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1. Inledning  

Demokrati har i olika former under närmare 2500 år varit en del av de politiska system som 

existerat i världen. Under årens lopp har det som idag klassas som en demokrati utvecklats 

från det antika Grekland, som handlade främst om fria mäns rösträtt till mer komplexa former 

som inkluderar bland annat mänskliga rättigheter. Att demokratin dessutom högst troligt inte 

bara spridits mellan platser och samhällen utan troligen uppstått i olika former helt oberoende 

av tidigare demokratier gör demokratin till ett något komplext och svårdefinierat fenomen 

(Dahl, 1998:7-9). 

Fördelningen av demokrati geografiskt sett har även den varierat, från att främst existera i 

västvärlden har demokrati nu börjat spridas och även förekomma i övriga delar av världen, så 

som utvecklingsländer, dock under olika förutsättningar och former. Den demokratiska 

utvecklingen i Afrika, och då speciellt afrikanska stater söder om Sahara, har dock hamnat 

något efter men fick under nittiotalet ett större genomslag genom en rad händelser, till 

exempel frigivningen av Nelson Mandela i Sydafrika. Antalet demokratier i hela Afrika var 

därför i slutet av nittiotalet mellan 9 och 17, beroende på hur begreppet definieras (Diamond, 

1999:1-2). Denna ökning av demokratier under 1990-talet berodde bland annat på att de mer 

auktoritära afrikanska ledarna tidigare varit stödda av och inspirerade av det kommunistiska 

Sovjet Unionen, men med dess fall i slutet av 1980-talet började demokratiska värderingar få 

fäste även i Afrika söder om Sahara (Linde & Ekman, 2006:65-66). Att det finns en viss 

osäkerhet kring vilka faktorer det är som gynnar graden av demokrati i just dessa stater söder 

om Sahara vittnar den tidigare forskningen om. Detta då vissa studier till exempel menar att 

utbildning utgör den absolut viktigaste faktorn för att förklara graden av demokrati (Evans & 

Rose, 2012). Andra studier påvisar att det förmodade positiva sambandet mellan ekonomisk 

tillväxt och graden av demokrati inte stämmer i dessa stater, där påvisas det snarare att det är 

demokrati som gynnar den ekonomiska tillväxten (Bates, Fayad & Hoeffler, 2012). Detta 

visar på att demokrati i afrikanska stater söder om Sahara är ett forskningsområde som kan 

behöva ytterligare uppmärksamhet för att bidra med ökad kunskap kring demokrati och 

demokratisering i denna specifika kontext. 
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Demokrati har på många ställen fått ett normativt värde som gör att demokrati ses som ett 

ideal av styrelseskick, och ett tillstånd som bör eftersträvas. Att det dessutom finns empiriska 

bevis för att demokrati minskar förekomsten av mellanstatliga konflikter påvisas av bland 

annat Larry Diamond, som pekar på att två demokratiska stater aldrig gått till krig mot 

varandra (Diamond, 1999:5). Dock med en viss reservation gällande Storbritannien och 

Argentina och Falklandkriget. En svårighet när det kommer till demokrati är dock att det inte 

finns någon enkel definition som alla ansluter sig till. Begreppet demokrati är därför tämligen 

komplext och beroende på hur begreppet definieras kan även bilden av hur världen ser ut 

förändras. Oavsett hur begreppet definieras har det dock skett en positiv utveckling gällande 

demokratins spridning det senaste århundradet som utökat antalet demokratiska stater i 

världen. Belyser dessa två aspekter gör Diamond då han visar på att demokratin slagit sig 

fram då det före 1970-talet fanns ett fyrtiotal demokratier och i slutet av nittiotalet hade denna 

siffra stigit till mellan 76 och 117, allt beroende på hur begreppet demokrati definineras 

(Diamond, 1999:1-2). Denna demokratisering klassar Samuel Huntington (1991) som den 

tredje demokratiseringsvågen som pågick mellan 1970-talet fram till början av 1990-talet 

(Huntington, 1991). 

Jag studerade under min B-uppsats huruvida det fanns ett statistiskt samband mellan 

modernisering, i form av BNP/capita och läs- & skrivkunnighet, och graden av demokrati i 

afrikanska stater söder om Sahara. Det till följd av moderniseringsteorin förväntade resultatet 

var att det skulle finnas ett positivt samband mellan just modernisering och demokrati, något 

som dock inte visade sig stämma i den specifika studien. Sambandet kunde inte styrkas och 

resultatet blev därmed att modernitet, mätt i tidigare nämnda variabler, inte påverkade graden 

av demokrati i stater i Afrika söder om Sahara (Wedin, 2012). Detta resultat var aningen 

uppseendeväckande, dock utan belägg för att helt förkasta moderniseringsteori utan snarare 

fokusera på att två så centrala moderniseringsvariabler inte visade sig påverka demokratinivån 

i just denna region. På grund av detta väcktes intresset för att ytterligare studera vad som 

faktiskt gynnar demokratin i afrikanska stater söder om Sahara. 

Kan det vara så att Afrika söder om Sahara har unika förutsättningar eller problem som skapar 

en situation där regionen skiljer sig gällande demokratins förutsättningar från övriga världen. 

Stämmer detta skulle det kunna innebära att erkända teoribildningar och tidigare forskning 

gällande främjandet av demokrati inte har samma gångbarhet i denna specifika region.  
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1.1 Syfte 

Baserat på den ovan nämnda problembilden är syftet med studien därmed att undersöka vilka 

faktorer som gynnar demokrati i afrikanska stater söder om Sahara. Detta till följd av den 

osäkerhet och kunskapslucka som den tidigare forskningen tyder på inom detta område. 

Dessutom kan ytterligare kunskap om detta ämne bidra till att underlätta insatserna för att öka 

förutsättningarna för en mer demokratisk framväxt i denna region.  

1.2 Frågeställning 

Den specifika frågeställningen som skall besvaras i denna studie blir därmed: 

Vilka faktorer gynnar graden av demokrati i afrikanska stater söder om Sahara? 

Ovanstående frågeställning kommer vidare att konkretiseras och utmynna i ett antal hypoteser 

grundade i tidigare forskning och erkända teorier.  
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2. Teoretiska ramverk 

Följande avsnitt inleds med en begreppsdefinition av den beroende variabeln demokrati och 

följs sedan av de teorier och tidigare forskning som utgör grunden för de oberoende 

variablerna. Vidare diskuteras dessa variablers förmåga att förklara graden av demokrati. De 

områden som kommer att behandlas är: modernitet och modernisering, svaga stater, kulturell 

splittring, socialt kapital, storlek och kolonial historia och slutligen islam. Efter denna 

genomgång avslutas avsnittet med ett antal hypoteser grundade i teorin och den tidigare 

forskningen. 

2.1 Teoretiska perspektiv på demokrati  

Demokrati är tillsynes ett omstritt begrepp med ofta ett flertal betydelser, något som kan 

försvåra diskussioner och studier av just demokrati och demokratisering.  

För att förtydliga och underlätta det fortsatta arbetet, samt för att öka begreppsvaliditeten, 

krävs därför en definition av föreställningen demokrati. Då det finns ett flertal definitioner så 

som en åtskillnad mellan minimal och maximal definition, som inte går att inbördes 

rangordna utan främst är olika klassificeringar av begreppet demokrati kommer enbart de för 

studien relevanta definitionerna att behandlas. Den minimala definitionen av demokrati är det 

en rad teoretiker och forskare som ansluter sig till, bland annat Joseph Schumpeter, Seymour 

M. Lipset och Jason M. Lakin. Nedanstående citat belyser detta genom att mena att det är 

främst valprocessen och de institutioner som möjliggör detta som är av vikt i en minimal 

definition av demokrati (Lipset & Lakin, 2004:19) 

An institutional arrangement in which all adult individuals have the power to vote, through 

free and fair competitive elections, for their chief executive and national legislature (Lipset & 

Lakin, 2004:19) 

En mer omfattande och maximal definition av demokrati gör Robert Dahl i sitt verk On 

Democracy, (1998). Dahl menar att demokrati är ett idealförhållande som ingen stat i världen 

uppfyller till fullo utan snarare ska ses som en utopi. Därför skiljer sig begreppet åt beroende 

på om det är demokrati som ideal eller som praktiskt utövande som diskuteras, Dahl menar då 

att den praktiska versionen av demokrati bör benämnas som polyarki. Dahl menar att 

merparten av alla stater styrs av en skriven konstitution där statens varande och agerande 
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bestämts utifrån regelverk och förordningar. Problematiskt då det kommer till demokrati är att 

det inte finns ett enkelt recept på en konstitution som leder till demokratiska stater, de olika 

konstitutionerna som leder till demokrati är därför många och vägen till demokrati är därför 

inte rak och utan sidospår.  

Även vilka förutsättningar som krävs för demokrati är ett omdiskuterat område. Dahl menar 

dock att en stat skall uppvisa fem kriterier för att kunna klassas som en demokrati alternativt 

polyarki. Dessa fem kriterier kopplas alla samman kring det genomgående temat att de värnar 

om individers lika politiska förutsättningar. Dessa kriterier är: effektivt deltagande, jämlik 

röstning, möjlighet till upplysningar, möjlighet att styra dagordningen och slutligen skall alla 

vuxna medborgare ha tillgång till dessa fyra ovanstående kriterier.  

Det effektiva deltagandet innebär att alla skall ha rätten att tycka till och göra sin röst hörd om 

det förslag som lagts. När sedan ett beslut skall tas måste alla ha lika möjligheter att rösta och 

rösterna skall sedan räknas jämlikt. I samband med detta måste alla deltagare/medborgare ges 

tiden att upplysa sig själva om det kommande beslutet och dess konsekvenser. Slutligen har 

alltså alla medborgare/deltagare rätten att tycka till om och påverka vilka frågor eller beslut 

som skall framföras på (den politiska) dagordningen. Detta är alltså enligt Dahl 

minimumkraven för att en stat skall klassas som demokratisk, eller enligt Dahl polyarkisk 

(Dahl, 1998).  

Begreppet demokrati och vilka stater som följdaktligen ska betecknas som demokratier går 

dock att utveckla än mer till att omfatta mer komplexa och maximala definitioner av 

demokrati. Diamond behandlar i sitt verk, Developing Democracy, toward consolidation 

(1999), dessa mer omfattande definitioner och för dessutom en diskussion kring olika typer av 

demokratier. Diamond menar att det går att göra en åtskillnad mellan valdemokratier och 

liberala demokratier. Denna skillnad är att en valdemokrati utifrån Lipset och Lakins (2004) 

definition enbart uppfyller kraven om att staten skall genomföra fria och rättvisa val. Denna 

förutsättning förutsätter i sig dessutom att ett minimimått av andra rättigheter uppfylls, så som 

yttrande- och pressfrihet och möjlighet att organisera sig. Detta medför att en stat som klassas 

som valdemokrati trots detta kan ägna sig åt till exempel avrättningar och interna konflikter 

med bland annat minoritetsgrupperingar. 
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Den liberala demokratin ställs däremot under något mer komplexa och krävande kriterier för 

att uppfyllas, förutom att rättvisa och fria val skall hållas behandlas ytterligare 10 kriterier. 

Tabell. 1. Demokratikriterier 

Diamonds 10 kriterier för demokrati 

1. Statsmakten ska styras utifrån folkligt valda ämbeten och inte kunna påverkas av 

inofficiella och ej valda maktutövare, av yttersta vikt är det att militärmakten underordnas 

denna valda civila statsmakt. 

2. Den verkställande makten ska vara separerad från övriga statsapparater så som 

parlamentet, dels i praktiken men även genom konstitutionen. 

3. Alla samhällets grupper och olika organisationer ska inneha möjligheten att forma partier 

och delta i val med målet att nå representation i parlamentet. Dock får hinder så som hur 

många procent av rösterna som krävs för att uppnå mandat finnas.  

4. Minoriteter eller andra missgynnade grupper, till exempel etniska, kulturella eller religiösa 

grupper, ska besitta rätten att delta i politiken för att göra sina röster hörda och värna om sina 

intressen. Detta innebär dessutom att dessa grupper ges rätten att tala sina egna språk och 

utöva sin egen kultur.  

5. Förutom att delta val och ingå i partier ska medborgarna ha tillgång till olika oberoende 

sammanslutningar så som föreningar för att kunna bejaka sina intressen. 

6. Tillgången till oberoende information, så som fri media utan politiska kopplingar, ska 

finnas för alla medborgare. 

7. Alla individer ska ha rätten till yttrande-, tyckande-, diskussions-, demonstrations- och 

publiceringsfrihet.  

8. Alla statens medborgare ska inför lagen ha lika politiska rättigheter, dock innebär detta 

inte att alla har samma chanser att inneha politiska resurser. 

9. Både individer och grupper ska skyddas av en oberoende, ickediskriminerande domstol 

som stödjs av och innehar respekt från övriga centrala maktinnehavare.  

10. Lagen ska skydda medborgare från både fysiska och psykiska övergrepp och inverkan på 

dessas privatliv från dels staten men också organiserade ickestatliga och statsmotsättande 

styrkor.  

 

(Diamond, 1999:8-12) 

 

För att dessa kriterier skall kunna efterföljas och för att statsmakten skall kunna leva upp till 

dessa skyldigheter och rättigheter menar Diamond, liksom Dahl, att det krävs en konstitution 

som är suverän och som stödjer dessa kriterier (Diamond, 1999:8-12). Diamonds resonemang 

kring begreppet demokrati kan med ovanstående information ses som en utveckling av Dahls 

diskussion av begreppet.   
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Värt att nämnas är dock att det naturligtvis finns mellanting mellan dessa två definitioner av 

demokrati, valdemokratier och liberala demokratier. Detta innebär att det i vissa fall kan 

uppstå svårigheter att klassificera stater. Linz menar bland annat att en liberal demokrati när 

den pressas eller utsätts för till exempel terrorhot kan hamna i en position där de mänskliga 

rättigheterna kränks, för att minska risken för detta måste oftast en liberal demokrati 

förekomma problemet och handla i ett så tidigt skede som möjligt. Dock är den liberala 

demokratin som styrelseskick den variant som har lägst risk att kränka de mänskliga 

rättigheterna till följd av sin struktur och sina kriterier (Linz, 1996).  

