Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Bland de demokratiseringsteorier som vi undersökt är det två stycken som sticker ut. De är 

moderniseringsteorin och teorin om att väl fungerande institutioner är gynnsamt för 

demokratin. Bland de åtta rikaste afrikanska länderna sorterade efter BNI/capita finner vi fem 

stater som av Freedom House klassas som fria, två som räknas som delvis fria och en som 

hamnar inom kategorin icke fria, se Tabell 2. Samma tydliga samband kan även skönjas vid 

analys av Tabell 3 som visar förhållandet mellan HDI och grad av frihet, vilket vi också 

kopplar till moderniseringsteorin. Variablerna BNI-capita och HDI tycks följas åt i ganska 

hög grad, detta förmodligen på grund av att HDI innefattar bland annat BNP/capita vilket är 

närstående till BNI/capita. Det går även att finna ovan nämnda samband med vår tredje 

indikator på moderniseringsteorin, KOFs globaliseringsindex vilket tydliggörs i Tabell 4. De 

flesta demokratier får, med afrikanska mått mätt, ett högt KOF-värde. 

 

I Tabell 5 som graderar staterna efter korruption och grad av frihet, vilket är vår indikator på 

väl fungerande institutioner, finner vi ett tydligt samband. Det verkar helt klart vara så att väl 

fungerande institutioner är av stor vikt för demokratietablerandet. 

 

Om variabeln politisk kultur som operationaliseras med stöd för demokratiska institutioner 

vilket visas i Tabell 6 är svårt att säga så mycket av flera olika anledningar. Dels är det inte 

helt självklart hur ett så trubbigt mått som politisk kultur ska mätas och dels är den 

undersökning från Afrobarometer vi hämtat materialet från bristfällig då den bara innefattar 

18 av 48 länder i Afrika och att alla utom ett av dessa länder av Freedom House klassas som 

fria eller delvis fria. Det är svårt att i undersökningen finna några tydliga samband. De data 

som härstammar från det etnicitetsindex vi hämtat från Alesina et al. visar att det i en mycket 

etniskt diversifierad stat är svårt att skapa demokrati.  

 

I denna jämförelse av våra indikatorer finner vi det starkaste sambandet som skulle kunna 

härledas till en teoretisk förklaringsmodell för demokratisering, mellan vår indikator på hur 

institutioner fungerar, d.v.s. korruptionsmåttet CPI, och demokratisering. De indikatorer vi 

använt vilka kan spåras till moderniseringsteorin, BNI/capita, HDI och KOFs 

globaliseringsindex visar också på samband, om än inte fullt lika tydliga. Våra etnicitetsdata 

pekar också på ett samband mellan denna indikator och demokrati medan den indikator vi 

använt för politisk kultur ej förmår åskådliggöra något sådant.  
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För att pröva om de samband vi tidigare sett är statistiskt signifikanta gör vi 

korrelationskörningar på våra variabler. Martyn Denscombe säger i Forskningshandboken att 

det går att tala om ett korrelationssamband då siffror mellan 0,3 och 0,7 erhålls. Vid en 

korrelationskoefficient på 0,3, är sambandet svagt och en siffra på 0,7 pekar på ett starkt 

samband.50 Vi fann i denna undersökning statistiskt signifikanta samband mellan ekonomisk 

utveckling, d.v.s. BNI/capita, HDI och KOF och demokratisering samt mellan korruption och 

demokratisering. Det visade sig då att korrelationskoefficienten för CPI och demokratisering 

är 0,685. Korrelationskoefficienten för BNI/capita, HDI och KOF är i tur och ordning 0,339, 

0,306 respektive 0,459.  

 

Tabell 8. Jämförelse av indikatorernas förklaringsgrad 

Förklaringsfaktor  Korrelationskoefficient Signifikansnivå Förklaringsgrad 
(Starkast samband)  

BNI/capita 0,339 0,05 3 
HDI 0,306 0,05 4 
KOF 0,459 0,05 2 
CPI 0,685 0,01 1 
Alesina et al. 0,101 - 6 
Politisk kultur 0,186 - 5 
 

Kommentar: För variablerna Alesina et al. och Politisk kultur fann vi inte signifikanta samband. 

 

Vi tror att den ekonomiska aspekten kanske är den variabel av de vi valt att undersöka som 

bäst kan bidra till demokratisering. Att det starkaste sambandet finns mellan demokrati och 

låg korruption, vilket visar på bristande institutioner, råder det dock inget tvivel om. Däremot 

är det kanske tveksamt om det bästa för att demokratisering ska komma till stånd är att 

korruptionen går ner. Korruptionen som vi ser som brist på fungerande byråkrati är nog 

istället del av ett större sammanhang. En dålig ekonomi kan förmodligen skapa bristande 

institutioner då exempelvis tjänstemän inte kan leva på sin lön eller då förtroendevalda gör 

allt vad de kan för att behålla makten och därmed sin inkomst. Sambandet mellan dåligt 

fungerande institutioner och dålig ekonomi tydliggörs i följande negativa spiral: en dålig 

ekonomi ökar risken för korruption, korruption gör i sin tur att det är svårt att skapa 

ekonomisk tillväxt eftersom pengar försvinner.  
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Vid en närmare titt på de data som våra olika variabler tydliggör har vi funnit fem länder som 

återkommande bryter de gängse mönstren. Länderna är Seychellerna, Swaziland, Benin, 

Gabon och Mali. Seychellerna placerar sig i topp av de afrikanska staterna både vad gäller 

BNI/capita och HDI, samtidigt klassificeras landet som delvis fritt. Det bör dock tilläggas att 

landet ligger ganska nära att klassas som fritt. Swaziland som endast når en tvåa på den skala 

av frihet vi använder är ändå det sjunde rikaste landet i Afrika räknat i BNI/capita. Samtidigt 

verkar landet bestå av en mycket homogen etnisk befolkning något som likt dess relativt höga 

ekonomiska utvecklingsnivå skulle kunna vara en god förutsättning för demokrati. Benin å sin 

sida, som klassificeras som en demokrati, verkar ha haft tydliga problem med sin ekonomiska 

utveckling åtminstone vid en jämförelse över Afrikas demokratier. Samtidigt har de den mest 

heterogena befolkningssammansättningen bland Afrikas demokratier. Det tredje landet som 

fångat vårt intresse är Gabon som klassas som ett land inom kategorin delvis fria men som 

ligger precis på gränsen till icke fria. Trots detta hamnar även detta land högt vad gäller 

BNI/capita och HDI. Mali avslutningsvis har delvis samma dilemma som Benin dvs. låg HDI 

och BNI/capita. Landet är alltså mycket fattigt trots att det klassas som en demokrati. Tittar vi 

på dessa länder i anslutning till korruptionsvariabeln utmärker sig inte Seychellerna, Gabon 

eller Swaziland, men det visar sig att Mali och Benin är de afrikanska demokratier som har 

högst grad av korruption utav de länder som vi har korruptionsvärden för. Detta i kombination 

med att de är väldigt fattiga länder gör dessa, de två sistnämnda staterna extra intressanta.  

 

Mali och Benin är som de fattiga demokratier de är mer intressanta att studera än de relativt 

rika odemokratiska stater som utmärker sig i vår studie. Både Benin och Mali utgör avvikande 

fall i Tabell 2 (BNI/capita), Tabell 3 (HDI), Tabell 4 (KOF) och Tabell 5 (CPI). I Tabell 7 

som visar etnisk diversifiering avviker framförallt Benin. 

 

Utgående från dessa fakta väljer vi att göra fallstudier på Benin och Mali. Det faktum att 

dessa två länder har lyckats etablera demokrati trots dålig (även med afrikanska mått mätt) 

ekonomi, har fångat vårt intresse. Vad i dessa samhällen är det som gjort att de lyckats 

demokratiseras när andra stater inte gör det? Går det över huvud taget att peka på någon 

särkskild anledning till demokratins framgång i dessa länder? Vi kommer i uppsatsens andra 

del som således kommer att innehålla två fallstudier, att försöka ta reda på detta. För att 

fastställa vad Benins och Malis demokratisering beror på kommer vi att undersöka länderna 

utifrån några olika hållpunkter. 
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5. Fallstudier 
I detta kapitel kommer vi att genomföra fallstudier av Benin och Mali. Syftet är att om möjligt 

finna varför dessa två länder demokratiserats trots att de båda är fattiga och korrupta. 

Avsikten är således att i detta kapitel besvara vår tredje forskningsfråga: Finns det i de 

avvikande fallen några gemensamma kännetecken som kan förklara denna avvikelse? 

