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Abstract 

The Golden Arches Theory of Conflict Prevention stipulerade att länder med 
McDonald’s inte bekrigar varandra. Uppsatsen undersöker varför denna hypotes 
falsifierades efter att ha varit giltig i 32 år. Med i första hand kvantitativa metoder 
identifieras ett antal utslagsgivande faktorer för att ett land ska få McDonald’s. 
Det konstateras att demokrati förr var en mycket viktig faktor men idag helt 
upphört att var det, medan närheten till USA idag är viktigare än någonsin förr. 
Framför allt har den godtagbara nivån på de utslagsgivande faktorerna sänkts 
betydligt. Det tror vi beror på att fortsatt expansion i världen inneburit att 
McDonald’s måste sänka sina krav, då antalet länder som lever upp till högre 
nivåer har tagit slut. Denna sänkning av kraven, i kombination med en väldig 
ökning av antalet McDonald’sländer, föranledde falsifieringen av Friedmans 
hypotes. Vi diskuterar även, med utgångspunkt i våra resultat, företags betydelse 
för mellan- och inomstatlig fred. 

 
 
Nyckelord: McDonald’s, liberal fred, kantiansk fred, Pax Americana, ekonomisk 
interdependens.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 Den amerikanske journalisten Thomas L. Friedman lanserade för några år sedan 
The Golden Arches Theory of Conflict Prevention. Att kalla detta för en 
vetenskaplig teori vore en överdrift då den inte stod på någon egentlig 
vetenskaplig grund, utan blott var Friedmans egen observation. Vi kallar den för 
en hypotes, som stipulerade att: 

No two countries that both had McDonald’s had fought a war against each other since each 

got its McDonald’s (Friedman s.248). 

Ett påstående som, om dess riktighet kunnat påvisas, givetvis hade varit av 
betydelse för internationell politik. Nu falsifierades emellertid hypotesen definitivt 
1999 i och med två olika krigstillfällen som involverade länder med McDonald’s 
på bägge sidor i konflikten. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Falsifieringarna till trots, kvarstår ändå faktumet att det samband Friedman 
belyste höll i 32 år, från det att McDonald’s etablerades i Kanada 1967 fram tills 
1999. Då utbröt plötsligt krig mellan länder med McDonald’s - detta dessutom i 
ett världssystem med mycket få mellanstatliga krig jämfört med under 1970- och 
1980-talen. Berodde detta enbart på slumpen? 

Vi är medvetna om att det samband som eventuellt fanns mellan McDonald’s 
och fred knappast var kausalt. Men att en korrelation funnits är tydligt, och detta 
spuriösa samband (Esaiasson et al, s.92) kan, anser vi, ha relevans. Vi tror att 
länder med McDonald’s har eller åtminstone har haft någon särskild egenskap 
som ledde dels till att företaget etablerade sig i landet, dels till fred med de länder 
som delade denna egenskap. Vi tror vidare att skälet till att Friedmans hypotes 
falsifierades var att denna egenskap försvunnit eller förändrats hos de länder som 
fick McDonald’s relativt sent. 

 Närvaron av McDonald’s i ett land är dessutom, anser vi, ett enkelt mått på 
närvaron av multinationella företag i allmänhet, eftersom McDonald’s 
restaurangform ställer högre krav på ett lands utvecklingsnivå än andra 
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storföretag, vilka man kan anta redan har etablerat sig i landet när McDonald’s 
dyker upp.  

Syftet med denna uppsats är således att besvara följande frågor: 
(i) Vad krävs för, och har krävts för, att McDonald’s ska etablera sig i ett 

land? 

(ii) I hur stor utsträckning leder dessa faktorer till inom- respektive 

mellanstatlig fred? 

(iii) Varför falsifierades The Golden Arches Theory of Conflict Prevention 

1999? 

(iiii) Vilken betydelse har företag och handel för mellan- respektive 

inomstatlig fred? 

 

1.3 Teori 

I den lilla mängd vetenskaplig litteratur som nämner Friedmans hypotes sägs att 
den är en vidareutveckling av liberal fredsteori (Alvarez s.191 fotnot 49) eller 
kantiansk demokratisk fredsteori (Schneider s.2). Det är i stor utsträckning med 
utgångspunkt i dessa två liberala perspektiv som vi företar följande studie.  

Vi kommer även att anlägga ett konstruktivistiskt perspektiv i fråga om 
McDonald’s som förmedlare av värderingar och normer. Detta står dock på intet 
sätt i motsatsförhållande till de båda liberala perspektiven, då två av de främsta 
försvararna av den kantianska fredsteorin, Russet och Oneal, gett oss denna idé 
(Russett&Oneal s.130). 

1.4 Avgränsningar 

Våra frågeställningar är breda, men vi bedömer tiden och formatet på uppsatsen 
som tillräckliga för att besvara dem. Vår kvantitativa undersökning sträcker sig 
bakåt i tiden till 1940 då det första McDonald’s öppnades i USA, och som 
analysenheter har vi valt världens större länder och territorier. Vi har baserat valet 
av dessa i första hand på en lista över länder med McDonald’s, i andra hand på de 
länder som är med i Freedom of the World 2006-rapporten. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 har introducerat vår uppsatsidé och de frågor vi vill besvara. Kapitel 2 
redogör för våra val av metod och material. Kapitel 3 är begreppsutredande 
(Esaiasson et al, sid. 34) och ger en grundlig introduktion för ovan nämnda 



 

 3 

liberala teorier samt undersöker det teoretiska och empiriska underlag som finns 
kring storföretags roll i fråga om inom- och mellanstatlig fred, allt i syfte att 
underlätta våra operationaliseringar i den kvantitativa studien. 

Kapitel 4 ger dels en översikt över förekomsten av krig generellt sett på den 
internationella arenan idag, dels en introduktion till McDonald’s som aktör på 
samma arena. Kapitel 5 innehåller den kvantitativa studien. I kapitel 6 besvarar 
och diskuterar vi våra frågeställningar. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsdesign 

Vårt val av uppsatsämne uppkom på inomvetenskapligt vis. Vi hörde talas om 
The Golden Arches Theory of Conflict Prevention (Seminarium Martin Hall 
060127) och konstaterade snabbt att hypotesen falsifierats, men förvånades 
samtidigt över att idén avfärdades så samstämmigt i så väl vetenskapliga som 
populärvetenskapliga kretsar (Esaiasson et al s.29f). Schneider kallar den för ”[a] 
current popular version of commercial liberalism” (Schneider s.2) medan Wheen 
förlöjligar såväl hypotes som upphovsman (Wheen s.180f). Ritzer nöjer sig med 
att konstatera att hypotesen olyckligtvis motbevisades i och med NATO:s 
bombningar av Serbien 1999 (Ritzer s.12). Friedman medger själv att detta 
bombkrig utgör ett undantag från hypotesen men hävdar att det bara bevisar hur 
kraftfull den generella regeln är, då McDonald’s gjorde att konflikten tog slut 
snabbare än den annars skulle ha gjort, eftersom serberna 

…wanted to stand in line for burgers, much more than they wanted to stand in line for Kosovo 

(Friedman, s.253). 