Denna studie kommer i det fortsatta arbetet att definera demokrati i enlighet med Diamonds 

definition av en liberal demokrati och därmed vara i linje med en mer omfattande och 

maximal definition av begreppet demokrati.   

Nedan presenteras en rad olika teoretiska perspektiv som baserat på erkända teorier och 

tidigare forskning utgör potentiella förklaringar till graden av demokrati. Dessa perspektiv 

utgörs av modernitet och modernisering, svaga stater, kulturell splittring, socialt kapital, 

storlek och kolonial historia samt islam. 

2.2 Modernitet och modernisering 

En utav de mest erkända demokratiteorierna är den om att ökad modernisering främjar 

förekomsten och graden av demokrati.  

En utav de mer välkända teserna kring denna teori författades av Lipset och lyder: ’Ju mer 

välmående en nation är, desto större är chansen att den kan upprätthålla demokrati’ (Lipset, 

1959:75). Denna tes har sedan Lipset författade den både bekräftats och förkastats av olika 

teoretiker och forskare.  

Även Lauri Karvonen (1997) menar att moderniseringsteori och då med fokus på ekonomisk 

utveckling och välstånd är en utav dom i särklass viktigaste faktorerna bakom förekomsten av 

demokrati. Detta tros bero på att ekonomisk utveckling bland annat leder till högre 

utbildningsnivå, något som skapar ett mer förnuftsorienterat tänkande och resonerande, 

istället för det mer traditionsbundna tänkandet som fanns innan utbildningsnivån ökade. 

Förutom utbildning leder utvecklingen dessutom till att människors tidsperspektiv förändras, 

från att fokusera på daglig överlevnad där radikala politiska partier vinner mark, kan man 
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istället fokusera på rättigheter och långsiktig utveckling och välstånd. En tredje orsak anses 

vara att extremismen försvinner och grupptillhörigheten ökar samtidigt som staten blir rikare 

och därför kan utöva makt utan att behöva missgynna någon grupp i samhället. Modernisering 

syftar förutom på ekonomisk utveckling och allmänt välstånd så som högre utbildningsnivåer 

och lägre barnadödlighet till bland annat industrialisering, urbanisering och ökad 

kommunkationsspridning. 

Dock kan förhållandet mellan modernisering i form av ekonomisk utveckling och demokrati 

ha kommit att förändrats under 1990-talet då sambandet förefaller vara mer N-format än det 

tidigare linjära formatet. Detta innebär att fattiga stater som börjar moderniseras ökar chansen 

för demokrati, medan stater som ligger på en mellannivå inte har samma samband, där kan 

ekonomisk utveckling snarare leda till det motsatta, en minskning av demokratin. Slutligen 

gynnas återigen demokratisering och demokrati av ekonomisk utveckling i de stater som är 

mest utvecklade (Karvonen, 1997:28-30,57). 

I likhet med Karvonens (1997) resonemang menar Lipset mfl (1993) att det existerar ett icke-

linjärt samband mellan ekonomisk utveckling och demokratinivå. Om detta samband är strikt 

N-format kan dock diskuteras, slutsatsen som kan dras enligt Lipset mfl är mer fokuserad på 

att det föreligger ett samband med icke-linjär karaktär än det exakta utseendet på detta 

samband.  

Det finns dock samtidigt en pågående diskussion inom moderniserings- och 

demokratiforskningen kring huruvida modernisering faktiskt gynnar demokratin eller om det 

snarare är så att moderniseringen minskar risken för stater att glida tillbaka till mer auktoritära 

styren. Till den skara forskare som menar detta sällar sig Jan Teorell (2010) som genom 

studier menar att detta är fallet. Detta beskrivs som att demokrati är en stege där 

moderniseringen stöttar stater från att glida ner mot auktoritära styrelseskick, men däremot 

inte hjälper staterna upp för stegen (Teorell, 2010:5). Teorell bekräftar därmed det resultat 

som Przeworski mfl fann, att modernisering motverkar tillbakagång till mer auktoritära 

styrelseskick (Przeworski, Alvarez, Cheibub & Limongi, 2000) men inte nödvändigtvis 

förklarar övergången från diktatur till demokratisering.  

Teorell menar bland annat att modernisering måste ses utifrån ett större perspektiv än enbart 

ekonomisk utveckling och menar motsägelsefullt till moderniseringsteorin att ekonomisk kris 
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faktiskt bidrar till demokratisk utveckling. Detta på grund av att auktoritära styren när en 

ekonomisk kris inträffar, inte längre kan stödja olika privata sektorer ekonomisk och heller 

inte erbjuda jobb, något som skapar ett missnöje och slutligen kan leda till protester och krav 

om mer demokratiska styrelseformer. Slutligen menar man att den ekonomiska krisen skapar 

klyftor även inom det auktoritära styret då till exempel militären lyder under styrande men i 

utbyte av materiella eller ekonomiska ersättningar, något som den ekonomiska krisen hindrar 

(Teorell, 2010:70-71). 

Specifika empiriska bevis från Afrika söder om Sahara för att modernisering, och då i form av 

utbildning gynnar demokratin har lagts fram av bland annat Geoffrey Evans och Pauline 

Rose. Deras studie tyder på att det bland moderniseringens olika beståndsdelar är utbildningen 

som utgör den allra viktigaste komponenten, till och med viktigare än ekonomisk utveckling, 

detta har man genom att studera 18 afrikanska stater söder om Sahara kunnat konstatera. Med 

en högre generell utbildningsgrad ökar intresset för och kraven på politiken och allmänhetens 

stöd för demokrati, och bäst är effekten om befolkningen slutför minst grundskoleutbildning. 

Dock menar man att även kortare utbildning så som ej slutförd grundskoleutbildning gynnar 

demokratin, men då inte med lika stor effekt (Evans & Rose, 2012) 

Ytterligare en studie som berör demokrati och modernisering i form utav ekonomisk tillväxt 

visar på att det i Afrika söder om Sahara snarare är så att demokrati leder till högre grad av 

ekonomisk tillväxt och sambandet förefaller därmed vara det motsatta sett i förhållande till 

moderniseringsteori. Dock påvisar studien att det globalt skulle finnas ett positivt samband 

mer i linje med moderniseringsteori, där ekonomisk tillväxt leder till gynnande av demokrati, 

dock menar man att detta samband inte är kausalt och därför troligen beror på andra faktorer 

(Bates, Fayad & Hoeffler, 2012). 

2.3 Svaga stater 

Inom demokratiforskningen finns det vissa belägg för att svaga stater skulle ha en negativ 

effekt på demokratin och dess hållbarhet. Detta betyder att en svag stat skulle innebära en 

dålig förutsättning för den demokratiska processen i den specifika staten. Detta behandlas 

bland annat av Georg Sorensen (2008) som diskuterar problemet enligt följande.  

Den svaga staten definieras utifrån tre kriterier där det första kriteriet förutsätter att det 

handlar om en stat med dålig ekonomi som inte kan tillgodose de grundläggande behoven för 
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sina medborgare. Den dåliga ekonomin förutsätter ofta att staten i stort är beroende av den 

övriga världen för export och import av varor, detta då dessa stater ofta bygger sin export på 

enbart en eller ett fåtal varor, något som medför att staten måste förlita sig på att andra köper 

varan och samtidigt att staten kan importera de varor som behövs inom staten. Det andra 

kriteriet belyser problemet med att det inte finns någon eller låg grad av nationskänsla inom 

staten. Detta leder till att samhället uppdelas enligt etniska- eller klanbaserade system istället 

för nationsbildande stater. Slutligen behandlar det tredje kriteriet den något mer 

minimalistiska synen på en svag stat, då man menar att den svaga staten främst kännetecknas 

av en ineffektiv statsapparat utan ansvarstagande institutioner och en korrupt byråkrati. Detta 

leder i förlängningen till att ett system baserat på klient-patron-förhållandet utvecklas, 

eftersom statsmakten inte går att lita på vänder man sig snarare till familjen eller klanen för 

hjälp istället för staten. Detta medför att staten tappar sin legitimitet eftersom det är familjen 

eller den etniska grupperingen som innehar legitimiteten (Sorensen, 2008:65-68).  

Den svaga staten utgör därför ett hinder för demokratin. Tidigare studier har visat på att svaga 

stater som gått mot mer demokratiska styrelseskick i många fall upplevt en kraftig ökning av 

bland annat etniska konflikter. Då dessa grupperingar inte delat någon nationskänsla och 

därmed sett den demokratiska processen enbart som en möjlighet att utöka den egna gruppens 

rättigheter och ytterligare åtskilja sig från övriga grupperingar. Dessutom har valförfarandet i 

många av dessa stater varit en snabbt inrättad process, vanligen pådriven av olika 

biståndsorganisationer. Detta har snarare än att öka graden av demokrati i staten, lett till att 

klient-patron-förhållandet förstärkts då röster i valet har kunnat köpas (ibid). 

Antagandet om att den svaga staten förhindrar demokratin stöds av Francis Fukuyamas 

argument om att det före demokrati och den demokratiska processen måste finnas ”stateness”. 

Med stateness menas att för att kunna skapa bra förutsättningar för demokrati måste 

statsmakten och statsapparaten först fungera på ett tillfredställande sätt (Fukuyama, 2005). 

Detta kan därmed kopplas till den minimalistiska synen på en svag stat och det tredje kriteriet 

från Sorensen, att statsmaktens och statsapparatens ineffektivitet, oansvarighet och korruption 

skapar en svag stat.  

Empiriskt har detta utforskats i en studie som påvisar att i de afrikanska staterna söder om 

Sahara är demokrati sammanhängande med politiskt ordning i form av en effektiv och legitim 

statsapparat som kan skydda sina medborgare genom dels konstitution och dels en juridiskt 
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fungerande statapparat. Samtidigt som demokrati enbart varit framgångsrika i relativt 

effektiva stater tros det bästa framgångsreceptet utgöras av en god politisk ordning 

kombinerat med andra gynnsamma faktorer för demokrati (Bratton & Chang, 2006).  

2.4 Kulturell splittring 

En stat som har en mer homogen och icke-kulturellt splittrad befolkning har bättre 

förutsättningar att bli och vara demokratiska menar bland annat Dahl (1998) och Hadenius 

(1992). Detta innebär att en stat som har en befolkning som har ett gemensamt språk, samma 

etniska ursprung och samma religion har lättare för att bilda en nationskänsla. Finns däremot 

denna splittring är risken att samhället delas upp utifrån dessa faktorer och därmed skapar 

relationer baserat på ”vi” och ”dom”. Detta skapar ett samhälle där man istället för att vända 

sig till staten som helhet för till exempel vänner, giftermål och så vidare istället vänder sig till 

den egna grupperingen för att finna dessa relationer. På det politiska planet kan detta innebära 

konflikter kring en rad olika kulturella frågor så som skolklädsel, abort, diskriminering av 

vissa grupper och statligt stöd till olika religiösa samfund. Dock menar Dahl att detta fenomen 

inte nödvändigtvis och i alla fall behöver vara ett problem för demokratin. Ett bevis på detta 

är bland annat Schweiz, som en gammal och konsoliderad demokrati, som trots sin kulturella 

heterogenitet lyckats arbeta runt detta och genom förhandlingar och diskussioner lyckats 

överkomma detta och enas kring den demokratiska staten Schweiz (Dahl, 1998:149-151). 

Hadenius (1992) menar att den etniska eller religiösa splittringen ofta utgör ett komplext 

problem för nationsbildandet och demokratin då dessa grupperingar ofta är något mer flytande 

och dessutom har en känslomässig aspekt för de inblandade.  

Dock har dessa antaganden utmanats av Benjamin Reilly (2000-2001) som visar på att etnisk 

fragmentering inte nödvändigtvis behöver ha en negativ effekt på graden av demokrati. Reilly 

menar att hög grad av etnisk splittring kan leda till högre grad av demokrati eftersom ingen 

gruppering är så pass stor att den totalt kan dominera övriga grupperingar och därmed ha total 

kontroll över makten.  

Förhållandet mellan kulturell splittring och grad av demokrati kan därför påstås vara något 

osäkert och med varierade resultat och därmed intressant att undersöka ur denna specifika 

kontext.  
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2.5 Socialt Kapital 

Ytterligare en teoribildning gällande främjandet av demokratin återfinns inom teorier om 

socialt kapital. En utav de forskare som menar att det höga sociala kapitalet leder till högre 

grad av demokrati är Robert D. Putnam som behandlar detta i sitt verk, Den fungerande 

demokratin, medborgarandans rötter i Italien (1996). Putnam studerade med start i 1970-

talets reformer i Italien hur de olika italienska regionerna var mer eller mindre demokratiska 

och vad detta berodde på. Denna studie ledde till att Putnam hävdade att det var det sociala 

kapitalet som till stor del förklarade graden av demokrati.  

Enligt Putnam (1996) kan det sociala kapitalet förklaras så som att det finns nätverk, 

förtroende och normer i samhället som gynnar och främjar de demokratiska förutsättningarna. 

