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ABSTRACT 

 
Essay in Political Science, C-level, Malin Frederiksen, Spring Semester 2010. 

Tutor: Freddy Kjellström. 

 

“As good as it gets? A Study of Mozambique’s Democratization” 

   

Background: During the third wave of democratization in the early 1990s nearly all states in 

Sub-Saharan Africa introduced multi-party systems. However most of them have failed to 

accomplish a consolidated democracy; they have merely developed semi-democracies. 

Mozambique stands out in this group through an unusually stable development. The 

democratization of Mozambique has however been so protracted that concerns have been 

raised about stagnation. So why is Mozambique’s democratization not moving forward? 

 

Purpose: The purpose of this essay is to investigate how Mozambique’s democratic transition 

can explain the thwarts hindering the consolidation of democracy. The essay also aims to 

make a small contribution to the debate on the validity of the transition perspective for 

understanding the democratization of the third wave countries in Sub-Saharan Africa. 

 

Method: The study adopts a qualitative method and is predominantly based on traditional 

literature studies. It is carried out as a focused case study.  

 

Theoretical framework: The principal theoretical framework is based on Dankwart 

Rustow’s model of democratic transitions. It is complemented with Nicolas van de Walle’s 

contributions on democratization in Sub-Saharan Africa, and weighed against a more critical 

perspective presented by Thomas Carothers. 

 

Conclusions: The study argues that the main factors hindering further democratization can be 

traced back to the decision phase, during which the transition deviated from the ideal model 

due to substantial external influences. While acknowledging Carother’s account of Dominant-

power Politics and the way their logic obstruct democratization, this study concludes that 

Rustow’s theory may still be applied to understand the democratization of Mozambique.  

 

Key words: Mozambique, Democratization, Semi-democracy, The third wave of 

democratization, Sub-Saharan Africa, Transition perspective, Consolidated Democracy, 

Dankwart Rustow, Nicolas van de Walle, Thomas Carothers, Dominant-power Politics. 
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1. Inledning 

 

1.1. Problemformulering 

 

Mocambique; en före detta portugisisk koloni som efter självständigheten genomlidit flera 

decennier av väpnade konflikter och som därutöver styrts med järnhand av en enpartiregim 

med Marxistisk-leninistiska ambitioner, utmärker sig inte som ett land med goda 

förutsättningar för att skapa ett demokratiskt styrelseskick. Mocambique lyfts ändå gärna fram 

som ett afrikanskt exempel på good governance, med ett pragmatiskt ledarskap som söker 

åstadkomma genuin förändring.
1
  Det är ett av de länder som under den tredje 

demokratiseringsvågens intåg i Afrika, under 1990-talets början, verkligen gick in för att 

förändra samhället i grunden. Stora förändringar har skett, samtidigt som mycket återstår för 

att Mocambique skall kunna uppfattas som en konsoliderad demokrati. 

 

Den oberoende organisationen Freedom House rankar idag Mocambique som en semi-

demokrati, med värdet tre på skalan för civila- respektive fyra för politiska fri- och 

rättigheter.
2
 Av de 48 staterna i Afrika söder om Sahara rankas 10 som demokratier, 23 som 

semi-demokratier och 15 som icke-demokratier. Merparten av Afrikas stater placerar sig 

således som semi-demokratier, vilket i sig är anmärkningsvärt i förhållande till den 

övergripande utvecklingen i världen, där den största andelen länder istället är demokratiska.
3
  

 

Den heterogena gruppen av Afrikanska semi-demokratier består av 23 länder, och inrymmer 

flera varianter. Men enbart sex av länderna har vid något tidigare tillfälle uppnått statusen av 

demokratier, och av dem är Senegal det enda land som tidigare innehaft denna status under en 

längre period. De resterande 17 länderna pendlar endera i gränslandet mellan icke-

demokratier och semi-demokratier, eller upp och ner inom utrymmet för semi-demokratier. Få 

av semi-demokratierna har dock haft en sådan stabil utveckling som Mocambique. 

Mocambique har sedan 1994 rankats mycket högt på Freedom Houses mätningar, och ligger 

inte långt ifrån att betraktas som en demokrati, men efter det stora genombrottet tycks 

                                                 
1
 Robert Calderisi, The trouble with Africa- why foreign aid isn’t working (Yale University Press 2007 s.219) 

2
 Freedom Houses index har två separata skalor för civila respektive politiska rättigheter, där länder rankas 

utifrån givna kriterier där 1 står för mest fri och 7 för minst fri. Poängen från båda skalor adderas och 

medelvärdet placerar landet på en ytterligare skala där 1,0-2,5 rankas som fria länder, 3,0-5,0 delvis fria länder 

och 5,5-7,0 ofria länder, i den här används istället benämningarna demokrati, semi-demokrati och icke-

demokrati. Källa: Freedom House Methodology (2010)   
3
 Freedom house, Freedom in Sub-Saharan Africa: a survey of political rights and civil liberties ( 2009 s.4f) 



3 

utvecklingen ha stannat på denna nivå, och under det senaste året har dessutom den första 

försämringen på närmre två decennier registrerats.
4
  

 

Den optimism som den tredje demokratiseringsvågen förde med sig har bytts ut mot stor 

frustration och missmod över den i bästa fall långsamma, i värsta fall avstannade eller 

omvända utvecklingen i Afrika generellt. Föreliggande demokratiseringsteorier är 

huvudsakligen baserade på studier av den första och andra demokratiseringsvågen, och de 

senaste årens utveckling har förbryllat forskare till den grad att grundläggande antaganden har 

kommit att ifrågasättas. Huvudsakligen handlar det om huruvida dagens semi-demokratier 

verkligen befinner sig i transiton mot fördjupad demokrati, eller om semi-demokrati bör 

betraktas som en statisk regimtyp med en egen inneboende logik,
5
 vilket är en särskilt 

angelägen fråga för länder med en sådan stabil men samtidigt utdragen utveckling som 

Mocambique. Den övergripande frågan för studien är därför:  

 

 Vad är det som gör att Mocambique, där det uppenbarligen finns en strävan och 

engagemang för demokratisering, ändå inte lyckas nå målet; en konsoliderad 

demokrati?  

 

 

1.2. Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka Mocambiques demokratiska transition för att utreda 

varför demokratiseringen varit så utdragen. Transitionen utreds med fokus på 

demokratiseringens olika faser, och deras tillhörande samhällsförändringar. Utifrån denna 

görs ett försök att placera landet i förhållande till faserna, vilket utmynnar i en analys som 

söker kombinera dessa resultat med Nicolas van de Walles Afrikaspecifika teorier,
 6

 och 

väger dessa mot den kritik som Thomas Carothers framfört mot transitionsperspektivet.  

Förutom att undersöka huruvida Mocambique befinner sig i demokratisk transiton som ett 

intressant problem i sig ämnar den här studien bidra med ett litet, om än blygsamt, inlägg i 

debatten om transitionsperspektivets tillämplighet för att förstå utvecklingen i den tredje 

demokratiseringsvågens länder, och då i synnerhet i Afrika söder om Sahara.  

                                                 
4
 Freedom house (2009a s.17) och Freedom House Freedom in the World: Mozambique (2010b) 

5
 Thomas Carothers The end of the transition paradigm (Journal of democracy 2002) 

6
 Nicolas van de Walle Africa’s range of regimes (Journal of democracy 2002)   
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1.3. Metod, material och avgränsningar  

 

1.3.1. Metod 

 

Studien har ett huvudsakligen beskrivande syfte. Den ämnar i första hand till beskriva 

utvecklingen i Mocambique som självändamål, och i andra hand till att diskutera relevansen 

av att tillämpa transitionsperspektivet för att förstå utvecklingen i landet mot bakgrund av 

senare kritik mot detta, och om möjligt söka finna överensstämmelse mellan de olika 

perspektiven. 

 

Den vetenskapliga relevansen av en beskrivande studie höjs genom en tydlig begreppsapparat 

samt ett empiriskt klassifikationsschema.
7
 Dessa återfinns i studien i form av tydligt 

presenterade demokratiseringsfaser och begreppsdefinitioner, samt en analysram i form av ett 

antal teoretiska påståenden. Dessa påståenden bildar utgångspunkten för beskrivningen av 

Mocambique. Det material som ligger till grund för analysen är i första hand obearbetat på det 

sätt att studiens resultat inte direkt kan utläsas ur det. Studien är samtidigt kumulativ då 

tidigare forskning om Mocambiques demokratisering används som stöd i analysen, denna 

används då för nya syften. 

 

Studien eftersträvar att interagera ett aktör- och strukturperspektiv i studiet av 

demokratisering. Utgångspunkten är att val och handlingar bland de politiska eliterna har en 

stor betydelse, men att den tidigare utvecklingen skapar förutsättningar för de 

handlingsalternativ som står till buds. För att göra detta kontrasteras Rustows mer 

aktörsrelaterade teorier mot andra teoretiska perspektiv. De senare har varit kritiska till 

Rustows, som de ser det, förutsättningslösa syn på demokratisering, och ger istället företräde 

åt mer funktionalistiska teoretiska perspektiv. Dessa är båda grundläggande perspektiv inom 

studiet av politik, och inte nödvändigtvis oförenliga. I den här studien används de som 

utgångspunkter för att diskutera situationen i Mocambique med målet att kunna gör ett 

uttalande om huruvida landet bör betraktas som att det befinner sig i demokratisk transition 

eller inte.  

 

                                                 
7
 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad (Norstedts juridik 

2007 s.37)  
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Studien är uppbyggd som en kvalitativ analys, vilket innebär att slutsatserna ytterst baseras på 

författarens egen slutledningsförmåga och logiska resonemang. Forskningsdesignen är 

konstruerad som en fokuserad fallstudie. Komparativa studier av flera länder, som annars är 

mycket vanliga i demokratiseringsforskning, är utmärkta för att urskilja generaliserbara 

mönster och kausala samband. Men eftersom varje land utgör en unik uppsättning av faktorer 

och förutsättningar, vilka interagerar inbördes i ett komplext samspel, kan komparativa 

studier eller regionala studier aldrig ersätta fokuserade fallstudier när det gäller att verkligen 

öka förståelsen för situationen i enskilda länder. Dessutom har fallstudier möjlighet att 

inkludera fler dimensioner och förklaringsmodeller, vilket ger en djupare förståelse. 

 

Det bör ändå konstateras att alla faktorer som påverkar ett lands möjligheter till 

demokratisering inte är begränsade inom landets gränser, därför finns det en viktig poäng med 

exempelvis regionala analyser. Av denna anledning integreras mer Afrikaspecifik teori i 

analysen. Inte minst visar den tredje demokratiseringsvågen då en majoritet av Afrikas stater 

inledde eller förband sig att inleda demokratiska transitioner på hur flera länder påverkades av 

liknande faktorer. Men utgångspunkten för denna analys är ändå att demokratiseringsvågen 

kom att få olika effekt i olika länder beroende på deras varierande förutsättningar, samt hur 

ledande politiker bemötte kraven på förändring. Trots att utvecklingen i Mocambique kan ses 

som en del av den övergripande utvecklingen bland Afrikas semi-demokratier är studiens 

tillämpningsområde begränsat till Mocambique, och även om lärdomar kan och bör dras från 

andra länders utveckling bör studiens resultat i första hand enbart tillämpas på Mocambique. 

 

1.3.2. Material 

 

Organisationen Freedom House undersöker årligen tillståndet för demokratin i världens 

länder, och presenterar sina iakttagelser i ett index över politiska och civila fri- och 

rättigheter. Indexet har inte exakt samma uppdelning som Robert Dahls polyarkidefinition, 

som denna studie utgår från, men omfattar ändå i huvudsak samma dimensioner,
8
 därför kan 

det användas som en indikator för hur väl ett land lever upp till de demokratiska kriterierna, 

och ger därmed ett användbart kvantitativt mått på landets demokratiseringsgrad. Freedom 

House-indexet har två separata skalor för civila- respektive politiska fri- och rättigheter. Varje 

                                                 
8
 Georg Sørensen Democracy and democratization- processes and prospects in a changing world (Westview 

press 2008 s.18) 
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land rangordnas utifrån ett stort antal fixerade kriterier och ges värden mellan 1-7, där 1 

motsvarar mest fri och 7 minst fri. Poängen från båda skalor adderas och medelvärdet placerar 

landet på en ytterligare skala där 1,0-2,5 rankas som fri, 3,0-5,0 delvis fri och 5,5-7,0 inte fri 

med avseende på landets demokratiska status.
9
 

 

Freedom Houses demokratiindex mellan 1989- 2010 med tillhörande landrapporter från 2002-

2009, ur serien Freedom in the World liksom 2007 års rapport ur serien Countries at the 

Crossroads, har varit viktiga källor. Rapporten för 2010 har i skrivande stund inte 

offentliggjorts, vilket varit ett problem för analysen, speciellt eftersom en nedgång kunnat 

noteras i indexet för politiska fri- och rättigheter mellan 2009-2010. Carrie Mannings tolkning 

används för att fylla detta tomrum; som en ansedd expert på landets utveckling bedöms 

hennes redogörelse ha god validitet, men kan ändå inte till fullo ersätta Freedom Houses 

rapporter. 

 

Ett problem vad gäller datainsamlingen har varit bristen på information om det senaste valet 

vilket ägde rum så sent som 28 oktober, 2009. Det har visat sig omöjligt att finna fullständiga 

rapporter om valet, varför ett tidigt utkast till en mer omfattande rapport från Electoral 

Institute of Southern Africa (EISA)
10

, som övervakade valet använts. De siffror som redovisar 

valresultat och valdeltagande är även hämtade från EISA. En reservation bör dock göras för 

att avvikande siffror har dykt upp angående valdeltagandet, men EISA bedöms vara en 

trovärdig källa.  

 

Eftersom studien utgår från ett historiskt perspektiv har även historiska redogörelser för den 

tidigare politiska utvecklingen i Mocambique använts. I detta hänseende har Malyn Newitts A 

history of Mozambique varit oumbärlig, men kompletterats av mer aktuella redogörelser i 

form av vetenskapliga artiklar och EISA- rapporter. Empiriskt underlag har även hämtats ur 

CIA World factbook, välkända encyklopedier samt Afrobarometers opinionsundersökningar 

vilka regelbundet fastställer den demokratiska utvecklingen i ett stort antal afrikanska stater. 

 

 

 

                                                 
9
 Freedom House Methodology (2010) 

10
 Den 6e juni 2010 annonserade EISA att organisationen bytt namn till Electoral Institute for the Sustainability 

of Democracy in Africa, förkortningen och organisationens webbsida är dock oförändrad. 
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1.3.3. Avgränsningar 

 

Studien syftar enbart till att undersöka demokratiseringen i Mocambique, och även om 

lärdomar och paralleller kan göras till andra länders utveckling bör resultaten i första hand 

enbart tillämpas på detta fall. Studien är dessutom avgränsad till att utreda demokratin på den 

nationella nivån i Mocambique, och som konsekvens utelämnas studier av demokratin på 

provinsiell och municipal nivå ur framställningen.  

 

Tidsmässigt fokuserar studien huvudsakligen på utvecklingen sedan 1989 då de första 

besluten om demokratisering togs i Mocambique, men blickar även tillbaka till tiden för 

självständigheten, eftersom ett längre perspektiv krävs för att förstå den demokratiska 

transitionens upphov. För att studera demokratins utveckling beskrivs viktiga delar av landets 

historia, det är dock viktigt att påpeka att den historiska beskrivningen bygger på ett selektivt 

urval som utgår från de olika fokuspunkter som finns hos teorierna som tillämpas. Det innebär 

att många aspekter medvetet lämnas utanför analysen; framförallt är det externa faktorer som 

exkluderas. Det är i första hand är ett praktiskt avvägande för att begränsa studiens 

omfattning, eftersom Mocambiques roll såväl inom regionen som internationellt varit mycket 

komplicerad och omstridd, framförallt under kalla kriget. Därför behandlas externa faktorer 

enbart i den mån de haft en uttrycklig påverkan på demokratiseringen, och den som är 

intresserad av motiven bakom Zimbabwe, Sydafrika, USA, Sovjetunionen och andra länders 

inblandning hänvisas istället till Malyn Newitts
11

 utmärkta redogörelse över Mocambiques 

historia. 

 

En liknande avgränsning görs med hänsyn till socioekonomiska faktorer i framställningen. Att 

det finns ett samband mellan ekonomisk utvecklingsnivå och demokratisering är allmänt 

etablerat i forskningskretsar, men en stor oenighet finns angående detta sambands karaktär. 

Debatten är så omfattande att en utläggning om den ekonomiska utvecklingens påverkan på 

demokratiseringen i Mocambique skulle kunna utgöra en helt egen studie. Den här studien 

bestrider inte på något vis att ekonomisk utveckling har inflytande på demokratisering, 

speciellt eftersom studieobjektet är ett av världens fattigaste länder; den kvarstående frågan är 

dock hur detta inflytande ser ut. Av pragmatiska skäl diskuteras ekonomiska faktorer därför 

enbart implicit i den mån de påverkat någon annan del i demokratiseringsprocessen. De 

                                                 
11

 Malyn Newitt A history of Mozambique (Indiana University press 1995) 
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teorier som tillämpas i studien lägger inte heller stor vikt vid ekonomiska faktorer varför det 

kan tyckas vara godtagbart att göra en sådan avgränsning, bakgrunden till detta förklaras 

närmre under rubriken Grundläggande perspektiv i teorikapitlet.  

 

 

1.4. Definitioner av nyckelbegrepp 

 

Demokrati härstammar från grekiskans dēmokrati´a ' och betyder folkvälde; från 'dē´mos 

(folk) och krate´ō  (härska).
12

 Robert Dahl definierar det som ”the continuing responsiveness 

of the government to the preferences of its citizens, considered as political equals”
13

 

Förutsättningarna för att uppnå detta ideal är att alla fullvärdiga medborgare har oinskränkta 

möjligheter att: 1) skapa sina egna åsikter 2) delge andra medborgare samt regeringen sina 

åsikter genom enskilt och kollektivt handlande 3) få sina åsikter jämlikt vägda mot alla andras 

i beslutsfattningen utan att diskrimineras.
14

  

 

Polyarki: Dahl hävdar att fullständig demokratisering är en omöjlighet och väljer istället att 

tillämpa termen polyarki som en realtyp, vilken kan uppnås genom uppfyllandet av åtta 

fixerade kriterier: 1) associationsfrihet 2) yttrandefrihet 3) allmän och lika rösträtt 4) valda 

företrädare 5) rätt att ställa upp i val 6) tillgång till alternativ information 7) fria och rättvisa 

val 8) metoder för ansvarsutkrävande.
15

 För enkelhets skull används ändå begreppet 

demokrati som realtyp i den här studien, men distinktionen mellan de demokratiska idealen 

och polyarkins empiriska indikatorer bör betonas. 

 

Demokratisering definieras enklast som ”processer som innebär att samhällen i större 

utsträckning styrs demokratiskt”
16

. Sådana processer avser hela förloppet från ett upplösande 

av en tidigare icke-demokratisk regim till etablerandet av en fullständig, konsoliderad 

demokrati. 