Förklaringen kan tyckas simplistisk, men Friedman har en poäng i att ett 
fortsatt krig i än högre grad hade isolerat Serbien från väst. Han fortsätter med att 
justera sin hypotes: 

People in McDonald’s countries don’t like to fight wars anymore, they prefer to wait in line 

for burgers – and those leaders or countries which ignore that fact will pay a much, much higher 

price than they think (ibid). 

Klart står att hypotesen inte längre stämmer. Men vi vill veta varför sambandet 
höll så länge som det faktiskt gjorde, om detta enbart berodde på slumpen eller på 
vissa specifika förutsättningar som, då de ändrades, föranledde falsifieringen. Vår 
undersökning är förklarande till sin art. Då hypotesen vi vill undersöka, The 
Golden Arches Theory of Conflict Prevention, finns på plats redan från början 
menar vi att det är en teoriprövande studie, med, måste vi tillstå, starkt 
teoriutvecklande ambitioner (Esaiasson et al, sid. 97).  
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2.2 Metodologiskt upplägg 

Vårt val av metod är i första hand kvantitativt till sin karaktär. En kortare 
kvalitativ titt på de två falsifieringarna av teorin kommer dock att genomföras på 
grundval av vår kvantitativa undersökning. 

Vi är positiva till den goda intersubjektivitet (Esaiasson et al, sid. 23) som det 
kvantitativa formatet ger, och all statistik och alla analyser finns givetvis 
tillgängliga i kompendiumform. Transparensen i den kvantitativa delen är således 
god. Detta möjliggör oundvikligen kritik mot vår begreppsvaliditet (Ibid s.62), 
men så är alltid fallet i fråga om samhällsvetenskaplig forskning. Vad gäller 
studiens reliabilitet (Ibid s.61) har vi varit mycket noggranna i införandet av data, 
och genomförandet av ett så kallat test-retest (Ibid s.67-69) gör att vi bedömer 
frånvaron av slumpmässiga fel som hög. 

Den kvantitativa delen av undersökningen har flera etapper: Vi undersöker 
först om Friedmans hypotes stämmer dvs. om mellanstatliga krig förekommit 
mellan länder med McDonald’s, och konstaterar att så har skett. Vi tittar även på 
förekomsten av inomstatliga krig. Den största delen av denna studie undersöker 
vilka egenskaper länder har då de erhåller McDonald’s genom att titta på så 
kallade usual suspects (Ibid s.76, 138). Dessa länder jämförs med de länder som 
till dags dato inte har erhållit McDonald’s. Vi delar även in McDonald’sländerna i 
två grupper på grundval av när de erhöll McDonald’s. I syfte att analysera våra 
data använder vi oss av ett flertal ganska komplicerade analysmetoder, vilka 
beskrivs under analysens gång. 

Den kvalitativa undersökningen tittar på de fall som falsifierar Friedmans 
teori, dvs. de tillfällen då McDonald’sländer tycks ha bekrigat varandra enligt 
våra kvantitativa data.  
 

2.3 Definitioner 

Vi definierar nogsamt de återkommande begreppen i denna uppsats. Bland de 
viktigare finner vi definitionerna av inom- respektive mellanstatliga krig och 
konflikter. Vi använder oss här av den krigsdefinition som nyttjas av 
fredsforskaren Peter Wallensteen som leder The Uppsala Conflict Database. Vi 
anser denna definition vara mycket användbar då den är legio i nästan all freds- 
och konfliktforskning. Wallensteen använder sig av tre olika kategorier för att 
klassificera konflikter:  
1) Minor armed conflicts, mer än 25 döda under konflikten i sin helhet men med 

färre än 1000 döda per år och för hela konflikten. 
2) Intermediate armed conflicts, mer än 25 döda under konflikten, färre än 1000 

döda per år men fler än 1000 döda för hela konflikten. 
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3) Wars, konflikter med mer än 1000 döda per år. Detta är den kategori vi 
kommer att använda oss av i huvudsak (Wallensteen, s.24). 
Vidare redogör vi för ett flertal begreppsdefinitioner i samband med våra 

operationaliseringar för den kvantitativa studien, som tidigare nämnts med 
ambition om god validitet (Esaiasson et a, s.59).  

2.4 Material och källkritik 

Våra källor består i huvudsak av sekundärmaterial. Friedmans hypotes presenteras 
i en populär framställning, men frånsett denna är merparten av våra rent litterära 
källor vetenskapliga sådana, och vi anser oss ha väl kartlagt de studier som finns 
kring liberal teori och handels betydelse för fred. I fråga om vår databas har vi 
sammanställt den genom inhämtandet av stora mängder statistik från tillförlitliga 
källor som Världsbanken, Förenta Nationerna och ett flertal välrenommerade 
tankesmedjor och ickestatliga organisationer (Föreläsning Gustavsson 060207).  
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3 Begreppsutredning 

3.1 Demokratisk fred 

Demokratisk fredsteori stipulerar att demokratier inte bekrigar varandra. Jack 
Levy skrev vid ett tillfälle att: 

This absence of war between democracies comes as close as anything we have to an empirical 

law in international relations (Citerad i Weart s.4). 

Givetvis är denna ”empiriska lag” avhängig de definitioner av demokrati 
respektive krig som används. Enligt Weart räcker en definition av demokrati som 
en republik där två tredjedelar av den vuxna manliga befolkningen har rösträtt, 
och en krigströskel om blott 200 döda - dvs. en betydligt lägre tröskel än den vi 
använder oss av - för att idén om en demokratisk fred ska hålla från upprättandet 
av de grekiska statsstaterna fram till idag (Ibid s.9f). Skälen som anges till 
demokratiers fredlighet kan indelas i två grupper: dels de som betonar betydelsen 
av de politiska strukturerna i en demokrati som hinder för krigföring, och dels de 
som betonar betydelsen av de normer och kulturer som uppstår i ett demokratiskt 
samhälle (Ibid s.4f).  

En schism med långtgående anor bland forskarna inom demokratisk fredsteori 
är den mellan två synsätt, det monadiska och det dyadiska.  

Företrädare för det monadiska synsättet tror att demokratiska länder generellt 
sett är fredligare än andra länder (Müller&Wolff, s.5). Russett och Oneal menar 
att demokratier oftast griper till vapen när de faller offer för aggression, och att de 
demokratier som är inblandade i många krig, till exempel Israel, är det för att de 
har många icke-demokratiska, aggressiva grannar (Russett&Oneal, s.50f).  