 

Vi kommer att avgränsa oss till att ingående studera fallen utifrån två hållpunkter: 

institutioner och medborgare. Eftersom institutioner är mer än avsaknad av korruption, 

kommer vi här att undersöka hur institutionerna är uppbyggda och om de i verkligheten 

fungerar som de är fastlagda i konstitutionen. Gällande medborgare är vi dels intresserade av 

deras attityder gentemot demokrati och dels deras möjligheter att kanalisera sitt eventuella 

engagemang. Vi har valt att undersöka hur ländernas institutioner fungerar för att, som vi 

säger i avgränsningskapitlet, väl fungerande institutioner kan vara en anledning till att ett land 

som är fattigt ändå lyckas etablera demokrati. Medborgarnas attityder är av vikt att undersöka 

då en demokratisk politisk kultur är en nödvändighet för att etablera demokratin. Vi kommer 

även att ta reda på hur medborgarnas möjligheter att kanalisera engagemang ser ut eftersom 

ett livfullt medborgarsamhälle är medborgarfostrande på så sätt att det socialiserar in 

medborgarna i de demokratiska spelreglerna. 

 

5.1 Benin 

Innan Benin blev en koloni var de en del av konungariket Danhomê. Detta rike bildades på 

1720-talet då Abomey, ett av tre mindre riken, tog över Allada och framför allt dess hamnstad 

Ouidah som därmed gav Abomeyriket tillgång till den europeiska marknaden. Danhomê blev 

1892 ett franskt protektorat och från och med 1904 var Danhomê formellt en fransk 

koloni.1958 utökades dess självstyre inom det franska väldet och 1960 blev landet 

självständigt.51 

 

Under det decennium som följde och ett par år till präglades styret i Benin av instabilitet och 

maktkupper. 1972 startade dock en era som långt senare skulle brytas genom att major 
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Mathieu Kérékou kom till makten. Kérékou gjorde Benin till en marxist-leninistisk enpartistat 

och fick på så sätt både ekonomiskt och militärt stöd från dåvarande Sovjetunionen.52 

 

I början av 1980-talet hade landet stora ekonomiska problem. Eftersom Benin saknade en 

riktig opposition frodades korruptionen samtidigt som ingen kunde hållas till svars varken för 

ekonomiska eller politiska beslut. Plundringen av statens finanser i samband med tuffa 

strukturanpassningsprogram och det faktum att banksystemet havererade till följd av 

oförsäkrade lån trappade upp problemen. Samtidigt som gemene man i Benin levde på ruinens 

brant fortsatte dock de styrande att vältra sig i lyx. Befolkningen började nu visa sitt missnöje 

varvid fackförbund och studenter protesterade mot de program som Världsbanken och IMF 

rekommenderat. Eftersom den enda fackföreningen löd under det styrande regeringspartiet var 

det en naturlig följd att tre falanger bröt sig ut för att på så sätt kunna kritisera regimen.53 

 

Benin vars ekonomi sedan länge varit beroende av handel med Nigeria drabbades hårt 1984 

då gränsen stängdes på grund av den stora del illegal handel som också försiggick mellan 

länderna. Landets ekonomiska kris förvärrades av detta, men eftersom ”det kalla kriget” hade 

avtagit en aning kände Sovjetunionen inte längre att den var i behov av att stödja marxist-

leninistiska stater som Benin. Kérékou var därför tvungen att söka stöd hos västländerna vilka 

valde att bevilja bistånd som var tjudrat vid både politiska och ekonomiska krav.54 

 

Sparplanerna som landet band sig till ökade det folkliga missnöjet eftersom exempelvis 

statsanställdas löner inte betalats ut på flera månader. I december 1989 började ett mycket 

viktigt kapitel i Benins historia. Flera yrkes - och civila grupper utfärdade ett mycket strängt 

ultimatum mot de obetalda lönerna, något som Kérékou valde att ta på allvar. Kérékou 

samlande centralkommittén från sitt parti för ett möte angående hur väl det dåvarande 

marxist-leninistiska styret kunde realisera ekonomiska reformer nödvändiga för att vända 

situationen i Benin. Kommittén kom fram till slutsatsen att marxism-leninismen skulle 

förkastas samtidigt som man begärde att en Nationalkonferens skulle sammankallas. Detta var 

antagligen en aning överraskande för Kérékou vars egentliga intentioner endast var att komma 

åt den ekonomiska situation som landet befann sig i. Eftersom han inte fick något ekonomiskt 

stöd från sina förra allierade socialistiska bundsförvanter var Kérékou tvungen att vända sig 
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till Västvärlden. Men den finansiella support som exempelvis Frankrike var beredd att bistå 

krävde samtidigt att Kérékou följde den linje som önskade att överge marxism-leninismen.55 

 

5.1.1 Institutioner 

Benin har sedan demokratiseringen framstått som en demokratisk föregångare på en rad 

punkter. Landet har bland annat infört nya institutioner som föregått med gott exempel. En 

oberoende valkommission och en mycket högt respekterad konstitutionsdomstol har bildats 

för att stärka det demokratiska styret. Konstitutionsdomstolen visade sin styrka och legitimitet 

1994 i samband med en dispyt mellan Nationalförsamlingen och president Soglo angående 

dåvarande budgetförhandlingar. Även 1996 då den beordrade Kérékou att åter svära 

presidenteden, efter att han skippat delar av eden som han menade var stötande för hans 

pånyttfödda kristna tro, visar på en institution med starka muskler. Det var tydligt att 

konstitutionsdomstolen ville visa att den var villig att skärskåda den återgående presidenten 

Kérékou mycket grundligt.56  

 

Nationalkonferenser är en unik afrikansk företeelse som främst tillämpats i före detta franska 

kolonier. Vid dessa Nationalkonferenser som vanligtvis håller på i ett flertal veckor 

sammanstrålar militärer, politiker, fackliga ledare, intressenter från olika regioner i landet och 

människor involverade i utbildning.57 Nationalkonferenserna har ofta haft som mål att skapa 

maktdelning. I många av de före detta franska kolonierna har makten nämligen tidigare varit 

strakt koncentrerat till presidentämbetet.58  

 

Den 19 februari 1990 öppnade den beninska Nationalkonferensen sina dörrar för första 

gången. Kérékou hade bjudit in alla samhällsskikt i Benin med hopp om att endast ett fåtal 

skulle närvara. Resultatet blev det omvända. Vid Nationalkonferensen deltog alla sorters 

beninier, från regeringspartiets medlemmar och fackföreningsmedlemmar till studenter och 

bönder. Konferensen var ingen dans på rosor även om den startade bra. Deltagarna hade efter 

långa förhandlingar kommit överens om att de reformer som var nödvändiga inte kunde 

genomföras under nuvarande regim. När detta deklarerades var Kérékou nära att avbryta 
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konferensen. Slutligen kom dock deltagarna fram till en rad politiska reformer exempelvis 

sattes ett datum för ett presidentval, konstitutionen från 1977 skrotades och ersattes med en ny 

och Nicéphore Soglo tillsattes som premiärminister. I väntan på val till ett nytt parlament 

ombildades dåvarande rådsförsamling till en församling som även innefattade 

oppositionsledarna. Under övergångsperioden i väntan på nationella val tilläts Kérékou, dock 

utan någon reell makt, sitta kvar som president för att han låtit konferensen fortgå.59 

 

Den nya konstitutionen som var en frukt av den ombildade rådsförsamlingen skapades i en 

”fångarnas dilemma”-anda. Församlingen som innehöll både medlemmar av det förra 

regeringspartiet och ledare för oppositionen önskade bilda ett system som kunde begränsa 

makten så att den som blev vald, vem det än var, inte kunde missbruka sin makt. Därför 

siktades mot ett flerpartisystem med president och en proportionellt vald folkrepresentation 

eftersom denna styrelseform effektivt hindrar en president från att missbruka makten 

exempelvis i form av etniskt förtryck. En stark exekutiv makt med en fristående proportionellt 

vald lagstiftande församling fastlades i konstitutionen och därmed satte sig Benin upp emot 

franska förhoppningar om en tudelad exekutiv makt i form av en semi-presidentialism men 

också mot amerikanskt tryck för enmansvalkretsar till den lagstiftande församlingen. Den nya 

konstitutionen godkändes var efter både det första presidentvalet och det första nationella 

valet hölls på våren 1991.60 

 

Benin har ett partiväsen som är baserat på etno-regionala klyftor. Anledning till att det 

politiska partisystemet i Benin är uppbyggt efter dessa etno-regionala linjer är att klyftorna 

effektivt tydliggör intressen samtidigt som grupperna är lätta att mobilisera. Under Kérékous 

era hade ju Benin varit en enpartistat men efter demokratiseringen 1991 återuppstod partier 

och då först och främst som företrädare för landets olika etniska grupperingar.61 

 

Det är framför allt två kännetecken som genomsyrar både president - och parlamentsvalen i 

Benin. Det första är den myriad av partier som uppkom efter regimskiftet 1991. I 

parlamentsvalen 1991 och 1995 deltog 30 respektive 31 olika partier samtidigt som den 

överväldigande majoriteten av officiella partier inte ställde upp. En viktig anledning till detta 
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fenomen beror av politiska restriktioner från den tidigare regimen. Partierna har inte vetskap 

om hur stor deras väljarskara är eller vad som krävs för att mobilisera densamma. Här kan 

dock de etniska klyftorna och grupperingarna fungera som viktiga informationskällor.62 Den 

andra utmärkande egenskapen är alltså det faktum att dessa etno-regionala klyftor speglar 

både röstmönster och partisystemets utformning. De influenser som reflekteras av de etno-

regionala klyftorna och deras samspel med valsystemet hindrar enskilda etniska grupper från 

att dominera över andra. Istället motiverar detta förfarande först och främst till att bilda 

politiska koalitioner för att vinna i valen.63 

 

Benin kan vagt delas upp i en nordlig och sydlig geografisk del som också ofta används för att 

klargöra de tydligaste etniska grupperingarna. Befolkning består av knappt 50 olika etniska 

grupper och den största enskilda gruppen är fon som utgör ca 20 procent av befolkningen.64 

Men de etniska koncentrationerna i landet följer inte till fullo den övergripande geografiska 

uppdelningen av landet. De stora etniska grupperna är nämligen uppdelade i flera mindre 

undergrupper. Egentligen utgör de grupper i landet som kan betraktas som etniskt homogena 

en mycket liten andel av befolkningen. Samtidigt är de etniska grupperna och dess 

undergrupper spridda över en eller flera av de administrativa distrikt som landet består utav. 