 

Konsoliderad demokrati: Konsolidering motsvarar sånär Rustows tillvänjningsfas, men 

eftersom han inte tydligt klargör när en demokratiseringsprocess bör anses avslutad har andra 

                                                 
12

 Nationalencylopedin Demokrati (2010) 
13

 Robert Dahl Polyarchy- participation and opposition (Yale University Press 1971 s.1f) 
14

 Dahl s. 2f 
15

 Dahl s.2 
16

 Thomas Denk och Daniel Silandet, Att studera demokratisering- fenomen, förlopp, förutsättningar och framtid 

(Santérus förlag 2007. s.17) 
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sökt fylla detta utrymme. Kortfattat berör konsolideringen tre aspekter: 1) Den institutionella 

aspekten: de politiska besluten och konflikterna hanteras inom demokratiska institutioner, 2) 

Den beteendemässiga aspekten: aktörerna inom och utanför samhället uppträder enligt de 

demokratiska spelreglerna och verkar inte för att upplösa de demokratiska institutionerna; och 

3) Den attitydmässiga aspekten: majoriteten av medborgarna har attityder som stödjer de 

demokratiska institutionerna.
17

 

   

Den tredje demokratiseringsvågen refererar till den övergripande politiska utveckling i 

Sydeuropa, Sydamerika, de före detta kommunistiska staterna i Östeuropa, Sovjetunionen, 

Mellanöstern och Afrika söder om Sahara, som inleddes 1974, vilken har gemensamt att ett 

stort antal länder i respektive region har övergått från icke-demokratiska styrelseformer till 

ökad liberalisering och i många fall demokratisering.
18

 

 

Afrika söder om Sahara refererar till Afrika söder om kräftans vändkrets. Det är i grund och 

botten en etnisk gränsdragning som avskiljer Nordafrika som huvudsakligen befolkas av 

arabiska folkgrupper från resten av kontinenten, vilken befolkas av svarta folkgrupper, och 

därför omväxlande refereras till som Svarta Afrika.
19 

Det är brukligt att göra åtskillnad mellan 

dessa regioner i statsvetenskaplig forskning eftersom samhällssystemen skiljer sig markant 

mellan de båda regionerna, vilket beror på olika historiska influenser; framförallt att länderna 

i Nordafrika är övervägande muslimska till skillnad från resten av kontinenten.
20

 När Afrika 

diskuteras i den här studien gäller resonemanget därför enbart för Afrika söder om Sahara. 

 

 

1.5. Tidigare forskning 

 

Många forskare från olika discipliner och med varierande infallsvinklar har intresserat sig för 

den politiska utvecklingen i Mocambique eftersom denna utgörs av en komplex 

sammansättning av utmaningar: freds- och konflikthantering, statsbyggande, demokratisering 

och ekonomisk utveckling för att nämna några. Tre av de mest framstående bidragen till 

                                                 
17

 Denk och Silander s.33 
18

 Carothers s.5 
19

 Sage reference online, Sub-Saharan Africa (2010) 
20

 Staffan I. Lindberg, Democracy and elections in Africa  (John Hopkins University press 2006  s.8f) 
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förståelsen för Mocambiques politiska utveckling generellt, och demokratisering specifikt, har 

presenterats av Carrie Manning, Joseph Hanlon samt Hans Abrahamsson och Anders Nilsson. 

Sammantaget ger dessa en mycket genomgripande och grundläggande förståelse för 

Mocambiques speciella omständigheter. 

 

Carrie Manning har studerat och skrivit flera artiklar om den demokratiska utvecklingen i 

Mocambique. Hon uttryckte först optimism för utvecklingen, men har sedan ändrat ställning 

och hävdat att de demokratiska framstegen överdrivits, och att FRELIMOs maktställning idag 

är lika stor som innan landets demokratisering. Detta eftersom partiet har förfinat sina 

metoder, och lärt sig manipulera det demokratiska systemet till sin fördel och på så vis lyckas 

underminera all potentiellt hotfull opposition.
21

 

 

En annan välkänd expert på Mocambiques utveckling, Joseph Hanlon, har under flera 

decennier skrivit böcker och artiklar om landet. Han har framförallt intresserat sig för 

inbördeskriget i tidigare verk som Mozambique: who calls the shots?. Men de senaste 

artiklarna som till viss del används i denna studie koncentrerar sig istället på ekonomisk 

utveckling, bistånd och korruption under 1990- och 2000-talen. 

 

Hans Abrahamsson och Anders Nilsson har studerat Mocambiques politiska och ekonomiska 

utveckling mellan 1974-1994, genom att fokusera på nationella utvecklingsstrategier över 

denna tid. Mozambique the troubled transition: from socialist construction to free market 

capitalism diskuterar ingående hur den politiska och ekonomiska utvecklingen åstadkommits 

som en kombination av den globala utvecklingen, regionala kontexten, nationella 

utvecklingen och de sociala strukturerna i landet. De utgår från ett historiskt-institutionellt 

perspektiv och menar att landets utveckling kan förstås genom att studera händelser över tid; 

den socialistiska revolutionen betraktas exempelvis som en naturlig förlängning av 

kolonialarvet och befrielsekrigets strukturer.
22

 Detta verk används inte i studien, men ger en 

mycket gedigen introduktion till Mocambiques tidiga demokratisering. 

 

 

 

                                                 
21

 Carrie Manning Mozambique’s slide into one party rule (Journal of Democracy 2010) 
22

 Hans Abrahamsson och Anders Nilsson Mozambique the troubled transition- from socialist construction to 

free market capitalism (Zed Books 1995 s.7) 
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1.6. Disposition 

 

Som nästa steg, och en ingång till ämnet demokratisering introduceras i det påföljande 

teorikapitlet två grundläggande perspektiv: det genetiska och det funktionalistiska. Därefter 

presenteras i angiven ordning; Dankwart Rustows transitionsmodell med bidrag av Robert 

Dahl och Arend Lijphart, följt av ett afrikanskt perspektiv med utgångspunkt i Nicolas van de 

Walles artikel och slutligen ett kritiskt perspektiv utifrån Thomas Carothers viktigaste bidrag. 

De tre teoretiska perspektiven sammanfattas sedan i separata punktlistor i form av teoretiska 

påståenden vilka ligger till grund för den senare analysen. Dessa påståenden utgör studiens 

analysram. Studiens forskningsproblem bryts först i slutet av teorikapitlet ned till en 

operationaliserad frågeställning eftersom arbetsfrågorna är mycket nära knutna till teorierna. 

 

Därefter ges en empirisk bakgrund till fallstudien. De viktigaste händelserna i Mocambiques 

politiska utveckling från och med självständigheten fram till idag skildras. Redogörelsen 

fokuserar emellertid på utvecklingen sedan 1989 då de vikigaste demokratiska reformerna 

inleddes. 

 

Som sista steg analyseras Mocambiques utveckling utifrån de teoretiska påståendena punkt 

för punkt och del-slutsatser dras efter varje utläggning. Sammanfattande slutsatser presenteras 

därutöver efter analysen, utifrån forskningsfrågorna. Uppsatsen avrundas med en avslutande 

diskussion vilken huvudsakligen diskuterar teoretisk konvergens, och slutsatsernas 

implikationer , men innehåller även viss metodkritik. Den utmynnar slutligen i förslag till 

fortsatt forskning. 
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2. Teori 

 

Det teoretiska underlaget är i huvudsak hämtat från Dankwart Rustows numera klassiska 

artikel Transitions to democracy- towards a dynamic model, först publicerad 1970. Rustows 

modell har haft stort inflytande över senare demokratiseringsforskning, och trots att den har 

några år på nacken har den alltjämt stort påverkan på såväl demokratiseringsforskning som 

praktisk tillämpning. Rustows transitionsmodell breddas med bidrag av Robert Dahl och 

Arend Lijphart. I synnerhet de båda forskarnas teoretiska bidrag i form av socioekonomiska, 

etnologiska och externa faktorer för att legitimera en demokratisk regim diskuteras inom 

ramen för Rustows modell. 

 

För att knyta an till senare och mer Afrikaspecifik teori kompletteras med bidrag av Nicolas 

van de Walle. Han är en mycket ansedd expert inom afrikansk demokratisering vars bidrag 

hjälper till att utveckla transitionsmodellen med speciell hänsyn till afrikanska 

omständigheter. Liksom Rustow fokuserar van de Walle på nyckelhändelser och deras 

påverkan för framtida utvecklingsmöjligheter. Hans bidrag inriktar sig på konkreta händelser 

vilka kan placeras inom ramen för Rustows faser. För att kontrastera transitionsmodellen 

används slutligen en artikel av Thomas Carothers som kritiserat dess fortsatta användande och 

relevans för att förstå samtida demokratiseringsprocesser. 

 

När det gäller Rustows modell hävdar han att man för att kunna testa och konstatera teorins 

validitet på empiriskt underlag behöver studera ett lands utveckling från tiden som föregick 

demokratin till tiden efter demokratins tillkomst.
23

 Av denna anledning utgår analysen från en 

empirisk redogörelse över Mocambiques historiska utveckling från och med självständigheten 

som ett underlag till analysen. En annan begränsning som Rustow själv ger modellen är att 

den inte är tillämpbar på länder där en viktig drivkraft för demokratiseringen kommit från 

utlandet. Ingen transition kan dock ske helt utan utländsk påverkan, krig och diffusion har 

varit frekventa utlösare genom historien. Rustow gör därför enbart två inskränkningar för 

modellens tillämpning; 1) länder där utländsk militär ockupation spelat en avgörande roll; 

samt 2) länder där de demokratiska institutionerna eller attityderna introducerades av 

immigranter.
24

 Mocambiques demokratisering kan ses i ljuset av den tredje 

demokratiseringsvågens intåg på kontinenten, vilken till stor del berodde på utländska 

                                                 
23

 Dankwart Rustow Transitions to democracy-toward a dynamic model (Comparative Politics 1970 s.346) 
24

 Rustow s.348 
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påtryckningar. Landet har dessutom genomgått ett utdraget inbördeskrig med stark utländsk 

inblandning. Men ingen av dessa faktorer sammanfaller ändå med Rustows två undantag 

eftersom demokratiseringsvågen integrerade interna och externa faktorer, och de utländska 

makterna under kriget aldrig ockuperade landet. Därför kan modellen anses vara lämplig för 

att studera Mocambiques demokratisering. 

 

De grundläggande demokratidefinitionerna som studien utgår från är hämtade ur Robert 

Dahls klassiker Polyarky- participation and opposition.  Ett vanligt problem när demokratin i 

olika länder skall utredas är annars de många olika definitioner som tillämpas. Men Dahls 

definitioner liksom Rustows arbeten har funnits med under lång tid, används fortfarande och 

saknar motstycke. Fördelen med Dahls definitioner är att de utgår från demokrati som ett 

relativt fenomen vilket innebär att en stat kan vara mer eller mindre demokratisk. 

Polyarkiindikatorerna används dock inte som analysverktyg i denna studie, utan är enbart att 

betrakta som en teoretisk utgångspunkt i ett demokratiseringsperspektiv. 

 

 

2.1. Grundläggande perspektiv 

 

Det finns två huvudsakliga perspektiv för studier av demokratiska transitoner; det 

funktionalistiska och det genetiska. Det förra kan även delas in ett moderniserings- och 

strukturperspektiv;
25

 gemensamt för dem båda är betonandet av en mer långsiktig utveckling, 

och ett sökande efter förutsättningar för demokratisering. Moderniseringsperspektivet som 

initierades i Seymor Lipsets arbeten intresserar sig för socioekonomiska förändringar och 

hävdar att samhällen med en hög socioekonomisk utvecklingsnivå är bättre rustade för 

demokratisering.
26

 Strukturperspektivet fokuserar istället på sociala förutsättningar och då i 

synnerhet maktstrukturer. Barrington Moore har varit ledande för denna inriktning genom 

sina studier av hur speciella sociala sammansättningar i form av samhällsklasser, statsmakt 

och internationella förhållanden förefaller vara mer fördelaktiga för etablerandet av ett 

demokratiskt styrelseskick. Han har särskilt framhävt betydelsen av att ett land bör ha en 

framstående medelklass för att demokratisering ska kunna inledas. 
27

  

 

                                                 
25

 David Potter Explaining democratization i: David Potter et al., Democratization (Polity Press 1997 s. 11ff) 
26

 Potter s.11f 
27

 Potter s.18ff 
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När det gäller studier av demokratisering i Afrika har det funktionalistiska perspektivet visat 

sig otillräckligt. Många moderniseringsforskare har pekat på Afrikas eftersatta ekonomi som 

grund till regionens demokratiseringsproblem, medan andra forskare utifrån ett strukturellt 

perspektiv fokuserat på dess förhärskade neopatrimonialistiska maktstrukturer. Även om det 

säkerligen är en del av förklaringen till varför Afrika som helhet utvecklats sämre än andra 

regioner är det en förklaringsmodell som är dålig på att klargöra varför vissa länder inom 

regionen varit mer framgångsrika än andra. Det beror på att det finns en mycket liten variation 

inom regionen på dessa variabler; om det så handlar om socioekonomisk utveckling eller 

maktstrukturer. Åtminstone ger afrikanska erfarenheter överlag inte stöd åt moderniserings- 

eller strukturperspektivet.
28

  

 

Relationen mellan socioekonomisk utvecklingsnivå och demokratisering återstår att 

fastställas. Rustow är särskilt kritisk till Seymor Lipset och moderniseringsperspektivets syn 

på en hög socioekonomisk utvecklingsnivå som förutsättning för demokratisering. Att ett 

statistiskt samband föreligger mellan socioekonomisk utvecklingsnivå och grad av 

demokratisering är allmänt vedertaget. Men än så länge har ingen forskare på ett övertygande 

sätt lyckats påvisa ett givet orsaksförhållande.
29

 Rustow utesluter därför inte att 

demokratisering i princip kan uppnås i traditionella samhällen med en låg socioekonomiskt 

utvecklingsnivå.
30

 

 

 

Figur 1: Teoretiska perspektiv Flödesschemat visar på de grundläggande teoretiska perspektiven inom 

demokratiseringsforskning, samt deras viktigaste studieobjekt. De är uppbyggda kring skilda 

grundföreställningar och analytiska metoder för studiet av politiska förändringsprocesser. Källa: David Potter et 

al. Democratization (Polity press 1997)  

  

                                                 
28

 Van de walle s.70ff 
29

 Rustow s. 341f 
30

 Rustow s. 253 
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Det genetiska perspektivet, som Rustows transitionsmodell utgår från, fokuserar på mer 

kortsiktiga faktorer och är mycket kritiskt till alla försök att söka förutsättningar för 

demokratisering genom att studera konsoliderade demokratier. Rustow hävdar att de faktorer 

som föranleder skapandet av en regim skiljer sig från dem som upprätthåller densamma.
31

 

Han är inte helt motvillig till studier av kausala samband, men hävdar att 

samhällsförändringar styrs av både regelbundenhet och tillfällighet. Han vänder sig emot 

synen på ekonomiska och sociala villkor som mer grundläggande än mänskligt handlande för 

att förstå utvecklingsprocesser. Han förespråkar istället en dubbelriktad syn; en ömsesidigt 

förstärkande interaktion mellan politiska, sociala och ekonomiska faktorer för att förstå 

samhällsförändringar.
32

  

 

 

2.2. Transitionsperspektivet 

 

Rustows modell över demokratiska transitioner utgörs av fyra faser. För att demokratiseringen 

skall fullbordas krävs att faserna genomgås i denna ordning. Även om modellen innehåller 

förutsättningar för fortsatt utveckling inom varje fas bryter de av från det funktionalistiska 

perspektivets förutsättningar som skall uppfyllas innan transitionen kan påbörjas. Genom att 

istället uppfylla kriterier stegvis balanseras utvecklingen utan att ett land lamslås av plötslig 

och genomgripande förändring.
33

 Modellen bör dock inte tolkas som att demokratisering är en 

stabil, likformig eller på något vis tidsbestämd utveckling. Avvikelser anses ligga i 

demokratiseringens natur eftersom demokrati, som Rustow ser det, handlar om 

intressekonflikter.
 34

  

 

När det gäller att ge tidsramar för demokratisering menar Rustow att åtminstone en generation 

är en realistisk uppskattning eftersom demokratisering medför att nya sociala grupper och 

rutiner skapas. Men till skillnad mot den första demokratiseringsvågen, då länder som 

Storbritannien och USA demokratiserades, och utvecklingen i vissa länder tog flera hundra år 

har dagens demokratiseringsprojekt fördelen att kunna ta lärdom av befintliga system och 

således skynda på processen.
35

 Robert Dahl gör dock gällande att viktiga skillnader finns 

                                                 
31

 Rustow s.340f 
32

 Rustow s.343f 
33

 Rustow s.361 
34

 Rustow s.343f 
35

 Rustow s.347 
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mellan tidigare länders demokratisering och den som sker idag, vilka innebär att 

demokratisering idag är svårare att förverkliga.
36

  

 

Ett lands konformitet med de åtta polyarkikriterier som presenterades under studiens 

nyckeldefinitioner kan mätas utifrån två dimensioner: graden av inklusion och graden av 

politisk konkurrens. I de första länderna som demokratiserades ökade först graden av politisk 

konkurrens; ett genuint demokratiskt system skapades men den politiska inklusionen var 

begränsad; enbart delar av befolkningen hade tillträde till systemet, vanligtvis män ur 

aristokratin. När demokratin sedan skulle utökas till att inkludera hela befolkningen fanns 

redan ett etablerat system som underlättade övergången. De länder som söker uppnå 

demokratisering idag har ett annorlunda utgångsläge; den politiska inklusionen är i regel hög, 

få länder förvägrar befolkningen politiskt deltagande genom val och grundläggande 

demokratiska fri- och rättigheter. Däremot är den politiska konkurrensen begränsad, varför 

risken är stor att en enda grupp kan komma att dominera systemet.
37

 

 

Transitionsmodellen betraktar demokrati som en process, och den behöver inte ha ett givet 

innehåll; de sociala klasserna och politiska frågorna skiljer sig naturligt från ett samhälle till 

nästa.
38

 Modellens förtjänst ligger i att påvisa hur utvecklingen steg för steg öppnar för 

formativa moment då politiska aktörer kan skapa förändring, och förenar således ett aktör- 

och strukturperspektiv. Modellens fyra delar presenteras nedan: 

 

 

2.2.1. Nationell enighet 

 

Det enda förhandsvillkoret Rustow ställer för att demokratisering skall kunna inledas är 

nationell enighet. Det innebär att en överväldigande majoritet av befolkningen identifierar sig 

med den politiska gemenskapen till den grad att de inte har några tveksamheter eller 

reservationer angående vilket samhälle de tillhör.
39

  

 

Problem som kan hindra den nationella enigheten kan vara om en grupp söker utträde ur 

gemenskapen genom att skapa en egen stat, eller söker slå sig ihop med en annan stat. För att 

                                                 
36

 Dahl s.38f 
37

 Dahl s.34ff 
38

 Rustow s.345 
39

 Rustow s.350f 
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demokratin skall kunna fungera som ett folkstyre måste det först finnas en uttalad befolkning, 

(demos). Rustow tar dock avstånd från antaganden om att en nationell enighet kräver en 

nationalstat eller en nationalism baserad på gemensamma värderingar eller andra typer av 

samförstånd. Det allra bästa, menar han, är om samhörigheten är underförstådd och självklar. 