 Den dyadiska skolan, å andra sidan, vidhåller att demokratiers fredlighet 
endast sträcker sig till relationer med andra demokratier (Müller&Wolff, s.5). 
Geis et al stödjer den dyadiska synen. Deras forskning visar att den totala 
inblandningen av demokratier i krig är i nivå med ickedemokratiers, och, att de 
förstnämndas inblandning i konflikter dessutom har större påverkan på det 
internationella systemet än de senares (Geis et al s.195). De hävdar vidare att 
demokratier inte alls i första hand utkämpar defensiva krig - tvärtom ska 
demokratier i allt större grad intervenera i asymmetriska konflikter som inte utgör 
säkerhetsdilemman för dem själva. Detta görs ofta med universalistiska principer 
om att sprida fred och mänskliga rättigheter (Ibid, s.197). Weart förklarar 
demokratiers krigiskhet gentemot andra styrelseskick med tendensen att dela in 
människor i ”vi” och ”de” (ingroups och outgroups) (Weart, s.13), och att: 
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…the perception of a shared political culture is essential for maintaining peace among 

republics (Ibid s.16). 

Vi konstaterar att, medan idén om en monadisk demokratisk fred är tveksam, 
har det dyadiska synsättet starkt stöd. Vi tar med oss idén om upplevelsen av en 
delad kultur som något betydelsefullt för fred, även om vi kommer att titta på dess 
betydelser för länder med McDonald’s, inte länder som delar ett demokratiskt 
styrelseskick.  

3.2 Kantiansk fredsteori  

Upplysningsfilosofen Immanuel Kant målade, under en tid då det knappt fanns 
några demokratier, i sitt verk Perpetual Peace upp visionen av ett permanent 
fredsfördrag mellan demokratier som skulle resultera i ett slags federation av fria 
stater (Dunne s.189). Till denna vision om demokrati och internationellt 
samarbete lade tänkare som Cobden till idéer om handel mellan stater som 
ytterligare en fredfrämjande faktor (Ibid, s.190). De tre faktorerna – demokrati, 
handel och medlemskap i internationella organisationer - har moderna tänkare 
som tidigare nämnda (punkt 3.1) Russett och Oneal, tagit fast på i utvecklandet av 
vad som kallas kantiansk fredsteori (Russett&Oneal s.24-27). Sambandet mellan 
fred och de tre faktorerna illustreras med den kantianska triangeln (Ibid s.35).  

De tre elementen i triangeln möjliggör uppkomsten av så kallade virtuos 
circles, goda cirklar, som en motvikt till de vicious circles, onda cirklar som ofta 
uppstår i det anarkiska världssystemet till följd av säkerhetsdilemmat - att stater 
till naturen är defensiva och rustar för att försvara sig mot aggressorer (Ibid s.22). 

Ett exempel på en lyckad övergång från ond till god cirkel är den 
västeuropeiska integrationen efter andra världskriget. Relationen mellan Frankrike 
och Tyskland hade präglats av tre krig på 70 år, och i syfte att bryta denna trend 
användes medvetet de tre kantianska faktorerna. De tre ska, enligt Russett och 
Oneal vara såväl ömsesidigt förstärkande som pacificerande var och en för sig 
(Ibid s.29). 

 Doyle å sin sida menar att samtliga tre faktorer är nödvändiga villkor för en 
hållbar liberal fred (Doyle s.7) och att det inte är fruktbart att analysera dem var 
för sig. Vi tror emellertid att detta är möjligt, stödjande oss på bland andra Geis et 
al, vilka som sagt hävdar att demokratier visst är krigiska (se punkt 3.1). De 
menar att man skulle kunna lägga till gruppen icke-demokratier i översta hörnet 
på den kantianska triangeln. Skillnaden mellan fredligheten som uppstår i de 
bägge trianglarna skulle enbart vara relativ, inte absolut (Geis et al s.100). Med 
andra ord skulle interdependens och medlemskap i internationella organisationer 
vara viktigare för mellanstatlig fred än demokrati.  
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3.3 Handelns betydelse för mellanstatlig fred 

I synnerhet det högra hörnet i den kantianska triangeln – ekonomisk 
interdependens - intresserar oss i det följande. Russett och Oneal konstaterar att 
demokratier generellt handlar mer med varandra, och frågar sig vilket det kausala 
sambandet mellan handel, demokrati, och fred egentligen är (Russett&Oneal 
s.126f). Det konstateras att ekonomisk interdependens är både en anledning till, 
och en konsekvens av, fredliga mellanstatliga relationer. Här anlägger man två 
förklaringsperspektiv:  

1) Ett rationellt liberalt perspektiv, som menar att handel mellan länder alltid i 
någon utsträckning är ömsesidigt gynnande. Om handel är viktigt för landets 
tillväxt och välfärd kommer ledarna alltid att lyssna till dem som förespråkar 
handel framför krig, dvs. de flesta företagare (Ibid s.128). 

2) Ett konstruktivistiskt perspektiv, som menar att handel över gränser 
exponerar invånarna för idéer från andra länder. Den ekonomiska 
interdependensen skapar då ett security community inom vilket tanken på att 
hemfalla åt militär kraft för att lösa dispyter är otänkbar (Ibid s.130). 

Russet och Oneal, såväl som Bussmann et al har företagit empiriska studier 
vilka tyder på att sambandet mellan fred och de tre faktorerna, inte minst handel, 
är tydligt i mellanstatliga relationer. De får mothugg från såväl realister som 
dependency-teorister (Schneider s.3). I synnerhet Barbieri anser sambandet vara 
det motsatta. Hon konstaterar att handelsförbindelser och interdependens länder 
emellan inte innebär ökad stabilitet - snarare tvärtom. Hon menar att stark 
interdependens ökar sannolikheten för konflikt inom en dyad, dvs. ett statspar. 
Dock anser hon inte att det har något inflytande på förekomsten av krig enligt vår 
definition. Hennes slutsats är att djuptgående ekonomiska band är det största 
hindret för fred genom handel (Barbieri s.42). 

Oneal et al når fram till helt andra slutsatser. De menar att ju högre 
kostnaderna är för ett land att avbryta handelsförbindelserna med ett annat, desto 
lägre är sannolikheten till krig länderna emellan (Oneal et al s.14). Vidare hävdas, 
att handel med utlandet, inte regimtyp, utgör det främsta hindret för beslutet att gå 
i krig (Ibid s.14). Deras slutsats är att interdependens är underskattat som 
förklaring till frånvaro av konflikter, särskilt mellan angränsande stater. (Ibid 
s.23). En paradox i sammanhanget är emellertid att stater som ligger nära varandra 
generellt handlar mest, men också krigar mest (Russet&Oneal s.133ff). 