Dessutom kan socialt kapital förklaras utifrån tre områden: medborgerligt engagemang, 

politisk jämlikhet samt solidaritet, förtroende och tolerans. Det medborgerliga engagemanget 

innebär att det finns ett intresse för att delta och vara aktiv inom olika offentliga 

sammanslutningar och angelägenheter. Detta kan innebära allt i från deltagande i olika 

frivilliga föreningsaktiviteter så som körer eller idrottsutövande, till deltagande i politiska 

sammanträden, val och dylikt. Generellt innebär det att man kan sätta sina egna personliga 

intressen åt sidan och tillsammans med andra fokusera på allmänheten eller gruppens bästa i 

första hand. Dock behöver detta inte betyda att det uppstår en kamp mellan dom egna 

intressena och allmänhetens intressen utan snarare att man tillsammans jobbar mot att göra det 

bästa möjliga för alla i ett samhälle. Med politisk jämlikhet menar man att socialt kapital leder 

till att alla åtnjuter lika rättigheter men även skyldigheter. Dessutom innebär det att samhällets 

relationer kännetecknas av horisontella relationer där man genom ömsesidighet och respekt 

samarbetar, istället för ett samhälle där vertikala relationer som kännetecknas av 

klassindelning och beroende är dominerande. Naturligtvis behöver det trots detta finnas 

politiska ledare som styr, men skillnaden är att dessa får ett större ansvar och en större 

skyldighet inför sina väljare, något som blir svårare att bortse ifrån i denna typ av samhälle. 

Slutligen talar man om solidaritet, förtroende och tolerans. Detta innebär att medborgarna 

mycket väl kan ha skilda åsikter och olika uppfattningar om vad som är det ”rätta”, dock 

behöver detta inte leda till större konflikter då man har ett förtroende för varandra och 

respekterar varandras åsikter. Detta medför att samhällen har lättare att övervinna situationer 

där det annars skulle uppstått intressekonflikter av större skala. Anmärkningsvärt i Putnams 
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studie är att det visade sig vara det höga sociala kapitalet som ledde till inte bara demokrati 

utan även en god ekonomisk tillväxt. 

Sammanfattningsvis kan ett högt socialt kapital alltså uppnås genom att individer och 

medborgare ingår i frivilliga sammanslutningar och organisationer av varierande karaktär och 

genom att samarbeta och interagera med varandra skapar band och förtroende sinsemellan. 

Detta förtroende gör att man börjar lita på varandra inte enbart inom grupperna utan detta 

sprids även till det övriga samhället, vilket leder till fler samarbeten och förtroenden. På grund 

av detta tillsammans med de sociala normer som finns i samhället vågar människor samarbeta 

för att uppnå de mål man tillsammans kan nå, och det är även denna process som behövs för 

att skapa samarbeten som gynnar demokratin och skapar en bra grund för demokratiska 

processer (Putnam, 2011). 

Viss kritik har dock riktas mot teorin om att det sociala kapitalet gynnar demokratin. Bo 

Rothstein (2003:89) påpekar bland annat att det nödvändigtvis inte behöver vara så att alla 

organisationer och sammanslutningar skapar en positiv effekt på demokratin. Dessa 

sammanslutningar kan ha ett syfte som snarare stjälper demokratins utveckling än hjälper den. 

Dessutom ställer sig Rothstein tveksam till att det skulle vara dessa sammanslutningar och 

organisationer som skapar tillit och förtroende och menar snarare att detta kan handla om mer 

politiska än sociala mekanismer som skapar detta. 

2.6 Storlek och kolonial historia 

Flera forskare hävdar att den geografiska storleken av stater påverkar graden av demokrati, då 

en liten stat anses vara mer demokratisk. Detta behandlas bland annat av Teorell (2010) som 

visar på en rad olika tidigare studier som påvisar att ju mindre en stat är desto bättre är 

förutsättningarna för demokrati. Detta menar man beror på att det skapas en större grad av 

samhörighet och möjligheterna att påverka den politiska processen är enklare då politiken 

befinner sig på kortare avstånd. Medborgarna har närmare till sina politiker och har också en 

större reell möjlighet att delta i politiken i en mindre stat. Även Teorells egen studie visar på 

att mindre stater har bättre förutsättningar och gynnar demokratin (Teorell, 2010:42-44). 

Förutom Teorell menar även Diamond att storleken på en stat påverkar demokratin. Diamond 

har dock utgått ifrån storleken på statens befolkning, något som allt som oftast hänger ihop 

med statens fysiska storlek. Diamond visar på detta genom att konstatera att 1998 var nästan 
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75% av världens stater med en befolkningsmängd på mindre än en miljon formellt 

demokratiska, samma siffra för stater med en befolkningsmängd större än en miljon var 

mindre än 60 % (Diamond, 1999:117). 

En studie av specifikt microstater som stödjer detta antagande om att storlek påverkar graden 

av demokrati är Dag Anckars forskning som studerat världens utvecklingsländer (där de 

afrikanska staterna söder om Sahara har en hög representation) och huruvida det finns ett 

samband mellan storleken och graden av demokrati. Detta visade sig stämma och resultatet av 

studien var bland annat att stater med en befolkningsmängd mindre än en miljon i högre grad 

var demokratiska, jämfört med övriga större stater. Bland de små staterna visade sig nästan tre 

fjärdedelar av staterna vara demokratier medan fördelningen mellan övriga stater var mer 

jämn (Anckar, 2002).  

Storlek kan också kopplas till kolonial historia och grundar sig i Diamonds resonemang om 

att storlek är en bakomliggande faktor till varför vissa stater med ett specifikt kolonialt 

ursprung, i det här fallet tidigare brittisk kolonialmakt, är mer demokratiska. Diamond menar 

därmed att det inte är det koloniala arvet som utgör förklaringen till att dessa stater är mer 

demokratiska utan att det är statens befolkningsmängd som är avgörande. Det koloniala arvet 

har därmed enligt Diamond ingen förklaringskraft utan beror troligen mer på att brittiska 

kolonier av slumpen var mindre till storleken sett. Detta då storleken i de allra flesta fall 

avgjordes innan den koloniala eran (Diamond, 1999:117-120).  

Bernard mfl menar dock att det är andra faktorer som berör den koloniala historian som 

förklarar detta samband. De menar att det är de stater som tidigare varit brittiska kolonier som 

har bäst förutsättningar för att lyckas med demokrati. Detta till följd av att det brittiska 

kolonialstyret tillät kolonierna att ha ett större mått av självstyre och dessutom skapades ett 

större och mer självständigt civilt samhälle i dessa stater. De tidigare till exempel franska eller 

spanska kolonierna var mer centralstyrda från kolonialmakterna och hade därför inte samma 

goda förutsättningar att när självständigheten sedan kom, skapa demokratiska institutioner 

och bygga upp grunden för demokratiska värderingar (Bernard, Reenock & Nordstrom, 

2004:227-232). 
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2.7 Islam 

Det finns ett antal teoretiker och forskare som hävdar att det finns ett negativt samband mellan 

islam och demokrati. En utav dessa är Sorensen (2008) som menar att det i dagens läge är 

islam som ideologi som är det stora hotet mot demokratin. Dock menar densamme att 

modernisering kan ses som en motpol till detta då moderniseringen vinner mark i muslimska 

stater och därmed ger demokratiska värderingar en bättre grund. Samtidigt som Sorensen 

påstår detta menar han att demokrati i sig kan skapa bättre förutsättningar för 

ickedemokratiska grupper och sammanslutningar. Till exempel som i Irak eller Algeriet där 

strikt islamistiska rörelser kunnat utöka sitt stöd genom att den demokratiska processen 

medfört att dessa grupper fått möjlighet att vinna stöd genom val och liknande. Dessa grupper 

som tidigare undantryckts av det mer auktoritära styret (Sorensen, 2008:159). Även Anderson 

(2004) visar på stater som har en övervägande muslimsk befolkning i större utsträckning än 

andra stater är mindre demokratiska. Dock menar Anderson att detta kan bero på andra 

orsaker men att utan kontroll för andra möjliga förklaringar förefaller sambandet vara att 

islam minskar graden av demokrati (Anderson, 2004). 

Teorell (2010) konstaterar att det finns ett negativt samband mellan islam och demokratin. 

Dock förs en diskussion kring huruvida det är islam som religion och ideologi eller de 

muslimska samhällena som är orsaken till att demokratin inte gynnas i dessa stater. Enligt 

Teorell finns det dock ingen allmänt negativ syn på demokrati hos muslimer och därmed inga 

allmänna tendenser till att muslimer i högre grad skulle stödja mer auktoritära styrelseformer. 

Däremot menar Teorell att förklaringen till detta samband snarare grundar sig i att de 

nordafrikanska staterna och mellanöstern uppvisar detta starka samband och att det i de fallen 

snarare beror på att dessa stater har en befolkning som övervägande är av arabiskt ursprung. 

Den negativa kopplingen mellan islam och demokrati kan därför förefalla vara felaktig och 

istället bero på att dessa arabiska stater utgör en stor del av de muslimska staterna i världen. 

Det negativa sambandet är då alltså snarare mellan övervägande arabiska stater och demokrati 

(Teorell, 2010:47-50). 

Ytterligare en studie som motsäger det förmodade negativa sambandet mellan islam och 

graden av demokrati är den kvalitativa studie som genom att intervjua medborgare i fyra olika 

väst- och östafrikanska stater visar på att det finns en väldigt liten skillnad i inställning till 

demokrati bland muslimer och icke-muslimer. Den marginella skillnad som ändock återfinns 
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härleder man till att muslimer i betydligt högre grad saknar formell utbildning och att det är 

utbildningsnivå som förklarar tre gånger mer av variationen i demokratinivå än religiös 

tillhörighet (Bratton, 2003). 

Då sambandet mellan islam och graden av demokrati uppenbarligen är omdiskuterat är detta, 

trots att vissa studier motsäger sambandet, intressant att undersöka utifrån den afrikanska 

kontexten. 

2.8 Hypoteser 

Efter föregående genomgång av de teoretiska ramverken kan ett antal hypoteser formuleras. 

Baserat på de tidigare studier (Karvonen, 1997; Evans & Rose, 2012; mfl) som funnit belägg 

för att bland annat industrialisering och utbildning leder till högre grad av demokrati har 

följande hypotes formulerats: 

1. Modernisering i form av bland annat utbildning, industrialisering, urbanisering och 

ekonomisk utveckling är positivt kopplade till graden av demokrati. 

Tidigare studier (Sorensen, 2008) tyder på att svaga stater har en negativ inverkan på 

demokratinivå, vilket utmynnat i följande hypotes: 

2. Svaga stater är negativt kopplade till graden av demokrati och utgör därmed ett hinder för 

högre grad av demokrati. 

Baserat på teoretiska antagande (Dahl, 1998) att kulturell splittring skapar lägre grad av 

demokrati har följande hypotes formulerats: 

3. Stater som i högre utsträckning är kulturellt splittrade, till exempel inom religion och språk, 

uppvisar lägre grader av demokrati jämfört med stater som kulturellt är mer homogena. 

Baserat på tidigare studier (Putnam, 1996) som resulterat i ett antagande om att samhälleligt 

och politiskt engagemang ökar graden av demokrati har följande hypotes formulerats: 

4. Stater med en högre grad av socialt kapital ökar graden av demokrati i staten. 
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Tidigare studier (Teorell, 2010; Diamond, 1999; Anckar, 2002; Bernard mfl, 2004) visar 

tecken på att storlek och kolonial historia påverkar graden av demokrati och följande två 

hypoteser har därmed formulerats: 

5. En stat som är geografiskt eller befolkningsmässigt mindre uppvisar en högre grad av 

demokrati jämfört med större och mer befolkade stater. 

6. En stat som tidigare varit brittisk koloni uppvisar högre grad av demokrati jämfört med 

stater som tidigare varit franska kolonier. 

Baserat på tidigare studier (Sorensen, 2008) finns belägg för att anta att islam påverkar graden 

av demokrati och följande hypotes har därför formulerats: 

7. En stat där övervägande delen av befolkningen tillhör religionen islam uppvisar lägre grad 

av demokrati jämfört med stater med andra religioner. 
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3. Metod 

Denna studie faller under det område som utgörs av jämförande politik då olika stater studeras 

och jämförelser mellan dessa görs för att finna svar på den aktuella frågeställningen. Den 

jämförande politikens främsta syfte är att kontrollera huruvida företeelser stämmer eller inte, 

då man genom att jämföra olika fall kan härleda till exempel vad som orsakar olika tillstånd 

eller i det här fallet demokratinivå. Kritik mot jämförande politik har kommit från bland annat 

Sartori (1991) som menar att området saknar viss stuktur. Vidare menar Sartori att vikt måste 

läggas vid hur man kategoriserar sina fall och vilka gemensamma nämnare de aktuella fallen 

faktiskt uppvisar. Dessutom måste klassificeringen av dess analysenheter sedan utföras på ett 

sådant sätt att jämförelsen får betydelse. Ett exempel på detta är demokrati som Sartori menar 

inte går att dikotomisera till demokrati eller icke-demokrati, lösningen på detta är istället att 

behandla demokrati som en gradskala med gråzoner (vilket tillämpas i denna studie). En 

svårighet med jämförande politik är att de begrepp som skall studeras måste vara väl 

definierade för att en betydelsefull jämförelse skall kunna genomföras (Sartori, 1991). 

Fördelar med jämförande politik är bland annat att man genom att jämföra kan erhålla 

kunskaper som gör att man kan förutse skeenden till följd av att man studerat orsaker och 

verkan i flera situationer. När man dessutom vill kunna testa hypoteser som är teoretiskt 

grundade är den jämförande politiken ett bra verktyg (Larsson, 1997:10-11).  

Denna studie syftar till att främst vara teoriprövande och undersöker huruvida det föreligger 

ett samband mellan ett antal teoretiskt grundade oberoende variabler och den beroende 

variabeln demokratinivå. För att undersöka detta kommer en statistisk kvantitativ analys att 

genomföras. Valet att utföra en statistisk kvantitativ analys grundar sig i att antalet 

analysenheter är relativt stort och de aktuella variabelvärdena är av sådan karaktär att dessa 

bäst presenteras och mäts i numerisk form.  

För att praktiskt genomföra denna analys kommer det statistiska programmet SPSS att 

användas. Detta för att denna typ av upplägg ger de bästa förutsättningarna för att besvara 

aktuella frågeställningar och uppfylla syftet med studien. 