De administrativa distrikten fungerar även som valdistrikt för både nationella parlaments- och 

presidentval. Exempelvis kan en stor etnisk grupp vara spridd över flera valdistrikt medan en 

av dess undergrupper är koncentrerad till ett helt annat valdistrikt. Det betyder 

sammanfattningsvis att de etniska gruppernas spridning dels utgör en garant för att ingen 

enskild etnisk grupp själv får majoritet i ett val samtidigt som valsystemets utformning 

stimulerar politiska partier att bilda koalitioner och bygga broar mellan etniska undergrupper 

för att få majoritet i sitt valdistrikt.65 

 

Benin har presidentval vart femte år medan parlamentsvalen inträffar vart fjärde år.66 Detta 

har gjort att det vid politiska svängningar blivit svårt för den sittande presidenten att bilda 

regering eller få igenom sin politik. Partier och kandidater är enligt lag förbjudna att 

organisera sig efter etnicitet eller att i sina kampanjer locka med fördelar på grund av etnisk 

tillhörighet. Lagens legitimitet är dock diskutabel eftersom den främst efterlevs i publicerat 
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material och vid tal som når stora delar av befolkningen. I lokala sammanhang med ledare 

som agiterar på lokala språk är det dock vanligt att politiken baseras runt vissa etniska 

grupper.67 

 

Presidenten är direktvald med hela landet som en valkrets och om ingen får absolut majoritet i 

första röstomgången går de två toppkandidaterna vidare till en andra omgång. Detta 

tillvägagångssätt sporrar kandidater som egentligen inte har möjlighet att vinna den första 

röstomgången att ställa upp ändå eftersom de genom ett bra valresultat därigenom kan 

förhandla till sig regeringspositioner. Den beninska konstitutionen innehåller även andra 

kriterier för presidentämbetet. Exempelvis får en president inte sitta längre än två 

mandatperioder, vidare får inte heller en presidentkandidat vara över 70 år.68 

 

I parlamentsvalet består landet av sex stycken valdistrikt. Sedan landet hade sina första fria 

val 1991 har det traditionellt sett varit politiskt polariserat mellan de två till ytan stora 

distrikten i norr och de fyra till befolkningen stora distrikten i söder.69 Eftersom landet består 

av många etniska grupper är landets valsystem format att kunna representera så många 

grupper av befolkningen som möjligt. För även fast presidenten väljs med hela landet som en 

valkrets, formas nationalförsamlingen inte av de större etniska grupperna. Valen till 

nationalförsamlingen är nämligen proportionella och baserat på de sex olika valkretsarna som 

i sin tur är formade så att ingen etnisk grupp kan få absolut majoritet i hela valet. Landets 

styre bör således betraktas som en konsensusdemokrati eftersom valsystemet karaktäriseras av 

dess proportionalitet, koalitionsbildande och en strävan att tillgodose fler än majoritetens 

intressen.70 

 

5.1.2 Maktskiften  

I mars 1991 hölls det presidentval i två steg.71 I presidentvalet vann Nicéphore Soglo i den 

andra omgången mot den tidigare ledaren Mathieu Kérékou. Soglo erhöll 67,7 % av rösterna 

mot Kérékous 32,3 %. Valdeltagandet i den första omgången har vi tyvärr inte lyckats finna 

någon siffra på, i den andra omgången var valdeltagandet däremot 64 %.72 Soglo som tidigare 
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hade varit verksam inom Världsbanken tog över som interimspremiärminister redan under 

transitionsprocessen mot demokrati. En stor del av den nye presidentens arbete utgjordes av 

att reformera och liberalisera ekonomin. Vidare följde han de råd som Nationalkonferensen 

gett om att ställa före detta statsanställda inför rätta för korruption de ägnat sig åt under den 

tidigare regimen.73 

 

Innan ovan nämnda presidentval hölls det i februari 1991 val till nationalförsamlingen som 

vid den tidpunkten hade 64 platser. I valet deltog drygt hälften av de röstberättigade 

medborgarna, 51,7 %.74 Soglo hade inledningsvis stöd från majoriteten av parlamentet men i 

oktober 1993 drog 15 av medlemmarna i den koalition som stödde Soglo bort sitt stöd och 

därmed även presidentens majoritet i parlamentet. Detta gjorde att det blev svårare för Soglo 

att genomföra den politik han ville bedriva.75  

 

Parlamentsvalet i mars 1995 lockade betydligt fler röstande än det som hölls fyra år 

dessförinnan. Valdeltagandet till den nationalförsamling som nu utökats med 19 platser till 83 

var 75,8 %. Flest platser i parlamentet fick Renaissance Party of Benin (PRB) för vilka 

president Soglo skulle komma att kandidera i presidentvalet 1996. En detalj om detta val som 

är värd att nämna är att det hölls omval i maj till 13 av platserna i parlamentet eftersom 

Högsta domstolen ogiltigförklarat valet till dessa då oegentligheter förekommit.76 Denna 

händelse är ett litet bevis på att de beninska institutionerna fungerar tillförlitligt. 

 

Inför presidentvalet 1996 var Soglo bildligt talat bakbunden av krav som Internationella 

valutafonden (IMF) och Världsbanken ställt i ett stukturanpassningsprogram för att ge lån. 

Ivern från Soglos sida att leva upp till dessa krav distanserade honom, trots vissa ekonomiska 

framsteg för landet som helhet, från de fattiga väljarna, från parlamentet och från 

statstjänstemän. I den första valomgången i mars vann Soglo knappt över Kérékou. I valets 

”final” gav de kandidater som inte lyckats kvalificera sig för den andra omgången sitt stöd till 

Kérékou. Kérékous seger godkändes av konstitutionsdomstolen trots anklagelser om att hot 

och röstfusk förekommit. Dessa rykten om att valprocessen inte gått rätt till bidrog till att 

Soglo motvilligt lämnade ifrån sig makten och att han anklagade konstitutionsdomstolen för 

                                                 
73 Houngnikpo, C. Mathurin, 2001, s. 70 
74 Elections in Benin, africanelections.tripod.com  
75 Houngnikpo, C. Mathurin, 2001, s. 70 
76 Elections in Benin, africanelections.tripod.com 



 36 

samröre med Kérékou.77 Kérékou som sedan tiden för sitt auktoritära styre blivit en 

pånyttfödd kristen och som många trodde även förnyats i sina politiska och ekonomiska 

värderingar visade inledningsvis vilja till försoning med den tidigare oppositionen som gett 

honom sitt stöd. Detta skedde genom att Adrien Houngbédji i praktiken fungerade som 

premiärminister. På grund av osämja om hur regeringen skulle handskas med strejkande 

statstjänstemän avsade sig Houngbédji 1998 sitt ämbete och med det sitt stöd för Kérékou. 