Enligt Schneider befinner sig Barbieri i minoritet och han och många andra 
ifrågasätter hennes metodologi och urval (Schneider s.9f). Detsamma skulle dock 
kunna sägas om forskningen utförd av Oneal et al: Barbieri undersöker dyader 
under perioden 1870-1938, medan Oneal et al undersöker dyader 1950-1985. 
Vågar man gissa att bägge forskargrupperna valt tidsperioder som ska främja just 
deras teser? En bättre undersökningsperiod vore, anser vi, från 1870 till idag.   

Press-Barnathan menar att ekonomiska förbindelser länder emellan också 
spelar en central roll i främjandet av fred mellan två före detta fientliga länder. 
Hon ser utvecklingen av fred som en tvåstegsprocess, där det första steget handlar 
om att utveckla vad som benämns som kall fred, vilket inte är mer än avsaknad av 
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krig, och där steg två handlar om att normalisera förbindelserna mellan länderna 
(Press-Barnathan, s.263). För att uppnå steg två, krävs det att samhället i stort i de 
båda staterna accepterar närmandet till den forna fienden, och ser en egenvinst i 
detta. Saknas stöd i samhället kommer normaliseringsprocessen att motarbetas, då 
”fred” uppfattas som en diplomatisk handling mellan regeringar, medan 
”normalisering” uppfattas som en process som folk aktivt kan motarbeta på 
individnivå (Ibid s.269f). 

Vidare anser Press-Barnathan att asymmetriska förhållanden inom en dyad är 
en central faktor att ta med i beräkningen. Den svagare staten kommer att tveka att 
utveckla handelsförbindelser med en starkare före detta fiende, eftersom misstron 
mot den andra staten och dess syften är stor (Ibid s.264f). Lösningen på detta 
ligger i eftergifter från den starkare statens sida i form av bidrag eller ett ojämlikt 
handelsavtal för att kompensera för den svagare statens underlägsna position (Ibid 
s. 265f).  

Det konstruktivistiska perspektivet, om handel som skapare av ett slags 
security community, bör inte negligeras, och vi kommer i vår empiriska studie att 
titta närmare på detta, i fråga om McDonald’s som ett utslag av ett slags Pax 
Americana, en term som både Wallensteen och Ritzer använder. Wallensteen 
menar att Pax Americana är ett internationellt samhälle dominerat av en mäktig 
aktör, USA (Wallensteen s.168ff).  

 

3.4 Handelns betydelse för inomstatlig fred 

Under 1970- och 80-talet, berättar Schneider, ansågs allmänt att 
gränsöverskridande handel destabiliserade marknadsekonomier i vardande. Den 
lilla mängd data som finns tyder dock snarare på motsatsen (Schneider, s.10).  

Efter en kvalitativ tvåfallsstudie av Afrika söder om Sahara utförd av 
Bussmann, Schneider och Wiesehomeier dras slutsatsen att ekonomiska 
liberaliseringar är kortsiktigt negativa men långsiktigt positiva för ett lands inre 
stabilitet: i den inledande fasen blir ett samhälle instabilt och sårbart för inbördes 
oroligheter (Bussmann et al, s.570) - stor lyhördhet krävs då från makthavarnas 
sida för att förhindra uppkomsten av oroligheter och våldsyttringar. Som 
empiriska fall för jämförelse använder man Guinea och Guinea-Bissau, två länder 
som genomförde liknande ekonomiska reformer under liknande förhållanden 
under senare delen av 1980-talet och början av 1990-talet (Ibid s.564, 567). 
Regeringen i Guinea lyckades undvika uppror på grund av sin flexibla hållning 
och samarbetsvilja gentemot de grupper som uttryckte missnöje med reformerna 
(Ibid s.566ff). Regeringen i Guinea-Bissau, å andra sidan, satte hårt mot hårt och 
vägrade kompromissa med dem som missgynnades av reformerna, vilket ledde till 
upplopp och slutligen inbördeskrig (Ibid s.562ff). 

Fort och Schipani pekar på att korruption leder till instabilitet och våld i ett 
samhälle. Eftersom handel gagnas av stabilitet borde följaktligen företag som 
rationella aktörer göra sitt yttersta för att motverka korruption på de marknader 
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där de är aktiva (Fort&Schipani s.13ff). Detta stämmer i stor utsträckning in på 
vad Wallensteen säger om fredsfördrag och förutsägbarhet: 

"the conditions created by peace agreements are significant for economic recovery. Without the 

predictability that peace accords and democratization provide, large-scale investments are not likely to come 

(Wallensteen, s.160).” 

Företag är beroende av en viss grad av stabilitet för att överhuvudtaget ha en 
möjlighet att etablera sig och generera profit. Fort och Schipani påpekar dock att 
storföretags närvaro ofta leder misstro, protester och våldsyttringar. De menar att 
rent egenintresse kräver att företag vidtar åtgärder för att motverka detta. Med 
detta i sikte kan företagen anamma policies som motverkar korruption och policys 
framtagna för att motverka utbrottet av identitetsbaserat våld. (Fort&Schipani 
s.43) 

Företag kan bidra till grundläggande förhållanden för varaktig fred på fyra 
sätt, nämligen genom att: 

1. Uppmuntra ekonomisk utveckling, särskilt hos de marginaliserade, primärt 
genom skapandet av nya arbetstillfällen, men också genom andra positiva effekter 
på det lokala samhället. Även genom överföring av tillgångar och ökade 
skatteintäkter att användas för samhällets fromma (detta bygger dock på att 
regeringen inte är korrupt)( Ibid s.121ff). 

2. Utöva track-two diplomacy. Genom sin närvaro agerar företagare som 
inofficiella ambassadörer mellan länder, underlättandes kommunikation mellan 
två parter i en konflikt. Dessutom sprider företaget det egna landets etiska normer 
och värderingar (återigen det konstruktivistiska perspektivet som nämnts under 
punkt 3.3). Arbetsplatsen fungerar även som ett forum för olika grupper i en 
konflikt att möta varandra ansikte mot ansikte och diskutera motsättningarna (Ibid 
s. 123ff). 

3. Ta in externa utvärderingsprinciper som exempelvis transparens, vilket 
motverkar korruption, och stödja ett rättssystem som ser till att dessa principer 
efterlevs (rule of law) (Ibid s.125ff). 

4. Nära en känsla av samhörighet såväl inom företaget som i de områden där 
företaget är baserat (Ibid s.127ff). 

 
Fort och Schipani sätter upp en mall med fyra olika typer av företag, grundat i 

hur dessa agerar på utländska marknader. De fyra kategorierna och deras 
definitioner är följande: 
1. Imperialistiskt. Företaget använder sig av sina egna etiska värderingar i alla 
marknader där det är verksamt  
2. Kameleont. Företaget tar in de etiska värderingarna från de marknaderna där 
företaget är verksamt. Varje kontor har således en egen praxis och etisk kod. 
3. Nationalistiskt. Företaget använder sig av hemlandets etiska värderingar i alla 
länder där företaget är verksamt. 
4. Opportunistiskt. Företaget nvänder sig av alla tre ovanstående etiska koder på 
en ad hoc-basis, beroende på vad som är mest fruktbart för företaget i ett enskilt 
fall (Ibid s.120ff). 