Den statistiska analysen är ett verktyg för att dels beskriva de för studien ingående variablerna 

men i det här fallet främst att finna de potentiella orsakssambanden mellan de aktuella 

variablerna. Detta genom att finna eventuella kausala effekter, vilket innebär att de oberoende 
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variablernas betydelse för variationen i den beroende variabeln påvisas och analyseras 

(Teorell & Svensson, 2007:159,165). 

I denna studie kommer de aktuella variablerna att befinna sig på olika skalnivåer, dvs, ett fåtal 

variabler kommer att anta värden som enbart kan klassificeras och därmed mätas på en 

nominalskala, till exempel tidigare kolonialmakt. Övriga variabler kommer kunna mätas och 

rangordnas enligt intervallskala, en skala där variabelvärdena rangordnas och som dessutom 

är ekvidistant, dvs, avståndet mellan de olika värdena på variabeln är lika stora, vilket 

innefattar både olika typer av index, mätningar i procent och rent numeriska värden 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:42-44).  

3.1 Urval 

Då det teoretiska ramverket och tidigare forskning visat på att mer generella teorier och 

antagande kring vilka faktorer som påverkar graden av demokrati inte nödvändigtvis har 

samma gångbarhet i de afrikanska staterna söder om Sahara och dessutom visat på att det 

finns en viss osäkerhet kring vilka faktorer som faktiskt påverkar demokratin i dessa stater har 

ett urval till att omfatta dessa stater söder om Sahara gjorts. Detta urval har även gjorts till 

följd av att dessa stater har en del liknande förutsättningar som gör att man skulle kunna anta 

att de ställs inför liknande problem och liknande förutsättningar när det kommer till graden av 

demokrati. Dessa stater delar i stor utsträckningen en liknande historia som tidigare kolonier, 

dock under olika kolonialmakter, samtidigt som nutida problem med bland annat utveckling, 

epidemier och konflikter är ytterligare förutsättningar som förenar dessa stater (Stock, 

2004:6). De teorier som behandlar demokrati och faktorer som påverkar graden av demokrati 

utgår ofta i från ett något mer generellt perspektiv, därför är det intressant att utifrån denna 

specifika kontext studera huruvida dessa teorier och tidigare resultat även går att applicera på 

de afrikanska staterna söder om Sahara. Dock har två avgränsningar gällande dessa stater 

gjorts, Somaliland har exkluderats från studien då denna stat inte erkänts internationellt och 

därmed inte räknas som en självständig stat (Utrikespolitiska Institutet, A, 2013). Även 

Sydsudan har exkluderats då staten inte bildades och erkändes internationellt för än 2011 och 

därmed saknas relevanta statistiska uppgifter (Utrikespolitiska Institutet, B, 2013). Den 

kompletta omfattningen av de afrikanska staterna har annars utgått ifrån Freedom House lista 

över afrikanska stater söder om Sahara och omfattar därmed även den afrikanska ö-världen så 
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som Komorerna och Madagaskar. Totala antalet stater som omfattas av studien uppgår 

därmed till 48 stycken (Freedom House, A, 2013). Se bilaga 1 för förteckning över staterna. 

Tidsmässigt har arbetet avgränsats till att omfatta så aktuell data som möjligt. Detta för att den 

statistiska analysen ska ha möjlighet att bidra till aktuell forskning inom ämnet. Studien 

kommer därför att behandla data från de ungefärliga åren 2002-2012. 

3.2 Operationalisering 

3.2.1 Demokrati 

Den beroende variabeln och därmed den variabel som studien syftar till att förklara 

förekomsten av är demokratinivå. I detta arbete mäts demokratinivå utifrån Freedom House 

och deras årliga index, Freedom in the World (Freedom House, B, 2013). Dock finns det 

ytterligare ett stort antal index som alla mäter graden av demokrati och ett känt sådant är 

Polity IV, detta index behandlar dock främst politiska rättigheter och utgör därför ett mer 

minimalistiskt mått av demokrati (Munck & Verkuilen, 2002:10,28). Detta innebär att 

Freedom House’s index för denna studie utgör en mer lämpad operationalisering av begreppet 

demokrati. Freedom House’s index stödjs dessutom av bland annat Bollen och Paxton (2000) 

som menar att detta index utgör ett utav de bästa liberala demokratimåtten (Bollen & Paxton, 

2000:61). 

Freedom House’s index syftar till att klassificera stater utifrån huruvida dessa är demokratiska 

och fria eller ickedemokratiska och därmed ej fria. Detta mäts utifrån två huvudområden, 

politiska rättigheter och mänskliga rättigheter.  

De politiska rättigheterna innefattar bland annat att staten skall administrera och upprätthålla 

fria och rättvisa val. Politiken skall utföras i en pluralistisk anda och det skall finnas möjlighet 

att organisera sig inom oppositionen. Alla medborgare skall åtnjuta lika politiska rättigheter 

oavsett kön, etnicitet eller religion. Den styrande makten i staten skall väljas genom en 

process där folket bestämmer, samtidigt skall den politiska beslutsprocessen och agerandet av 

politikerna genomsyras av transparens. 

Då det kommer till det andra huvudområdet gällande mänskliga rättigheter, är 

förutsättningarna bland annat följande: 



   

 

21 

 

Det skall finnas oberoende media. Alla skall ha rätten att fritt organisera sig och demonstrera i 

olika sammanslutningar. Åsiktsfrihet skall råda, det vill säga rätten att säga vad man vill skall 

upprätthållas. Alla skall ha rätten att praktisera valfri religion. Rätten till frihandel skall 

finnas. När det kommer till juridiska frågor skall det finnas en oberoende domstol utan 

politiska kopplingar. Slutligen skall dom mänskliga rättigheterna innefatta den personliga 

autonomin, det vill säga varje enskild individ skall ha rätten att själva bestämma vart man vill 

resa, bosätta sig eller arbeta.  

Dessa två huvudområden utgörs av tre respektive fyra kategorier, totalt sju kategorier, av 

påståenden och frågor som sedan något förenklat betygssätt med siffror mellan 0-4. Dessa 

värden räknas sedan samman och omvandlas till en trettongradig skala mellan 1,0-7,0. Dessa 

två värden som erhålls, ett för politiska rättigheter och ett för mänskliga rättigheter, adderas 

sedan och halveras slutligen för att erhålla det slutgiltiga medelvärde som anges i Freedom in 

the World index. Även detta värde sträcker sig över en trettongradig skala mellan 1,0-7,0, där 

intervallet utgörs av 0,5 enheter (Freedom House, B, 2013).  

Utifrån dessa medelvärden gör man ofta en indelning i tre grupper: 

Gruppindelning enligt Freedom House 

1,0-2,5  Free 

3,0-5,0  Partly Free 

5,5-7,0  Not Free 

Dessa indelningar kan alltså tolkas som så att de stater som klassas som ”Free” därmed är 

demokratiska, ”Partly Free” kan ses som någon form av semidemokratier medan ”Not Free” 

kan klassas som diktaturer eller andra auktoritära styren (ibid). För denna studie kommer den 

13-gradiga skalan att användas och därmed utgöras av en skala mellan 1,0 och 7,0 där ett lågt 

värde motsvarar en mer demokratisk och fri stat i jämförelse med ett högt värde som 

motsvarar en mer auktoritär stat.  

Detta index och dess två huvudområden går att jämföra med Diamonds definition av en 

liberal demokrati och de 10 kriterier som behandlades under det tidigare teoriavsnittet 

(Diamond, 1999:8-12). I enlighet med Diamond utgår indexet från den något mer omfattande 
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definitionen av demokrati som inte enbart handlar om en fri och rättvis valprocess utan även 

tar bland annat de mänskliga rättigheterna i beaktande. 

3.2.2 Modernitet och Modernisering 

För att mäta modernisering har sex variabler valts ut. Dessa är: BNP/capita, läs- & 

skrivkunnighet, andel som börjar grundskolan, andel invånare i städer, antalet 

mobiltelefonabonnemang per hundra invånare, och slutligen industrins andel av BNP. Dessa 

variabler berör fem olika områden inom moderniseringsteorin. 

BNP/capita beskriver statens allmänna ekonomiska läge och är därför ett bra mått på den 

generella ekonomiska utvecklingen i en stat. Dessutom anser flertalet forskare att just 

BNP/capita är en utav de moderniseringsvariabler som bäst, det vill säga till störst andel, kan 

förklara demokrativariationen. (Dahl & Stinebrickner, 2003:66). Som tidigare nämnts kan 

dock detta samband mellan BNP/capita och demokratinivå utgöras av ett icke-linjärt samband 

(Lipset, Seong & Torres, 1993). 

Dock kan BNP/capita inte förklara hur resurserna är fördelade inom staten, det vill säga om 

det finns stora klyftor mellan olika samhällsklasser. Så även läs- & skrivkunnighet studeras. 

Denna variabel kan alltså ge en hänvisning till hur de ekonomiska resurserna inom staten är 

fördelade. Då skolgång ofta är en kostnadsfråga i utvecklingsländer kan de ekonomiska 

resurserna antas vara mer jämt fördelade mellan samhällets olika grupper ju högre andelen 

läs- & skrivkunniga är. Då den tidigare forskningen utförd av Evans & Rose visar på att även 

ofullständig grundskoleutbildning påverkar graden av demokrati kommer läs- & 

skrivkunnigheten att kompletteras av variabeln, andel som börjar grundskolan, för att fånga 

just Evans & Rose resonemang om grundskoleutbildning (Evans & Rose, 2012).  

De tre sista variablerna, andel invånare i städer, antalet mobiltelefonabonnemang per hundra 

invånare och industrins andel av BNP, utgår ifrån både Karvonens & Lipsets resonemang 

kring faktorer som är ett tecken på modernisering (Karvonen, 1997:28-30,57; Lipset, 1959). 

Andelen invånare i städerna kopplas till antagandet om att en stat med en större andel urban 

befolkning i högre grad är moderniserad. För att belysa kommunikationsspridningen används 

variabeln antalet mobiltelefonabonnemang per hundra invånare. Detta för att en större 

spridning av den mobila telefonin bidrar till ökade möjligheter att utforska kommunikation. 

Då dagens mobila telefoni dessutom ofta innebär en möjlighet att koppla upp sig mot internet 
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ökar chanserna för att ta del av oberoende media och internationell kommunikation. Industrins 

andel av BNP syftar till att belysa moderniseringen utifrån hur industrialiserad staten är. Då 

högre industrialisering är ett tecken på en mer moderniserad stat. 

3.2.3 Svaga stater  

För att mäta begreppet svaga stater kommer delar av The Fund for Peace's Failed States Index 

över svaga och kollapsade stater att användas, kollapsade stater då betecknat som stater helt 

utan fungerande statsmakt. Detta index baseras på 12 indikatorer som på olika sätt mäter 

graden av hur kollapsad eller svag en stat är (The Fund for Peace, A, 2013). Dock kommer sju 

utav dessa indikatorer att uteslutas ur den sammansatta variabeln då dessa indikatorer 

återfinns även i den beroende variabeln, och därmed skulle kunna ge upphov till ett felaktigt 

resultat då sambandet till exempel skulle kunna uppfattas som starkare än vad det faktiskt är. 

Dessa indikatorer rör främst de politiska och mänskliga rättigheterna och utesluts därför ur 

indexet. De 5 indikatorerna som kommer att ingå i variabeln berör följande områden:  

 Demografiska problem så som naturkatastrofer, sjukdomsepidemier, födotillgång, 

dödlighet och tillgång till rent vatten. Staten kan om dessa områden utgör problem ha 

svårigheter att beskydda sin befolkning eller sakna vilja att handskas med dessa (ibid). 

 Flyktingar och internflyktingar. Stora befolkningsförflyttningar kan utgöra ett problem att 

tillgodose grundläggande behov för alla och medföra till exempel ekonomiska problem 

eller säkerhetsproblem (ibid). 

 Gruppmotsättningar. Om det finns spänningar och våld mellan olika grupper inom staten 

kan statens makt undermineras och orsaka säkerhetsproblem eller utökat våldsutövande. 

Dessa spänningar kan beröra bland annat diskriminering, religiöst våld eller etniskt våld 

(ibid). 

  Mänsklig flykt och kompetensuttömning. Om befolkningen inte har möjligheter att 

försörja sig själva skapas migration där de kompetensstarkaste oftast förflyttar sig först, 

något som skapar ett än mer resursfattigt samhälle (ibid). 

  Ojämn ekonomisk utveckling. I ett etniskt eller religiöst splittrat samhälle kan den 

ekonomiska utveckling vara ojämnt fördelad och påverka statens styrka. Detta innefattar 
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bland annat rikedomsfördelning, andelen av befolkningen som bor i slumområden och den 

ekonomiska fördelningen mellan urbana och rurala områden (ibid).  

För att sammanställa detta index används en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. 

Första delen utgörs av en kvantitativ innehållsanalys som genom datatriangulering samlar in 

miljontals dokument så som regeringsrapporter, nyhetsartiklar och oberoende organisationers 

rapporter (dock inte bloggar eller material som härstammar från sociala medier), och med 

hjälp av en specifik mjukvara skannas sedan materialet och ett antal mätinstrument för att 

kontrollera för eventuella felkällor är inbyggda i mjukvaran.  

För att komplettera denna insamlade data sammanställs kvantitativt material från en rad olika 

erkända och välrenommerade organisationer så som UNHCR (FNs  flyktingorgan), 

Världsbanken och WHO. Varje indikators resultat i varje enskild stat jämförs sedan mot en 

kvalitativ granskning av varje fall. Insamlad data skattas därefter enligt en skala mellan 1 och 

10 där varje enhet utgörs av 0,1, vilket innebär att en stat kan klassas från 0 till 120, där 120 

utgör den mest kollapsade eller svaga staten. Slutligen granskas dessa resultat av oberoende 

som inte haft delaktighet i den tidigare analyseringsprocessen, allt för att skapa så tillförlitliga 

resultat som möjligt (The Fund for Peace, B, 2013). Att detta index verkligen mäter hur svag 

eller kollapsad en stat faktiskt är stärks av att tidigare forskning använder sig av just detta 

index för att mäta svagheten hos stater. Till exempel görs detta i en studie av Chelli Plummer 

där sambanden mellan svaga stater och terrorism undersöks (Plummer, 2012:421).   