Om den däremot uttryckligen proklameras antyder det snarare en grundläggande osäkerhet 

kring den nationella samhörigheten. Däremot ställer han inga speciella krav på hur den 

nationella enigheten bör uppnås eller hur långt den måste ha föregått demokratiseringen.
40

   

 

 

2.2.2. Förberedelsefasen 

 

Förutsett att den nationella enigheten existerar är egentligen förberedelsefasen det första 

steget i transitionen. Den inleds genom en utdragen och oberäknelig politisk strid. För att 

kampen skall hållas på denna nivå krävs att de politiska aktörerna representerar välförankrade 

samhällsgrupper, i de flesta fall baserade på klasstillhörighet. Denna typ av stridigheter inleds 

vanligtvis genom att en tidigare undertryckt grupp växer fram som en ny elit och samlas 

under en ledare som utmanar den styrande gruppen. Den samlande kraften och de frågor som 

förs skiljer sig mellan olika länder; ekonomiska faktorer har ofta, men inte alltid spelat in, i 

andra fall har kampen stått mellan exempelvis religiösa grupper.
41

  

 

Robert Dahl utvecklar resonemanget kring denna politiska kamp. Han menar att kostnaderna 

för den styrande gruppen för att upprätthålla sin position står i direkt förhållande till 

kostnaden för regimkritikerna för att tolerera den rådande ordningen. Detta eftersom 

demokratisering innebär att nya grupper med andra intressen och preferenser än den styrande 

gruppen måste tas med i beräkning vid beslutsfattandet, vilket kan komma att hota den 

styrande gruppens intressen. Därför är den styrande gruppen mer benägen att gå med på 

demokratiska förändringar om oppositionens agenda inte står i direkt kontrast till deras egna. 

För oppositionen är förhållandet det motsatta; i ett demokratiskt system kan deras intressen 

komma i konflikt med förespråkare för den regim de avsatt.
42

 Utifrån detta resonemang gör 

Dahl tre påpekanden: 
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 Rustow s.351f 
41

 Rustow s.352f 
42

 Dahl s.14ff 
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1. Förespråkare för den icke-demokratiska regimen blir mer benägen att tolerera oppositionen 

om kostnaderna för tolerans sjunker. 

 

2. Förespråkare för den icke-demokratiska regimen blir mer benägen att tolerera oppositionen 

om kostnaderna för undertryckelse ökar. 

 

3. Ju högre kostnaderna för undertryckelse blir i förhållande till kostnaderna för tolerans, 

desto större är sannolikheten för övergång till en regim med ökad politisk konkurrens.
43

  

 

Slutpoängen är att ju större konflikten är mellan de båda grupperna desto mindre är 

möjligheterna för demokratisering. När konflikten istället minskar och de båda sidornas 

kostnader vägs lika skapas situationer som Dahl benämner ömsesidig säkerhet, då 

demokratisering är mest sannolikt att inträffa.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnad för 

    tolerans 

 

Kostnad 

 

 

 
                      Kostnad för  

undertryckande  

    

     

                            Sannolikhet för regim med politisk konkurrens 

 

Figur 2: Ömsesidig säkerhet Modellen illustrerar Robert Dahls teori om hur sambandet mellan kostnaderna för 

den styrande eliten för att tolerera oppositionen och kostnaden för att undertrycka denna avgör sannolikheten för 

demokratisering. Modell ur: Robert Dahl, Polyarchy, participation and opposition, (Yale University Press 1971 

s. 16) 

 

 

I regel är inte demokrati syftet med förberedelsefasens nya politiska kamp, utan snarare en 

naturlig konsekvens av att fler intressen lyfts. Under denna fas tenderar den politiska striden 

att samlas under två läger, det handlar således snarare om polarisering än genuin politisk 
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pluralism. Den nationella enigheten måste fortfarande existera om demokratiseringen ska 

fortsätta; om de olika lägren baseras i skilda regioner riskerar utfallet istället att bli en delning 

av landet. Även om grupperna är geografiskt uppblandade måste den nationella enheten vara 

överordnad för att hindra att striden leder till sådana aktioner som utdrivning eller folkmord.
45

 

Den nationella enheten tillsammans med denna påbörjade politiska strid skapar en 

begynnande opposition.  Rustow understryker konflikt och inte konsensus som drivkraft i 

processen. Kampen kan fortsätta tills grupperna uttröttas, problemet försvinner eller tills den 

ena gruppen besegrar den andra, och i sådana fall blir utfallet givetvis inte fortsatt 

demokratisering.
46

 

 

 

2.2.3. Beslutsfasen 

 

Om den styrande gruppen istället accepterar oppositionen, och väljer att institutionalisera 

åtminstone en viktig del i den demokratiska processen har landet kommit in i beslutsfasen.
47

 

Beslutsfasen handlar om att ett beslut tas; ett aktivt val om att demokrati ska införas, men ett 

sådant val kan inte tas förrän de förberedande faserna banat vägen för detta. Det är dock inte 

en naturlig följd av att de tidigare faserna uppfyllts. Det behöver heller inte nödvändigtvis 

handla om ett enda beslut, utan kan vara flera; demokrati kan införas i ett steg eller i flera 

sekvenser. 
48

 

 

Förhandlingar hålls mellan de viktigaste politiska grupperna föregår beslutet. Dessa utgörs 

vanligtvis av huvudpersonerna från föreberedelsefasen, men de kan även inkludera 

nykomlingar eller grupperingar som brutit sig ur de första polariserade grupperna. Flera olika 

förslag kan föreslås och förkastas. Motiven till förhandlingarna varierar, och även om utfallet 

förefaller underbyggt av en överlagd konsensus bygger de slutliga överenskommelserna 

snarare på kompromisser genom ömsesidiga eftergifter. Framförallt är detta fallet då 

fundamentalistiska grupper ingår i förhandlingarna. Det avgörande är emellertid inte ledarnas 

bakomliggande värderingar, utan vilka konkreta åtgärder de är beredda att ta till. Det är inte 

heller säkert att demokrati är det centrala målet med beslutet, det kan vara sekundärt till andra 
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mer substantiella frågor. Det är inte ovanligt att det förekommer skiljaktigheter också kring 

den speciella utformningen av de demokratiska institutionerna. Det bör påminnas om att dessa 

förhandlingar enbart berör elitgrupper, och att deras beslut därmed inte automatiskt stöds av 

andra politiker, och än mindre av medborgarna. Förmedlandet av demokratin till dessa 

grupper är vad som sker i den sista fasen.
 49

 

 

 

2.2.4. Tillvänjningsfasen 

 

När de politiska ledarna har beslutat om att införa demokrati skall detta genomföras.  

Införandet av en ny politisk regim innebär ett risktagande, en upplärningsprocess av försök 

och misslyckanden. Om den första kompromissen om införandet av demokrati uppfattas som 

genomförbar verkar det i sig för att andra frågor skall lösas genom demokratiska metoder. Om 

vikiga frågor däremot inte hanteras inom den demokratiska processen, och i synnerhet om 

detta sker i början av tillvänjningsfasen, kan det komma att försvaga tilltron till demokratin. 

Men om viktiga frågor hanteras på ett bra sätt inom de demokratiska institutionerna ökar detta 

istället tilltron till den nya regimen bland såväl politiker som medborgare.
50

    

 

Centrala frågor handlar inte som ofta förmodas om ekonomiska och sociala arrangemang, 

utan om andra frågor som rör den grundläggande samhällsgemenskapen. Detta eftersom det är 

mycket enklare att kompromissa och mötas halvvägs emellan ytterligheter när det gäller 

ekonomiska frågor, än om frågor om sådant som exempelvis vilket som ska vara det officiella 

språket. Den bästa lösningen på sådana skiljaktigheter är att ha två lösningar i en, exempelvis 

genom att uppmuntra användandet av flera språk. Men som Rustow uttrycker det kan sådana 

lösningar komma att polarisera politiken på ett sätt som på sikt underminerar demokratin. Han 

kallar sådana problem för ”den politiska gemenskapens medfödda fel”
51

, men hävdar inte att 

de är oöverkomliga.  

 

Arend Lijphart har utvecklat detta resonemang ytterligare genom att fokusera på 

konstruktionen av demokratiska system. Han utgår från två idealtyper: majoritetsdemokrati 
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och konsensusdemokrati, vilka baseras på två olika principer. Majoritetsdemokrati som även 

går under benämningen ”Westminstermodellen”, är den klassiska utformningen, och bygger 

på principen att demokrati skapas genom majoritetsstyre. Det innebär att det parti som vinner 

i de demokratiska valen får mycket stor makt att utforma politiken, och oppositionens 

möjligheter att påverka begränsas till nästkommande val.
52

 Konsensusdemokrati söker istället 

utvidga den styrande gruppen genom ett bredare deltagande i utformningen av politiken. 

Detta ger en politik som syftar till att tjäna många olika intressen, inte bara dem hos 

majoriteten av befolkningen. Grundsatsen är att alla som påverkas av ett politiskt beslut bör 

ha rätt att vara med och skapa detta beslut, endera personligen eller genom valda 

representanter.
53

 

 

 Majoritetsdemokrati Konsensusdemokrati 

Den verkställande makten Enpartiregeringar Koalitionsregeringar 

Maktfördelning mellan 
lagstiftande och verkställande 

organ 

Den verkställande makten 
överstiger den lagstiftande 

Balans mellan verkställande 
och lagstiftande organ 

Partisystem Tvåpartisystem Flerpartisystem 

Valsystem Majoritetsval  Proportionella val 

Intressegrupper Mångfald av intressegrupper 
konkurrerar öppet utanför de 

demokartiska institutionerna 

Intressegrupper inkorporeras 
i de politiska processerna för 

samförstånd och 

kompromisser 

 

Figur 3: Lijpharts demokratityper Tabellen visar hur demokratiska system kan utformas utifrån de två 

idealen: majoritetsdemokrati respektive konsensusdemokrati. Dessa är i första hand idealtyper, och verkliga 

system är vanligen utformade som blandformer. Källa: Arend Lijphart Patterns of Democracy- government 

forms and performance in thirty six countries (Yale University Press 1999 s.3)  

 

Demokratiseringsteorier tenderar att utgå från majoritetsdemokratins principer. Framförallt 

fokuseringen på maktskiften illustrerar detta, exempelvis genom Samuel Huntingtons tolkning 

att en konsoliderad demokrati har etablerats när makten bytt händer två gånger.
54

 

Majoritetsdemokrati förutsätter också maktskiften eftersom det är enda sättet att undvika att 

demokratin utnyttjas av en majoritet för att förtrycka en minoritet. Detta system har fungerat 

väl i stater med en homogen politisk gemenskap, och en relativt liten ideologisk distinktion 

mellan de politiska partierna. Detta eftersom alla medborgarnas intressen, och inte bara den 

styrande majoritetens, kunnat tillgodoses oavsett vilket parti som varit i majoritet.
55
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I stater med en heterogen befolkning tenderar skillnaderna mellan de olika partierna att vara 

betydligt större, och väljarnas partilojalitet starkare. Förhållandena i mångkulturella 

samhällen är särskilt ogynnsamma för majoritetsdemokrati eftersom befolkningen är tydligt 

uppdelad i språkiga, kulturella, etniska och religiösa grupper vilka i princip verkar som egna 

sub-samhällen inom staten. Majoritetsstyre är direkt odemokratisk under sådana förhållanden 

eftersom det innebär att vissa minoriteter ständigt utestängs från de demokratiska 

beslutsprocesserna. När sådana grupper upplever att de utestängs och diskrimineras, kan de 

lätt mista förtroendet både för den demokratiska regimen och den politiska gemenskapen.
56

  

 

Det är således av stor vikt att frågor som berör samhällsgemenskapen tas med i beräkningen 

när de demokratiska institutionerna utformas. Tilltron till den nya regimen är mycket viktig, 

och den ökar väsentligt om ett stort antal politiska riktningar finns representerade redan från 

början, endera i koalitioner eller ännu bättre om de lyckas vinna majoritet i val, eftersom det 

visar att det verkligen existerar alternativa statsstyrelser och möjligheter till maktskifte. En 

fungerande demokrati innebär förutsägbara processer med oförutsägbara utfall, och utan en 

stark opposition faller resonemanget. Bildandet av politiska partier under tillvänjningsfasen 

har också en viktig funktion eftersom deras organisationer sträcker sig från eliterna ut till 

medborgarna och främjar demokratiskt deltagande, både under demokratiska val och mer 

generellt.
57

 Ofta härstammar partiorganisationerna från beslutsfasens två läger, men om dessa 

aldrig uppnådde bred folklig uppslutning återstår för partierna att söka stöd bland 

befolkningen.
58

 

 

Rustows faser visar på hur demokratisering är en process som bygger på en lager på lager 

effekt, där varje fas utgör ett viktigt moment för att utvecklingen ska vara stabil. Teorin är 

dock sämre på att klargöra när demokratiseringen bör betraktas som fulländad varför 

begreppet konsoliderad demokrati kommit att tillämpas mer generellt. 
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2.2.5. Sammanfattning av transitionsteorin: 4 påståenden 

Transitionsperspektivets viktigaste bidrag kan sammanfattas i följande fyra påståenden:  

 

1. Nationell enighet är enda kravet för att demokratisering skall inledas. Om grupper söker 

utträde ur eller sammanslagning med en annan politisk gemenskap saknas nationell enighet. 

 

2. Förberedelsefasen består av en intensiv och utdragen polariserad politisk kamp som förs av 

två välförankrade grupper. Om grupperna är separerade geografiskt kan utfallet bli en delning 

av landet. 

 

3. Beslutsfasen innebär att oppositionen accepteras. Ett eller flera beslut tas om att införa ett 

demokratiskt system, vilka bygger på förhandlingar och ömsesidiga eftergifter. 

 

4. Tillvänjningsfasen innebär att beslutet om demokratisering implementeras genom att 

viktiga frågor löses med demokartiska medel, och politiska partier skapas med förankring hos 

folket. Om detta misslyckas mister demokratin legitimitet. 

 

              Sammantaget visar dessa påståenden hur en demokratiseringsprocess bör gå till steg 

för steg för att en stabil, konsoliderad demokrati ska kunna uppnås. 

 

 

2.3. Alternativa teoretiska perspektiv 

 

För att närmre utreda problemen under demokratiseringsfasens sista skeden i Mocambique är 

det viktigt att även se på mer specifika förutsättningar i regionen. Nicolas van de Walle har 

studerat demokratisering i Afrika och kunnat urskilja tydliga mönster där speciella 

nyckelhändelser hjälpt eller stjälpt staternas demokratiska transitioner. Genom att fokusera på 

vägskäl och politiska aktörers val knyter han således an till Rustows tankesätt, och ger det 

samtidigt en mer praktisk tillämpning för att förstå utvecklingen i enskilda länder. 

 

Thomas Carothers har en annan utgångspunkt när han riktar kritik mot transitionsperspektivet. 

Han menar att utvecklingen av semi-demokratier bland den tredje demokratiseringsvågens 
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länder bör tolkas som att transitionsperspektivet spelat ut sin roll; och han ger en något 

avvikande förklaring till dessa länders avstannade transitioner. 

2.3.1. Det afrikanska perspektivet 

 

I Afrika där enpartisystem föregick demokratiseringen anses demokratisering ofta vara 

synonymt med införandet av flerpartisystem, och de flesta afrikanska staterna håller numera 

regelbundna val. Men trots att oppositionen i sådana stater erhållit formellt rättsligt 

erkännande håller de tidigare statsbärande partierna i många fall kvar makten i ett hårt grepp, 

och det afrikanska arvet fortsätter att spela en stor roll. Afrikas neopatrimoniala arv består av 

olika varianter av personifierat styre som institutionaliserats genom patron-klientrelationer, 

korruption och nepotism under den tid som förflutit sedan kolonialerans slut. Politiken var 

under enpartiperioden ett nollsummespel där de politiska eliterna konkurrerade om makten 

och resurserna. För att upprätthålla sina privilegierade positioner upprättade de långtgående 

system för resursfördelning bland lojala sympatisörer, och den stora allmänheten 

kontrollerades med hjälp av våld och tvångsmakt.
59

 

 

Van de Walle gör flera seriösa försök att förklara den demokratiska variationen inom Afrika. 

Han håller till viss del med Carothers om att transitonsperspektivet spelat ut sin roll, men 

hävdar samtidigt att den tredje demokratiseringsvågens betydelse för Afrikas framtida 

demokratisering inte bör underskattas trots att resultaten hittills varit nedslående.
60

 Även om 

övergången från enparti- till flerpartisystem inte är detsamma som fullgod demokratisering, 

vilket många Afrikanska makthavare hävdar, tjänar ett sådant skifte ett gott syfte eftersom det 

banar vägen för fortsatt demokratisering. Van de Walle menar, liksom Rustow, att 

demokratisering kräver en tillvänjningsperiod. Övergången till flerpartisystem kan i detta 

hänseende ses som ett steg i rätt riktning eftersom på flera sätt befrämjar en fortsatt 

demokratisering. 

 

Den tredje demokratiseringsvågens största framgång i Afrika är att de allra flesta länderna på 

kontinenten numera regelbundet håller flerpartival. Den demokratiska kvaliteten hos valen 

varierar kraftigt, men när det gäller semi-demokratierna, har de oavsett grad av demokrati 
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hjälpt till att skapa nya vanor. 
61

 Speciellt graden av politisk konkurrens i det första 

flerpartivalet stakade ut vägen för den fortsatta utvecklingen. I de fall där oppositionen 

lyckades etablera sig tillräckligt väl inför det första valet att det ledande oppositionspartiet 

vann minst en tredjedel av platserna i den lagstiftande församlingen, alternativt om den 

samlade oppositionen lyckades stoppa presidentens parti från att vinna med en stor majoritet, 

kom deras position att bli starkare även inför framtiden.
62

  

 

Liksom Rustow menar van de Walle att politisk konkurrens ger upphov till oförutsägbarhet 

och konflikt, vilka förvisso är demokratiska grundvalar. Men personbaserade konflikter, 

svaga partier och kvarvarande patron-klientförhållanden gör att politiken blir mycket osäker i 

demokratins tidiga skeden. Detta kan orsaka etnisk polarisering, försätta parlamentet ur 

funktion eller underminera hela det demokartiska styrelseskicket. Många afrikanska 

makthavare har på dessa grunder hävdat att demokratisering skapar så stora konflikter att det 

är farligt att verkställa.
63

 Studier har dock visat att styrande grupper som känner sig trygga i 

sin position inte är de som gör eftergifter i förmån för demokratisering, vilket återanknyter till 

Robert Dahls modell över ömsesidig säkerhet. Påtryckningar från en legitim, fredlig 

opposition är däremot en viktig faktor som förklarar skillnaden i graden av demokratisering 

bland Afrikas stater; en starkare opposition under början av transitionen ger en mer stabil 

demokrati senare.
64

  

 

Flerpartival i all ära, men för att valen ska vara demokratiska krävs att det finns en realistisk 

möjlighet för politiskt maktskifte. I många afrikanska länder är detta inte fallet; den styrande 

kretsen manipulerar valen på alla sätt de kan för att trygga sin fortsatta maktposition. 