Efter det misslyckade försöket att skapa ett brett rotat styre formade Kérékou en ny regering i 

vilken han tog in flera av sina tidigare partikamrater från den auktoritära tiden. I och med 

detta växte misstänksamheten mot honom bland statsanställda och studenter.78  

 

På våren 1999 var det så åter dags att hålla parlamentsval. I valet fick PRB som vann 

parlamentsvalet 1995 återigen flest platser. Valet lockade 70,1 procent av de röstberättigade 

till valurnorna vilket är ungefär sex procentenheter lägre än deltagandet i det parlamentsval 

som hölls 1991.79 

 

I presidentvalet 2001 omvaldes Kérékou till en ny ämbetsperiod. I den första omgången vid 

vilken 87,7 procent av de röstberättigade deltog vann Kérékou 42,4 % av rösterna. Näst flest 

röster erhöll den tidigare presidenten Nicéphore Soglo med 27,1 % av rösterna.80 Den andra 

omgången i vilken de två som fått flest röster i den första rundan deltar var valdeltagandet 

54,2 procent. När Soglo märkte att han höll på att förlora den andra omgången drog han sig ur 

valet. Anhängare till Soglo hävdade utan att egentligen ha särskilt mycket bevis att valen var 

uppgjorda och att även konstitutionsdomstolen var inblandad i oegentligheterna.81 Då även 

tredjeplacerade Adrien Houngbédji drog sig ur valet blev Kérékous seger mot fyran Bruno 

Amoussou en ren formalitet. Kérékou vann förkrossande 83,6 % av mandaten mot 16,4 för 

Amoussou.82 

 

Valet 2003 till parlamentet lockade endast 55,9 procent av de röstberättigade att delta. Det är 

drygt 14 procentenheter färre än vid parlamentsvalet som hölls fyra år dessförinnan. En 

allians stödjandes president Kérékou vann 52 av mandaten, de resterande 31 gick till 
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oppositionspartier. Detta var första gången sedan de första valen efter demokratiseringen 1991 

som en sittande president hade stöd av en majoritet i parlamentet.83 

 

Inför presidentvalet 2006 hindrades både Soglo och Kérékou från att kandidera eftersom de 

båda hade passerat åldersgränsen på 70 år för att få ställa upp som kandidat. Kérékou hade 

dessutom i det läget suttit två mandatperioder på presidentposten efter det att han kom tillbaka 

till makten. Många var oroliga för att Kérékou i detta fall precis som ledare i flera av 

grannländerna skulle ändra konstitutionen till sin fördel och sitta kvar. Så blev dock inte 

fallet. I Kérékous och Soglos frånvaro vann en outsider som ingen egentligen räknade med, 

Boni Yayi, som ställde upp i valet som oberoende kandidat. Yayi verkade tidigare under en 

kort period som ekonomisk rådgivare åt Soglo då denne var president. En anledning till att 

Boni Yayi lyckades vinna anses vara att han genom sin etniska och religiösa härkomst 

appellerar till väljare från olika folk och regioner. Yayis far är av folkslaget nagot som kan 

sägas vara en undergrupp till yoruba. Dessa bor främst i de östra och centrala delarna av 

landet. Yayis mor är halvpeul och halvbariba, två folkslag från de norra delarna av Benin. 

Utöver att Yayi genom sitt mångkulturella ursprung tilltalar många väljare kan sägas att han 

uppfostrades som muslim och sedan konverterade till katolicismen och att han därigenom 

ytterligare når ut till olika delar av landet. Det är nämligen så att befolkningen i de norra 

delarna av Benin till största delen är muslimsk medan kristendomen dominerar i söder.84 

 

I presidentvalets första omgång, vilken inte förlöpte bekymmersfri, vann Yayi Boni 35,6 % av 

rösterna. Tvåan Adrien Houngbedji vann 24,1 % av rösterna. Trots att skillnader mellan 

röstlängder och vilka som verkligen röstade och rapporterad brist på material vid vissa 

röstningsstationer godkändes valen av konstitutionsdomstolen.85 I valet röstade 81,7 

procent.86 På grund av de problem som uppstod i samband med den första valomgången tog 

räkningen där betydligt längre tid än beräknat. Av denna anledning tyckte 

konstitutionsdomstolen och valkommissionen Autonomous Electoral Commission (CENA) 

att den andra omgången borde senareläggas. Kérékous regering var dock ivrig och bestämde 

att omgång två skulle hållas bara fyra dagar efter att resultatet från den första omgången 

offentliggjorts. Tack vare att CENA trots den knappa tiden lyckades trycka upp valsedlar i tid 
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kunde valet hållas på utsatt tid. 87 Boni Yayi vann i valets andra omgång i vilka mellan 68 och 

70 procent röstade en överväldigande seger med 74,5 % av rösterna mot 24,5 % för 

Houngbedji.88 

 

För att Boni ska lyckas med sin politik är han beroende av att ha med sig parlamentet. Då 

Boni 2006 kom till makten var Kérékous anhängare vilka tillika utgör opposition till Boni i 

majoritet i det beninska parlamentet.89 Efter parlamentsvalet som hölls den 31 mars 2007 och 

i vilket 59 % av de röstberättigade röstade, är Cauri Forces for an Emerging Benin (FCBE) 

som nu innehar 35 av de 83 platserna i parlamentet det största partiet.90 I och med att FCBE 

som stödjer presidenten vann valet, ges Boni möjlighet att bedriva den politik han gick till val 

på.91  

  

I och med att Yayi Boni kom till makten kan man enligt det s.k. ”two turnover test” betrakta 

Benin som en konsoliderad demokrati. Ett ”two turnover test” innebär att den ledare eller det 

parti som kommer till makten vid det första valet vid övergången till demokrati senare fredligt 

lämnar över makten till någon annan. Detta är det första testet vilket främst har en symbolisk 

betydelse och som i Benins fall kan sägas vara maktskiftet från Soglo till Kérékou 1996. För 

att ett ”two turnover test” ska vara fullt genomfört måste ett likadant förfarande utföras igen. 

När detta lyckas anses politiska ledare vara bundna till demokratiska värderingar samtidigt 

som både den politiska eliten och folket fungerar inom ramarna för demokratin. Om önskade 

resultat uteblir byter man ut de som styr och inte styrelsesättet.92 Benin klarade alltså av detta 

test i och med att Yayi Boni kom till makten 2006. 

 

5.1.3 Medborgare 

För att lyckas med demokratietablerandet är det som vi tidigare nämnt av vikt vilken politisk 

kultur som präglar befolkningen. Därför redogör vi för hur Benins befolkning ställer sig till 

några påståenden som ingår i Afrobarometers undersökningar. 
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Vid en jämförelse med de andra länderna i Afrobarometers undersökning är stödet för 

demokratin i Benin relativt stort. Detta återspeglas i att 70 procent av Benins befolkning 

tycker att den demokratiska styrelseformen är att föredra framför alla andra samtidigt som 

medelvärdet för länderna hamnar på 62 procent. Tilläggas bör dock att tolkningen av 

begreppet demokrati kan skilja sig mellan olika delar av världen. Det är också viktigt att 

demokratin ges tid att etableras. Om medborgarna har tålamod med demokratins funktionssätt 

är chansen större att etablerandet av densamma blir lyckosamt. Av denna anledning är det 

anmärkningsvärt att bara 43 procent av Benins befolkning har tålamod med demokratin och är 

villiga att ge demokratin tid för att lösa problem. Med tanke på att både Benin och Mali 

tidigare under en längre tid varit auktoritärt styrda är det även av intresse hur befolkningens 

attityder gentemot militärstyre och enpartistyre ser ut idag. Vad Benin beträffar ska sägas att 

67 procent av befolkningen säger sig vara motståndare till militärstyre medan 73 procent 

säger sig vara motståndare till en enpartistat.93 

 
En viktig ingrediens i en demokrati är att det finns möjlighet för medborgarna att påverka sina 

liv. I auktoritärt styrda samhällen ges det normalt inte möjlighet till detta då NGOs och 

eventuella oppositionspartiers rättigheter är kringskurna. I dagens Benin finns det runt 

tretusen NGOs men antalet som är aktiva och professionella är ganska få. På grund av en lag 

som tillkom 2001 är det numera relativt enkelt att etablera NGOs. Tidigare tog det på grund 

av bristande byråkrati lång tid att få sin organisation erkänd, något som för övrigt var 

nödvändigt för att få verka. Detta gjorde att många engagerade sig trots att de officiellt inte 

agerade inom ramarna för en NGO.94 

 

För att civilsamhället ska kunna fungera som en kontrollmekanism av staten, krävs att det 

tillåts att agera fritt utan att utsättas för våld eller andra typer av repressalier. NGOs i Benin 

tillåts idag tack vara lagar som borgar för deras säkerhet att agera tämligen fritt inom ramarna 

för existerande lagar. Civilsamhället ses idag som något som bidrar till utveckling.95 Dock är 

ett problem i Benin precis som i många andra Afrikanska länder att civilsamhället är svagt på 

många sätt. Bland annat har de ledande inte alltid de kunskaper som krävs för att 

organisationerna ska bli slagkraftiga. Ett annat problem är att det i många ickestatliga 
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organisationers ledarskap saknas en god politisk kultur inriktad på dialog internt och gentemot 

staten.96 

 

En av det beninska civilsamhällets funktioner är som sagt att övervaka och kontrollera styret. 

Organisationen Front des Organisations Nationales Anti-Corruption (FONAC) verkar för att 

styret ska agera öppet och den är också ansvarsutkrävande.97 FONAC arbetar tillsammans 

med det officiella Benin för att få bukt med korruption. Vidare arbetar organisationen även 

med att sprida information om korruptionen i landet.98 

 

Ett annat forum för kontroll av staten är media. Pressfriheten i Benin tycks i stort ha 

accepterats på senare år och landet rankas av organisationen Reporters Without Borders i en 

lista innehållandes 139 av världens länder som nummer 21, på samma plats som 

Storbritannien och före länder som Österrike och Spanien. Denna siffra gör landet till det 

högst rankade Afrikanska landet.99 Den pressfrihet som fastslås i konstitutionen efterlevs i 

stort sett även i verkligheten. Men en lag från 1997 som kategoriserar förtal som ett brott har i 

viss mån inskränkt journalisters möjligheter att utföra sitt arbete. 2004 aktualiserades detta då 

fyra journalister anklagades för att ha publicerat lögner. Två av dem dömdes till fängelse. 