Den opportunistiska och kameleontliknande modellen har minst värde när det 
gäller att "fostra ett fredligt samhälle"; eftersom några övergripande etiska regler 
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inte finns kommer dessa inte heller att sprida sig till samhället i stort. De 
nationalistiska och imperialistiska modellerna har störst möjlighet att sprida sina 
värderingar vidare till samhället. Huruvida detta är positivt beror naturligtvis på 
vilka normer som styr företaget.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det teoretiska underlaget som 
tillhandahålls i fråga om företags och handels påverkan på inomstatlig fred är väl 
värt att undersöka. Vi tror även att ett flertal av de faktorer som nämns, i 
synnerhet graden av korruption, stabilitet och normspridning är centrala för vår 
studie. De bildar inte bara underlag för företags beslut att etablera sig i ett land 
och hur det agerar efter att ha etablerat sig, utan påverkar dessutom relationen inte 
bara inom en stat, utan också mellan stater. Vi kommer således att inkludera dessa 
och andra närbesläktade faktorer i vår kvantitativa undersökning. Vad gäller de 
olika företagstyper som Fort och Schipani räknar upp finner vi det fruktbart att 
kategorisera McDonald's enligt dessa (se punkt 4.2). Detta anser vi nämligen är 
centralt för förståelsen av den konstruktivistiska idén om handel som skapare av 
ett slags security community (se punkt 3.3). 
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4 Krig och McDonald’s 
 

Då de två mest centrala temana i denna uppsats är just krig och storföretaget 
McDonald’s, gör vi den bedömningen att en grundligare genomgång av dessa två 
företeelser ä nödvändig för bättre förståelse av vår studie. 

4.1 Krig 

Vi använder oss i det följande av Wallensteens konfliktdefinition som vi redogjort 
för i punkt 2.3. Samme forskare konstaterar att 48 mellan- och inomstatliga krig 
ägt rum i världen mellan 1989 och 1999. Förödelsen har varit mindre 
(Wallensteen s.26f) jämfört med de tidigare två årtiondena. Human Security 
Report 2005 (HSR 05) konstaterar att antalet internationella krig har minskat 
avsevärt sedan 1970-talet (HSR 05 s. 148).  

Under 70-talet respektive 80-talet ägde 10 respektive 4 mellanstatliga krig rum 
(Wallensteen s.88). Antalet mellanstatliga konflikter har enligt Wallensteen varit 

blott 7 till antalet 1989-1999, 
varav 3 krig (Ibid s.77) men då 
nämner han av oklara skäl inte 
NATO:s bombningar av 
Serbien 1999. Det enda 
verkligt krigiska året under 
1990-talet var, konstaterar 
HSR 05, 1999, då tre krig ägde 
rum, varav två, konstaterar vi, 
falsifierade Friedmans 
hypotes: dels nyss nämnda 
NATO-bombningar, dels 
kriget mellan Indien och 
Pakistan. Rapporten 
konstaterar emellertid att båda 
krigen hade relativt små 
dödssiffror. En iakttagelse vi 
gör är att bägge dessa tillfällen 
involverar demokratier på en 
av de krigförande sidorna. 

Fig. 1 Internationella krig 1816-2002 
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Stödd på bl.a. Russet och Oneals forskning, räknar HSR 05 upp de tre kantianska 
elementen som plausibla möjligheter till minskningen i internationella krig. 
Rapporten ger även denna ära åt slutet på kalla kriget, avkolonialiseringen och den 
ökade internationella aktivismen för fred (HSR 05 s.147f).  

Också antalet inbördeskrig har minskat mycket snabbt – med hela 80 procent 
från 1991 till 2002, efter att under perioden fram till 1992 ha förekommit i större 
utsträckning än någonsin tidigare under den totala mätperioden (1816-2002). 

Samtidigt konstateras att antalet demokratier nästan fördubblats mellan 1990 
och 2003. Detta ska dock svårligen förklara minskningen i inbördeskrig, eftersom 
halvauktoritära stater, anocracies, lär vara den grupp stater som oftast hemfaller åt 
inbördeskrig, och även förekomsten av denna typ av stater ökade under nämnda 
period (Ibid s.151f). Russet och Oneal bekräftar att få inbördeskrig äger rum i 
demokratier eller verkligt förtryckande diktaturer (Russett&Oneal, s.70). Graden 
av demokratisering hos de länder som utgör våra analysenheter är givetvis en 
aspekt vi kommer att titta på i vår kvantitativa studie. 

Fullbordandet av avkolonialiseringen tros snarare ha bidragit till ökningen i 
inbördeskrig under 1970- och 1980-talen. Man menar även att det finns en stark 
negativ korrelation mellan inomstatlig krigsrisk och ekonomisk utveckling – detta 

eftersom statens kapacitet 
ökar vid ekonomisk tillväxt 
(HSR 05 s.152). Den faktor 
man sätter främst är det kalla 
krigets slut, och den befrielse 
av FN och ökning i 
internationell aktivism detta 
innebar (HSR 05, sid. 153), 
med andra ord den tredje 
kantianska faktorn. 

Tendensen är tydlig: 
antalet krig i världen 
minskar, vilket gör det 
faktum att Friedmans hypotes 
falsifierades än mer 
förvånande. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Inbördeskrig 1816-2002 
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4.2 McDonald’s  

McDonald's startades under 1940-talet av bröderna Richard och Maurice 
McDonald i Kalifornien. Det var emellertid entreprenören Ray Kroc som öppnade 
den första franchisen 1955 (Love s.30) och idag hävdar företaget att det finns i 
mellan 115 och 120 länder världen över, även om de enda tillförlitliga listorna är 
något kortare. Oklarheterna uppkommer i fall såsom Kuba, där McDonald’s finns 
etablerat på den amerikanska militärbasen i Guantanamo, Taiwan och Hong 
Kong, som bägge står under kinesiskt styre, och Puerto Rico, som gett USA 
uppdraget att föra landets utrikespolitik. McDonald’s expanderade som mest 
under 1990-talet och ungefär hälften av restaurangerna ligger idag utanför USA 
(Ritzer 2000 s.9). De länder frånsett USA som har flest restauranger är Japan, 
Kanada och Tyskland.  