3.2.4 Kulturell splittring 

För att praktiskt mäta begreppet kulturell splittring kommer två variabler att belysa detta 

område. Dessa två variabler utgår ifrån Quality of Government's dataset (som samlat in data 

från Alesina mfl. 2003 & Fearon, 2003) och utgörs av en variabel som mäter sannolikheten 

för att två slumpmässigt valda individer från samma stat tillhör samma etnicitet. Den andra av 

dessa två variabler mäter sannolikheten för att två slumpmässigt valda individer från samma 

stat tillhör samma religion. Variabelvärdena sträcker sig från 0 till 1 för dessa två variabler, 

där ett värde som är närmare 1 i större grad är kulturellt heterogent och där med mer splittrat 

än om värdet ligger närmare 0. Är sannolikheten därför stor att två slumpmässigt valda 

individer inte tillhör samma etnicitet eller ansluter sig till två skilda religioner är detta ett 

tecken på ett kulturellt splittrat samhälle. Dessa två variabler mäter det teoretiska begreppet 
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kulturell splittring som Dahl menar har en negativ effekt på graden av demokrati (Dahl, 

1998:149-151). 

3.2.5 Socialt kapital 

För att mäta begreppet socialt kapital kommer två variabler att användas, dessa är 

valdeltagande i nationella parlamentsval och antalet CSOs (Civil Society Organizations) per 

miljoner invånare. Valdeltagandet är tänkt att spegla det politiska engagemang individerna i 

ett samhälle åtar sig, då genom att ta ett visst ansvar och ha möjlighet att påverka i valet kring 

vilka som skall styra. Antalet CSOs per miljoner invånare mäter civilsamhälleliga 

organisationer så som idrottsföreningar och andra civila sammanslutningar och är därmed ett 

mått på det samhälleliga engagemang individer har i staten.  Dessa två variabler stärks av 

Putnams resonemang (2011) om att det är frivilliga samhällsorganisationer och politiskt 

engagemang så utgör grunden för det sociala kapitalet.  

3.2.6 Storlek och kolonial historia 

Storleken på staten kommer att mäta utifrån två olika variabler, dels den fysiska storleken på 

staten, och dels befolkningsmängden. Den fysiska storleken mäter ytan på staten i km
2
 medan 

befolkningsmängden mäter populationen i staten. Dessa två variabler stärks i det teoretiska 

ramverket av olika forskare. Teorell och Anckar menar att det är den geografiska ytan som är 

av yttersta vikt medan Diamond menar att det snarare är befolkningsmängden som är 

avgörande, dock är dessa två mått båda ett sätt att mäta statens storlek (Teorell, 2010:42-44; 

Anckar, 2002; Diamond, 1999:117).  Det koloniala arvet kommer att undersökas utifrån 

variabeln tidigare kolonialmakt, det vill säga vilken annan stat som styrt under den koloniala 

eran. Som det anges i det teoretiska ramverket menar Bernard med flera att vissa belägg finns 

för att en stat med tidigare brittiskt kolonialt styre skulle ha bättre demokratiska 

förutsättningar och därför är den tidigare koloniala makten intressant att studera (Bernard, 

Reenock & Nordstrom, 2004:177-232).   

3.2.7 Islam 

För att mäta det teoretiska området rörande religion och i det här fallet mer specifikt islam 

kommer variabeln, andel muslimer av totala befolkningen att användas. Detta då det enbart är 
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religionen islam som i denna studie är av intresse, för att kunna stärka eller försvaga 

nuvarande antagande. 

 I det teoretiska ramverket visas det på att det finns en allmän uppfattning bland forskare och 

teoretiker att det finns ett negativt samband mellan förekomsten av islam i en stat och 

demokratinivå (Sorensen, 2008:159). Dock med en viss reservation från Teorell som påstår att 

detta snarare beror på den bakomliggande faktorn att många nordafrikanska stater och 

mellanöstern dessutom är stater med en övervägande arabisk befolkning och att detta snarare 

skulle vara orsaken till det negativa sambandet (Teorell, 2010:47-50).Då de afrikanska 

staterna söder om Sahara inte har en övervägande arabisk befolkning är Teorells antagande 

inte relevant att vidare studera i denna studie. 

Nedan följer en tabell för att sammanfatta de variabler som kommer att ingå och analyseras i 

denna studie.  

Tabell 2. Variabler. 
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Variabler 

Namn Skalnivå Antali Mätårii Teoretiskt 

perspektiv 

Källa 

Demokratinivå Intervall 48 2012  Freedom House 

BNP/capita (US dollar) Intervall 45 2011 Modernisering Utrikespolitiska 

Institutet 

Läs- & Skrivkunnighet Intervall, 

mätt i 

procent 

44 2011 Modernisering Utrikespolitiska 

Institutet 

Andel som börjar grundskolan Intervall, 

mätt i 

procent 

38 2009 Modernisering Utrikespolitiska 

Institutet 

Andel invånare i städer Intervall, 

mätt i 

procent 

48 2011 Modernisering Utrikespolitiska 

Institutet 

Antal mobiltelefonabonnemang 

per hundra invånare 

Intervall 47 2009 Modernisering Utrikespolitiska 

Institutet 

Industrins andel av BNP Intervall, 

mätt i 

procent 

41 2011 Modernisering Utrikespolitiska 

Institutet 

Failed States Index Intervall 48 2011 Svaga stater The Fund for 

Peace 

Etnisk splittring Intervall 42 2009 Kulturell 

splittring 

Quality of 

Government 

Religiös splittring Intervall 48 2009 Kulturell 

splittring 

Quality of 

Government 

Valdeltagande i parlamentsval Intervall, 

mätt i 

procent 

45 Varierande, 

(Se bilaga 2 

för exakta 

årtal) 

Socialt kapital International 

institute for 

democracy and 

electoral 

assistance 

Antal CSOs (Civil Society 

Organization) per miljoner 

invånare 

Intervall, 

mätt i 

procent 

45 2008 Socialt kapital Quality of 

Government 

Yta, km
2 

Intervall 48 2010 Storlek och 

kolonial 

historia 

Utrikespolitiska 

Institutet 

Befolkningsmängd Intervall 48 2011 Storlek och 

kolonial 

historial 

Utrikespolitiska 

Institutet 

Tidigare kolonialmakt Nominal 48  Storlek och 

kolonial 

historia 

Quality of 

Government 

Andel muslimer av totala 

befolkningen 

Intervall, 

mätt i 

procent 

48 2009 Islam Quality of 

Government 
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i
 Totala antalet analysenheter är 48, men då data inte kunnat finnas för alla enheter finns ett visst bortfall bland 

de enskilda variabelvärdena.  

ii
 Data härstammar i största merparten av fallen från angivet år, men har i undantagsfall kompletteras med data 

från tidigare år. 

Se bilaga 3 för fullständig källförteckning över variabeldata.  

3.3 Källkritik 

Specifik kritik skulle möjligen kunna riktas mot Freedom House som organisation, detta då 

organisationens bas befinner sig i USA och där styrelsemedlemmarna (Board of Trustees) ofta 

har en politisk bakgrund. Dock är organisationen uttalat obunden och syftar till att verka för 

och stödja demokratiska värderingar över hela världen (Freedom House, B, 2013). 

Att den amerikanska politiken därför skulle påverka de resultat som Freedom House 

presenterar är föga troligt och organisationens resultat används dessutom tämligen flitigt i 

publikationer och andra vetenskapliga bidrag, något som stärker tilltron till att organisationen 

bidrar med objektiv och tillförlitlig data.  

Som tidigare nämnts stärks användandet av detta index av bland annat Bollen och Paxton 

(2000) som menar att det är ett bra mått på en liberal demokrati (Bollen & Paxton, 2000:61). 

Freedom House trovärdighet och gångbarhet stärks dessutom av Dahl som menar att det inte 

finns något idealt sätt att mäta demokrati på, då det alltid är en tolkningsfråga och då 

begreppet befinner sig på en gråskala. Trots detta menar Dahl att Freedom House 

tillhandahåller en aktuell och lättillgänglig källa för demokratiindex. Indexet utgör dessutom 

en relativt god estimation och jämförelse stater emellan, över hur det demokratiska läget ser ut 

i världen utifrån de mätområden som ingår i indexet (Dahl, 1998:197-199). Även Diamond 

menar att Freedom House tillhandahåller ett bra mätverktyg. Definitionen ”Free” menar 

Diamond är en utav de bästa empiriska indikatorerna på en liberal demokrati (Diamond, 

1999:12-13). 

Liknande kritik skulle kunna riktas mot organisationen The Fund for Peace, då även denna 

organisation har sin bas i USA och dess styrelsemedlemmar (Board of Trustees) har en 

varierande bakgrund men med politiska inslag (The Fund for Peace, C, 2013). Dock beskrivs 

organisationen som en oberoende, ickepolitisk, ideell och kunskapsspridande organisation 

vars främsta syfte är att förebygga våldsamma konflikter och gynna hållbar säkerhet. Detta 
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genom bland annat utbildning och förebyggande arbete, med speciellt fokus på svaga och 

kollapsande stater (The Fund for Peace, D, 2013). Att organisationens index, Failed States 

Index dessutom ingår i Quality of Government institutets (mer om detta institut nedan) 

datasamling vittnar om god tillförlitlighet.  

Ouality of Government är ett institut inom avdelningen för statsvetenskap vid Göteborgs 

Universitet och grundades 2004 av Bo Rothstein och Sören Holmberg, två etablerade 

statsvetare. Institutet ägnar sig åt oberoende forskning inom områden rörande regeringar och 

statsmakters kvalité. Dessutom tillhandahåller institutet data rörande ett stort antal variabler 

och under en relativt lång tidsperiod (QOF, A, 2012). Då institutioner placerar sig under ett 

utav Sverige mest välkända universitet och dessutom grundats av erkända statsvetare kan den 

data som tillhandahålls anses ha god tillförlitlighet och vara tämligen korrekt. Slutligen 

används Utrikespolitiska Institutet som källa för en del data och då majoriteten av denna data 

ursprungligen härstammar från FN och dess underorgan är även denna källa av relativt god 

tillförlitlighet (Utrikespolitiska Institutet, C, 2013).  

3.4 Analysstrategi 

Insamlad data införs sedan i ett SPSS-dokument för att kunna analyseras utifrån ett flertal 

modeller. För att kunna införa data i dokumentet måste nominala variabler, så som tidigare 

kolonialmakt, anta siffervärden, något som oftast görs genom en kodning till nollor och ettor 

och så vidare. Detta görs alltså utan att rangordna de olika värdena, klassificeringen syftar 

endast till att göra data användbar (Teorell & Svensson, 2007:111). 

Vidare genomförs sedan en univariat analys av främst den beroende variabeln, demokrati, 

som syftar till att påvisa att det faktiskt finns en variation i variabeln. Denna analys består av 

deskriptiva beräkningar som syftar till att visa bland annat variabelvärdenas spridning och 

centralmått (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010:40-41). 

För att sedan kunna besvara den aktuella frågeställningen behövs alltså en analys som 

fastställer eventuella samband mellan ingående variabler utföras. För att fastställa dessa 

eventuella samband genomförs regressionsanalyser som syftar just till att påvisa dessa 

eventuella samband och styrkan hos dessa. Då antalet oberoende variabler är tämligen stort 

kommer de i ett första steg att testas genom en bivariat regressionsanalys med den beroende 
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variabeln
1
 detta innebär att varje oberoende variabel testas enskilt med den beroende 

variabeln och är de enskilda sambanden då inte statistiskt signifikanta, det vill säga ej 

tillförlitliga kan den testade oberoende variabeln uteslutas från de kommande multivariata 

regressionsanalyserna. De oberoende variabler från alla teoretiska områden som efter dessa 

bivariata analyser uppvisar signifikans kommer slutligen att analyseras med den beroende 

variabeln genom en sammanfattande multivariat regressionsanalys.  

För att genomföra en multivariat regressionsanalys, det vill säga en analys med fler än en 

förklaringsvariabel, måste den beroende variabeln (demokrati i det här fallet) vara uttryckt i 

intervallskala och därmed vara en kvantitativ variabel för att regressionen skall ge ett 

tillförlitligt resultat. De förklarande variablerna (oberoende) kan däremot vara uttryckta i både 

intervall-, ordinal- och nominalskala (nominala variabler görs dock om till dummy-variabler, 

med enbart två värden), något som underlättar arbetet med analysen då vissa variabler endast 

kan klassas utifrån en skalnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen. 2010:311). Genom att 

genomföra en regressionsanalys kan man alltså svara på frågan, hur stor del av variationen i 

den beroende variabeln som förklaras av de oberoende och hur mycket den beroende 

variabeln förändras om de oberoende förändras med en enhet. Regressionsanalyser kan 

därmed påvisa de kausala effekter som återfinns, alltså vad som påverkar. Vill man besvara 

frågan om hur påverkan ser ut, måste de kausala mekanismerna studeras, något som främst 

besvaras i en intensiv studie av färre fall. Gränsvärdet för signifikansnivå dras vid värden 

överstigande 0,05, vilket innebär att den slumpmässiga delen av analysen inte får överstiga 

5%, sambandet är då till 95% säkert och därmed relativt tillförlitligt och samstämmigt med 

gängse ansatser.  