Samtidigt är de demokratiska institutionerna i de flesta länder vid det här laget så pass 

välrotade att en stor seger för oppositionen inte skulle kunna undgå att resultera i maktskifte.
65

 

 

En faktor i transitionen som tycks ha spelat en betydande roll för den fortsatta kvalitén hos de 

demokratsiska regimerna har att göra med just maktskiften. Få av ledarna från tiden innan den 

tredje demokratiseringsvågens intåg var beredda att ge upp sin maktposition, men alla 

lyckades inte rida ut vågen. Vissa ledare överskattade det stöd de besatt och förlorade därför 
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makten genom demokratiska val de själva utlyst, i regel då redan i det första flerpartivalet. I 

andra länder lyckades de tidigare statsbärande partierna behålla makten genom val, och dessa 

länder har haft en svagare demokratisk utveckling senare. I de länder som genomgick 

maktskifte blev denna händelse vägledande för senare val, och för uppkomsten av nya aktörer 

och organisationer. Det inspirerade även till ökad konkurrens och ökade den lagstiftande 

församlingen- och rättsväsendets maktposition och autonomi i förhållande till presidenten.
66

  

 

I de flesta Afrikanska länderna är makten fortfarande koncentrerad till presidenten och en 

liten krets kring honom, vilka använder statens resurser för att upprätthålla stödet genom 

omfattande nätverk av klienter. Denna typ av neopatrimonialistiskt styre är direkt 

odemokratiskt eftersom det är uppbyggt kring privat utnyttjande av offentliga resurser. 

Omfattningen av dessa patron-klient förhållanden varierar från land till land, men i de fall de 

inte regleras fortsätter de att utgöra det överordnade styrelsesättet, och underminerar 

demokratiseringsprocessen. I många afrikanska semi-demokratier är det kampen mot denna 

typ av maktmissbruk som leder demokratiseringen.
67

  

 

Van de Walle resonerar även kring statens prestationsförmåga som en betydande faktor för 

demokratisering. Ett stort problem för de flesta afrikanska staterna är att de inte har några 

större möjligheter att förbättra situationen för medborgarna, vilket gör att deras legitimitet kan 

komma att ifrågasättas. De potentiella problemen är många: statsförvaltningen är 

underbemannad och dåligt utbildad, och korruptionen är utbredd. Omfattningen av dessa 

problem skiljer sig mellan länder; men många är beroende av utländsk assistans och bistånd 

för att ens kunna tillhandahålla grundläggande samhällsservice; en samhällsservice som den 

egna staten därmed åtminstone delvis förlorar kontrollen över. Van de Walle hävdar på dessa 

grunder att många av länderna i Afrika saknar den grundläggande statskapaciteten som, enligt 

honom, är en förutsättning för demokratisering.
68

  

 

Robert Dahl resonerar apropå statens kapacitet om hur möjligheterna som står till buds för en 

politisk regim kan påverkas av utländska krafter, utan att nödvändigtvis påverka regimtypen 

som sådan. Detta är speciellt allvarligt i länder med begränsade maktresurser, speciellt små 
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länder och länder med en låg utvecklingsnivå.
69

 Problemet för en demokrati med betydelsen 

folkstyre är att om utländska makter reducerar statens handlingsmöjligheter förlorar folket 

kapaciteten att styra över sig själva. Demokratiska processer och institutioner kan förvisso 

existera under starkt utländskt inflytande, men detta tenderar att reducera statens 

handlingsalternativ på ett sätt som är oförenligt med demokrati.
70

 Dahl utvecklar 

resonemanget huvudsakligen med hänsyn till utländsk militär ockupation, men det håller även 

för ekonomisk påverkan. I Afrika blir det särskilt betydelsefullt eftersom majoriteten av 

länderna i regionen har en låg utvecklingsnivå och är beroende av utländskt bistånd. Om den 

politiska dominansen av utländska makter är stark och ihållande har detta en negativ inverkan 

på ett lands möjligheter till demokratisering. 

 

Demokratiseringens utmaningar ser olika ut också beroende på hur djupt rotad det tidigare 

statsbärande partiets maktställning är. Ju längre partiet varit vid makten, och ju mer 

personifierad regimen är av en särskild ledare desto svårare är det att demokratisera landet. I 

det hänseendet spelar också landets tidigare demokratiska erfarenheter in. Länder som aldrig 

varit demokratiskt är svårare att demokratisera, och det gäller även länder vars politiska sfär 

personifierats av en specifik ledare. Men när sådana ledare till slut avlägsnas fylls deras 

centrala roll inte automatiskt av efterträdaren, även om denna handplockats för uppgiften. En 

vikig framgång för den tredje demokratiseringsvågen har därför varit införandet av ett 

begränsat antal, i regel två, mandatperioder för presidenten i de nya konstitutionerna. Detta 

har skapat en ny norm i Afrika, och den förstärks varje gång en långvarig ledare avgår.
71

 

 

 

2.3.2 Sammanfattning av det afrikanska perspektivet: 6 påståenden 

Det Afrikanska perspektivets viktigaste bidrag kan sammanfattas i följande sex påståenden: 

 

1. Om ett oppositionsparti i det första flerpartivalet får minst 1/3 av platserna i parlamentet 

alternativt om den samlade oppositionen hindrar att den sittande regeringen vinner en stor 

majoritet förstärks deras position inför framtida val. 
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2. I de länder där de första demokratiska valen resulterar i maktskifte blir den demokratiska 

utvecklingen starkare genom uppkomsten av nya politiska aktörer och organisationer. Det 

ökar även parlamentets och rättsväsendets maktposition och självständighet i förhållande till 

presidenten. 

 

3. Personbaserade konflikter, svaga partier och patron-klientrelationer gör demokratin svag i 

dess inledande skeden. Det kan leda till etnisk polarisering, beröva parlamentets 

handlingsförmåga eller fullständigt underminera det demokratiska styrelseskicket. 

 

4. Styrande grupper som känner sig starka i sin position gör inte eftergifter för 

demokratisering. Mest fördelaktigt är kraftfulla påtryckningar från en legitim och icke-

militant opposition. 

 

5. Satens kapacitet att åstadkomma verklig förändring är nära sammankopplad med dess 

legitimitet och därför en förutsättning för demokratisering. 

 

6. Före detta enpartistater blir svårare att demokratisera ju längre det tidigare partiet suttit vid 

makten och ju mer regimen personifierats av en speciell ledare, mycket av legitimiteten är 

direkt knuten till ledaren och därför ökar chanserna för demokratisering om ledaren byts ut. 

 

              Sammantaget visar dessa påståenden på händelser och förutsättningar som 

underlättar demokratiseringsprocesser. 

 

2.3.2. Det kritiska perspektivet 

 

Thomas Carothers motsätter sig den vikt som har givits den tredje demokratiseringsvågens 

framgångar. Han hävdar att lärdomar som gjorts under dess första år stämmer dåligt med den 

senare utvecklingen under 1990-talet då demokratiseringsvågen nådde fram till Afrika, 

Östeuropa och f.d. Sovjetunionen. Problemet är att den förhärskade synen som han kallar 

transitionsparadigmen utgår från att länder som erfarit ett demokratiskt genombrott, 

motsvarande Rustows beslutsfas, närmast automatiskt fortsätter på en fastställd väg mot 

konsoliderad demokratisering.
72

 Utmärkande för tredje demokratiseringsvågen har varit just 

att demokratiska öppningar skett i mycket oväntade länder. Det enda som tycks ha krävt har 
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varit ett aktivt val av landets politiska elit att utvecklas i demokratisk riktning, liksom 

förmågan att avvärja motsträviga åtgärder från kvarvarande antidemokratiska grupper och 

aktörer.
73

 Detta talar för att Rustows teori ännu äger giltighet. Men, som Georg Sørensen 

också påpekar, har de senare årens utveckling visat att även om demokratiska öppningar kan 

inträffa i princip var som helst är det funktionalistiska perspektivets förutsättningar 

fortfarande avgörande för huruvida en fullbordad konsoliderad demokrati kan uppnås.
74

 

 

Enligt Carothers är enbart ett tjugotal av de omkring hundra stater som normalt benämns som 

transitionsländer någorlunda funktionsdugliga demokratier. Majoriteten av länderna är varken 

demokratier eller av allt att döma på väg att bli det. Det är länder som liknar demokratier på 

ett flertal punkter, vanligtvis genom ett befintligt om än begränsat utrymme för 

oppositionspartier, ett självständigt civilsamhälle, regelbundna val och en demokratisk 

konstitution. Däremot är medborgarnas intressen dåligt representerade av politikerna, och det 

politiska deltagandet lågt bortsett från valdeltagandet. Denna blandning av demokratiska och 

icke-demokratiska drag har konfunderat forskare, och Carothers kallar det skick dessa länder 

befinner sig i för en politisk gråzon.
75

 Problemet med att betrakta dessa regimer som 

demokratier, om än ofullständiga, är att det gör det möjligt att tillämpa transitonsperspektivet 

på deras utveckling trots att dessa länders blotta existens framkallar tvivel om perspektivets 

giltighet.
76

  

  

Carothers delar in länderna i gråzonen i två grupper utifrån de syndrom han menar håller 

tillbaka deras demokratisering. Dominerad maktbalans (Dominated Power-politics), är det 

syndrom som Carothers diagnostiserar majoriteten av Afrikas semi-demokratier. I dessa 

länder finns en viss politisk opposition och åtminstone grundläggande demokratiska 

institutioner. Men den politiska sfären domineras av en enda politisk grupp; det kan vara en 

rörelse, ett parti, en familj eller en enskild person, och utsikterna för maktskifte är små. Det 

finns ingen tydlig åtskillnad mellan staten och den ledande gruppen; statens resurser står till 

deras befogande, och rättssystemet är också underordnat dem. Valen är inte öppet riggade, 

men omgärdas av fusk. Den ledande politiska gruppen söker uppvisa ett gott ansikte inför 

internationella valobservatörer, men ser samtidigt till att manipulera resultaten tillräckligt för 
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att tillförsäkra sig valseger.
77

 Carothers menar inte att dessa syndrom är obotliga, länder kan 

förflyttas till polyarkier eller icke-demokratier och gör också det, men som politiska system är 

de relativt stabila. Inom länder som styrs enligt dominerad maktbalans uppnås en beständighet 

genom att den styrande gruppen undertrycker oppositionen så den inte hotar den egna 

maktställningen, men samtidigt håller utrymmet för oppositionen tillräckligt stort för att 

undvika stora påtryckningar från allmänheten.
78

  

 

En annan viktig kritik som Carothers riktar mot transitonsperspektivet är dess övertro på 

statsbyggnad som en interagerad del av demokratisering.
79

 Rustows säger inte explicit att en 

stat är en förutsättning för demokratisering, även om vissa skulle hävda att nationell enighet 

kräver en stat. Carothers menar att svårigheterna som omgärdar statsbyggande är ett problem 

som underskattats av transitionsperspektivet, då många av den tredje demokratiseringsvågens 

länder utgörs av svaga stater.
80

 I de fall då stadsbyggnaden utgått från ett nolläge har 

makthavarnas ingivelser ofta direkt motarbetat demokratiseringen genom att de sökt trygga 

den egna åtkomsten till makt och resurser. I fall med befintliga men svaga stater har 

stadsbyggnaden i regel helt ignorerats varför demokratiseringen vilar på ett ömtåligt 

underlag.
81

   

 

 

2.3.3. Sammanfattning av det kritiska perspektivet: 2 påståenden 

Det kritiska perspektivet kan sammanfattas enligt följande två påståenden:  

 

1. Den tredje demokratiseringsvågen har resulterat i många semi-demokratier som befinner 

sig i en politisk gråzon. I Afrika styrs dessa ofta genom dominant maktbalans, en stabil 

regimtyp som balanserar den styrande gruppens makt genom noga avvägt opposition. 

 

2. Statsbyggande är svårt att uppnå jämsides med demokratisering, eftersom makthavarnas 

invigelser direkt motarbetar demokratisk makt- och resursfördelning. 
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              Dessa två påståenden syftar till att förklara varför demokratiseringen i många fall 

misslyckas. 

 

 

2.4. Frågeställning 

 

Utifrån detta teorietiska underlag kommer följande frågeställning utnyttjas för att utreda det 

övergripande forskningsproblemet som formulerades i inledningen: 

 

 Var befinner sig Mocambique för närvarande i förhållande till Dankwart Rustows fyra 

demokratiseringsfaser?  

 

 Vilka problem och specifika händelser under transitionen kan enligt Rustow och van 

de Walles antaganden hjälpa till att förklara den långsamma och närmast avstannade 

demokratiska utvecklingen idag?  

 

 Förefaller Mocambique befinna sig i demokratisk transition eller bör den rådande 

ordningen betraktas som mer beständig?  

 

 Kan Mocambiques utmaningar bäst förklaras inom ramen för transitionsperspektivet, 

eller bör de istället utifrån Carothers resonemang betraktas som en kritik mot detta 

perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

3. Mocambique 

 

3.1. Bakgrund 

 

Mocambique i sydöstra Afrika med en befolkning på 21,7 miljoner har en yta som sånär 

motsvarar Sverige och Norge. Landet sträcker sig från Sydafrika i söder till Tanzania i norr, 

med gräns också mot Zambia, Zimbabwe, Malawi och Swaziland. Befolkningen består till 

99,6 procent av afrikanska etniska grupper (Makahuwa, Tsonga, Lomwe, Sena m.fl.). Den en 

gång ansenliga europeiska befolkningsgruppen utgör numera endast 0,06 procent.
82

 Det beror 

på att omkring 200 000 vita bebyggare flydde utomlands efter landets självständighet.
83

  

Religionsmässigt är uppdelningen 23,8 procent katoliker, 17,8 procent muslimer, 17,5 procent 

kristna av den afrikanska zionistkyrkan, 17,5 procent övriga och 23,1 procent icketroende. 

Lingvistiskt är spridningen också stor med 26,1 procent emakhuwa, 11,3 procent xichangana, 

8,8 procent portugisiska, 7,6 procent elomwe, 6,8 procent cisena, 5,8 procent echuwabo, 32 

procent andra mocambiqanska språk och 1,6 procent övriga. Portugisiska som är det officiella 

språket talas därutöver av 27 procent av befolkningen som andraspråk.
84

 

 

Mocambique har stora utvecklingsproblem, och är starkt beroende av utländskt bistånd, vilket 

för närvarande uppgår till halva statsbudgeten. Landets BNP per capita är enbart 900 

amerikanska dollar per år, vilket placerar det som ett av världens 10 fattigaste länder, detta 

trots en hög ekonomisk tillväxt under den senare delen av 1990-talet.
85

 President Armando 

Guebuzas misslyckanden med att besegra korruptionen har dock gjort att många 

biståndsgivare på sista tiden omprövat sina åtaganden i landet. Engagemanget för 

fattigdomsbekämpning bedöms ändå som starkt, och Mocambique är ett av de afrikanska 

länder som avsätter störst del sin budget för detta ändamål.
86

 

 

Som ett jordbrukssamhälle vilket huvudsakligen producerar råvaror är Mocambiques ekonomi 

nära sammankopplad till prissvängningar på den internationella marknaden, och befolkningen 

är ständigt utsatt för naturens krafter. Inte minst de svåra översvämningarna 2007 då 45 
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människor dödades och 163 000 tvingades ta till flykten visar på denna sårbarhet. Majoriteten 

av befolkningen är sysselsatt inom självförsörjande småjordbruk. Enbart 47 procent av 

befolkningen över 15 år kan läsa och skriva, och 70 procent lever under fattigdomsgränsen. 

Trots höga födelsetal på 5,8 barn/kvinna, är inte befolkningsökningen högre än 1,719 procent 

vilket beror på extremt hög spädbarnsdödlighet; 105,8/1000 födslar, låg medellivslängd; 

41,18 år, och i allmänhet höga dödstal, vilket ytterligare förstärks av att Mocambique är 

mycket hårt drabbat av HIV/AIDS; 12,5 procent av befolkningen beräknas vara smittad.
87

 

 

Mocambique är sedan 1990 en republik. Presidenten väljs för femårsmandat i allmänna val, 

och presidentämbetet är begränsat till två mandatperioder. Det är presidenten som utser 

premiärministern. Den lagstiftande församlingen består av ett enkammarparlament med 250 

platser som tillsätts för femårsmandat genom allmänna val. Den administrativa indelningen av 

landet består av tio provinser och en stad med motsvarande status.
88

 Mocambique tillämpar ett 

proportionellt valsystem i parlamentsvalen, utformat utifrån elva flermansvalkretsar vilka 

utgörs av de tio provinserna samt huvudstaden Maputo. Varje valkrets tillsätter ett antal 

parlamentsledamöter i direkt relation till antalet registrerade väljare. Tidigare fanns ett krav på 

att ett parti var tvunget att förvärva minst fem procent av rösterna för att få tillträde till 

parlamentet, men detta avlägsnades 2004. I presidentvalen tillämpas majoritetsval där 

vinnaren måste erövra en absolut majoritet av rösterna. Om detta inte sker genomförs en 

andra valomgång där endast de två kandidater som fick flest röster i första omgången tillåts 

delta, och vinnaren behöver då enbart uppnå relativ majoritet.
89

 

 

 

3.2. Kolonialstyre 

 

Mocambique var fram till självständigheten 1975 under nästan 500 år en Portugisisk koloni. 

Innan kolonialiseringen existerade inte landet som en sammanhängande enhet; det var inte 

förrän efter Berlinkongressen 1884 som ens portugiserna kunde upprätta en effektiv 

administrativ kontroll över hela kolonin. Så sent som 1918 kuvades det sista motståndet från 

landets ursprungsfolk. Den nya administrationen bröt ner de existerande samhällena och 
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skapade allianser med traditionella ledare och privilegierade grupper som redskap den 

politiska styrningen.
90

 

 

Under 1940- och 1950-talen växte motståndet mot kolonialstyret, och krav på politiska 

rättigheter och självständighet framfördes. Nationalistiska grupper i huvudstaden, och 

kooperativa oppositionella rörelser i de norra provinserna ledde den spridda kampen som till 

en början fördes med fredliga medel. Men efter en massaker i Mueda i norra Mocambique 

1960, då 600 demonstranter sköts till döds, underströks behovet av organiserat väpnat 

motstånd.
91

 

 

 

3.3. Befrielsekrig 

 

Två år senare, 1962 bildades Frente de Liberatacao de Mocambique (FRELIMO) som en bred 

självständighetsrörelse under Eduardo Mondlanes ledarskap. 1964 kom rörelsen att ta till 

vapen för sitt mål, och konflikten trappades upp till ett fullskaligt befrielsekrig. FRELIMO 

hade en bred uppslutning och inrymde både konservativa och revolutionära fraktioner. 

Frihetskampen fördes med Mondlanes egna ord genom att ”mocambikaner av alla stammar, 

regioner och religioner idag kämpar sida vid sida, i enighet för det gemensamma målet.”
92

 

 

1969 mördades Eduardo Mondlande, och Samora Machel övertog FRELIMOS ledarskap. 