McDonald’s är en svårnegligerbar aktör på den globala arenan. Inte sällan, och 
ofta med fog, anklagas företaget för att underminera lokala bönder, hota lokal 
kultur och dylikt (McAtlas Shrugged, s.26ff). Det finns även andra områden på 
vilka McDonald’s sätter sitt avtryck. Tidningen The Economist introducerade 
1986 The Big Mac Index, där priset på företagets hamburgare i olika länder 
används för att avgöra om valutor är över- eller undervärderade (Case et al s.635). 

Ritzer ger i sin bok The McDonaldization of Society än större betydelse åt 
företaget. Ritzer beskriver McDonaldization som 

…the process by which the principles of the fast-food restaurant are coming to dominate more 

and more sectors of American society as well as of the rest of the world. (Ritzer 1996 s.1) 

Han pekar på behovet av att, i weberiansk anda, betrakta McDonald’s som en 
byråkrati, dvs. en storskalig organisation bestående av en hierarki av kontor (Ibid 
s.17) och en konstruktion som består av fyra dimensioner av vad Weber skulle 
kallat formell rationalitet eller rationalization, men som Ritzer lite tillspetsat 
kallar McDonaldization. Detta har visat sig vara ett så framgångsrikt och 
kostnadseffektivt (Ibid s.144) sätt att styra en organisation att det har spridit sig: i 
princip alla aspekter av vårt samhälle har i någon grad mcdonaldiserats (Ritzer 
2000 s.18f). De fyra dimensionerna av McDonaldization är (i) effektivitet, (ii) 
kalkulabilitet, (iii) förutsägbarhet och (iiii) kontroll över människor genom att 
ersätta mänsklig teknologi såsom hammare och pennor med icke-mänsklig 
teknologi såsom maskiner och regler (Ibid s.19f). Faktum är att hela byråkratin 
kan betraktas som en stor icke-mänsklig teknologi, ett sätt att ersätta mänskligt 
omdöme med regler.  

Ritzer talar om faran för irrationalitet i rationaliteten, den femte dimensionen 
av McDonaldization. Kontentan av detta är att rationella system oundvikligen ger 
upphov till irrationella konsekvenser. Som exempel på detta nämner han de 
många effekter på miljön McDonald’s rationella system orsakar såväl som den 
inhumana miljö han menar att restaurangen är både för kunder och anställda 
(Ritzer 1996 s.13). Barnett och Finnmore nämner också denna irrationality of 
rationalization. Weber menade att systemet blir irrationellt när reglerna i 
byråkratier blir mål i sig istället för de medel de egentligen borde vara 
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(Barnett&Finnmore s.39). Således designar ofta byråkratier sina uppdrag så att de 
passar in i existerande regelsystem. 

Vi vill klassificera McDonald’s som företag med utgångspunkt i Forts och 
Schipanis fyra företagsmodeller (se punkt 3.4). I en intervju med Foreign Policy 
år 2001 beskriver dåvarande VD:n Jack Greenberg hur man agerar på utländska 
marknader:  

"For example, we will not tolerate child labour. We have strict policies that require people 

who work in our factories to be 15 years of age or older, depending on local laws and regulations" 

(McAtlas Shrugged s.29). 

 Företaget säger sig alltså ha vissa värderingar som genomsyrar dess 
verksamhet i alla länder. I praktiken stämmer detta bara ibland. Rörande 
genmanipulerade produkter säger Greenberg att man inte har någon specifik 
policy, utan låter sig styras av det vetenskapliga samhället: "in markets where our 
customers feel strongly about this," fortsätter han, "we don't use them. ... But 
we're guided by the scientific community and the government (Ibid s.28).” 

I frågan om facklig representation intar företaget en liknande hållning (Ibid). 
Greenberg säger:  

’Well, we do have unions in some countries because they're required.’ 
Foreign Policy: ’Yes. By Law. But wherever law does not force you to have unions, there are 

no unions in McDonald's. How do you explain that?’ 

Greenberg: ’How is that anti-union?’ 
Även lokala franchisetagare har stor möjlighet att anpassa sig till de lokala 

preferenserna och sedvanorna (till exempel kan nämnas att McDonald’s i Indien 
inte serverar hamburgare med nötkött), inom vissa ramar som företaget satt upp 
som inte får överskridas. Eftersom receptet för en Big Mac innehåller nötkött och 
är bestämt centralt och skall vara samma i alla restauranger serveras till exempel 
inte den hamburgaren i Indien (Ibid s.32). 

Detta innebär alltså att McDonald’s i viss utsträckning är nationalistiskt - då 
företaget låter sig styras av reglerna i hemlandet – imperialistikt - då man har satt 
upp vissa gemensamma regler som måste efterlevas av alla franchisetagare och på 
alla marknader - och har inslag av kameleont-typen - då man anpassar sitt 
agerande efter preferenserna på de enskilda marknaderna. 

Med utgångspunkt i denna klassificering tror vi att McDonald’s genom sin 
närvaro i relativt stor utsträckning bidrar till att sprida sina värderingar till ett 
samhälle, åtminstone borde de anställda inom företaget komma att successivt 
anamma andemeningen i de mer strikta av dessa normer. Ritzers resonemang 
såväl som Webers idéer kring byråkratier förklarar varför McDonald’s är ett 
mycket expansivt företag, som, samtidigt som det spridit sig till alla världens hörn 
också förmedlat sina normer och värderingar. Detta illustreras ytterligare av 
följande citat från förre VD:n: 

Our goal: to totally dominate the quick service restaurant industry worldwide… I want 

McDonald’s to be more than a leader. I want McDonald’s to dominate (citerad i Ritzer 1996 s.5). 

  Men, än viktigare, tror vi är att företagets närvaro i ett land borde kunna ses 
som ett utslag för att landet i fråga har blivit en del av tidigare nämnda Pax 
Americana (se punkt 3.3). Ritzer diskuterar betydelsen av McDonald’s som en 
symbol för Americana och hävdar att detta är något såväl amerikaner som andra 
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folk upplever, som ett resultat av att ha passerat in under dess gyllene bågar vid så 
många tillfällen (Ritzer 2000 s.10ff).  
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5 Studie 

En kvantitativ undersökning av detta slag är nödvändigtvis mycket 
variabelorienterad. Med våra positivistiska utgångspunkter anser vi att världen 
kan mätas och kvantifieras (Lundquist s.42). Statistik är givetvis enbart en av 
många metoder för att beskriva verkligheten (Esaiasson et al s.369). Receptet för 
framgång är att välja passande verktyg, och för detta krävs att man identifierar 
problemet på ett bra sätt. Vi konstaterar att vi har att göra med en 
flervariabelfråga, och kommer efter hand att avgöra vilken skalnivå de variabler vi 
nedan handskas med befinner sig på (Ibid s.370f). 