Dock finns det ett antal svagheter med en regressionsanalys. Bland annat undersöker en linjär 

regressionsanalys endast om det finns ett linjärt samband och alltså inte om ett till exempel n-

format samband existerar (Teorell & Svensson, 2007:61,168,171,186-187,233). Dessutom 

kan problem med multikollinearitet uppstå, det vill säga att de oberoende variablerna har ett 

inbördes samband som därmed påverkar regressionsanalysens förklaringskraft och giltighet 

genom att påverkar de enskilda oberoende variablernas förklaringskraft. Dessa olika 

svårigheters påverkan går dock att minimera genom att utföra ytterligare en rad tester kring 

                                                           
1
 För den nominala variabeln tidigare kolonialmakt genomförs en medelvärdesanalys för att analysera huruvida 

ett samband mellan den oberoende och beroende variabeln existerar.  
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regressionsanalysen och på så sätt påvisa att så inte är fallet. För att till exempel kontrollera 

för multikollinearitet kan ett VIF-värde inkluderas i analysen och därmed påvisa om dessa 

samband föreligger, är så fallet kan regressionen göras om men då genom att utesluta de 

variabler som uppvisar den högsta multikollineariteten genom att sätta gränsen vid ett VIF-

värde som överstiger 2,5 (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen. 2010:345-346,364-366). 

3.5 Validitet & Reliabilitet 

Begreppet validitet handlar om huruvida man kan finna systematiska fel i studien eller inte. 

Detta innebär för studien att man verkligen mäter det man vill mäta för att besvara sin 

frågeställning. Validiteten berör alltså operationalisering och hur väl de operationaliserade 

begreppen mäter det fenomen studien syftar till att undersöka. Då denna studie har 

operationaliserat begreppen och grundat detta i teoretiska resonemang där de valda 

variablerna tidigare använts för att mäta just dessa begrepp har försök gjorts för att minska 

validitetsproblemen. Dock kan det i en statistisk undersökning ofta uppstå validitetsproblem 

då många analysenheter utgör en svårighet att gå på djupet i varje enskilt fall och studera 

fallet utifrån dess egna förutsättningar. Dock är främst skillnaderna mellan de olika 

analysenheterna av intresse och därmed fokuseras mindre på det enskilda fallets resultat, utan 

snarare förhållandet mellan det enskilda fallet och övriga analysenheter (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010).  

Reliabilitet däremot handlar om osystematiska eller slumpmässiga mätfel vilket berör 

mätinstrumentens exakthet och huruvida studien går att replikera med samma utfall. Generellt 

har kvantitativa studier något högre reliabilitet då denna typ av studier utgörs av 

standardiserad data, vilket också är fallet i denna studie. Då standardiserad data används och 

denna data dessutom kommer från betrodda och tillförlitliga källor ökar troligheten för att en 

likadan studie utförd vid en annan tidpunkt skulle få ett likadant resultat (ibid). 

Den externa validiteten, det vill säga generaliserbarheten innebär för denna studie som 

omfattas av en totalpopulation att resultaten främst berör de stater som skall undersökas, det 

vill säga, alla afrikanska stater söder om Sahara. Dock skulle resultaten möjligen kunna 

appliceras på andra stater som befinner sig på ungefär samma utvecklingsnivå så som delar av 

de sydostasiatiska och de sydamerikanska staterna. Detta då dessa stater till viss del uppvisar 



   

 

32 

 

liknande situationer som de afrikanska staterna och därmed skulle kunna antas möter liknande 

förutsättningar (Teorell & Svensson, 2007:70). 

Styrkor och svagheter 

Styrkan i denna typ av studie ligger i att antalet analysenheter omfattar samtliga enheter i den 

population som vill undersökas. Detta medför att urvalsförfarandet inte kunnat medföra en 

sned fördelning av analysenheternas egenskaper, vilket skulle kunna uppstå vid ett 

stickprovsurval. Att analysenheterna dessutom uppvisar likartade egenskaper medför att 

risken för att begreppen som mäts inte är jämförbara minimeras. Svagheten hos denna typ av 

studie ligger i det metodologiska förfarandet att operationalisera de teoretiska begreppen till 

mätbara variabler, vilket innebär att man faktiskt studerar det som skall studeras. Men så som 

tidigare påpekats har operationaliseringen i denna studie grundat sig i teoretiska resonemang 

och tidigare forskning som stödjer de variabler som används, vilket är ett försök att minska 

denna risk. Ett problem som påvisas i de flesta studier inom området jämförande politik är att 

antalet fall är för få i jämförelse med antalet oberoende variabler. Ytterligare en svaghet i 

denna typ av studie är det bortfall som sker av variabeldata, vilket innebär att data för alla 

variabler inte kunnat hittas för alla analysenheter. Slutligen kan den extensiva undersökningen 

inte svara på hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln utan endast 

besvara om de förklarar och i vilken utsträckning de påverkar den beroende variabeln.  
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4. Resultat 

Följande avsnitt behandlar de statistiska analyser som genomförts med en inledande 

deskriptiv analys av den beroende variabeln demokratinivå för att visa på varians. Vidare 

behandlas de bivariata analyser som genomförts, genom en tematisk genomgång uppdelad i 

enlighet med de teoretiska perspektiven. En genomgång av de multivariata analyser, som 

baseras på resultatet från de bivariata analyserna genomförs sedan. Avslutningsvis fokuseras 

det på de signifikanta variabler som erhållits efter analyser och utveckling av möjliga icke-

linjära samband. 

4.1 Statistiska analyser och resultat 

Nedan presenteras de statistiska analyser och dess resultat som genomförts genom både 

univariata, bivariata och multivariata analyser.  

4.1.1 Deskriptiv statistik av den beroende variabeln demokratinivå.  

För att visa på att det finns en viss variation att förklara i den beroende variabeln har ett antal 

univariata, det vill säga beskrivande analyser genomförts av denna variabel. Dessa analyser 

att har visat på att medelvärdet för de afrikanska staterna söder om Sahara är 4,302, detta 

medelvärde innebär att den genomsnittliga afrikanska staten söder om Sahara är delvis fri, i 

enlighet med Freedom House’s index. Fördelningen över den demokratiska spridningen i 

dessa stater visas i tabell 3 och figur 1.  

Tabell. 3. Deskriptiv statistik för demokratinivå. 

Beroende 

variabel 

Antal fall Medelvärde Standardavvikelse 

Demokratinivå 48 4,302 1,6687 
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Figur. 1. Spridning av demokratinivå 
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Not. X-axel anger graden av demokrati i enlighet med Freedom House’s Freedom in the World Index. 

Y-axel anger antalet observationer för varje demokratigrad.  

Enligt ovanstående diagram finns alltså en tydlig variation i demokratigrad i de afrikanska 

staterna söder om Sahara, både de mest demokratiska staterna, med värdet 1,0 tillika de minst 

demokratiska staterna med värdet 7,0 återfinns bland fallen.  

4.1.2 Bivariata regressionsanalyser 

Första steget för att påvisa eventuella statistiska samband utgörs av bivariata 

regressionsanalyser där de enskilda oberoende variablern testas tillsammans med den 

beroende variabeln demokratinivå. De variabler som inte uppvisar signifikanta samband med 

den beroende variabeln demokratinivå har därmed förkastats och uteslutits ur den fortsatta 

studien. Detta grundar sig i en analys av signifikansen då detta värde ej bör överstiga 0,05 för 

att påvisa statistiskt signifikanta samband. Överstiger detta värde 0,05 innebär det att den 

slumpmässiga andelen av sambandet utgörs av mer än 5% och därmed inte är statistiskt 

signifikant då till exempel andra bakomliggande variabler kan vara orsaken till sambandet. 

Modernitet och modernisering 

Sex variabler rörande modernisering och modernitet har analyserats genom bivariata 

regressionsanalyser. Dessa variabler är: BNP/capita, läs- & skrivkunnighet, andel som börjar 

grundskola, andel invånare i städer, antalet mobiltelefonabonnemang per hundra invånare och 

industrins andel av BNP enligt tabell 4.  
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Efter dessa bivariata regressionsanalyser har tre utav dessa variabler kunnat uteslutas ur den 

fortsatta studien till följd av att dessa variabler inte uppvisar signifikanta samband med den 

beroende variabeln demokratinivå. Dessa variabler är: BNP/capita, läs- & skrivkunnighet 

samt andel invånare i städer.   

Övriga tre variabler, andel som börjar grundskola, antalet mobiltelefonabonnemang per 

hundra invånare samt industrins andel av BNP uppvisar däremot signifikanta samband med 

den beroende variabeln demokratinivå. Dessa variabler har därmed uppfyllt kravet om att ha 

en signifikansnivå på högst 5%. Variablernas respektive R
2
-värde anger hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln som förklaras av de enskilda variablerna, något som 

påvisar att det är andel som börjar grundskolan som förklarar störst andel av variationen i 

demokratinivå med 18,6%. Vidare förklarar industrins andel av BNP 11% av variationen i 

demokratinivå medan antal mobiltelefonabonnemang per hundra invånare 10,8% av 

variationen.  Dessa variabler utgör därför beståndsdelar i den kommande multivariata 

regressionsanalysen.  

Hypotes 1, rörande sambandet mellan modernisering och graden av demokrati kan därmed 

varken bekräftas eller förkastas efter detta första steg av analys.  

Nedan i tabell 4. visas resultaten efter genomförda bivariata regressionsanalyser av 

moderniseringsrelaterade variabler. 

Tabell. 4. Bivariata analyser, modernisering.  

Beroende variabel: Demokratinivå. Teoretiskt perspektiv: Modernisering  

 

Oberoende Variabel B-

koefficient 

Medelfel R
2
-

värde 

t-

värde 

Signifikans Antal 

(N) 

BNP/capita 
# 

-0,510 0,480 0,026 -1,063 0,294 45 

Läs- & Skrivkunnighet -0,011 0,012 0,020 -0,919 0,364 44 

Andel som börjar 

grundskolan 

-0,044 0,015 0,186 -2,872 0,007* 38 

Andel invånare i städer -0,017 0,014 0,029 -1,175 0,246 48 

Antal 

mobiltelefonabonnemang 

per hundra invånare 

-0,020 0,009 0,108 -2,340 0,024* 47 

Industrins andel av BNP 0,031 0,014 0,110 2,193 0,034* 41 

 
# Dessa variabler har logaritmerats för att normalfördelas. * Signifikant enligt 5%-nivå.
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Svaga stater  

En variabel berör det teoretiska området svaga stater och utgörs av delar av Failed States 

Index. Denna variabel har efter en bivariat regressionsanalys med den beroende variabeln 

demokratinivå uppvisat ett statistiskt signifikant samband då signifikansvärdet understiger 

0,05, och därmed anses tillförlitligt, värdet understiger dessutom 1%-nivån för 

signifikansvärde. R
2
-värdet påvisar att 30,3% av variationen i demokratinivå kan förklaras av 

Failed States Index. Se tabell 5 nedan.  

Denna analys stärker därmed hypotes 2, att det finns ett samband mellan svaga stater och 

graden av demokrati.  

Nedan i tabell 5 visas resultatet av denna bivariata regressionsanalys. 

Tabell. 5. Bivariat analys, svaga stater.  

Beroende variabel: Demokratinivå. Teoretiskt perspektiv: Svaga stater 

 

Oberoende 

variabel 

B-

koefficient 

Medelfel R
2
-värde t-värde Signifikans Antal (N) 

Failed States 

Index 

0,167 0,037 0,303 4,475 0,000** 48 

 
#
 Dessa variabler har logaritmerats för att normalfördelas. * Signifikant enligt 5%-nivå. **Signifikant enligt 1%-

nivå. 

 

Kulturell splittring 

De två variablerna etnisk splittring och religiös splittring motsvarar det teoretiska området 

kulturell splittring och dessa två variabler har efter genomförda bivariata regressionsanalyser 

med den beroende variabeln demokratinivå kunnat förkastas då de inte uppvisar statistiskt 

signifikanta samband enligt 5%-nivån.  

Hypotes 3 kan därmed förkastas då de variabler rörande kulturell splittring ej är signifikanta.  

Nedan i tabell 6 visas resultaten efter genomförda bivariata regressionsanalyser.  

Tabell. 6. Bivariata analyser, kulturell splittring. 
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Beroende variabel: Demokratinivå. Teoretiskt perspektiv: Kulturell splittring 

 

Oberoende 

Variabel 

B-

koefficient 

Medelfel R
2
-värde t-värde Signifikans Antal (N) 

Etnisk 

splittring 

-0,454 1,269 0,003 -0,358 0,722 42 

Religiös 

splittring 

-0,562 0,951 0,008 -0,590 0,558 48 

 
# Dessa variabler har logaritmerats för att normalfördelas. * Signifikant enligt 5%-nivå. 

 

Socialt kapital 

Två variabler belyser det teoretiska området socialt kapital och har efter bivariata 

regressionsanalyser med den beroende variabeln demokratinivå kunnat förkastas då dessa inte 

uppvisar signifikans enligt signifikansnivån 5%.  

Hypotes 4 kan därmed förkastas då dessa variabler rörande socialt kapital inte uppvisar 

signifikanta samband med den beroende variabeln.  

Nedan i tabell 7 visas resultatet efter genomförda bivariata regressionsanalyser inom området 

socialt kapital. 

Tabell. 7. Bivariata analyser, socialt kapital.  

Beroende variabel: Demokratinivå. Teoretiskt perspektiv: Socialt kapital  

 

Oberoende 

Variabel 

B-

koefficient 

Medelfel R
2
-värde t-värde Signifikans Antal (N) 

Valdeltagande 

i 

parlamentsval 

-0,015 0,012 0,034 -1,223 0,228 44 

Antal CSOs 

(Civil Society 

Organization) 

per miljoner 

invånare 

-0,015 0,016 0,019 -0,908 0,369 45 

 
# Dessa variabler har logaritmerats för att normalfördelas. * Signifikant enligt 5%-nivå. 
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Storlek och kolonial historia 

Tre variabler berör detta teoretiska område och då geografisk yta och befolkningsmängd 

utgörs av variabler på intervallskalenivå har dessa analyserats genom bivariata 

regressionsanalyser med den beroende variabeln demokratinivå. Den tredje variabeln, tidigare 

kolonialmakt är dock en nominal variabel och har därför analyserats genom en 

medelvärdesanalys. Samtliga variabler, geografisk yta, befolkningsmängd och tidigare 

kolonialmakt har efter genomförda analyser förkastats då dessa variabler inte uppfyller kravet 

för ett statistiskt signifikant samband enligt 5%-nivån.  