Kriget avslutades inte förrän en militärkupp i Portugal 1974 ledde till maktskifte inom 

kolonialmakten. Den nya ledningen i Lissabon som tröttnat på de kostsamma Afrikanska 

kolonialkrigen beviljade Mocambique självständighet, och 1975 gavs FRELIMO makten över 

Mocambiques öde. Inga löften gavs om att val skulle hållas, och FRELIMO etablerade sig 

snabbt som det enda lagliga partiet.
93
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3.4. Socialistisk revolution och inbördeskrig 

 

FRELIMO som till en början varit en bred nationalistisk befrielserörelse inledde efter 

självständigheten en fullskalig social revolution utifrån Marxistisk-leninistiska metoder. Ett 

antal dekret stakade ut vägen till en moderniserad stat; planekonomi introducerades, liksom 

expropriation av storjordbruk och industrier, och kollektiva jordbruksformer ordinerades. 

Även om den generella inriktningen för den sociala revolutionen av de allra flesta ansågs både 

nödvändig och önskvärd, då landet var mycket underutvecklat, visade sig projektet 

svårgenomförbart i det traditionella samhället, och de tvingande metoderna var inte lika 

populära. Politiken skapade ett folkligt missnöje som sporrade ett nytt krig. 1977 inleddes ett 

inbördeskrig mellan FRELIMO och flera rebellgrupper, vilka senare kom att samlas under 

Resistencia Nacional Mocambicana (RENAMO). FRELIMO stöddes under kriget av 

Sovjetunionen, medan RENAMO stöddes av först Rhodesia (Zimbabwe) fram till landets 

självständighet, och senare av apartheidregimen i Sydafrika, samt USA under 

Reaganadministrationen. Mocambiqueexperten Carrie Manning hävdar ändå att RENAMO 

bars upp av ett genuint missnöjde inom Mocambique, och att det således förelåg en verklig 

konflikt inom landet.
94

  

 

FRELIMO utvidgade sin kontroll över landet från nationell till lokal nivå, och partiet blev 

synonymt med staten. Men på grund av kriget kunde fullständig kontroll över landsbygden 

aldrig uppnås. När Samora Machel dog i en flygolycka 1986 tog Joaquin Chissano över 

FRELIMOs ledarskap, och inledde då ett stort reformarbete. Under 1980-talet blev det 

nämligen allt tydligare att den sociala revolutionen hade misslyckats; de statsägda plantagerna 

och jordbrukskooperativen kunde inte längre sörja för befolkningens behov, statsskulden 

växte och levnadsstandarden sjönk kraftigt. FRELIMO vars politiska planer och maktställning 

aldrig tidigare på allvar hotats kände pressen, speciellt när stödet bland bönderna dalade, 

eftersom deras stöd var oumbärligt i kriget.
95

  

 

I stort behov av finansiellt stöd vände sig Chissano till västvärlden, och framförallt 

Världsbanken och Internationella Valutafonden, vilka krävde långtgående reformer för att 

bevilja landet ekonomisk assistans. Världsbanken förordade privatisering, men motsatte sig 
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att den statliga utförsäljningen skulle begränsas till mocambikanska köpare. Men ledarna i 

Maputo ville bygga upp en inhemsk marknad, och därför skedde mycket av privatiseringen 

utan offentlig insyn under tvivelaktiga former. Joseph Hanlon som studerat korruptionen i 

Mocambique menar att detta sådde fröet till en omfattande korruption i landet.
96

 Efter det att 

Chissano förbättrat relationerna till västvärlden började biståndspengarna rulla in. Mellan 

1985-1987 fördubblades det internationella biståndet från 359 till 710 miljoner amerikanska 

dollar.
97

  

 

När statsmakten reducerades kunde den inte längre övervaka, än mindre kontrollera 

ekonomin, och korruptionen flödade. Den kaosartade situation som inföll när politisk och 

ekonomisk omställning samtidigt skulle genomföras skapade ett klimat som ökades 

incitamenten och minskade riskerna för korruption bland landets eliter. Mocambiques 

transition har enligt denna logik lett till uppkomsten av en neopatrimonial byråkrati, en 

statsapparat där individer med personliga relationer till eliterna rekryteras, liksom ett svagt 

civilsamhälle.
98

  

 

 

3.5. Fred och demokratisering 1989-1994 

 

Under samma tid som detta utspelade sig uppstod vid 1980-talets slut ett dödläge i 

inbördeskriget. Det blev allt tydligare att kriget inte skulle avslutas genom en seger för någon 

av parterna, utan skulle komma att kräva fredsförhandlingar. FRELIMOs framgångar i de 

norra delarna uppvägdes av RENAMOs motsvarande framsteg i söder. RENAMO iscensatte 

en stor offensiv i Zambezidalen i centrala Mocambique med motivet att dela landet, och 

etablera kontroll över den norra delen, men försöket misslyckades. Chissano vägrade dock 

enträget att erkänna RENAMOs status som förhandlingspartner i fredssamtal.
99

 

 

Läget var trängande; kriget hade drivit hundratusentals flyktingar till grannländerna, och 

många civila hade dödats framförallt i de södra provinserna Gaza and Inhambane. Båda sidor 

gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser, men framförallt RENAMO beskylldes för illdåd; 
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mellan 1986-1988 beräknas de ha mördat omkring 100 000 civila. Utöver detta började 

kriminella gäng utan koppling till någon av de stridande parterna plundra, vandalisera och 

injaga skräck bland landsbygdsbefolkningen. Miljontals människor hade drivits på flykt, och 

utländska biståndsorganisationer uppskattade 1991 att 3,2 miljoner mocambikaner var helt 

beroende av matbistånd, och att en lika stor grupp var i behov av annan assistans.
100

 

 

RENAMO som dittills inte hade formulerat någon tydlig ideologisk ståndpunkt utöver 

motståndet mot FRELIMOs socialism och en önskan om att införa en fri marknadsekonomi 

höll sin första partikongress 1989, och behövde då skapa ett sammanhängande program för att 

kunna verka som ett politiskt parti. Om partiet skulle kunna förbättra sina utsikter i fredstid 

till skillnad mot krig klargjordes att finansiell hjälp och beskydd för anhängarna krävdes. 

Samtidigt övergav FRELIMO i sin egen partikongress 1989 officiellt den Marxistiska läran 

för en socialistisk demokrati samtidigt som de inledde privatiseringar. Den marxistisk-

leninistiska terminologin övergavs, och Folkrepubliken Mocambique blev till Republiken 

Mocambique. Året därpå skapades en ny konstitution innehållande en deklaration av fri- och 

rättigheter, politiska partier legaliserades och demokratiska val och marknadsekonomi 

introducerades.
101

 Denna utveckling utspelade sig dock utan RENAMOs inblandning. 

FRELIMO presenterade under kongressen 12 punkter som utgjorde förutsättningar för att föra 

dialog med RENAMO, de krävde först och främst att förhandlingarna skulle föregås av ett 

vapenstillestånd. RENAMO svarade med att presentera 16 egna punkter med krav för att delta 

i fredsförhandlingar, och kriget fortsatte utan att avta i styrka.
102

  

 

Amerikanska medlare presenterade 1989 en oberoende handlingsplan med sju förslag inför 

fredssamtal. Denna kom att lägga grunden till de första direkta samtalen mellan FRELIMO 

och RENAMO som hölls i Rom 1990. Andra händelser som drev fram samtalen var en 

omfattande nationell fredskampanj som fördes av de kyrkliga samfunden i Mocambique, 

liksom de båda parternas indragna finansiella stöd från Sydafrika respektive Sovjetunionen. 

Även grannländer som Zimbabwe och Malawi vilka direkt berördes av det utdragna kriget 

framförallt genom ofantliga flyktingströmmar manade på de båda parterna, och viktiga 

biståndsgivare som Storbritannien och USA stödde utvecklingen.
103

 Ett krav för att 

RENAMO skulle få delta i fredsförhandlingarna som fullvärdig partner var att rebellgruppen 
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gick med på att omvandlas till politiskt parti i ett flerpartisystem. Denna omskolning 

finansierades av utländska givare för att understödja en fredlig utveckling och underlätta 

övergången till demokrati.
104

  

 

Men förhandlingarna var långdragna och komplicerade. Samtidigt som FRELIMO 

introducerade stora reformer i landet anklagade RENAMO dessa för ensidighet. 1991 

kontrollerade RENAMO fortfarande 10 procent av landet, men gjorde inga ansträngningar för 

att upprätta en egen statsstyrelse, eller för att erbjuda befolkningen någon som helst 

samhällsservice. Medan förhandlingarna drog ut på tiden drabbades Mocambique av en svår 

och utdragen torrperiod 1991-1992 och i kölvattnet av den humanitära katastrofen träffade 

FRELIMOs Joaquin Chissano och RENAMOs Alfonso Dklama slutligen ett fredsavtal den 4 

oktober 1992. Medan vapentillståndet kunde genomföras i princip omedelbart drog dock 

nedrustningen ut på tiden eftersom misstron mellan de båda parterna var stor. En FN-

kommission övervakade utvecklingen, och 7,500 FN-soldater placerades i Mocambique för 

att bevaka efterlevnaden av fredsavtalet.
105

 

 

Kriget uppskattas ha skördat 1 miljon människoliv, genererat 1,7 miljoner flyktingar, halverat 

landets ekonomi och överlag kraftig hållit tillbaka landets utveckling. Spänningarna mellan 

krigets antagonister lever i viss mån kvar än idag. Både FRELIMO och RENAMO anklagar 

regelbundet varandra för våldshandlingar och trakasserier mot sina respektive anhängare.
106

 

 

 

3.6. Demokratisering 1994-2004 

 

Efter att fred uppnåtts kunde det demokratiska systemet börja introduceras på riktigt. Det 

första flerpartivalet hölls 1994. FRELIMO kom då ut som vinnare, om än med små 

marginaler. Valet betraktades av det internationella samfundet som en stor framgång, trots 

anklagelser om fusk som ledde till en kortvarig bojkott från RENAMOs sida.
107

 FRELIMO 

kom också segrande ur det andra valet 1999, men RENAMOs presidentkandidat Alfonso 

Dhlakama hamnade mindre än fem procentenheter efter Chissano i detta val. RENAMO 
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ingick inför valet i en bred koalition av oppositionspartier, men inget av de andra partierna i 

koalitionen lyckades ta sig över femprocenttröskeln in i parlamentet. Valet bedömdes som 

huvudsakligen rättvist även om administrativa problem förekom.
108

 RENAMO hävdade dock 

att omfattande valfusk ägt rum, och i protest utrymde och distraherade partiets ombud flera av 

parlamentets sammanträden under 2000-2001. Vid ett tillfälle hotade man även med att bilda 

en egen regering i sex av landets norra och centrala provinser.
109

 

 

De två första valen ansågs ändå huvudsakligen som demokratiska, trots att administrativa och 

logistiska problem förekom. Problemen förklarades utifrån krigets sociala, politiska och 

ekonomiska ödeläggelse i kombination med en ovana inför det demokratiska systemet, och på 

dessa grunder förbisågs många av bristerna. Optimismen inför framtiden var stor, speciellt 

efter att Chissano annonserades att han ämnade träda tillbaka efter att han förbrukat sina två 

mandat som president, eftersom det är mycket ovanligt att Afrikanska ledare av sådan kaliber 

frivilligt ger upp sin maktposition. När den politiska krisen som följde valet 1999 dessutom 

kunde lösas genom flera sammanträden mellan FRELIMO och RENAMOs ledare 

understryktes denna optimism.
110

  

 

År Parti  

 FRELIMO RENAMO MDM Valdeltagande (%) 

 President  

(% av 

rösterna) 

Parlamentet 

(mandat) 

President  

(% av 

rösterna) 

Parlamentet 

(mandat) 

President  

(% av 

rösterna) 

Parlamentet 

(mandat) 

President Parlament 

1994 53,3 129 33,73 112   79,59 77,44 

1999 52,3 133 47,7 117   69,54 67,92 

2004 63,74 160 31,74 90   36,42 36,34 

2009 75,1 191 16,41 51 8,59 8 44,63 44,44 

 

Figur 4: Resultat i president- och parlamentsvalen 1994-2009 Tabellen visar resultaten i de fyra 

demokratiska val som hållits sedan 1994. Resultaten i presidentvalen presenteras i procent av rösterna. 

Resultaten i parlamentsvalen presenteras som antal mandat, av det totala antalet 250. Valdeltagandet visar hur 

stor del av de röstberättigade som deltog i valet i procent. Källa: EISA Mozambique: electoral archive (2010). 

 

 

Även Carrie Manning som senare riktat mycket kritik mot den demokratiska utvecklingen i 

Mocambique menade att landet efter de två första valen var på god väg mot demokratisk 

konsolidering. FRELIMO och RENAMO började anpassa sig efter de formella demokratiska 

spelreglerna i konstitutionen, och inte nog med det; ett genuint demokratisk system började 
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etableras där de politiska besluten föregicks av informella förhandlingar mellan elitgrupperna 

som en typ av demokratisk konflikthantering. Även när RENAMO efter valen 1994 och 1999 

protesterade mot fusk och misskötsel hanterades sådana anklagelser genom informella 

förhandlingar mellan eliterna. Denna typ av förhandlingar är en viktig komponent i ett 

demokratiskt system eftersom det tar udden av de formella processerna, och det vinnande 

partiet inte får oinskränkt makt att bestämma spelreglerna.
111

  

 

Men under denna yta av demokratiska framsteg levde konflikten mellan FRELIMO och 

RENAMO kvar. Ingen försonings- eller integrationspolitik fördes för att bota friktionerna 

som skapats under kriget. Den första regeringen bestod uteslutande av FRELIMO-politiker, 

huvudsakligen från de södra provinserna, och det ömsesidiga misstroendet mellan de tidigare 

antagonisterna var fortfarande stort.
112

   

 

Återuppbyggnaden av landet efter kriget skedde genom ett rekonstruktionsprogram som 

lanserades 1993. Det ledde till att ekonomin förbättrades, om än från ett mycket svagt 

utgångsläge. Mycket av den ekonomiska återhämtningen åstadkoms genom att industrierna 

och gruvdriften återigen kunde sättas i bruk. Den ekonomiska tillväxten tillkom dock inte på 

ett tillfredsställande sätt befolkningen; den låga levnadsstandarden bestod, liksom en hög 

arbetslöshet och låga inkomstnivåer. De kriminella gäng som uppstått under kriget fortsatte 

att härja, och brottsligheten var hög. Den ekonomiska utvecklingen hjälptes av en stor 

skuldnedskrivning från Världsbanken, men fattigdomen är fortfarande hög. En majoritet av 

befolkningen är bosatta på landsbygden och försörjer sig inom småskaliga jordbruk. Mycket 

av fattigdomen är direkt relaterad till underutvecklade jordbruksmetoder, brist på kapital och 

tekniska hjälpmedel. Ofta finns inte ens dragdjur tillhanda, och avsaknaden av konstgödsel 

och bekämpningsmedel i kombination med en dåligt utbyggd infrastruktur har bidragit till att 

befolkningen fastnat i arbetsintensiva småjordbruk. 
113

   

 

Trots dessa stora utmaningar, och en växande oro inför biståndsberoendet liksom en bristande 

tilltro till ekonomins kapacitet att skapa förutsättningar för verklig utveckling har verkliga 

förbättringar av välfärden också uppnåtts. Framförallt är det satsningar på att utvidga 
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utbildningsväsendet och sjukvården som haft stora framgångar. Men sjukvårdens har stått 

inför en mycket stor utmaning i form av den enorma spridningen av HIV/AIDS.
114

 

 

 

3.7. Demokratisering 2004-2009 

 

I valet 2004 år nådde valdeltagandet en botten på 36 procent.
115

 Det innebar en halvering av 

valdeltagandet sedan året innan, vilket är en mycket intressant utveckling som dessvärre fått 

liten uppmärksamhet. Ett så pass lågt valdeltagande tyder på en bristande legitimitet för det 

demokratiska systemet; att medborgarna har en svag tilltro till demokratin och därför inte bryr 

sig om att utnyttja sin rösträtt. Det är anmärkningsvärt att utvecklingen i ett land som 

genomgått två demokratiska val, vilka betraktats som stora framgångar sedan har en sådan 

utveckling. I valet 2009 steg valdeltagandet med nästan tio procentenheter, men har långt 

ifrån återuppnått 1994- eller ens 1999-årsnivåer. Den senaste rapporten från Afrobarometer 

visar på att det medborgerliga stödet för demokratin i Mocambique inte är särskilt 

imponerande. Även om en majoritet av befolkningen; 59 procent anser att demokrati är att 

föredra framför andra styrelsesätt sjönk tålamodet med demokratin, liksom den upplevda 

graden av demokrati mellan 2002-2008.
116

  

 

FRELIMOs övertag växte i valet 2004, och Chissanos efterträdare Armando Guebuza, en 

gammal FRELIMO-general från befrielsekriget, tog över presidentposten med löften om att 

besegra fattigdomen, korruptionen och brottsligheten.
117

 Efter valet 2004 val hävdade även 

oberoende observatörer att fusk förelegat, men bedömde att detta inte avsevärt ändrat 

valresultaten, eftersom så mycket som 85 procent av vallokalerna skötts korrekt.
118

 RENAMO 

som till en början helt förkastade resultaten och krävde nyval, framförde även officiella 

klagomål till den nationella valmyndigheten Comissão Nacional de Eleições (CNE), vilken i 

efterhand erkände att valsedlar som gynnat RENAMO hade stulits, och därför överlät ett extra 

mandat i parlamentet till partiet.
119

 Efter detta val har relationen mellan RENAMO och 
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FRELIMO varit mycket kylig. Läget förvärrades ytterligare efter att sammanstötningar 

mellan de båda partiernas anhängare i september 2005 ledde till att 12 människor dödades, 

och 47 skadades.
120

 

 

RENAMO har haft mycket svårt att anpassa sig från militär organisation till politiskt parti; 

inom organisationen fanns vid krigsslutet mycket militär kompetens men få utbildade eller 

politiskt erfarna anhängare. Partiets ledare Alfonso Dhlakama har sökt upprätthålla en 

centraliserad och personbaserad partiorganisation och har i avsaknad av en gemensam 

ideologisk grund förlitat sig på missnöjet mot FRELIMO som grund för sitt stöd.
121

 Den 

ideologiska skillnaden mellan RENAMO och FRELIMO har samtidigt minskat avsevärt 

sedan krigsslutet.
122

 Dhlakama var en av RENAMOs grundare redan 1976. Han har utstått 

mycket kritik från de egna leden för sin arroganta och auktoritära ledarstil, och har anklagats 

för att ha legat bakom ett misslyckat mordförsök på MDMs ledare Daviz Simango.
123

  

 

Den regionala uppdelningen mellan partiernas anhängare vilken visade sig redan i valet 1994 

är fortfarande tydlig. RENAMO har sitt stöd huvudsakligen i de norra och centrala 

provinserna. I dessa delar finns fortfarande ett stort missnöje med FRELIMOs förtryck under 

kriget liksom samtida regionala ekonomiska ojämlikheter, och en utbredd uppfattning om att 

FRELIMOs politik missgynnar dem framför befolkningen i landets södra provinser. 