5.1 Analysenheter   

För att identifiera McDonald’sländerna har vi konstruerat en enkel nominalskala– 
en så kallad dikotomi (Ibid s.79, 372) - där 1 betyder att landet har McDonald’s 
och 0 att landet inte har det. Den enda tillförlitliga lista vi fått över när företaget 
etablerade sig i olika länder kommer beklagligt nog från wikipedia.org. Listan 
består av 96 stater och autonoma territorier. Vi har konstaterat att den stämmer 
med den lista McDonald’s har på sin hemsida över de av företagets huvudkontor i 
världen som valt att lägga upp information om sin verksamhet på Internet 
(mcdonalds.com). Vi har således bedömt vår lista som tillförlitlig, även om vi 
inser att källan kan diskuteras i fråga om reliabilitet och validitet. Länderna som 
ingår på listan och således får värdet 1 i vår dikotomi kallar vi för 
McDonald’sländer. De av världens stater och viktigare territorier som inte har 
McDonald’s kallar vi för ickeMcDonald’sländer. Tillsammans utgör dessa två 
grupper våra analysenheter (Esaiasson et al s.49). 

5.2 Kvantitativ undersökning: operationaliseringar 

Vi tror inte att alla de operationaliseringar (Ibid s.57) som vi nedan kommer att 
presentera, är helt självklara, och klart är att validitetsproblem (Ibid s.59) kan 
föreligga då avståndet mellan teoretiskt begrepp och operationalisering i vissa fall 
är relativt stor, till exempel i fråga om infrastruktur (Ibid s.63), och detta kan 
givetvis ge avtryck i våra resultat. För att kompensera för detta kommer vi att 
öppet diskutera våra val, och i den mån det är möjligt har vi försökt hitta flera 
operationaliseringar av ett och samma begrepp för att gardera oss ytterligare mot 
eventuella felaktiga antaganden. Klart är att man måste ha våra resonemang i 
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bakgrunden när man tolkar resultaten. I de flesta fall har vi valt att kopiera andras 
operationaliseringar (Ibid s.64). Vi anser att vi har lyckats med målet att uppnå 
god validitet och intersubjektivitet (Lundquist, s.52ff). Operationaliseringar kan 
alltid ifrågasättas (Esaiasson et al s.62) och vi anser inte detta nödvändigtvis vara 
något negativt, utan snarare en källa till givande diskussion. 

5.2.1 Mellan- och inomstatliga krig 

Vi vill verifiera påståendet att Friedmans hypotes inte stämmer. För att undersöka 
förekomsten av mellan- och inomstatliga krig hos McDonald’sländerna har vi 
använt det norska fredsforskningsinstitutets i Oslo, PRIO, databas över 
förekomsten av krig och konflikter (PRIO Monadic), som använder sig av samma 
krigsdefinitioner som Wallensteen och Uppsalaprojektet. I fråga om den 
förstnämnda typen av krig har vi i samtliga fall dåsådana förekommit undersökt 
om kriget i fråga har riktat sig mot ett annat McDonald’sland, nyttjande PRIO:s 
databas över väpnade konflikter 1946-2004 (PRIO Conflict). Förekomsten av 
inomstatliga krig återkommer vi till senare. I våra olika mått på krigsförekomst 
använder vi oss av dikotomier där 1 betyder krig och 0 betyder avsaknad av krig. 
Vi bortser medvetet från de konflikter som ligger under tröskeln för krig (se punkt 
2.3). 

5.2.2 Usual suspects då McDonald’s etablerade sig 

Vi utgår först från premissen att det inte är McDonald’s närvaro i sig som gjort att 
McDonald’sländerna inte bekrigar varandra, utan att de förutsättningar länderna 
uppfyllt för att McDonald’s ska etablera sig har gjort dem fredligare. McDonald’s 
kan nämligen inte etablera sig var som helst. Det säger sig självt att ett land måste 
uppfylla ett flertal kriterier för att "förtjäna" att det vinstintresserade företaget ska 
etablera sig. Vår mätpunkt blir i det här fallet det år då företaget etablerade sig i 
respektive land. Vi presenterar nedan ett antal hypoteser om tänkbara faktorer som 
McDonald’sländerna då kan ha haft gemensamt och försöker sedan 
operationalisera dessa utslagsgivande faktorer. Det rör sig i de flesta fallen om så 
kallade Usual suspects (Esaiasson et al s.138), dvs. faktorer som det faller sig 
naturligt att undersöka när man jämför länder. På grund av att vi måste leta oss 
långt tillbaka i tiden har bortfallet ibland varit ganska stort, och ibland 
överensstämmer inte heller mätår och etableringsår. När så är fallet påpekar vi 
dock detta i databasen och använder en kolumn jämte värdena för att registrera 
mätår. 

 Hypoteserna kring utslagsgivande faktorer lyder som följer: 
1) Friedman nämner att McDonald’s närvaro i ett land kräver en målgrupp, 

dvs. någon som har råd att köpa företagets produkter och samtidigt föredra 
konsumtion framför krig. Vi utgår från att landet - eller delar därav - måste ha nått 
en relativt hög ekonomisk utvecklingsnivå för att kunna generera en medelklass 
(Friedman s.253). 
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Våra operationaliseringar är i detta fall kopior av tidigare forskares: 
intervallskalor där avståndet mellan skalstegen hela tiden är lika stora (Esaiasson 
et al s.373). Som mått på landets ekonomiska utveckling över huvudtaget 
använder vi oss av uppgifter om BNP/capita (PPP) från en databas på 
Världsbankens hemsida (WDI). För att en medelklass ska finnas krävs även att 
samhällets resurser är relativt jämnt fördelade. Som mått på detta använder vi oss 
av den finske forskaren Vanhanens Index of Power Resources (IPR) och Index of 
Distribution of Economic Power Resources (DEPR). Om McDonald’s etablering 
dessutom inte är beroende av ekonomisk utveckling i hela landet utan blott i en 
region, torde ett bra mått på detta vara hur stor andel av befolkningen som bor i 
städer, medelst samme Vanhanens Urban Population-variabel (UrbPop). 
Samtliga av Vanhanens variabler är hämtade från databasen Democratization and 
Power Resources 1850-2000 (Vanhanen). Vi anser även att HDI, Human 
Development Index, utgör ett bra generellt mått på ett lands välstånd, då på en 
skala från 0 till 1 med tre decimaler väger samman ett flertal faktorer såsom 
fattigdom, läskunnighet, utbildning och förväntad livslängd. Uppgifter om HDI 
hämtas från två av FN:s Human Development-rapporter, 2005 års upplaga (HDI 
05) såväl som 1991 års dito (HDI 91). 

2) Vill Coca Cola etablera sig i ett land behövs inte mer än att installera en 
kyl. McDonald’s restaurangform ställer emellertid högre krav på ett land i form av 
stabilitet, infrastruktur, och låg korruptionsnivå. Under punkt 3.3 sammanställde 
vi som sagt ett teoretiskt underlag som tyder på att dessa faktorer även bidrar till 
mellan- och inomstatlig fred. 