Detta medför att hypotes 5 och 6 kan förkastas då inga signifikanta samband med ovanstående 

variabler inom området storlek och kolonial historia påvisats.  

Nedan i tabell 8 och 9 visas resultaten efter genomförda analyser. 

Tabell. 8. Bivariata analyser, storlek. 

Beroende variabel: Demokratinivå. Teoretiskt perspektiv: Storlek och kolonial historia 

 

Oberoende 

Variabel 

B-koefficient Medelfel R
2
-

värde 

t-

värde 

Signifikans Antal 

(N) 

Geografisk yta, 

km
2# 

0,500 0,255 0,077 1,963 0,056 48 

Befolkningsmängd
# 

0,424 0,346 0,032 1,226 0,226 48 

 
# Dessa variabler har logaritmerats för att normalfördelas. * Signifikant enligt 5%-nivå. 

 

Tabell. 9. Medelvärdesanalys, tidigare kolonialmakt. 

Tidigare 

kolonialmakt 

Medelvärde Antal (N) Standardavvikelse 

Ingen/övriga 5,714 7 1,2119 

Portugal 3,200 5 1,7536 

Storbritannien 3,789 19 1,7505 

Frankrike 4,618 17 1,3173 

 

Signifikans 0,072 

Eta
2 

0,204 
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Islam 

Variabeln andel muslimer av totala befolkningen berör det teoretiska området islam och har 

efter genomförd bivariat regressionsanalys med den beroende variabeln demokratinivå inte 

kunnat uppvisa ett statistiska signifikant samband enligt kravet om att inte ha ett 

signifikansvärde som är högre än 0,05. 

Detta innebär att hypotes 7 kan förkastas då inga signifikanta samband mellan andelen 

muslimer och demokratinivå kunnat påvisas.  

Nedan i tabell 10 visas resultatet efter genomförd bivariat regressionsanalys. 

Tabell. 10. Bivariat analys, islam. 

Beroende variabel: Demokratinivå. Teoretiskt perspektiv: Islam 

 

Oberoende 

Variabel 

B-

koefficient 

Medelfel R
2
-värde t-värde Signifikans Antal (N) 

Andel 

muslimer av 

totala 

befolkningen 

0,011 0,007 0,046 1,495 0,142 48 

 
# Dessa variabler har logaritmerats för att normalfördelas. * Signifikant enligt 5%-nivå. 

 

Sammanfattande resultat efter genomförda bivariata regressionanalyser 

Flertalet variabler har efter genomförda bivariata regressionsanalyser kunnat uteslutas ur de 

kommande multivariata regressionsanalyserna. Detta till följd av att de ej uppvisat statistiskt 

signifikanta samband med den beroende variabeln demokratinivå. Följande variabler har 

därmed kunnat uteslutas: BNP/capita, läs- & skrivkunnighet, andel invånare i städer, etnisk 

splittring, religiös splittring, valdeltagande i parlamentsval, antal CSOs per miljoner invånare, 

geografisk yta, befolkningsmängd, tidigare kolonialmakt samt andel muslimer av totala 

befolkningen.  

De variabler som däremot uppvisat signifikanta samband i de bivariata regressionsanalyserna 

och därmed kräver ytterligare analys är: andel som börjar grundskola, antal 
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mobiltelefonabonnemang per hundra invånare, industrins andel av BNP samt Failed States 

Index.  

4.1.3 Multivariata regressionsanalyser  

Efter genomförd multivariata regressionsanalys med de oberoende variabler som efter tidigare 

bivariata regressionsanalyser varit signifikanta på 5%-nivå har följande resultat erhållits enligt 

modell 1 i tabell 11. Endast en utav dessa variabler, industrins andel av BNP har visat sig vara 

signifikant på 5%-nivån. Förklaringskraften för den sammansatta modellen utläses genom att 

analysera det justerade R
2
-värdet och innebär i det här fallet att denna modell kan förklara 

38,4% av variationen i den beroende variabeln demokratinivå. Då övriga variabler i modellen 

som inte uppfyller kravet om signifikans på 5%-nivån uppvisar dock relativt låga 

signifikansvärden och i relation till den stora förklaringskraften kan dessa variabler ändå antas  

ha viss påverka på graden av demokrati.  

Då tre utav de ingående variablerna (industrins andel av BNP, antal mobiltelefonabonnemang 

per hundra invånare samt andel som börjar grundskola) i modell 1 tillhör det teoretiska 

området modernisering, och då en utav dessa (industrins andel av BNP) uppvisar ett 

signifikant samband har en multivariat regressionanalys av endast de 

moderniseringsrelaterade variablerna gjorts enligt modell 2 i tabell 11. Detta innebär att 

Failed States Index har uteslutits, anledningen till detta är att det finns ett visst intresse att 

undersöka de moderniseringsrelaterade variablerna i förhållande till varandra, då en utav 

dessa uppvisar ett signifikant samband med den beroende variabeln demokratinivå. Efter 

denna analys uppvisar två (industrins andel av BNP samt antalet mobiltelefonabonnemang per 

hundra invånare) utav dessa tre variabler signifikanta samband med den beroende variabeln 

demokratinivå. Detta då dessa variablers siginifikansvärden understiger 0,05. Den tredje 

variabeln (andel som börjar grundskola) uppfyller inte kravet om signifikansvärde lika med 

eller under 0,05 och utesluts därmed ur den fortsatta analysen.  

I modell 3 i tabell 11 har en tredje multivariata regressionanalys genomförts där de två, från 

modell 2, signifikanta moderniseringsvariablerna (industrins andel av BNP samt antal 

mobiltelefonabonnemang per hundra invånare) ingår. Resultatet av denna analys tyder på att 

dessa två variabler förklarar 32,9% av variationen i demokratinivå enligt det justerade R
2
-

värdet. Båda variablerna uppnår dessutom kravet för signifikans genom att uppvisa 
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signifikansvärden på 0,001 vilket innebär att sambandet är tillförlitligt. Anmärkningsvärt är 

dock att sambandet mellan industrins andel av BNP och demokratinivå förefaller att vara 

negativt då B-koefficienten antyder att om industrins andel av BNP ökar med en procentenhet 

kommer statens demokratirating i enlighet med Freedom House’s index att öka med 0,049 

enheter och därmed bli något mindre demokratisk. Sambandet mellan antalet 

mobiltelefonabonnemang per hundra invånare och demokratinivå är dock positivt eftersom B-

koefficienten antyder att om antalet mobiltelefonabonnemang ökar med 1 abonnemang per 

hundra invånare kommer statens demokratirating att minska med 0,032 enheter, och därmed 

bli något mer demokratisk.   

Tabell. 11. Multivariata regressionsanalyser. 

 

4.1.4 Icke-linjär bivariat regressionsanalys 

Då det teoretiskt (Karvonen, 1997; Lipset, 1993) finns belägg för att ett eventuellt samband 

mellan BNP/capita och demokratnivå kan utgöras av ett icke-linjärt samband har denna 

variabel kontrollerats för denna typ av samband genom en icke-linjär bivariat 

Beroende variabel: Demokratinivå 

 

Oberoende variabler Modell 

1 

Sig. 

Modell 

1 

Modell 

2 

Sig. 

Modell 

2 

Modell 

3 

Sig. 

Modell 

3 

Andel som börjar 

grundskolan 

-0,027 

(0,016) 

0,098 -0,026 

(0,016) 

0,111   

Antal 

mobiltelefonabonnemang 

per hundra invånare 

-0,017 

(0,011) 

0,116 -0,027 

(0,009) 

0,005** -0,032 

(0,008) 

0,001** 

Industrins andel av BNP 0,030 

(0,014) 

0,044* 0,034 

(0,014) 

0,022* 0,049 

(0,013) 

0,001** 

Failed States Index 0,089 

(0,054) 

0,111     

      

R
2
-värde 0,458  0,408  0,363  

Justerat R
2
-värde 0,384  0,349  0,329  

Signifikans 0,001**  0,001**  0,000**  
I varje rad anges B-koefficienten först, följt av medelfelet inom parentes. *signifikant enligt 5%-nivå. 

**signifikanta enligt 1%-nivå. 

Kontroll för VIF-värden har genomförts utan några tecken på multikollinaritet. Det vill säga VIF-värden som 

överstiger 2,5.  
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regressionsanalys. Med resultatet att ett kubiskt samband föreligger, enligt nedanstående 

tabell 12.  

Tabell. 12. Icke-linjär bivariat regressionsanalys. 

Beroende variabel: Demokratinivå 

 

Oberoende variabel R
2
-värde Signifikans 

BNP/capita 0,177 0,044 

 

Följande ekvation har använts för att beräkna det kubiska sambandet. 

E(Yt)=β0+β1t+β2t
2
+β3t

3  

 

Då signifikansen för detta samband understiger gränsen på 0,05 genom att uppvisa en 

signifikansnivå på 0,044 är detta samband statistiskt signifikant. Den slumpmässiga andelen 

av sambandet utgörs alltså av enbart 4,4%.  

Förklaringskraften för detta samband utläses ur R
2
-värdet och är 17,7% och innebär att detta 

kubiska samband och därmed BNP/capita förklarar 17,7% av variationen i demokratinivå med 

ett kubiskt samband. 

Figur 2 nedan visar hur detta samband ser ut. 

Figur. 2. Diagram, kubiskt BNP/capita.  
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Figur 2 tyder alltså på att sambandet mellan BNP/capita och demokratinivå utgörs av ett antal 

olika faser där sambandet varierar mellan att vara positivt eller negativt. Första delen av 

sambandet utgörs av det intervall där BNP/capita befinner sig på en nollnivå upp till cirka 

1000 US dollar, då förefaller sambandet vara negativt, då ett högre BNP/capita förväntas leda 

till mindre demokratiska stater. Då BNP/capita stiger från cirka 1000 US dollar upp till cirka 

8500 US dollar förväntas stater bli mer demokratiska och sambandet förefaller vara positivt. 

Dock blir sambandet återigen negativt då BNP/capita överstiger cirka 8500 US dollar och ju 

högre BNP/capita sedan blir desto mindre demokratiska kan staterna förväntas vara
2
. 

4.2 Sammanfattande resultat 

Efter genomförda statistiska analyser har tre variabler uppvisat signifikanta samband med 

demokratinivå och förklarar därmed i olika utsträckning graden av demokrati. Dessa tre 

variabler är dels BNP/capita, som uppvisar ett kubiskt samband med demokratinivå, dels 

industrins andel av BNP som påvisar ett negativt samband med demokratinivå, det vill säga 

ökar industrins andel av BNP minskar graden av demokrati något och. Slutligen uppvisar 

antalet mobiltelefonabonnemang per hundra invånare ett positivt samband med demokratinivå 

vilket innebär att graden av demokrati ökar om antalet mobiltelefonabonnemang ökar.   

Detta medför att alla hypoteser förutom hypotes 1 rörande modernisering kan förkastas i 

denna studie då de variabler, rörande övriga teoretiska områden, inte uppvisat signifikanta 

samband. En viss reservation behövs dock, gällande hypotes 1, då industrins andel av BNP 

uppvisar ett negativt samband med demokratinivå och därmed snarare motbevisar delar av 

moderniseringshypotesen.   

                                                           
2
 En outlier (Ekvatorialguinea) med högst demokratirating tillika högst BNP/capita har kontrollerats för, dock 

utan större förändring av resultatet. 
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5. Analys och diskussion 

Detta avsnitt kommer att börja med en analys och diskussion rörande de teoretiska områden 

som i denna studie inte visat sig ha någon påverkan på graden av demokrati. Vidare kommer 

de variabler och det teoretiska området modernisering som i denna studie uppvisat samband 

med demokratinivå att analyseras och diskuteras utifrån det teoretiska ramverket. 

5.1 Svaga stater 

Det teoretiska området rörande svaga stater behandlades under det teoretiska ramverket med 

slutsatsen att en svag stat skulle ha en negativ inverkan på graden av demokrati. En svag stat 

kännetecknades då som en stat med svårigheter att uppfylla sin befolknings grundläggande 

behov, dålig ekonomi, svag nationskänsla och en bristande statsapparat med 

legitimitetsproblem (Sorensen, 2008). Även Fukuyamas (2005) resonemang om att det krävs 

”stateness” först för att skapa goda förutsättningar för demokrati i en stat behandlades.  

Dessa teoretiska antagande och resonemang har i denna studie visat sig vara felaktiga då 

variabeln Failed States Index som syftade till att spegla det teoretiska området inte visat sig ha 

något samband med demokratinivå, och därmed kan hypotes 2 avfärdas. Dock skulle detta 

möjligen kunna förklaras med att enbart delar av detta index har använts i studien då cirka 

hälften av komponenterna i indexet rör samma områden som den beroende variabeln 

demokratinivå. Dessa komponenter som uteslutits är de komponenter som främst berörs i det 

teoretiska ramverket så som en bristande statsapparat och ekonomiska problem. Dessa 

faktorer rörande den svaga staten kan därför ändå antas ha viss förklaringskraft då det 

kommer till graden av demokrati till följd av att det finns gemensamma beröringspunkter 

mellan dessa två områden, svaga stater och grad av demokrati.  

5.2 Kulturell splittring 

Denna studie har påvisat resultatet att kulturell splittring inte påverkar graden av demokrati. 

Varken religiös eller etnisk splittring har någon betydelse för demokratinivån i de afrikanska 

staterna söder om Sahara. Detta trots att de flesta stater uppvisar en relativt hög grad av 

kulturell splittring.   