Denna typ av händelser tycks dock vara ganska ovanliga och 2005 rapporterades inga 

fängslanden eller trakasserier mot journalister.100 

 

De beninska fackförbunden, som tillsammans med många andra delar av civilsamhället, 

spelade en avgörande roll vid demokratiseringen 1990, garanteras i konstitutionen sin rätt att 

organisera sig och sina medlemmar. I och med ett regeringsuttalande om att flytta fram 2006 

års presidentval på grund av dåliga finanser prövades församlingsfriheten i Benin. 

Protestaktioner orsakat av detta uttalande tilläts verka fritt från polisiära ingrepp samtidigt 

som fackförbunden på grund av samma uttalande organiserade strejker vilka lamslog skolor 

och statliga myndigheter i landet.101  
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Den formliga explosion av politiska partier som framträdde efter Nationalkonferensen 1991 

visar att också de politiska partierna är en viktig väg för engagerade beninier. Av alla nya 

partier var det dock ”bara” 30 som ställde upp i valet 1991.102 Oppositionspartier i Benin 

garanteras genom konstitutionen att få agera fritt. Detta fungerar i stort då de kan hålla möten, 

kampanjer och andra aktiviteter. Den beninska oppositionen kan utan att behöva vara rädd 

delge sin uppfattning i nationella och internationella frågor så sammanfattningsvis kan 

oppositionen allt som oftast agera utan rädsla för våld från regeringen eller staten.103 I Benin 

finns med andra ord många partier genom vilka befolkningen skulle kunna kanalisera sitt 

engagemang. Dock är, som vi redan varit inne på, partiväsendet svagt och det har en tendens 

att förändras snabbt. Det kan tänkas att det därför är svårt att skapa engagemang i partierna. 

 

5.2 Mali 
Mali är beläget utan kust mitt i det konfliktfyllda Västafrika. Landets ekonomi är som så 

många andra Afrikanska länders dålig. BNI/capita ligger på 380 USD. Utöver den dåliga 

ekonomin räknas landet bland de länder i världen som har lägst utbildningsnivå. Trots de 

dåliga oddsen har Mali alltsedan 1991 då den auktoritäre ledaren Moussa Traoré avsattes 

styrts demokratiskt med delegering och decentralisering som ledord.104 

 

1960 blev Mali fritt från den tidigare kolonialmakten Frankrike.105 Under frihetskampen 

ingick Mali under en kort period i en federation med Senegal. Ledare för landet var under 

denna period Modibo Kéita. Federationen med Senegal blev dock inte långvarig. Strax efter 

friheten bröt samarbetet mellan de två länderna samman. I anslutning till uppbrottet från 

federationen och det uteblivna stödet från de tidigare franska kolonialherrarna slog Kéita in på 

den socialistiska vägen och proklamerande att Mali hädanefter skulle vara en socialistisk 

enpartistat och att ekonomin nu skulle styras centralt. 1961 beviljades Mali bistånd och lån 

från Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och Kina. Sedermera visade det sig att Kéitas 

statssocialism inte gav önskade ekonomiska resultat. Detta i kombination med att Kéita med 
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tiden blev alltmer diktatorisk ledde 1968 till att han i en militärkupp blev borttvingad från 

makten och ersattes med general Moussa Traoré.106 

 

De militärer som tog över styret kallade sig själva för The Military Comission for National 

Liberation (CMLN). Med frigörelse syftade de på frihet från socialismen som kontrollerade 

Malis invånares liv. Ekonomiskt var dock även fortsättningsvis kontrollen stor. Denna 

kontroll vidmakthölls med hjälp av kontrollanter på alla samhällsnivåer. Under Traorés styre 

fattades inte beslut genom förhandlingar och röstning i parlamentet utan genom dekret 

utfärdade av en kommitté bestående av militärer. Inte heller under militärregimen växte 

ekonomin tillfredsställande. Inte bara vanliga arbetare stod utan lön, lönerna krympte även för 

anställda inom militären. När ekonomin var som sämst gjorde befolkningen i den norra delen 

av landet, vilken krävde frihet, uppror. Detta i kombination med ett ökat tryck på militären att 

tillåta flera partier och yttrandefrihet gjorde att regimen till slut föll samman.107 

 

I mars 1991 hade Malis folk fått nog av Traoré som styrt auktoritärt sedan han 1968 tog 

makten från Kéita. Upproret i vilket bl.a. vanliga arbetare, studenter och byråkrater deltog, 

besvarades av militären med eld. Oroligheterna fick en oväntad utgång då löjtnant Amadou 

Toumani Touré och en grupp officerare grep president Traoré och andra ledare i hans regim 

och meddelade att en Nationalkonferens skulle komma att hållas.108 

 

5.2.1 Institutioner 

Den stundande Nationalkonferensen fungerade i Mali likväl som i Benin som en katalysator 

för att få till stånd en demokratisering. Nationalkonferensen 1991 samlade deltagare från 

politiska partier, civilsamhället och militären.109 Ett syfte med konferensen var att inkludera 
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alla delar av det maliska samhället. I verkligheten dominerades dock konventet av politiker, 

den intellektuella eliten, militären och ekonomiska intressenter.110 

 

Under Nationalkonferensen drogs riktlinjer upp för hur de ville att makt skulle komma att 

kanaliseras fortsättningsvis. Det rapporteras från konferensen att de närvarande tyckte att det 

tidigare styret och dess byråkrati varit inkompetent och otillräckligt. Vidare framfördes att 

regimen varit alltför centraliserad och att den inte arbetat för att förbättra villkoren för 

medborgarna. För att ändra på detta var Nationalkonferensens råd att: 

• omdefiniera uppgifterna och strukturerna för den lokala administrationen. 

• kanalisera den kompetens som finns för att skapa utveckling. 

• göra om uppdelningen av landet på regional och lokal nivå i harmoni med den nya 

politiken och utefter lokalbefolkningens vilja.111 

 

Övergångsregeringen som drog upp riktlinjerna ansåg att decentralisering var ett sätt att 

skaffa sig legitimitet bland folket samtidigt som den skulle kunna kompensera för de olika 

repressiva styren som tidigare suttit vid makten.112 Det var därför som den nya konstitution 

som Nationalkonferensen tog fram, i sin strävan att demokratisera landet, satsade på just 

decentralisering. 1992 godkändes detta konstitutionsförslag utav Malis befolkning i en 

folkomröstning.113 Den nya maliska konstitutionen börjar med att uttrycka stöd för de 

individuella rättigheterna inom ramarna för rule of law. Vidare uttrycks att alla människor har 

rätt till egendom och att bedriva affärsverksamhet. För att åstadkomma utveckling på lokal 

nivå föreslog Nationalkonferensen decentralisering. Detta ska förverkligas med hjälp av det 

som kallas High Council for Collectivities vars uppgift är att driva på för att skapa regional 

och lokal utveckling.114 

 

Decentraliseringsprocessen som lagstadgades under Nationalkonferensen är naturligtvis inte 

något som sker över en natt. För att omsätta decentraliseringsidéerna i verkligheten skapades 

1993 en oberoende institution, the Decentralization Mission, (MDD). MDDs strategi för att 

skapa legitimitet bland folket var att involvera densamma och på så sätt arbeta utifrån ett 
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nedifrån-och-upp- perspektiv. Några av oppositionspartierna motsatte sig reformen och 

hävdade att det inte skulle fungera eftersom det inte fanns tillräckligt stöd för den. 