FRELIMOs stöd är istället koncentrerat till de södra delarna.
124

  

 

2008 bildades ett nytt oppositionsparti; Movimento Democratico de Mozambique (MDM) 

genom utträde ur RENAMO. Partiets ledare Daviz Simango var tidigare medlem i RENAMO 

och utsågs som representant för dem 2003 till borgmästare i Beira, Mocambiques näst största 

stad. Men efter fem år på denna post vägrade RENAMO att förnya hans mandat, och interna 

skiljaktigheter inom partiet ledde 2008 till att han uteslöts. Inför valet 2009 bildade han då 

MDM, som kommit att bli medelklassens parti bland oppositionen.
125

 I valet 2009 lyckades 

det nya partiet ta sig in i parlamentet som tredje pari, med 8 mandat. RENAMO förlorade i 
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samma val nästan hälften av sina platser medan FRELIMO vann parlamentsvalet med stor 

majoritet, över 75 procent av rösterna, och Guebuza kvarhöll presidentposten.
126

 

 

Freedom Houses index över Mocambique, vilket visas i figuren nedan, demonstrerar de stora 

förändringar som Mocambique genomgick mellan 1989-1994 då resultatet av reformerna 

började visa sig i demokratiska mätningar. Vad modellen också visar är att graden av 

demokratisering varit mycket konstant sedan 1994 då det första demokratiska flerpartivalet 

hölls. En av de två förändringar som varit tillräckligt betydande för att synas i mätningen är 

uppgraderingen av de civila fri- och rättigheterna 2008. Denna förbättring berodde delvis på 

minskad självcensur inom media, men var framförallt starkt kopplad till en händelse; åtalet 

mot journalisten Carlos Cardusos mördare som till slut inträffade. Carduso mördades 2000 i 

samband med att han granskade en korruptionshärva som omgärdade privatiseringen av en av 

Mocambiques största banker. Utredningen fann länkar till högt ansedda mocambicaner 

inklusive Nyimpine Chissano, den förre presidentens son, och när åtalet drog ut på tiden 

väcktes misstankar om politisk inblandning.
127
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Figur 5: Mocambiques freedom house index värden 1989-2010 Diagrammet visar Mocambiques 

demokratiska utveckling enligt Freedom Houses mätningar av av politiska- respektive civila fri-och rättigheter. 

För att göra en sammantagen bedömning av landets demokratiska status räknas medelvärdet av de båda 

indexvärdena ut. Resultatet kan sedan placeras i en av följande kategorier: 1,0-2,5: fria länder, 3,0-5,0 delvis fria 

länder, samt 5,5-7,0 inte fria länder. Mocambique placerar sig sedan 1994 i gruppen delvis fria länder, vilka i 

denna studie refereras till som semi.demokratier.  Källa: Freedom House Freedom in Sub-Saharan Africa2009- a 

survey of political rights and civil liberties (2009), och Freedom House  Freedom House Freedom in the world: 

Mozambique (2010b) 

 

Historien exemplifierar utvecklingen i Mocambique. Korruptionen inom statsapparaten är 

mycket omfattande, detta trots att Guebuza lanserat en omfattande anti-korruptionskampanj. 
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Så sent som 2008 uppdagades att ett flertal höga statstjänstemän förskingrat 

mångmiljonbelopp, och insynen i de offentliga myndigheterna är lagstadgad men efterlevs 

dåligt. Medieklimatet har blivit bättre, men denna nyfunna pressfrihet avser inte journalister 

som utreder just korruption inom statsapparaten.
 128

 

 

Statens kapacitet undermineras av att Mocambique fortfarande är starkt beroende av utländskt 

bistånd för att klara av sina åtaganden. Situationen förvärras dessutom av den utbredda 

korruptionen. Att statsanställda generellt är underbetalda och dåligt utbildade, och att staten 

har bristfälliga resurser underminerar statens kapacitet ytterligare, och inbjuder till 

oprofessionella och odemokratiska metoder.
129

 De maktstrukturer som skapades under den 

inledande ekonomiska- och politiska omställningen lever kvar än idag. Speciellt 

privatiseringen av de statliga bankerna 1992-1996, då uppskattningsvis 400 miljoner 

amerikanska dollar gick upp i rök, har fortsatt att vara en het politisk fråga, och Carduso-

historien är bara ett exempel på hur människor som sökt sanningen undanröjts.
130

 

Mocambique har utvecklat en primitiv form av marknadskapitalism där direkt stöld, 

pengatvätt och illegal valutaväxling under transitionens början lett till en kamp mellan landets 

eliter, med anknytningar till den högsta politiska ledningen, vilka uppenbarligen inte skyr 

några medel för att upprätthålla sin ställning.
 131

 

 

 

 

3.8. Den senaste utvecklingen 2009-2010 

 

Freedom House indexet visar en nedgång för de politiska fri- och rättigheterna mellan 2009-

2010. Den medföljande rapport som förklarar denna tillbakagång har ännu inte publicerats, 

men Mocambiqueexperten Carrie Manning har beskrivit nedgången som ett resultat av 

FRELIMOs allt hårdare grepp om makten.
132

 Trots att modellen ger sken av en plötslig 

förändring hävdar hon att det handlar om en gradvis utveckling, där FRELIMO under två 

decennier genom sin starka ställning i parlamentet liksom oavbrutet innehav av 
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presidentposten lyckats påverka systemet till sin fördel. FRELIMO har inte behövt utnyttja 

brutala metoder såsom kränkningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna eller att slå ned 

oppositionen med våld, vilket låter påskina att Mocambique etablerat ett stabilt demokratiskt 

system.
133

 Lugnet verkar ha lagt sig i Mocambique; sedan 1994 har våld inte systematiskt 

missbrukats för politiska syften. Däremot har RENAMO vid upprepade tillfällen hotat med att 

upprätta en egen privatarmé vilken skulle kunna utgöra ett hot mot medborgarna och freden i 

landet om RENAMO beslutar sig för att inte längre delta i den demokratiska processen.
134

 

 

Det som har hänt är istället att FRELIMO systematiskt utnyttjat statens resurser för att 

förstärka sin egen ställning och hindra oppositionen. Förutom klassiska metoder som att 

utnyttja statens resurser till sina valkampanjer och styra över valmyndigheten, utnyttjas det 

ekonomiska övertaget för att stänga ute oliktänkande genom att göra partitillhörighet till ett 

krav vid tillträde till högre poster inom statsförvaltningen. Därtill har FRELIMOs majoritet i 

parlamentet utnyttjats för att skapa ett valsystem som är fördelaktigt för det egna partiet.
135

 

FRELIMO har även sökt stärka regeringens inflytande över parlamentet. Konstitutionen 

bygger på maktfördelning mellan de lagstiftande, verkställande och dömande organen. Den 

reviderades dock 2004 till förmån för den verkställande makten genom införandet av s.k. 

förordningslagar, vilket innebär att regeringsförordningar automatiskt blir lag om inte 

parlamentet opponerar sig mot dem under den session som följer deras publicering. 

Regeringens inflytande över rättsväsendet är också stort, speciellt eftersom det är dem som 

utnämner domarna.
136

  

 

Elestoral Institute of Southern Africa (EISA) som bevakade valet 2009 uttryckte skepsis kring 

den nationella valmyndigheten CNEs pålitlighet, opartiskhet och självständighet. Kritik har 

tidigare riktats mot den politiska utnämningen av dess representanter varför CNE numera 

består av en blandning av politiker och representanter från civilsamhället. Men utnämningen 

av dessa omgärdades av en mycket begränsad insyn. Invändningar gjordes också kring 

Konstitutionsrådets arbete. Detta kontrollerar vilka kandidater som får ställa upp i valen, och 

har auktoritet att utesluta dem som inte uppfyller de lagstadgade kraven. Inför valet 2009 

anmälde 9 personer sin kandidatur till presidentvalet, varav 6 diskvalificerades av den orsaken 

att de inte kunde uppvisa nödvändig dokumentation, eller för att denna var förfalskad. Till 
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parlamentsvalet diskvalificerades 10 partier på liknande grunder. 19 partier godkändes, varav 

de flesta enbart ställde upp i en eller ett fåtal valkretsar; enbart FRELIMO och RENAMO 

kandiderade i alla kretsar. EISA var särskilt kritiska till flera av diskvalifikationerna, och 

noterade att FRELIMO var enda partiet som fanns representerat i ett stort antal kretsar. 
137

 

 

EISA noterade även att rösträkningen och valadministrationen överlag var mycket ineffektiv 

och utdragen, vilket väckte misstankar om både misskötsel och direkt manipulation av 

resultaten. Valet gick dock huvudsakligen lugnt till, även om isolerade incidenter av våld och 

trakasserier rapporterades. Kritik riktades mot polisen som endera helt avstod från att agera i 

sådana situationer, eller agerade med stor likgiltighet.
138
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4. Analys och slutsatser 

 

Den första forskningsfrågan utreds i analysen genom att beskriva Mocambiques utveckling i 

förhållande till varje demokratiseringsfas steg för steg för att se var landet befinner sig i 

nuläget. Genom att besvara den första frågan på detta sätt kan samtidigt en problembild 

skapas utifrån Rustows faser, genom att se hur väl modellen följts, vilket den andra frågan 

berör. För att besvara vilka problem Mocambique har idag granskas alltså hur transitionen 

gått till, och Rustow kompletteras här med det afrikanska perspektivets påståenden. Sedan 

utreds Thomas Carothers två kritiska punkter, och avslutningsvis presenteras de 

sammanfattande slutsatserna utifrån frågeställningen. 

 

 

4.1. Transitionsperspektivet 

 

1.Nationell enighet är enda kravet för att demokratisering skall inledas. Om grupper 

söker utträde ur eller sammanslagning med en annan politisk gemenskap saknas 

nationell enighet. 

 

Den nationella enigheten i Mocambique kan ses som produkt av det portugisiska 

kolonialstyret eftersom den politiska gemenskapen inte föregick kolonialiseringen, utan 

snarare skapades som en reaktion mot denna. Trots att kraven för självständighet till en början 

kom från spridda grupper enades dessa sedan, och krävde självständighet som en samfälld 

grupp med stor folklig uppslutning under FRELIMOs ledarskap. Detta har med tiden inte bara 

hållit samman de många mocambikanska folken utan även givit FRELIMO en stark 

legitimitetsgrund, och närmast satt likhetstecken mellan den nationella enheten, staten och 

partiet.  

 

Inte sedan Eduardo Mondlane förkunnade att alla mocambikanska folk kämpade sida vid sida 

oberoende av etnicitet, geografisk hemvist eller religion, har nationalism proklamerats 

uppenbart för politiska syften. Den nationella enigheten har istället varit underförstådd på det 

sätt Rustow menar är mest gynnsamt, eftersom den då är naturlig, speciellt i ett land som 

Mocambique med en mycket heterogen befolkning.  
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De senare årens politiska utveckling har dock utan tvivel återigen lett till en ökad polarisering 

mellan de största politiska grupperna, och den geografiska uppdelningen mellan deras 

anhängare vilken etablerades redan under inbördeskriget, är fortfarande tydlig. Men någon 

delning av landet, eller anspråk på sådan, har aldrig varit aktuell. RENAMO hotade förvisso 

vid ett tillfälle med att bilda en egen regering i sitt norra-centrala fäste, men som en 

engångsföreteelse bör detta i första hand betraktas som ett politiskt utspel snarare än ett 

uttryck för en verklig nationell oenighet. Inte ens under krigets sista år då RENAMO hade 

kunnat etablera kontroll över autonoma områden utnyttjades denna möjlighet, vilket 

säkerligen hänger samman med partiets oklara politiska agenda. 

 

Den överhängande faran med det kvarvarande polariserade politiska klimatet är att det 

förstärks av de politiska institutionerna helt i enighet med Lijpharts resonemang kring 

olämpligheten för majoritetsdemokrati i ett heterogent samhälle. Det är naturligtvis inte någon 

tillfällighet att Mocambique tillämpar ett huvudsakligen majoritetsdemokratiskt system 

bestående av enpartiregeringar med stor makt gentemot parlamentet, icke-inkorporerade 

intressegrupper och i princip ett tvåpartisystem. Den enda aspekten som tyder på 

konsensusdemokrati är det proportionella valsystemet till parlamentsvalen, men detta har liten 

betydelse när FRELIMO uppenbarligen kan manipulera valen, exempelvis genom att utesluta 

andra partiers kandidater. Anledningen till att Mocambique har ett sådant system beror till att 

börja med att FRELIMO konstruerade de grundläggande demokratiska institutionerna innan 

fredsavtalet tecknats och således kunde skapa ett system som gynnade det egna partiet utan att 

behöva ta ställning till andra intressen eller preferenser. Genom sitt oavbrutna maktinnehav 

och allt starkare majoritet i parlamentsvalen har partiet dessutom kunnat styra över den 

fortsatta utvecklingen.  

 

Problemet är att ju djupare FRELIMO rotar sin maktställning och förstör möjligheterna för 

oppositionen, ju mer frustrerade blir dessa, och går denna utveckling tillräckligt långt kan de 

komma att förlora både tilltron till det demokratiska systemet och lojaliteten till den nationella 

gemenskapen. Ett lågt valdeltagande och sviktande tilltro till demokratin är tidiga indikatorer 

på en sådan utveckling. Mocambique besitter en farlig kombination av faktorer; den 

geografiska uppdelningen förstärktes genom det utdragna inbördeskriget, och den ideologiska 

skillnaden mellan partierna är liten. Risken är att partierna i ökande grad kan komma att 

samlas kring etnicitet och, eller geografisk hemvist. Speciellt farligt är detta mot bakgrund av 
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den överhängande antagonismen mellan de tidigare stridande parterna, och deras inneboende 

militära kompetens, eftersom konflikten lätt kan eskalera till ett nytt krig. 

 

SLUTSATS: Mocambiques nationella enighet har varit självskriven sedan befrielsekriget och 

självständigheten. Det utdragna inbördeskriget visade på en begynnande polarisering mellan 

etniska grupper i olika delar av landet, och denna splittring har fortlevt. Den underbyggs 

dessutom av ett majoritetsdemokratiskt system som missgynnar RENAMO och andra 

oppositionspartier. Om denna utveckling fortsätter finns en risk att både den nationella 

enigheten och den påbörjade demokratiseringen bryter samman.  

 

 

2.Förberedelsefasen består av en intensiv och utdragen polariserad politisk kamp som 

förs av två välförankrade grupper. Om grupperna är separerade geografiskt kan 

utfallet bli en delning av landet. 

 

FRELIMOs legitimitet, liksom den nationella enigheten, var alltså stark under befrielsekriget. 

Men efter att självständigheten uppnåtts ändrade rörelsen riktning, och grupper som inte 

delade de socialistiska visionerna började motsätta sig FRELIMOs styre. Detta blev upptakten 

till Mocambiques förberedelsfas eftersom nya intressegrupper skapades, och dessa samlades 

efter hand i en organisation; rebellgruppen RENAMO. RENAMO var till en början starkt 

beroende av utländskt stöd, men kom med tiden att få en stor nationell uppslutning, i takt med 

att missnöjet med FRELIMOs sociala revolution ökade. 

 

Konflikten mellan FRELIMO och RENAMO låg bakom inbördeskriget. Kriget motsvarar 

således den utdragna och oberäkneliga politiska kamp som utgör förberedelsefasen. Den 

nationella enigheten hotades aldrig under kriget. Konflikten handlade mycket typiskt om 

ekonomiska frågor, i första hand om huruvida landet skulle styras enligt en socialistisk 

planekonomi eller kapitalistisk marknadsekonomi, och inte om rivaliserande sub-nationella 

enigheter. Rebellgrupperna dirigerades förvisso till en början av grannländernas kapitalistiska 

regeringar, men syftet med deras inblandning var enbart knutet till ekonomiska och 

ideologiska intressen. De hotade således inte heller den mocambikanska enigheten, vilken var 

överordnad trots att den geografiska uppdelningen mellan FRELIMO och RENAMO blev allt 

tydligare under krigets gång. Detta eftersom de båda grupperna hölls samman på ideologiska 

snarare än etniska grunder. 
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SLUTSATS: Mocambiques förberedelsefas motsvaras av inbördeskriget då RENAMO växte 

fram som en ny politisk grupp som utmanade FRELIMOs ledarskap. Den nationella enigheten 

fortsatte att vara intakt genom kriget; trots utländsk inblandning och en tydlig geografisk 

uppdelning av de båda gruppernas sympatisörer inom landet var någon omställning av den 

nationella enigheten aldrig aktuell, möjligen undantaget RENAMOs offensiv då man mot 

slutet av 1980-talet sökte bilda en barriär mellan de FRELIMO- och RENAMO-kontrollerade 

områdena i Zambesidalen. Åtaliga massakrer av civila antydde dock på en växande 

antagonism som hade lite att göra med den ideologiska kampen, en antagonism som hängt 

kvar även efter kriget när den ideologiska distinktionen mellan FRELIMO och RENAMO 

minskat avsevärt. 

 

 

3.Beslutsfasen innebär att oppositionen accepteras. Ett eller flera beslut tas om att 

införa ett demokratiskt system, vilka bygger på förhandlingar och ömsesidiga 

eftergifter. 

 

Beslutsfasen inleddes i samband med att Joaquin Chissanos tillträdde som Mocambiques 

ledare, med en agenda för politiska och ekonomiska reformer. Det första formella beslutet 

togs 1989 när FRELIMO officiellt övergav den marxistisk-leninistiska läran och förband sig 

att införa ett demokratiskt styrelseskick genom att upprätta en ny konstitution och utlysa 

demokratiska val. Konstitutionen från 1990 fastställer åtagandet, och var därför ett mycket 

illustrativt steg i beslutsfasen. Ett minst lika viktig beslut var dock fredsavtalet 1992, vilket 

inte bara skapade fred utan även gav RENAMO status som ett fullvärdigt politiskt parti och 

på så vis lade grunden till en politisk opposition.  

 

Problemet med beslutsfasen i Mocambique var för det första att de viktigaste besluten togs av 

en enda politisk grupp, dvs. FRELIMO, som inte direkt behövde förhandla och kompromissa 

med andra grupper. Naturligtvis var beslutet indirekt påverkat av RENAMOs motstånd till 

FRELIMOs fortsatta maktinnehav, eftersom detta vilket ytterst manifesterade sig i kriget, 

minskade FRELIMOs stöd och tvingade dem att genomföra reformer. Men de inledande 

besluten togs ändå utan att direkt förhandla med RENAMO eller andra oppositionsgrupper, 

och FRELIMO kunde därför unilateralt ta de viktigaste besluten och således se till att 

utvecklingen gynnade det egna partiets ställning.  
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För det andra, och minst lika viktigt var FRELIMOs förfrågan om ekonomisk hjälp från väst, 

eftersom dessa ställde krav på liberalisering och demokratisering för att bevilja biståndet och 

såldes drev på utvecklingen. Sammantaget kan de båda processerna sägas ha föranlett 

beslutsfasen. Det är viktigt att påpeka att den utländska inblandningen var ett starkt incitament 

för demokratiseringen; RENAMO tilläts delta i fredsförhandlingarna som fullvärdig partner 

enbart mot ett löfte om att delta som ett valbart politiskt parti i det stundande demokratiska 

valet. För att skänka RENAMO det skydd som krävdes för att garantera gruppens ställning 

och säkerhet efter freden uppnåtts bekostade utländska bidragsgivare även rebellgruppens 

omskolning till politiskt parti, och FN-trupper säkerställde att fredsavtalet efterlevdes. De 

utländska givarna banade således vägen så de båda parterna kunde uppnå den ömsesidiga 

säkerhet som möjliggjorde såväl fredsavtalet som övergången till ett demokratiskt system. 