Resultatet blir därmed att Dahls (1998) och Hadenius (1992) resonemang om att en kulturellt 

splittrad stat skulle uppvisa en lägre grad av demokrati stämmer därmed inte. Antagandet att 
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denna splittring skulle leda till etniska eller religiösa konflikter samt låg nationskänsla och 

därmed skapa mindre demokratiska stater går alltså inte att applicera på de afrikanska staterna 

söder om Sahara. Reillys (2000-2001) påstående om att hög grad av etnisk splittring däremot 

skulle leda till högre grad av demokrati kan i denna studie stärkas, dock utan någon påverkan 

på denna studies resultat. Därmed kan hypotes 3 avfärdas.  

5.3 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet mätt utifrån valdeltagande i parlamentsval och antalet CSOs (Civil 

Society Organizations) per miljoner invånare har i denna studie visat sig inte ha någon 

inverkan på graden av demokrati. Detta innebär att Putnams (1996) antagande om att stater 

med ett högre socialt kapital skulle uppvisa en högre grad av demokrati inte stämmer på de 

afrikanska staterna söder om Sahara. Däremot kan Rothsteins (2003) kritik mot att de 

samhälleliga sammanslutningarna, som Putnam menar är av största vikt, inte nödvändigtvis 

behöver vara demokratifrämjande stödjas av denna studie. Delar av de CSOs som finns i 

dessa stater söder om Sahara skulle möjligen kunna vara av sådan karaktär att de inte skapar 

positiva effekter på demokratin och Rothsteins resonemang skulle därmed kunna stämma. I 

och med detta resultat kan även hypotes 4 avfärdas. 

5.4 Storlek och kolonial historia   

Det erhållna resultatet rörande storlek och tidigare kolonial historia är för denna studie att 

dessa faktorer inte påverkar graden av demokrati. Detta medför att Teorells (2010), Diamonds 

(1999), Anckars (2002) och Bernards mfl (2004) resonemang att dessa faktorer påverkar 

graden av demokrati faller i denna studie. I de afrikanska staterna söder om Sahara har alltså 

den geografiska eller befolkningsmässiga storleken ingen betydelse, tillika det koloniala arvet 

som heller inte påverkar graden av demokrati. I dessa stater, har alltså i förhållande till 

Teorells (2010) resonemang att små stater skulle ha en starkare samhörighet än större stater, 

detta samband ingen gångbarhet. Stora som små stater har alltså i denna region inte upplevt de 

problem Teorell och övriga nämnda forskare menar hänger ihop med storleken på staten eller 

befolkningsmängden. Man har alltså lyckats lika bra eller dåligt med att skapa samhörighet 

och korta avstånd till politiken oavsett storlek.  

Ett brittiskt kolonialt arv antogs medföra högre grader av demokrati, något som även det 

motbevisats i denna studie. Den mer inkluderade och självständiga politik som fördes av 
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Storbritannien i jämförelse med Frankrike har alltså inte medfört att de afrikanska staterna 

söder om Sahara, som varit tidigare brittiska kolonier, lyckats bättre gällande graden av 

demokrati. Att storleken som Diamond (1999) menade skulle vara den bakomliggande 

orsaken till detta samband förefaller ju inte heller ha någon gångbarhet i denna region då som 

det beskrivits ovan inte heller existerar ett sådant samband mellan storlek och graden av 

demokrati. Detta medför att hypoteserna 5 och 6 i denna studie kan förkastas.  

5.5 Islam 

Denna studie har påvisat att det i Afrika söder om Sahara inte finns något negativt samband 

mellan islam och graden av demokrati. Detta medför att Sorensens (2008) argument att islam 

som ideologi skulle vara ett hot mot demokratin kan motbevisas. Då dock modernisering 

uppvisar ett samband med demokratinivå skulle Sorensens resonemang om att modernisering 

utgör en motpol till islam kunna vara en förklaring till att sambandet inte är signifikant. 

Teorells (2010) resonemang om att det är arabstater som utgör det demokratiska hindret och 

inte islam har i denna studie varken kunnat förkastas eller stärkas då ingen av de aktuella 

staterna kan betecknas som arabstater. Brattons (2003) argument att inställningen till 

demokrati inte skiljer sig åt mer än marginellt mellan muslimer och icke-muslimer i Afrika 

söder om Sahara förstärks något i denna studie då inget negativt samband kunnat påvisas. 

Dock har heller inte utbildningsnivå som enligt Bratton är betydligt mer inflytelserikt visat sig 

ha någon effekt på graden av demokrati. Därför stämmer inte Brattons resonemang om att det 

till följd av att den muslimska befolkningen i större utsträckning saknar formell utbildning 

skulle vara orsaken till den lilla skillnad som observerats i inställningen till demokrati. 

Hypotes 7 kan därmed i denna studie avfärdas.  

5.6 Modernitet och modernisering 

Resultatet av denna studie är att endast ett teoretiskt område kunnat finnas som påverkar 

graden av demokrati, nämligen modernisering. Dock har inte alla moderniseringsrelaterade 

variabler uppvisat samband med den beroende variabeln demokratinivå och dessa 

moderniseringsområden har därmed inte kunnat stödjas. De områden som ej kunnat påvisa 

något samband med graden av demokrati är, utbildning och urbanisering. För utbildning i 

form av läs- & skrivkunnighet och andel som börjar grundskola har inga samband kunnat 

påvisas. Detta medför att Evans & Roses (2012) tidigare forskning som visade på att 
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utbildning var den faktor som mest påverkade graden av demokrati, till följd av att en högre 

utbildningsnivå medförde ökat intresse och större krav på politiken. Anmärkningsvärt är att 

studien antydde att oavsett utbildningsgrad fanns ett positivt samband, dock med försämrad 

styrka ju lägre utbildningsnivån var. I denna studie har andelen som börjar grundskolan 

använts och bör därmed vara ett relativt överensstämmande mätsätt i förhållande till Evans & 

Rose studie. Men trots detta har alltså i denna studie modernisering i form av utbildning 

kunnat avskrivas som förklaringsfaktor till graden av demokrati.  

Urbanisering som del av modernisering enligt Karvonen (1997) har i denna studie inte heller 

kunnat påvisa samband med graden av demokrati. Andel invånare i städer har därmed ingen 

påverkan på demokratinivå och Karvonens resonemang att så är fallet har därmed kunnat 

avslås i denna studie.  

De moderniseringsrelaterade områden som däremot kunnat fastslås har påverkan på graden av 

demokrati i denna studie är kommunikationsspridning, ekonomisk utveckling och 

industrialisering. Kommunikationsspridningen har genom att mäta antalet 

mobiltelefonabonnemang per hundra invånare påvisat ett positivt samband med graden av 

demokrati vilket innebär att Karvonens (1997) antagande att ökad kommunikationsspridning 

leder till ökad grad av demokrati. Den ökade kommunikationsspridningen i form av 

mobiltelefonabonnemang medför i dagens samhälle att tillgången till bland annat internet ökar 

och därmed även möjligheten att ta del av oberoende media och utöka sin kunskap om den 

egna staten, oftast utan inblandning och övervakning av den egna staten. Detta medför att det 

positiva sambandet mellan modernisering i form av ökad kommunikationsspridning och 

graden av demokrati i denna studie kan stärkas.  

Den ekonomiska utvecklingens påverkan på graden av demokrati har dock utmanat de 

tidigare teoretiska antaganden som funnits genom att bekräfta att det finns ett samband med 

demokratinivå men dock med annat utseende än vad Karvonen (1997) resonemang om att 

sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratinivå utgöras av ett N-format samband. 

Detta innebär att fattiga stater som moderniseras i form av ekonomisk tillväxt blir mer 

demokratiska medan stater som ligger på en mellannivå gällande ekonomisk utveckling 

snarare blir mindre demokratiska om den ekonomiska tillväxten ökar. Slutligen gynnas graden 

av demokrati återigen när de mest ekonomiskt utvecklade staterna ökar sin ekonomiska 

tillväxt än mer.  
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I denna studie har dock sambandet mellan ekonomisk tillväxt i form av BNP/capita och 

demokratinivå haft ett, tillskillnad från ovanstående resonemang motsatt utseende. Sambandet 

förefaller i denna studie snarare ha ett spegelvänt N-format utseende. Detta innebär att graden 

av demokrati minskar till en början när de allra fattigaste staterna ökar sin ekonomiska 

tillväxt. När fattiga men inte de allra fattigaste staterna ökar sin tillväxt ökar däremot graden 

av demokrati för att återigen sjunka då de stater som hör till den mer ekonomiskt utvecklade 

andelen av staterna ökar sin tillväxt ytterligare. Dock kan en reservation göras gällande att den 

totala variansen inom populationen gällande BNP/capita är relativt låg. Sett till alla världens 

stater tillhör de afrikanska staterna söder om Sahara de allra fattigaste. Resultatet är dock 

intressant då det som tidigare nämnts tyder på att Karvonens (1997) och Lipsets mfl (1993) 

resonemang om att det handlar om ett icke-linjärt samband kan stärkas, dock inte det exakta 

utseendet. Lipsets (1959) tes om att ju mer välmående en stat är desto bättre är dess 

förutsättningar för att vara och förbli demokratisk stämmer däremot inte in på detta resultat. 

Detta då en stats ökade ekonomiska tillväxt får anses som ett mått på välmående men trots 

detta finns situationer när denna ökade tillväxt skapar sämre förutsättningar för graden av 

demokrati.  

Slutligen har ett negativt samband mellan industrins andel av BNP och graden av demokrati 

kunnat påvisas i denna studie. Detta motsäger Karvonens (1997) resonemang om att 

modernisering i form av ökad industrialisering skulle inverka positivt på graden av demokrati. 

Detta utfall skulle möjligen kunna tolkas som att en större andel av BNP som består av 

industrialisering innebär en mindre andel av BNP bestående av tjänstesektor. Anledningen till 

att detta antagande görs är Axel Hadenius (1992) resonemang om att en större tjänstesektor, i 

form av större andel anställda inom tjänstesektorn leder till ökad demokrati. Detta samband 

förklarar i Hadenius studie 12,3% av variationen i demokratinivå i den inledande bivariata 

regressionsanalysen. Om detta antagande av Hadenius stämmer har denna studie inte som 

syfte att undersöka men en diskussion kring en möjlig förklaring till varför industrins andel av 

BNP uppvisar ett negativt samband med demokratinivå kan Hadenius bidra med. Hadenius 

resonemang skulle för detta scenario innebära att ökad industrialisering innebär en minskning 

av tjänstesektorn och därmed skapar sämre förutsättningar för graden av demokrati. En möjlig 

förklaring till detta skulle kunna vara att ett tjänstesamhälle kräver mer högutbildade invånare 

som därmed kräver mer av sitt samhälle och inte nöjer sig med mindre än en demokratisk stat. 

Motsägelsefullt är dock detta resonemang med tanke på att denna studie inte påvisat något 
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samband mellan utbildning och grad av demokrati. Detta skulle dock kunna förklaras med att 

högre utbildning, det vill säga på till exempel universitetsnivå bidrar till att skapa ett samhälle 

med individer som kräver ett demokratiskt samhälle. Skulle så vara fallet har en kausal 

mekanism till varför tjänstesamhället påverkar graden av demokrati funnits.   

Slutligen medför denna analys av det teoretiska området modernisering att hypotes 1, sett ur 

olika aspekter av modernisering, både kan stärkas och motbevisas i denna studie.   
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6. Slutsats 

Denna studie har haft som huvudsakliga syfte att besvara frågeställningen ”Vilka faktorer 

gynnar graden av demokrati i afrikanska stater söder om Sahara?”, utifrån ett antal teoretiskt 

belagda hypoteser. Genom en kvantitativ statistisk analys har det kunnat konstateras att ett 

flertal teoretiska områden som i tidigare studier gjorts gällande påverkar graden av demokrati 

ej påverkar graden av demokrati i afrikanska stater söder om Sahara. Dessa teoretiska 

områden är, svaga stater, kulturell splittring, socialt kapital, storlek och kolonial historia samt 

islam.  

Det teoretiska området svaga stater har viss koppling till demokrati men dock inte enligt den 

statistiska analysen. Kopplingen återfinns istället på det teoretiska planet mellan vad som 

kännetecknar en demokratisk stat och en svag stat.  

Faktorer som däremot visat sig påverka graden av demokrati i dessa stater är ett antal 

moderniseringsrelaterade variabler. Dock har faktorer som berör modernisering också kunnat 

förkastas i denna studie, faktorer så som utbildning och urbanisering. De 

moderniseringsrelaterade områden som däremot påvisat samband med demokratinivå är 

kommunikationsspridning, ekonomiskt utveckling och industrialisering. Dock har två utav 

dessa områden, industrialisering och ekonomisk utveckling inte uppvisat samband i enlighet 

med de teoretiskt grundade hypoteser som utformats. Industrialisering har istället påvisat ett 

negativt samband med graden av demokrati medan ekonomisk utveckling har påvisat ett 

spegelvänt N-format samband med graden av demokrati. Det område som kunnat stödja det 

teoretiska ramverket är kommunikationsspridning som uppvisar ett positivt samband med 

demokratinivå och därmed den enda variabel som till fullo kunnat bekräfta det teoretiska 

antagandet.  

Inledningsvis berördes den osäkerhet som finns inom detta forskningsområde rörande vilka 

faktorer som påverkar graden av demokrati i afrikanska stater söder om Sahara. Denna 

osäkerhet har bekräftats i denna studie genom att förkasta merparten av de teoretiska 

antaganden som på en mer generell nivå visat sig påverka graden av demokrati. Vidare studier 

för att besvara denna fråga skulle därför vara av intresse, och kunna bestå av till exempel mer 

intensiva fallstudier för att kartlägga och belysa de faktorer som i specifika afrikanska stater 

söder om Sahara påverkar graden av demokrati.  
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