Decentraliseringsprocessen inleddes trots detta motstånd. På vissa hålla har processen som i 

sig tar lång tid ytterligare sinkats på grund av splittringar och samarbetssvårigheter inom 

partier. Bland statsanställda på lokal och central nivå var motståndet mot 

decentraliseringsreformen stort eftersom de trodde att de med decentralisering skulle förlora 

mycket av sin makt och även privilegier.115 

 

En kritisk del i decentraliseringsarbetet var indelningen av landet i kommuner. På många håll 

uppstod stridigheter inom och mellan kommuner. I vissa fall ledde detta till förslag till 

Nationalförsamlingen på omdaning av kommungränser. Riktlinjer för struktureringen av 

landet i kommuner drogs upp av MDD. Innan decentraliseringen hade landet varit uppdelat i 

regioner, så kallade arrondissements. Nu skulle det i varje arrondissement finnas en lokal 

kommission med uppgift att dela upp arrondissementen i kommuner. I kommissionen skulle 

en representant för staten finnas. Därutöver skulle fem olika personer finnas hämtade från 

exempelvis kvinnor, byäldste och tekniska experter. Vidare skulle minst två representanter 

från civilsamhället ingå. På några håll i landet dominerades kommissionerna av politiska eliter 

som såg sin chans att tillskansa sig makt eller att återta makt de tidigare haft under 

kolonialtiden. Överlag kan dock decentraliseringen sägas ha varit en återgång till det folkstyre 

som rått innan kolonialmakten anlände. Detta tog sig uttryck i att medborgarna engagerade sig 

i omdaningen. Engagemanget var dock lägre bland kvinnor och unga än bland äldre män.116 

 

I Mali väljs både presidenten och parlamentet för mandatperioder på fem år. De båda 

nationella valen inträffar alltid samma år och det senaste presidentvalet inträffade så sent som 

den 29 april i år 2007 medan årets parlamentsval ännu inte har genomförts. Presidenten är 

direktvald i ett s.k. ”two-round (run-off) system” vilket innebär en andra omröstning om ingen 

kandidat får absolut majoritet i den första omgången.117 För att motverka att presidenten sitter 

för länge, föreskriver den maliska konstitutionen att presidenten endast får sitta två 

mandatperioder.118 

 

                                                 
115 Bjerkheim Hellevik, Siri, 2004, s. 27 
116 Bjerkheim Hellevik, Siri, 2004, s. 28f 
117 Elections in Mali, africanelections.tripod.com 
118 Pringle, Robert, 2006a, s. 20 



 45 

Det nationella parlamentet har endast en kammare vilken innehåller 160 platser. 147 av dessa 

parlamentsledamöter direktväljs även dem enligt det s.k. ”two-round (run-off) system” medan 

de 13 platser som återstår väljs separat och endast bland malier som lever utomlands.119 

 

I Mali finns idag ungefär 100 politiska partier. Partisystemet är splittrat och svagt. Tidigare 

sades det att politiska partier bara existerar i Bamako. Detta har dock ändrats en del i och med 

att politiken är så tydligt inriktad på decentralisering. Många av partierna har kommit till då 

det uppstått splittringar inom tidigare befintliga partier. Det finns två stora och svaga allianser 

vilkas utformning varierar från tid till annan. Utöver dessa två stora block finns det några som 

står utanför, av vilka många stödjer president Tourés Citizens´ Movement. Denna rörelse 

startades då Touré 2002 som oberoende kandidat kandiderade till presidentposten. Ideologier 

verkar inte spela någon större roll i Mali. Partierna ses snarare som ett uttryck för en strävan 

efter makt bland ledarna.120  

 

Att partisystemet i Mali är splittrat och svagt kan delvis förklaras av en traditionell åsikt som 

säger att politiska partier skapar klyftor och att de agerar efter etniska skiljelinjer samt att 

politiker inte bidrar med något till landet. Kanske var det just av den anledningen som Touré 

2002 kandiderade som oberoende presidentkandidat. Betänkligheter över att Citizens´ 

Movement inte är ett politiskt parti har uttryckts av en del malier som menar på att rörelsen 

kan utvecklas till ett parti inom vilket Touré kan agera som han vill. Oron går ut på att han 

kan komma att använda Citizens´ Movement som en plattform från vilken han kan komma att 

utvecklas till en auktoritär ledare. Det som saknas då partisystemet såsom i Mali är så splittrat 

är checks and balances. Sett till hur Touré har agerat tidigare, då han avsatte expresident 

Traoré och såg till att en Nationalkonferens kom till stånd och alltså gav uttryck för att ha 

demokratiska värderingar, torde det dock inte vara någon fara att han utvecklas till en 

auktoritär hegemon.121 Problemet kvarstår likväl då det inte är omöjligt att landet framöver 

kan komma att ha ledare som är mindre övertygade demokrater.  

 

För att göra regeringen ansvarig gentemot folket infördes i december 1994 något som kallas 

L’Espace d’Interpellation Démocratique (EID). EID är en årligt förekommande händelse där 

medborgarna får ställa frågor och således konfrontera regeringen angående sina rättigheter. 
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Sessionerna som är tv-sända samlar många människor kring tv-apparater exempelvis hos 

lokala affärsidkare. EID är utöver en möjlighet för folket att konfrontera sin regering ett bra 

sätt att medvetandegöra medborgarna om deras konstitutionella rättigheter.122 Myndigheterna 

beslöt efter sessionen i december 2001 att utreda EIDs påverkan i övervakandet av och 

kunskapsspridningen om rättigheter. Resultatet av utredningen skulle publiceras senast i 

december 2003.123 Någon skrivelse från denna utredning har vi ej funnit, däremot vet vi att 

det hölls sessioner 2004 och 2005.124 Det verkar med andra ord som att utredningen pekade på 

att EID bidrar tillräckligt mycket till kunskapsspridandet om mänskliga rättigheter att styret 

tyckte att det var värt att återuppta sessionerna.  

 

Mali är indelat i 49 distrikt och åtta regioner. På lokal nivå delas landet in i 703 kommuner. 

Dessa kommuner har var och en val till sin egen kommunalfullmäktigeförsamling. I 

genomsnitt bor det runt 17 000 personer i en kommun. Kommunalråden i varje fullmäktig 

utser en borgmästare. På landsbygden delar ofta flera byar på en borgmästare. Till sin hjälp 

har borgmästaren en liten personal. Till dessa församlingar väljer 

kommunfullmäktigeledamöterna representanter. Till varje styresnivå utser även staten 

representanter.125 Ledarmötena till kommunfullmäktige väljs i proportionella val med en 

valomgång var femte år.126 Det första valet till kommunfullmäktige hölls 1999 och det andra 

2004. Båda dessa val sades ha gått rätt till.127  

 

Ansvaret för social, ekonomisk och kulturell utveckling ligger på lokal nivå. Administrationen 

av sjukvård, utbildning och vatten är även den lagd på lokal nivå. Flera hinder för att detta 

fullt ut ska fungera föreligger dock; ett stort problem för vidare utveckling är bristen på 

utbildad personal och på ekonomiska medel. Utan kompetent arbetskraft och pengar är det 

svårt att förverkliga de beslut som tas.128 

 

Utöver demokratisering var ett viktigt mål med att decentralisera att åstadkomma utveckling. 

För att skapa utveckling inrättades två olika institutioner, Centres Conseils Communaux 
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(CCC) och Agence d´Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT). CCCs uppgift är 

att informera kommuner om deras ansvar. Organisationen hjälper också kommuner att söka 

finansiella medel, till småskaliga projekt som skolor och hälsocentraler, från den ekonomiska 

institutionen ANICT. Kommunerna är ekonomiskt självständiga, d.v.s. de kan ta ut extra 

skatter. De flesta är dock beroende av statligt stöd eftersom det de får in från 

kommunalskatterna är väldigt lite och eftersom de inte har så många andra ekonomiska 

instanser att falla tillbaka på. Även på statlig nivå saknas det ekonomiska medel eftersom 

många malier inte betalar skatt på grund av ett missförstånd som går tillbaka till 1992 då 

partiet Alliance for Democracy in Mali (ADEMA) tog bort en form av fast skatt som är den 

samma oavsett inkomst. På grund av att det på maliska språk bara finns ett ord för skatt trodde 

många invånare att all skatt togs bort. Då folk slutade att betala och regeringen insåg 

missförståndet hölls en kampanj där det informerades om hur det verkligen låg till. 

Kampanjen nådde dock inte hela befolkningen.129 

 

5.1.2 Maktskiften 

Efter det att Traoré störtats styrde Amadou Toumani Touré även känd som ”ATT” från mars 

1991 som interimspresident.130 Mali höll våren 1992 sitt första parlamentsval. Valdeltagandet 

skrevs till 21 procent av de röstberättigade. Överlägset störta parti blev ADEMA som vann 76 

av de 116 valbara platserna. Under våren 1992 hölls senare även Malis första demokratiska 

presidentsval. Från den första valomgången i vilken deltagandet var 23,6 procent gick Alpha 

Oumar Konaré som representerade ADEMA och Tiéoulé Mamadou Konaté från Sudanese 

Union- African Democratic Rally (US-RDA) vidare. De fick 44,95 respektive 14,51 % av 

rösterna. I valets andra omgång i vilket röstandet var ännu lägre, 20,9 procent, vann Konaré 

med 69,01 % av rösterna.131 Valen ansågs allmänt vara fria och rättvisa.132 Mali fick alltså i 

detta, det första presidentvalet, en president som hade ett brett stöd i parlamentet. 