 

Beslutsfasen följer således inte helt och hållet Rustows modell, eftersom besluten om 

demokratisering inte enbart tillkom genom förhandlingar mellan de rivaliserande grupperna, 

utan till stor del berodde på utländska påtryckningar. Eftersom detta inte uppfattas som ett 

naturligt förfarande i en demokratiprocess kan det tänkas förklara vissa av demokratiseringens 

senare problem. RENAMO som tidigare kunnat samla stöd genom missnöjet mot FRELIMO 

saknade en samfälld politisk agenda, och trots en finansierad omskolning lyckades man dåligt 

i de demokratiska valen. En tänkbar förklaring är att RENAMO inte var redo att medverka i 

en demokratisk process. Mycket av RENAMOs legitimitet hade dessutom knutits till krigets 

konflikt, dvs. den ekonomiska ordningen. När marknadsekonomi infördes kunde RENAMO 

inte längre framföra sitt viktigaste krav; den substantiella konflikten försvann. Hade det inte 

varit för de utländska kraven på att RENAMO skulle delta i de demokratiska valen, hade 

förberedelsefasen därför troligtvis inte lett till en beslutsfas, helt enligt Rustows modell. 

 

SLUTSATS: Beslutsfasen genomgicks mellan 1985-1994, och kan ses som ett resultat av två 

parallella processer. För det första tvingades FRELIMO, vars stöd sviktade att acceptera att 

RENAMO utgjorde ett reellt hot mot dess fortsatta styrande, och valde därför att genomföra 

stora reformer. För det andra hade kriget och en misslyckad utvecklingspolitik ruinerat landet 

varför Chissano tvingades söka finansiellt bistånd. För att bevilja biståndet krävde de 

internationella finansiella institutionerna genomgripande politiska och ekonomiska reformer 

vilket manade på beslutsfasen. Beslutsfasen avviker från Rustows modell på två viktiga 
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punkter: 1) betydande incitament kom från externa aktörer, och 2) de inledande besluten 

fattades inte genom kompromisser utan unilateralt av den styrande gruppen. 

 

4.Tillvänjningsfasen innebär att beslutet om demokratisering implementeras genom att 

viktiga frågor löses med demokartiska medel, och politiska partier skapas med 

förankring hos folket. Om detta misslyckas mister demokratin legitimitet. 

 

Det första demokratiska valet som hölls 1994 markerade slutet på beslutsfasen, eftersom 

förhandlingarna mellan elitgrupperna då lett till ett etablerande av grundläggande 

demokratiska institutioner och processer. Tillvänjningsfasen inleddes därefter. Under de 

första åren var utvecklingen mycket positiv. De politiska konflikterna hanterades inom ramen 

för det demokratiska systemet, till och med när det hettade till och RENAMO anklagade 

FRELIMO för valfusk kunde detta lösas genom förhandlingar, vilket lät påskina att den 

mocambikanska politiken inte längre var ett nollsummespel, där FRELIMO dikterade 

villkoren. 

 

Men den demokratiska utvecklingen har sedan varit mycket tvetydig, och kan i bästa fall 

betraktas som långsam, i värsta fall regredierande. Medborgarnas tilltro till det demokratiska 

systemet har sjunkit istället för att öka under de senaste åren. Detta strider mot 

tillvänjningsfasens logik som ett fördjupande av demokratin samtidigt som misslyckanden 

utgör en naturlig del i upplärningsprocessen. 

 

Det ekonomiska efterkrigsprogrammet har förbättrat ekonomin, men dessa framsteg har inte 

på ett tillfredsställande sätt kunnat omvandlas till en förbättrad levnadsstandard för 

befolkningen som är till stor del är fastlåst i strukturell underutveckling. En besvikelse inför 

politikens oförmåga att förbättra situationen för medborgarna är säkerligen en förklaring till 

den låga tilltron till demokratin som konstaterats under de senaste åren. Men ekonomiska 

frågor är som Rustow säger inte de mest avgörande, och trots besvikelserna har den 

ekonomiska situationen förbättrats och staten visat en genuin satsning på 

fattigdomsbekämpning.  

 

Det ekonomiska rekonstruktionsarbetet har inte motsvarats av ett liknande socialt program, 

ingen reell försonings- eller integrationspolitik har förts, och den politiska gemenskapens 

medfödda fel som Rustow talar om har visat sig problematiskt. Utifrån FRELIMOs 
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konstruktioner av ett huvudsakligen majoritetsdemokratiskt system skapades just den typ av 

polarisering i politiken som Lijphart varnar för. Vinnaren-tar-allt systemet har oavbrutet 

utestängt RENAMO och den resterande oppositionen från effektivt deltagande i den politiska 

beslutsprocessen, och tvingat dem att förlita sig på utsikten för maktskifte för att kunna 

påverka. Det majoritetsdemokratiska systemet som sådant är utan tvivel en mycket stor del av 

orsaken till det låga valdeltagandet, speciellt eftersom sådana system tenderar att ha ett lägre 

valdeltagande än konsensusmodellen. Problemet är att FRELIMO dessutom, genom att på 

flera sätt manipulera valen och påverka de politiska institutionerna, sett till att utsikterna för 

ett sådant maktskifte varit mycket små. Genom att FRELIMO konsoliderat sin maktposition 

har många grupper mist sina chanser för att utöva inflytande. Detta är speciellt allvarligt 

eftersom den politiska konflikten kommit att baseras på etniska och geografiska 

samhörigheter snarare än ideologi och medborgarnas partitillhörighet är väldigt fastlåst, 

varför en stor del av befolkningen effektivt utestängs från inflytande över de 

samhällsangelägenheter som berör dem. 

 

SLUTSATS: Mocambique befinner sig sedan 1994 i tillvänjningsfasen. Men utvecklingen som 

till en början var mycket lovande, då politiska beslut och konflikter hanterades inom de 

demokratiska spelreglerna, har senare varit mycket långsam. Det beror på politikens oförmåga 

att förbättra medborgarnas situation, liksom en liten förmåga för medborgarna att påverka 

politikens form och innehåll. Detta har lett till att den demokratiska legitimiteten sjunkit. 

Detta i kombination med ett majoritetsdemokratiskt system har gett ett mycket lågt 

valdeltagande. Faran är överhängande för en fördjupad konflikt mellan olika etniska och 

geografiskt placerade grupper, som kan komma att underminera hela det demokratiska 

systemet. 

 

 

4.2. Det afrikanska perspektivet 

 

1. Om ett oppositionsparti i det första flerpartivalet får minst 1/3 av platserna i 

parlamentet alternativt om den samlade oppositionen hindrar att den sittande 

regeringen vinner en stor majoritet förstärks deras position inför framtida val. 

 

RENAMO lyckades väl i de båda första valen och utgjorde då ett reellt hot mot FRELIMO 

även om de inte lyckades vinna. De erövrade mer är 1/3 av rösterna i båda de första valen. 
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Efter dessa val som visade en relativt jämn fördelning mellan partierna har FRELIMOs 

övertag sedan växt kontinuerligt. Inte heller det nya partiet MDM har kunnat hävda sig mot 

FRELIMO. MDMs tillkomst genom utträde ur RENAMO har ytterligare försvagat i första 

hand RENAMO men också indirekt hela oppositionen, medan FRELIMOs övertag fortsatt att 

öka.  

 

Det är utan tvekan så att FRELIMO är mycket populära i Mocambique, inte minst visar 

valresultaten att detta är fallet. Men denna popularitet kan åtminstone delvis ses som en 

produkt av begränsade valmöjligheter. Oppositionen är splittrad och har inte lyckats 

presentera något reellt politiskt alternativt, utan förlitat sig på missnöjet mot FRELIMO. 

Dessutom har FRELIMO genom sitt oavbrutna maktinnehav och den neopatrimoniala 

maktstrukturen kunnat manipulera valen till sin fördel. 

 

SLUTSATS: I Mocambique förefaller inte oppositionens framgångar i det första valen haft 

denna inverkan, vilket bör tolkas som att andra faktorer avlett utvecklingen. Dessa faktorer 

innefattar såväl direkt manipulation av valresultaten till FRELIMOs fördel, som inre splittring 

bland oppositionen. 

 

 

2. I de länder där de första demokratiska valen resulterar i maktskifte blir den 

demokratiska utvecklingen starkare genom uppkomsten av nya politiska aktörer och 

organisationer. Det ökar även parlamentet och rättsväsendets maktposition och 

självständighet i förhållande till presidenten. 

 

RENAMOs oförmåga att vinna över FRELIMO i det första valet kan på detta sätt betraktas 

som en nyckelhändelse som kom att påverka den senare utvecklingen. Av politiska aktörer 

och organisationer som uppstått sedan dess har enbart MDM och dess ledare Daviz Simango 

verkligen lyckats slå sig in på den nationella politiska arenan. Men MDMs tillkomst genom 

separation från RENAMO bör i första hand betraktas som ett uttryck för splittring inom 

oppositionen snarare än att en genuint ny politisk grupp framträtt. Denna splittring baseras på 

personliga konflikter, vilket inte minst kommit till uttryck i mordförsöket på Simango som 

RENAMOs ledare Dhklama anklagats för att ligga bakom. En splittrad opposition förbättrar 

heller inte utsikterna för maktskifte, utan har istället stärkt FREMIMOs ställning och således 

ytterligare skadat demokratin. 
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I fråga om maktfördelningen mellan de olika organen har FRELIMOs starka majoritet i 

parlamentet medvetet utnyttjats för att stärka det egna partiets ställning genom att driva 

igenom reformer som stärker presidenten och regeringens makt i förhållande till parlamentet. 

FRELIMO har även ett stort inflytande över rättsväsendet genom att regeringen, som 

oavbrutet bildats av FRELIMO, har rätten att utnämna domare. Sådana fördelar skulle 

förvisso överföras till vilket parti som än bildar regering, men FRELIMOs manipulation av de 

demokratiska valen gör ett maktskifte mycket osannolikt.   

 

SLUTSATS: Det är förvisso omöjligt att veta hur utvecklingen skulle ha sett ut om RENAMO 

lyckats övervinna FRELIMO i det första valet. Det som kan konstateras är dock att 

FRELIMO vann detta viktiga val och fick fortsätta att styra Mocambique, och har fortsatt att 

göra det ända sen dess. Få nya politiska aktörer och organisationer har uppkommit, och 

maktbalansen mellan de olika statsorganen har förskjutits till förmån för presidenten och 

regeringen, vars makt är mycket stor. 

 

 

3. Personbaserade konflikter, svaga partier och patron-klientrelationer gör demokratin 

svag i dess inledande skeden. Det kan leda till etnisk polarisering, beröva parlamentets 

handlingsförmåga eller fullständigt underminera det demokratiska styrelseskicket. 

 

Mocambique är ett typexempel på ett land med svaga oppositionspartier, vilket utan tvivel 

förbättrar chanserna för ett så pass väletablerat parti som FRELIMO, vilket dessutom har en 

stark legitimitetsgrund som Mocambiques befriare från kolonialismen. Patron-

klientförhållandena som är en del av det afrikanska arvet och enpartistaternas logik, med 

rötter i kolonialeran, kom att få ännu större betydelse i Mocambique. Detta eftersom 

korruptionen tilläts växa sig mycket stor under den simultana ekonomiska och politiska 

liberaliseringen som föregick demokratiseringen, då eliterna såg till att förskansa sig bäst de 

kunde. Korruptionen är ännu mycket utbredd, och politiker kan genom utnyttjandet av 

offentliga resurser försäkra sin maktställning genom omfattande nätverk av klienter. Parallellt 

med det formella demokratiska systemet existerar ett informellt nätverk uppbyggt enligt rent 

odemokratiska normer, och det senare underminerar det förra. 
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Övergången till demokrati och marknadsekonomi tog udden ur den tidigare ideologiskt 

baserade konflikten som förelåg under förberedelsefasen. De politiska partierna har närmat 

sig varandra ideologiskt, och för att skilja dem åt har andra faktorer fått ta vid. Speciellt 

oppositionspartierna har känt av denna förlorade legitimitetsgrund, och ihop med att deras 

stöd är tydligt geografiskt avgränsat finns risk för att politiken kan komma att utvecklas från 

begynnande etnisk polarisering till stora etniska motsättningar. Minnen av kriget, och 

incidenter av våldshandlingar och trakasserier kan mycket enkelt användas för ett sådant 

syfte, speciellt om RENAMO gör verklighet av hotet att bilda en egen privatarmé. 

 

SLUTSATS: Mocambique utgör ett typexempel på hur personbaserade konflikter, svaga 

partier och förhärskande patron-klientrelationer motarbetar och försvagar demokratin. Alla de 

potentiella fallgroparna hotar med att förstöra den än så länge svaga demokratin. Begynnande 

tecken på en sådan utveckling har registrerats: parlamentet har lamslagits när RENAMO vid 

flera tillfällen bojkottat eller stört sammanträden, och den etniska polariseringen är 

tilltagande, vilket på sikt kan hota hela det demokratiska systemet. 

 

 

4. Styrande grupper som känner sig starka i sin position gör inte eftergifter för 

demokratisering. Mest fördelaktigt är kraftfulla påtryckningar från en legitim och icke-

militant opposition. 

 

I Mocambique fanns förstås ingen möjlighet för fredliga demokratiska påtryckningar under 

förberedelsefasen eftersom landet befann sig i krig. Oppositionen samlades istället inom 

RENAMOs militära organisation. Det är dock tydligt att de demokratiska reformerna 

initierades i ett läge då FRELIMOs ställning kommit att hotas genom det försämrade 

ekonomiska tillståndet, och det sviktande folkliga stödet. I ett annat läge hade partiet inte gjort 

de nödvändiga eftergifterna som beslutsfasen kräver. Denna situation kan relateras till Robert 

Dahls modell över ömsesidig säkerhet. Kostnaderna för FRELIMO för att undertrycka 

RENAMO växte när deras egna stöd sjönk och RENAMO blev allt starkare. Kostnaderna för 

att tolerera RENAMO sjönk förvisso inte så länge kriget varade, men FRELIMO kunde 

genom att unilateralt genomföra de största reformerna utforma ett demokratiskt system som 

gynnade det egna partiet, och således sänka kostnaderna för tolerans. Dessutom blev det allt 

tydligare att den socialistiska planekonomin misslyckats även bland FRELIMOs anhängare, 

vilket föranledde ett paradigmskifte inom partiet som innebar ett ideologiskt närmande till 
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RENAMO. Således minskade konflikten mellan de båda grupperna och tecken på en 

begynnande ömsesidig säkerhet kunde urskiljas. Problemet var emellertid att kriget fortsatte, 

och omöjliggjorde ett verklig implementerande av det demokratiska systemet. Fredsavtalet 

kan i detta ljus ses som beslutsfasens vikigaste händelse eftersom det föregicks av omfattande 

förhandlingar om hur Mocambique skulle styras i framtiden.  

 

Rustow har inga reservationer mot att den politiska kampen under förberedelsefasen förs med 

väpnade medel, han noterar tvärtom att krig kan vara en utlösande faktor för demokratisering. 

Ett problem i Mocambique där de före detta stridande parterna numera utgör de viktigaste 

politiska partierna är dock att spänningarna från kriget lever kvar, om än i begränsad 

omfattning, och försvårar den demokratiska processen. Våldshandlingar och trakasserier 

strider direkt mot de demokratiska principerna, men är närmast naturliga efter väpnade 

konflikter, varför det faktum att Mocambiques förberedelsefas genomgicks med väpnade 

medel kan antas försvåra demokratiseringen. Ett annat tecken på krigets försvårande effekt är 

att RENAMO som skapades för militära syften har haft mycket svårt att efter krigets slut 

verka i det demokratiska systemet. Den militära organisationsstrukturen finns kvar inom 

partiet och den politiska agendan grundas i första han på ett missnöje med FRELIMO snarare 

än ett påtagligt politiskt alternativ. Dessutom har FRELIMO genom sitt ideologiska närmande 

till RENAMO undanröjt partiets viktigaste legitimitetsgrund. 

 

SLUTSATS: Eftersom Mocambiques förberedelsefas utspelade sig i form av ett utdraget krig 

fanns ingen direkt möjlighet för fredliga demokratiska påtryckningar. Det kan ändock 

konstateras att FRELIMO inledde den demokratiska transitionen under en period då gruppens 

ställning hotades; det är mycket osannolikt att de annars skulle ha förberett sådana reformer. 

 

 

5. Satens kapacitet att åstadkomma verklig förändring är nära sammankopplad med 

dess legitimitet och därför en förutsättning för demokratisering. 

 

Statens kapacitet handlar om både ekonomiska resurser och politisk förmåga. Den 

mocambikanska statens kapacitet begränsas av stora utvecklingsproblem och ett starkt 

beroende av utländskt bistånd. I likhet med den generella bilden van de Walle målar upp av 

Afrika är den mocambikanska statsadministrationen bemannad av underutbildad personal, 

ofta tillsatta genom personliga kontakter snarare än meriter, och korruptionen är mycket 
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utbredd. Sådana problem underminerar definitivt statens kapacitet, och sänker politikernas 

anseende. Följden blir att befolkningen mister tilltron för det demokratiska systemet, eftersom 

de inte upplever att staten gynnar deras intressen. Inte minst den ekonomiska återhämtningens 

oförmåga att generera en högre välfärd för befolkningen, vilken betraktas som ett resultat av 

korruptionen, visar på detta samband.  Det kan tolkas som att Mocambique saknar den 

grundläggande statskapaciteten som krävs för fördjupad demokratisering. 

 

SLUTSATS: Den mocambikanska statens kapacitet försvagas av bristfälliga ekonomiska och 

mänskliga resurser. Denna svaga kapacitet förvärras av ett starkt och ihållande ekonomiskt 

beroende av utländskt bistånd. Resultatet av denna bristande kapacitet och oförmågan att 

förbättra situationen för medborgarna gör att dessa mister förtroendet för demokratin, en 

utveckling som indikeras exempelvis i ett mycket lågt valdeltagande; medborgarna utnyttjar 

inte sin rätt att rösta eftersom de inte upplever att de har någon möjlighet att påverka 

politiken. 

 

 

6. Före detta enpartistater blir svårare att demokratisera ju längre det tidigare partiet 

suttit vid makten och ju mer regimen personifierats av en speciell ledare, mycket av 

legitimiteten är direkt knuten till ledaren och därför ökar chanserna för 

demokratisering om ledaren byts ut. 

 

Att FRELIMO innehaft makten i Mocambique oavbrutet sedan 1975 kan anses vara en 

mycket försvårande omständighet för Mocambiques demokratisering, eftersom FRELIMO 

kommit att personifiera statsmakten. I brist på verkligt maktskifte kan även ett personskifte 

inom maktblocket ses som ett framsteg, varför Joaquin Chissanos avträde väckte stora 

förväntningar.  