 

I april 1997 hölls Malis andra parlamentsval. Resultatet från detta ogiltigförklarades dock utav 

konstitutionsdomstolen p.g.a. att oppositionspartierna framfört klagomål om valfusk.133 Innan 

ett nytt försök gjordes hölls det i maj presidentval. Då valet bojkottades av de viktigaste 
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oppositionspartierna blev omvalet av Alpha Oumar Konaré en ren formalitet. Konaré vann, i 

ett val där 28,4 procent av de röstberättigade deltog, 95,9 % av rösterna. På sommaren gjordes 

ett nytt försök att välja ett nytt parlament. Även detta val bojkottades av större delen av 

oppositionen. Därför vann ADEMA en jordskredsseger med 128 av de 147 valbara platserna i 

ett val som bara lockade 21,6 procent av väljarna till valurnorna.134 Valen ansågs dock inte ha 

gått rätt till. En anledning till tillkortakommandena i samband med dessa val var en 

otillräcklig valkommission.135  

 

Idag är risken för att oegentligheter eller tillkortakommanden ska kunna passera obemärkt 

små eftersom valen administreras av tre olika institutioner: Ministry of Territorial 

Administration, Directorate General of Elections och Election Commission. Utöver detta 

bidrar media, internationella NGOs, domarkåren och civilsamhället i stort till att övervaka 

valen.136  

 

Trots anklagelserna om att inte allt gått rätt till då Konaré omvaldes verkade han vara en 

övertygad demokrat. Han sägs till exempel ha hävdat att Afrika behöver fler levande ex-

presidenter. Med detta kan han antas ha syftat på att alltför många afrikanska presidenter sitter 

kvar tills de dör. När Konarés två mandatperioder började gå mot sitt slut gjorde han inte 

något för att ändra konstitutionen som begränsar en presidents tid vid makten till två 

mandatperioder.137 I Afrika har det annars inte varit helt ovanligt att de sittande makthavarna 

bortsett från eller förändrat konstitutionen för att kunna styra vidare.138  

 

På våren 2002 höll Mali återigen presidentval. I valen ställde hela 24 olika kandidater upp. I 

valets första omgång röstade en större andel av befolkningen än tidigare, i ett internationellt 

perspektiv är valdeltagandet på 38,3 procent av de röstberättigade dock mycket lågt. Då ingen 

av kandidaterna i fick absolut majoritet i den första omgången ställdes den tidigare 

demokratihjälten Amadou Toumani Touré som kandiderade som oberoende kandidat mot 

ADEMAs kandidat Soumaïla Cissé i en andra valomgång. Valdeltagandet på 30,0 procent i 

den andra valomgången var lägre än i den första men ändock högre än i tidigare val. Till 

president valdes Touré med 64,35 % av rösterna mot 35,65% för Cissé. I 2002 års 
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parlamentsval blev Hope 2002 Coalition (Espoir 2002) det största partiet. De vann 66 av 

parlamentets 147 valbara platser. Ingen partikoalition fick dock egen majoritet i 

parlamentet.139  

 

I det senaste presidentvalet den 29 april 2007 stod Mali inför att kunna konsolidera sin 

demokrati enligt ett s.k. ”two turnover test”. De preliminära valresultat som ännu inte 

fastslagits av konstitutionsdomstolen pekar dock på att Amadou Toumani Touré omvaldes 

Det innebär att Mali trots den demokratiska stabilitet som råder, ännu inte lyckats konsolidera 

den demokrati som man förfogar över, åtminstone inte enligt ett ”two turnover test”. 

Valdeltagandet i detta presidentval i vilket Touré vann en överlägsen seger med preliminärt 

70,89 % av rösterna redan i den första omgången var 36,2 procent.140  

 

5.2.3 Medborgare 

Mali är som framgått ett mycket fattigt land där korruptionen är hög och den mänskliga 

levnadsstandarden tredje lägst bland FNs HDI-rankade länder 2006.141 Det är därför intressant 

att se hur den maliska befolkningen ser på det demokratiska styret, eftersom denna 

styrelseform är vad som förhoppningsvis ska hjälpa landet ur dess misär. I den internationella 

undersökning som gjordes av Afrobarometer 2005-2006 framgår att det maliska folket har en 

övervägande positiv attityd till demokrati. 68 procent av befolkningen svarar att demokrati är 

den styrelseform som de föredrar framför alla andra. I de övergripande resultat som framgår 

av undersökningen utmärker sig Mali på en viss punkt. Landet har förutom Ghana det största 

tålamodet med demokrati bland de afrikanska länder som ingår i undersökningen. Detta 

framgår tydligt då 73 procent av den maliska befolkningen, jämfört med medelvärdet på 54 

procent, säger sig vara villig att ge demokratin i landet den tid som krävs för att lösa 

eventuella problem. Mali skiftade efter självständigheten 1960 endast styrelseform mellan 

enpartistat och militärstyre. Landets ekonomiska framsteg är små och frågan är om det relativt 

höga tålamod som innevånarna säger sig ha, kommer att fortsätta vara högt om inget positivt 

händer med landets ekonomi. Det kan tänkas att en samlad malisk attityd för eller mot de 
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tidigare auktoritära regimerna kan ge en indikation på detta. I Mali anser sig 66 procent vara 

mot militärstyre medan 73 procent anser sig vara mot ett enpartistyre.142  

 

En av de största förändringarna i Mali sedan regimskiftet 1991 är hur landets politiska 

åsiktsfrihet formligen har exploderat. 143 Den åsikts - och pressfrihet som stadgas i 

konstitutionen respekteras generellt sätt även i realiteten även om en incident från 2003, då tre 

journalister arresterades för att ha förtalat en advokat, ännu inte är avgjord.144 Den pressfrihet 

som finns är dock inte helt utan problem. I huvudstaden Bamako finns omkring 20 

dagstidningar med varierande kvalitet och med ett pris långt högre än vad gemene malier har 

råd med. Det är kanske just därför som den mest utbredda mediala formen i Mali är radion.145 

Mali är det land bland de före detta franska kolonierna i Afrika som har flest antal fria 

radiostationer. En anledning därtill kan vara att de har de mest liberala medialagarna.146 

Endast en av radiostationerna är statlig och radion når, genom att mest sända på lokala språk 

på fler än 140 FM-kanaler, ut till nästan hela landet. Tack vare detta är denna mediala form 

också av stor vikt för Malis decentraliserade lokalstyre. Ett exempel på hur viktig radion är 

för landet illustreras av hur ett populärt morgonprogram läser upp tidningsartiklar i radion, 

vilket gör att även de tryckta nyheter som finns når allmänheten.147 

 

Landet både garanterar och respekterar mötes - och föreningsfrihet, exempelvis får de många 

medborgarorganisationer och NGOs som finns i landet arbeta utan inblandning av staten. 

Trots att Mali generellt sett anses efterfölja de mänskliga rättigheterna förekommer 

polisbrutalitet samt byråkratiska svårigheter för människorättskämpar att rapportera om 

rådande fängelseförhållanden.148 

 

Det maliska folket verkar ha relativt goda möjligheter att engagera sig i civilarrangemang. 

Civilsamhället i Mali kan enligt Afrimap delas in efter fyra huvudfunktioner: 

 

• som en förespråkare för sina medlemmars intressen. 
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• som en civil förmedlare av utbildning, sjukvård och dylikt. 

• som en partner med staten vid utvecklingsplanering genom att exempelvis främja 

förståendet av decentraliseringen. 

• som en kontroll av staten.  

 

I Mali finns det åtskilliga skolkommittéer, kvinnoorganisationer och fackföreningar som på 

gräsrotsnivå engagerar sig för sina medlemmars intressen. Den förespråkande funktionen 

kanske därför också kan betraktas som civilsamhällets viktigaste och det är vanligt att svaga 

organisationer bildar koalitioner för att på så sätt föra fram sina argument. Generellt sätt 

fungerar civilsamhället bra som en förespråkare för medborgarnas intressen.149 

 

Fram till alldeles nyligen förväntade sig malierna att staten skulle bistå dem i deras vardag. 

Men den privatisering av statliga verksamheter som genomförts har skapat möjligheter för 

civila organisationer att öka sin funktion som serviceförmedlare. För att utvidga de inhemska 

organisationernas möjligheter har samarbeten med internationella NGOs ökat. De maliska 

NGOerna kan därför erbjuda assistans inom bland annat företagsutveckling, sjukvården och 

för mikrofinanser.150 

 

Att den maliska regeringen på tidigt 1990-tal förenade sig med civilsamhället i anslutning till 

tuaregernas rebellaktioner, ses som den mest påfallande koalitionen dem emellan. Den 

maliska regeringen önskade civilsamhällets hjälp för att skapa en gemensam konsensus för 

främjandet av nationell fred och försoning. Det finns även andra exempel på nationella men 

även lokala partnerskap mellan stat och civilsamhälle. Vid införandet av ett kontrollprogram 

av AIDS bjöds nästan alla delar av civilsamhället in för att hjälpa till att nå dess uppsatta 

mål.151 

 

I ett decentraliserat demokratiskt system som Malis är det viktigt att civilsamhället 

kontrollerar alla nivåerna av samhället. I Mali har dock historien visat att det maliska 

civilsamhället inte varit medvetet om sin vikt i detta sammanhang samtidigt som dess 

funktion som kontrollmekanism ej heller har fungerat. På senare tid har medierna tagit på sig 

den största delen av vad som fortfarande är en begränsad kontrollmekanism. Exempelvis 
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genomför tidningar i huvudstaden reguljära rapporter och redogörelser av statliga snedsteg. 

Denna mediala kontroll av staten betraktas dock inte alltid som välgrundad eller opartisk. På 

grund av få regionala medier och journalister fungerar civilsamhällets kontrollmekanism till 

och med sämre på de lägre nivåerna av samhället. De många lokala radiostationerna är ett 

undantag. Men eftersom de ibland är direkt kopplade till det lokala styret och oftast inte har 

särskilt många erfarenheter av god undersökningsjournalistik är chansen att en få en 

skärskådande bild av de styrande relativt liten. Civilsamhällets funktion som 

kontrollmekanism fungerar relativt dåligt speciellt på regional och kommunalnivå.152 
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6. Analys av fallstudierna 

I vår strävan att besvara forskningsfråga nummer tre: Finns det i de avvikande fallen några 

gemensamma kännetecken som kan förklara denna avvikelse? har vi funnit att den största 

likheten mellan länderna är att de båda valt att sätta sin tilltro till att utveckla starka 

institutioner för att etablera demokrati.  

 

Benin och Mali har alltså visat sig ha starka institutionerna trots att deras korruption är hög. 

Detta faktum beror förmodligen på att väl fungerade institutioner innefattar mer än avsaknad 

av korruption samt att vårt kvantitativa mått på korruption inte skiljer på korruption i politiken 

och i affärsvärlden. Då indexet ej skiljer på de två delarna kan det tänkas vara så att ländernas 

politiska institutioner inte är drabbade av korruptionen i samma utsträckning som samhället i 

övrigt. 

 

Det första tecknet på att länderna satsat på institutioner som nyckeln till demokratisering syns 

redan i det faktum att båda länderna i demokratiseringsprocesserna i början på 1990-talet höll 

Nationalkonferenser. Eftersom syftet med Nationalkonferenser är att dra upp riktlinjer för ett 

lands framtid är dess innehåll viktigt för hur ett land kommer att klara av framtida 

utmaningar. För både Benin och Mali verkar Nationalkonferenserna ha varit väldigt viktiga 

för det lyckosamma resultat som vi numera kan se. Utifrån de demokratiska resultat som 

Benin och Mali påvisar och de starka institutioner som idag präglar länderna verkar det som 

att alla närvarande parter vid Nationalkonferensen fick komma till tals. De ramar som drogs 

upp i form av en ny konstitution verkar vara viktigt för ledare i både Benin och Mali. 

Tillträdande makthavare och tjänstemän vet vilka ramar de har att agera inom. Det verkar vara 

av största vikt för ett land som sammankallar en Nationalkonferensen att fokus ligger på 

landets framtid. I annat fall kan det gå som i Togo där Nationalkonferensen inte mynnade ut i 

några tydliga riktlinjer för hur landet skulle styras och den därmed inte blev den språngbräda 

mot demokrati som intentionen var från början.153 

 

Båda ländernas konstitutioner är även de utformade för att skapa starka institutioner. Ett 

exempel på detta är den starka exekutivmakten som de båda valt att satsa på. Presidenten väljs 

i båda staterna i ett så kallat two-round (run-off) system för att den exekutiva makten ska ha 
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majoriteten av de röstandes stöd. Dock är det så att staterna motverkar att presidenter 

tillskanskar sig alltför mycket makt och/eller sitter för länge genom konstitutionella ramar för 

presidentämbetet. Exempelvis begränsar sig presidentens ämbetsperiod i båda länderna till två 

mandatperioder. 

 

Det har förmodligen även varit av vikt att länderna har haft demokratiskt sinnade ledare som 

valt att följa de demokratiska spelregler som konstitutionen fastslagit. Om konstitutionen inte 

fastslår starka institutioner, som klarar av dåliga ledare, kanske en president gör om 

konstitutionen till sin fördel eller handlar tvärtemot vad den föreskriver. På denna punkt har 

många afrikanska ledare visat brister. Exempel på detta är president Pascal Lissouba i Kongo 

Brazzaville som efter landets Nationalkonferens vägrade att utnämna en premiärminister från 

oppositionen trots att konstitutionen föreskrev det.154 Ledarna i Benin och Mali har dock visat 

sig villiga att följa konstitutionen vilket tydliggörs genom att de stigit ner från makten då 

deras ämbetsperioder tagit slut. 

 

Något annat som länderna har gemensamt vilket också kan kopplas till institutioner är att de 

båda har starka konstitutionsdomstolar som ingripit i samband med tvivelaktiga politiska 

händelser. Konstitutionsdomstolen i Mali har visat sig hysa en tydlig demokratisk övertygelse 

då den valt att ogiltigförklara valresultat som tillkommit med otillåtna metoder. Samma 

tydliga övertygelse syns för konstitutionsdomstolen i Benin som ingripit vid 

budgetförhandlingar och vid omständigheterna kring den förre auktoritära ledaren Kérékous 

demokratiska återtillträde till presidentposten. 

 

Det övergripande gemensamma syftet med de konstitutionella arrangemang som länderna 

skapade vid Nationalkonferenserna, tycks ha varit att genomgående investera i att stärka sina 

institutioner även om dessa satsningar bitvis tog sig skilda uttryck. Det verkar ha varit av vikt 

för de bägge staterna att skapa institutioner vars funktioner kan överleva vem som än kommer 

till makten. I enlighet med detta resonemang har Benin satsat hårt på att etablera regler för hur 

valen till parlamentet ska gå till. Formellt får partier inte bygga på etnicitet vilket många dock 

gör i realiteten. Men för att undvika att endast en etnisk grupp får makten är valkretsarna 

formade för att främja koalitioner så att ingen enskild etnisk grupp kan nå absolut majoritet 

och därmed kan förtrycka andra grupper. Mali å andra sidan har använt sig av decentralisering 
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för att stärka institutionerna och på så sätt demokratin. Genom att mycket ansvar delegeras ut 

på lokal nivå ökas tilltron till styret och samtidigt ansvarsutkrävandet, då besluten kommer 

närmare medborgarna. För oss är det tydligt att länderna strävar efter starka institutioner även 

om de två sistnämnda aspekterna, Benins valsystem och Malis decentralisering är två olika 

medel för att nå detta mål. 

 

Trots att båda länderna verkar vara stabila demokratier, har vi funnit fakta som gör att bilden 

av ländernas demokratier ter sig aningen märklig. Det vi tänker på är det dåliga tålamodet 

med demokratin i Benin och det låga valdeltagandet i Mali. Bara 43 procent av Benins 

befolkning säger sig ha tålamod med demokratin. Detta är anmärkningsvärt eftersom de 

undersökta ländernas medeltal är på 54 procent och Malis motsvarande siffra är 73 procent.  

Vad som är ett högt eller lågt valdeltagande är svårt att definiera. Oavsett vad som anses vara 

ett lågt valdeltagande kan nog de flesta hålla med om att valdeltagandet i Mali som ofta ligger 

mellan 20 och 30 procent vara väldigt lågt för en demokrati. Med ett så lågt deltagande är det 

svårt att säga att styret är legitimt. Vad det låga valdeltagande beror på kan vi bara spekulera i 

men det skulle kunna bero på att Mali är ett vidsträckt land och allt folk har långt till 

vallokalerna. 

 

Det vi kommit fram till i våra fallstudier, att de politiska institutionernas utformning verkar ha 

varit nyckeln till Benins och Malis demokratisering, går kanske ej att generalisera till andra 

afrikanska länder i liknande situationer. Institutionsteorin är helt klart av stor vikt men det är 

nog svårt att adoptera ett vinnande koncept. Det som fungerar bra på ett ställe behöver inte 

med nödvändighet vara lösningen på ett annat lands problem att demokratisera.  
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7. Slutsatser 
Vår undersökning vars syfte dels är att studera Afrika söder om Sahara ur ett komparativt 

perspektiv för att analysera olika förklaringar till demokratisering och dels att jämföra 

demokratiseringsprocesserna i de fall vi finner mest intressanta valde vi att besvara med hjälp 

av tre frågeställningar. 

 

Vår första frågeställning sökte svar på vilka generella faktorer som samvarierar bäst med 

demokratisering i Afrika. I undersökningen har vi funnit att väl fungerande institutioner samt 

socioekonomisk utveckling är de indikatorer som samvarierar mest med demokratisering. 

 

I den kvantitativa undersökningen sökte vi även efter länder som demokratiserats trots att de 

avviker från gängse mönster. Undersökningen genererade två sådana fall, Benin och Mali. 

Båda är demokratier trots att de saknar de förutsättningar som lyfts fram i forskningen. 

Länderna går mot strömmen beträffande båda de faktorer som vi funnit samvarierar mest med 

demokratisering. 

 

Syftet med den tredje frågeställningen var att finna gemensamma kännetecken med de 

avvikande fallens demokratisering. Vi fann att både Benin och Mali har utvecklat starka 

institutioner i sin strävan att utveckla och befästa sin demokrati. Flera liknande institutionella 

egenskaper kan urskiljas hos länderna även om medlen för att nå samma mål delvis ser olika 

ut. 
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