 

I valet 1999 då Chissano fortfarande kandiderade var röstfördelningen dock relativt jämn 

mellan honom och Dhklama. Efter att Guebuza tog över växte FRELIMOs övertag ordentligt, 

i samband med att valdeltagandet sjönk kraftigt. Det är osannolikt att Guebuzas popularitet 

var så pass mycket större att han för egen maskin lyfte partiet till dessa höjder. Allt mer 

omfattande anklagelser om valfusk tyder istället på att Guebuza sökt kompensera för den 

legitimitet han till skillnad mot Chissano saknat, genom att manipulera resultaten och på så 

sätt säkerställa partiets fortsatta maktställning. Detta skulle då kunna förklara varför valen 



59 

kommit att omgärdas av tilltagande istället för minskande fusk, vilket enligt tillvänjningsfasen 

borde vara fallet efter fyra valomgångar. Det är dessutom mycket troligt att det låga 

valdeltagandet spelade honom i händerna, eftersom det tenderar att vara opposionsanhängare 

med bristande tilltro till möjligheterna för maktskifte som låter bli att rösta. 

 

SLUTSATS: Även om mycket av FRELIMOs legitimitet var direkt knuten till Chissanos 

ledarskap ledde hans avhopp inte till en förbättrad demokrati, utan de nästkommande valen 

kritiserades istället för tilltagande fusk, och den generella demokratiska utvecklingen varit 

nedslående. Detta kan tolkas som ett försök från Guebuza att kompensera för den legitimitet 

han saknar och upprätthålla partiets och sin egen maktställning. 

 

 

4.3. Det kritiska perspektivet 

 

1. Den tredje demokratiseringsvågen har resulterat i många semi-demokratier som 

befinner sig i en politisk gråzon. I Afrika styrs dessa ofta genom dominant maktbalans, 

en stabil regimtyp som balanserar den styrande gruppens makt genom noga avvägt 

opposition. 

 

Utvecklingen i Mocambique stämmer väl med Carothers beskrivning av dominant 

maktbalans. Demokratiska institutioner existerar, liksom en politisk opposition. Men politiken 

domineras fortfarande av en enda politisk grupp; FRELIMO som haft makten i Mocambique 

oavbrutet sedan introduktionen av demokratiska val, och utsikterna för att ett maktskifte ska 

inträffa är mycket små; utvecklingen går istället emot en allt större majoritet för FRELIMO i 

valen.   

 

Mocambique har erhållit ett gott anseende internationellt på grund av sitt stora reformarbete 

och berömts framförallt för sin goda ekonomiska utveckling och resursinriktningar på 

fattigdomsbekämpning. Kritiken mot valfusk har inte varit hård, utan snarare förlåtande för ett 

land i återuppbyggnad efter ett långdraget krig, även om tonen hårdnat något efter de två 

senaste valen, då förväntningarna varit högre samtidigt som valfusket upptrappats. 

Mocambique utmärker sig genom avsaknaden av öppna demokratiska försyndelser och 



60 

uppenbara kränkningar av civila- eller politiska fri- och rättigheter. Men befolkningen låter 

sig inte luras av detta; förtroendet för demokratin har sjunkit istället för att öka under 

tillvänjningsfasen vilket är anmärkningsvärt. Ändå förekommer inte stora påtryckningar för 

demokratiska reformer, eftersom medborgarna trots allt har rätt att rösta i val som inte 

upplevs som öppet riggade, vilket talar för att FRELIMO faktiskt lyckas upprätthålla sin 

maktposition enligt dominerad maktbalans.  

 

Eftersom varken Rustow eller Carothers ger några tydliga tidsramar för hur lång tid en 

demokratisering får ta respektive hur länge ett land bör styras enligt logiken för dominerad 

maktbalans för att tillståndet ska betraktas som tillräckligt stillastående för att utgöra en 

avvikelse från transitionen kan inget tydligt svar ges på frågan om var Mocambique befinner 

sig. Det som kan konstateras är dock att det är mycket svårt för ett land att ta sig ur detta 

tillstånd. Detta knyter an till Robert Dahls uppfattning om hur demokratisering idag är mer 

svårgenomförligt än tidigare just för att semi-demokratiska system upprätthålls genom en hög 

politisk inklusion i kombination med låg konkurrens, varför en enda grupp kan komma att 

dominera systemet. Denna grupp rotar sig sedan genom att utnyttja systemet till sin fördel, 

något som FRELIMO varit expert på med början redan under beslutsfasens unilaterala 

konstruerande av de demokratiska institutionerna liksom det nätverk av patron-

klientförhållanden som skapades under den ekonomiska reformeringen och den stora 

tillströmningen av utländskt bistånd. 

 

SLUTSATS: Mocambiques system är mycket tydligt utformat enligt Carothers dominerad 

maktbalans-logik, vilket hindrar den fortsatta demokratiseringen. Utan tidsramar eller 

fastställda tempon för att avgöra om demokratiseringen är pågående eller har stagnerat är det 

dock omöjligt att avgöra om dominerad maktbalans är ett kroniskt syndrom eller enbart ett 

hinder bland andra i demokratiseringen. 

 

 

2. Statsbyggande är svårt att uppnå jämsides med demokratisering, eftersom 

makthavarnas invigelser direkt motarbetar demokratisk makt- och resursfördelning. 

 

Återuppbyggnaden av ett krigshärjat land i samband med stora politiska och ekonomiska 

reformer kan liknas med de svårigheter som Carothers menar finns då statsbyggande och 

demokratisering ska utföras simultant. Det är två till synes paradoxala processer där eliternas 
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chanser att befästa sin egen ställning såväl ekonomiskt som politiskt genom direkt 

odemokratiska medel växte medan riskerna för ett sådant förfarande var låga eftersom de 

demokratiska spelreglerna inte hunnit etablerats. Den kaosartade situation som föregick 

Mocambiques beslutsfas kom därför att hämma den demokratiska utvecklingen och kan 

liknas med Rustows uppfattning om att en alltför snabb och omfattande utveckling närmast 

lamslår ett land. Detta är säkerligen av speciell vikt i ett land som Mocambique där de tidigare 

eliterna med kännedom om systemet och tillgång tillresurserna kunde förstärka sin 

maktställning samtidigt som den enda egentliga oppositionen utgjordes av en militär 

organisation vars legitimitet var starkt knuten till kriget. 

 

Den stora tillströmning av utländskt kapital som omgärdade beslutsfasen förstärkte denna 

utveckling, eftersom den motiverade eliterna till korruption, speciellt i det inledande skedet 

när den politiska kontrollen var liten. Det förefaller som att biståndsgivarna och de 

internationella finansiella institutionerna kraftigt övarskattade ledarnas demokratiska 

åtaganden. Dessa var inte tillräckligt starka för att överstiga impulsen att utnyttja situationen 

till sin egen fördel.  

 

SLUTSATS: Statsbyggnaden motsvaras i Mocambiques fall av återuppbyggnaden efter kriget. 

Att hela det ekonomiska systemet skulle reformeras samtidigt som demokratiska institutioner 

skulle införas i ett land utan demokratiska traditioner förstärkte svårigheterna i transitionen. 

Det är uppenbart att invigelserna hos den styrande eliten, dvs. FRELIMO faktiskt motarbetade 

demokratiseringen eftersom dessa sökte stärka sin egen ställning i ett klimat då framtiden var 

osäker. Möjligheterna för framförallt privat utnyttjande och ackumulerande av ekonomiska 

resurser ökade medan riskerna minskade för sådant förfarande. Detta lade grunden till 

omfattande korruption och maktmissbruk, vilket liksom i många andra afrikanska stater, är ett 

av de största problemen för Mocambiques demokratisering än idag. 

 

 

 

4.4. Sammanfattande slutsatser 

 

Var befinner sig Mocambique för närvarande i förhållande till Dankwart Rustows fyra 

demokratiseringsfaser?  
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Mocambique befinner sig sedan de fösta demokratiska valen hölls 1994 inom 

tillvänjningsfasen. Den mocambikanska nationella enigheten har existerat sedan 

befrielsekriget. Demokratiseringen initierades genom förberedelsefasen som utspelade sig i 

form av den långa och intensiva konflikten mellan det statsbärande partiet FRELIMO och 

rebellgruppen RENAMO under inbördeskriget. Beslutsfasen genomgicks sedan mellan 1985-

1994 då en serie viktiga händelser med början av FRELIMOs beslut att bryta med marxism-

leninismen, skapandet av en demokratisk konstitution, fredsavtalet och slutligen det första 

valet 1994 som bekräftade införandet av formella demokratiska institutioner och processer.  

 

 

Vilka problem och specifika händelser under transitionen kan enligt Rustow och van de 

Walles antaganden hjälpa till att förklara den långsamma och närmast avstannade 

demokratiska utvecklingen idag?  

 

Enligt Rustows modell kan den utdragna demokratiseringen härledas till ett fåtal faktorer 

under beslutsfasen. Viktiga incitament till demokratiseringen från externa aktörer vilket 

skyndade på utvecklingen och möjliggjorde för den ledande gruppen att unilateralt 

introducera de största förändringarna vilka därmed inte föregicks av ömsesidiga eftergifter. 

Denna utveckling beror till stor del på att kriget omöjliggjorde fredliga påtryckningar vilket 

försvårade förhandlingarna.  

 

På dessa grunder förstärkte FRELIMOs möjligheter att konsolidera sin dominerande 

maktposition inför demokratiseringen. Andra faktorer som förstärkte utvecklingen var: 1) 

oppositionens misslyckande att få till stånd maktskifte i det första valet 2) förhärskande 

personbaserade konflikter, svaga partier och patron-klientrelationer 3) en svag statskapacitet 

utan möjlighet att åstadkomma påtagliga förändringar 4) medveten manipulation från 

FRELIMOs sida för att kompensera för legitimitetsgapet efter Joaquin Chissanos avgående.  

 

 

Förefaller Mocambique befinna sig i demokratisk transition eller bör den rådande 

ordningen betraktas som mer beständig?  
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Det skulle kunna vara så att det är för tidigt att utvärdera den tredje demokratiseringsvågen, 

åtminstone antyder Rustow och Dahls diskussioner om tidsperspektiv detta. Men eftersom 

Rustow inte ger några tydliga tidsramar för vilket tempo en demokratiseringsprocess bör ha 

för att betraktas som pågående, eller ens någon tillämpbar uppskattning av hur lång tid en 

demokratisering beräknas tas är det omöjligt att uttala sig om Mocambique befinner sig i 

pågående transition. Detta har naturligtvis varit ett problem för Carothers när han kritiserat 

perspektivet, och han har heller inte kunnat presentera motsvarande modeller för när ett land 

bör anses ha avvikit från demokratiseringen och istället utvecklat en mer beständig semi-

demokratisk regim.  

 

I avsaknaden av sådana referenser blir alla försök att besvara frågan mycket spekulativa, och 

de båda teorierna förefaller inte vara ömsesidigt uteslutande. Det som däremot kan konstateras 

är att Rustows modell är mycket hållbar eftersom han hävdar att baksteg och avstannanden är 

naturliga delar av en demokratiseringsprocess, och således värjer sig mot den typ av kritik 

som Carothers lägger fram. På dessa grunder bör det förvisso inte slutledas att Mocambique 

utvecklat en semi-demokratisk regim vilken avstannat demokratiseringen. Däremot kan 

Mocambique konstaterats ha etablerat en semi-demokrati utifrån dominerad maktbalans-

logiken inom ramen för en pågående demokratiseringsprocess. Denna logik försvårar 

uppenbart den fortsatta demokratiseringen men omöjliggör den inte. 

 

 

Kan Mocambiques utmaningar bäst förklaras inom ramen för transitionsperspektivet, 

eller bör de istället utifrån Carothers resonemang betraktas som en kritik mot detta 

perspektiv? 

 

Det tycks inte som att Carothers kritik utgör en egentlig motpol till Rustow eller van de 

Walle, hans bidrag tjänar snarare som en varning för andra som uppenbart misstolkat 

transitionsperspektivets budskap. Bortsett från Rustows mer övergripande modell skiljer sig 

Van de Walle och Carothers huvudsakligen genom sin grundinställning till de senare årens 

utveckling. Medan Carothers utifrån sin mer negativa syn pekar på riskerna med att tolka 

halvdana demokratiseringsformer som faktiska framsteg menar den mer positiva Van de 

Walle att semi-demokratier är att föredra framför fullkomligt odemokratiska regimer, trots att 

det är ett svårfrånkomligt stadium.  
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På dessa grunder kan konstateras att Mocambiques status som semi-demokrati kan ses som ett 

övergångsstadium, men samtidigt ett som är mycket svårt att ta sig ur. Mocambique utgör 

således varken ett bevis på transitionsperspektivets giltighet eller en kritik mor detta. Om 

något visar utvecklingen i Mocambique att de båda perspektiven kan samverka, och 

utvecklingen i landet bör därför inte tolkas som en kritik mot transitionsperspektivet. 

 

 

4.5 Avslutande diskussion 

 

Demokrati har blivit den grundläggande legitimitetsgrunden för politiska regimer i vår tid. Få 

ledare framställer sig längre som öppet odemokratiska; till och med uppenbara diktatorer gör 

anspråk på den demokratiska statusen. De har lärt sig att bemästra demokratisk retorik, och 

infört formella demokratiska processer i sina respektive stater. Men retoriken består av tomma 

ord, och funktioner som regelbundna val är meningslösa, eftersom den styrande gruppen inte 

möter någon faktisk opposition, och valen således inte kan resultera i maktskifte. Det är denna 

verklighet som Afrikas semi-demokratier representerar. 

 

Politiska ledare har visat sig mycket kreativa i sina metoder för att tämja demokratins 

oförutsägbarhet. Utmaningen är mycket enkelt uttryckt att uppträda som att man efterlever 

demokratiska principer, och samtidigt kraftigt begränsa demokratin för att undvika risken att 

förlora sin maktställning. Det är en balansgång som utgår från noga uträknade nytto-kostnads-

analyser från de styrande gruppernas sida, vilket stämmer väl med Thomas Carothers 

beskrivning av dominerad maktbalans. Denna typ av medvetna strategier hos de ledande 

politikerna förstör i många fall möjligheterna för en initierad demokratisering att leda till att 

verkligt folkstyre. Mocambique utgör ett mycket tydligt exempel på denna utveckling. 

FRELIMO spelar den strategiska rollen väl, och deras övertag stärks ytterligare genom 

RENAMOs uppenbara oförmåga att verka som politiskt parti i ett demokratiskt system.  

 

Problemet med en sådan utveckling är att länder där makten inte utgår från folket, vilket är 

demokratins grundsats, iscensätter skenbara demokratiska processer. Sådana processer, hur 

bristfälliga de än må vara i ett inledande skede, anses visa på ett engagemang för 

demokratisering och förbättrar landets anseende inom det internationella samfundet. 

Problemet med transitionsperspektivet tycks vara en övertro på att demokratiska transitioner, 

så snart de kommit så långt som till beslutsfasen och demokratiska val införts, fortsätter att 
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utvecklas mot konsoliderade demokratier närmast automatiskt. Detta resonemang kan inte 

direkt utläsas ur Rustow eller van de Walles teorier, men tycks vara den gängse uppfattningen 

hos dem som arbetar med demokratifrämjande och internationellt bistånd; när ett land som 

Mocambique väl etablerat sig som ett transitionsland med engagemang för demokratisk 

utveckling kan landet leva på denna utnämning under lång tid. 

 

Som Mocambique visar öppnade de tidiga liberaliserings- och demokratiseringsreformerna 

för förbättrade relationer med västvärldens demokratier, och resulterade i ett stort ekonomiskt 

startpaket. Detta fick, som Joseph Hanlon diskuterat, istället motsatt effekt eftersom det 

stärkte eliternas maktställning och gjorde det möjligt för FRELIMO att konsolidera sin egen 

maktposition inför övergången till demokrati. Mocambiques demokrati har sedan dess enbart 

kunna fördjupas i den mån det gynnat FRELIMO. Detta är en fullständigt paradoxal situation 

eftersom demokrati innebär förutsägbara processer med oförutsägbara utfall, och FRELIMO 

kommer så länge utfallet är osäkert inte tillåta en fördjupad demokratisering. 

 

Denna utveckling förstärks genom avsaknaden av en internationellt erkänd 

demokratidefinition med universell tillämpning. Demokratins innebörd lämnas till subjektiva 

tolkningar. I Afrika uppfattas demokrati ofta som synonymt med flerpartisystem, och ledarna 

kan paradoxalt nog genom att utlysa val legitimera sin egen oförändrade maktställning. 

Carothers berör därför en viktig punkt när han kritiserar missbruket av termen demokrati. 

Begrepp som semi-demokratier är principiellt oriktiga eftersom de talar om hybridformer som 

en slags demokratier; de skulle lika gärna kunna betraktas som semi-icke-demokratier. Som 

teoretiska arbetsdefinitioner är de dock användbara för att förstå, inte så mycket graden av 

utveckling, men skillnaden bland olika typer av icke-demokratiska system. 

 

Skillnaden mellan demokratisering och demokrati kan dock inte nog betonas. Det leder oss 

tillbaka till Robert Dahls distinktion mellan demokratiska ideal och polyarkiska realtyper. 

Polyarkier kan förvisso inrymma olika variationer i utformningen av politiska regimer, vilket 

också är en del av styrkan hos begreppet. Men sett till olika länders förutsättningar är det 

uppenbart att de olika demokratiformerna inte alls är likvärdiga. I länder som Mocambique 

med en uppsjö av subnationella enigheter kan enbart konsensusdemokrati leda till verkligt 

folkstyre, medan majoritetsdemokrati är dömt att resultera i en majoritetens diktatur. En 

majoritetsdemokrati kanske i ett sådant land uppfyller polyarkins krav, men kommer aldrig att 

motsvara det demokratiska idealet. Freedom Houses index vilka i hög grad baseras på Robert 
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Dahls polyarkidefinition förefaller under sådana förutsättningar vara ett otillräckligt 

mätverktyg för att uppskatta graden av demokratisering, och bör kompletteras med indikatorer 

som tar hänsyn även till utformningen av demokratiska system och den subjektiva 

uppskattningen av demokratin. 

 

Legitimitet tycks vara nyckelbegreppet i debatten om den tredje demokratiseringsvågens 

länder. Men det är viktigt att skilja mellan intern och extern legitimitet. Medborgarna i de 

aktuella länderna är naturligtvis medvetna om att den demokratiska processen enbart är ett 

politiskt spel. Det är givetvis ingen slump att medborgarnas förtroende för demokratin 

sjunker, trots att Freedom House och andra mätningar visar på en stabil demokratisk 

utveckling.  

 

 

4.6. Förslag till fortsatt forskning 

 

Frågan som kvarstår är vad som händer med legitimiteten för det demokratiska systemet när 

demokratiseringen drar ut på tiden. Detta kan vara ett uppslag till fortsatt forskning; sett till 

utvecklingen i Mocambique bör implikationerna för demokratins inre legitimitet undersökas i 

förhållande till den tid under vilket landet styrs enligt Thomas Carothers logik av dominerad 

maktbalans. Hypotesen som kan ställas utifrån utvecklingen i Mocambique, med ett lågt 

valdeltagande och en allmänt dålig tilltro till demokratin, är att dominerad maktbalans inte är 

en så beständig regimtyp som Carothers hävdar, utan att den med tiden undergräver sig själv. 

En sådan studie skulle även hjälpa till att fastställa de tidsramar, som såväl 

transitionsperspektivet som det kritiska perspektivet saknar, för hur stora avsteg som får göras 

från den demokratiska transitionen för att den ännu ska kunna betraktas som pågående.  
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