Ett rimligt mått på korruption anser vi finns i Transparency Internationals 
Corruption Perceptions Index (CPI), också den en intervallskala, som mäter hur 
företagare och kännare av ett land upplever korruptionen bland landets offentliga 
tjänstemän och politiker. 

Stabilitet klassar vi som frånvaron av inbördes konflikter. För att 
operationalisera detta kommer vi att, återigen med utgångspunkt i PRIO Monadic, 
använda oss av en dikotomi som mäter förekomsten av inomstatliga krig under en 
period om fem år före företagets etablering (i fråga om ickeMcDonald’sländerna 
blir motsvarande mätpunkt förekomsten av mellanstatliga krig 2000-2004). 

Infrastrukturnivå är svårmätt - vi har inte hittat någon enskild sammanfattande 
variabel som påstås mäta detta, och dessutom har det faktum att vi måste leta oss 
långt tillbaka i tiden ytterligare försvårat denna operationalisering. De enda bra 
mått vi hittat som täcker tidsperioden och som enligt Världsbanken (WB: 
Statistical Annex) brukar användas i fråga om infrastruktur, har varit antalet 
telefonlinjer per tusen invånare samt ett lands sammanlagda elproduktion. Vi är 
medvetna om att dessa två faktorer kan uppfattas som trubbiga mått, men tycker 
ändå att de illustrerar en svårkvantifierad dimension relativt väl. 

3) Ritzer tar upp McDonald’s som Americana (Ritzer (2000) s.11). Denna 
hypotes väljer att se McDonald’s närvaro i ett land som ett utslag av landets 
närhet till USA. Vi ser en trend där McDonald’s etableras relativt snart i länder 
som går från fientliga till mer vänskapliga relationer till USA: Egypten blev till 
exempel en major non-NATO ally of the United States 1989, och Saudiarabien 
fick amerikanska baser i början 1990-talet (Fergusson s.119) - snart därefter fick 
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bägge länderna McDonald’s. Merparten av länderna som ingick i 
Warszawapakten fick McDonald’s samtidigt som eller strax efter att kalla kriget 
tog slut. 

 Att operationalisera vad Russett och Oneal kallar ett security community 
(Russet&Oneal s.130) och vad Wallensteen kallar Pax Americana (Wallensteen 
s.168ff) är emellertid inte lätt. Vi har dock, efter moget övervägande, konstruerat 
en fyrastegs ordinalskala (Esaiasson et al s.372), för vilken vi i stor utsträckning 
utgått från de tre pelarna i kantiansk fred.  

Då medlemskap i internationella organisationer är ett av dessa tre kriterier har 
vi valt att undersöka om länderna på detta sätt står nära USA, i fråga om följande 
organisationer: 

- medlemskap i NATO, 
- medlemskap i MNNA (Major non-NATO allied of the United States), 
- medlemskap i EU (förvisso är USA inte själv medlem i organisationen men 

EU står nära USA. Här inkluderar vi även kommande medlemmar och 
kandidatländer), 

- medlemskap i OECD.   
Då demokrati är ett annat av de kantianska kriterierna har vi inkluderat denna 

faktor i vår operationalisering, utgåendes från Freedom House-värden under 2,5. 
Vi återkommer till denna operationalisering i fråga om nästa hypotes. Samtliga 
ovanstående egenskaper ges värdet 1 på vår skala. 

Övrigt militärt samarbete med USA är naturligtvis också viktigt. För att 
undersöka detta har vi dels utgått ifrån officiell amerikansk information från U.S. 
State Department om USA:s relationer till landet i fråga. Vi har läst State 
Departments summeringar av USA:s relationer till de respektive länderna, och 
analyserat denna genom en innehållsanalys med hänsyn till manifesta inslag 
(Bergström&Boréus s.45). Har militärt samarbeta mellan USA och landet i fråga 
nämnts har vi graderat det som allierad med USA, och tilldelat det värdet 1. 
Nämns utbredda bilaterala handelsrelationer - den tredje faktorn i kantiansk fred - 
har vi tilldelat värdet 2. Nämns endast unilateralt bistånd från USA:s sida har 
landet tilldelats värdet 3, och har sanktioner av något slag nämnts har värdet 4 
tilldelats.  

Detta resulterar i en Pax Americana-variabel där 4 representerar dåliga 
relationer till USA och 1 representerar ett mycket nära samarbete med USA. 
Denna egenhändiga operationalisering kan givetvis i stor utsträckning diskuteras, 
men vi anser att idén om ett Pax Americana är en alltför viktig potentiell 
förklaringsfaktor till McDonald’s närvaro för att kunna negligera den, och att det 
faktum att vi grundat operationaliseringen i kantiansk fredsteori gör att det 
teoretiska underlaget är gott. 

4) Det nämns att The Golden Arches Theory of Conflict Resolution är en 
vidareutveckling av demokratisk fredsteori. Således är det fruktbart att undersöka 
ländernas demokratinivå när McDonald’s etablerade sig. Vi vet dock redan att ett 
flertal länder där företaget är etablerat var och är diktaturer. Således skulle detta 
enbart belysa en relativ, och inte absolut skillnad, för att parafrasera Geis et al (se 
punkt 3.2). 
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Operationaliseringen av demokrati utgår från Freedom House- (FH) 
respektive Polity-värden (Polity). FH-värdena har vi hämtat från rapporten 
Freedom in The World 2006 (FH 06) och sammanställningen Freedom in the 
World Comparative Rankings: 1973-2005 (FH 73-05). I fråga om Polity-värden 
har vi använt oss av PolityIV database (Polity IV). Bägge dessa skalor avspeglar 
förvisso västerländska idéer om vad demokrati är och bör vara, och ska därför 
tolkas med viss skepsis. Vi anser emellertid att de är synnerligen praktiska då de 
är mycket välkända i forskarsamfundet. 

  
I och med att mätpunkten för denna första omgång är det år då McDonald’s 

etablerade sig i respektive land, utgår vi från att McDonald’s är beroende variabel. 
Operationaliseringarna är oberoende variabler, vilka förmodas leda till dels 
McDonald’s närvaro, dels mellanstatlig fred, den andra underförstådda beroende 
variabeln. För att denna undersökning ska vara fruktbar behöver vi en variation i 
Y, och är således beroende av att jämföra värdena med ickeMcDonald’sländernas. 
Eftersom vi utgår från idén om att det krävs vissa lägstanivåer på våra usual 
suspects för att McDonald’s ska etablera sig, borde ickeMcDonald’sländerna 
generellt sätt ha lägre sådana värden än McDonald’sländerna. Det sambandet vi 
funderar över kan förenklat uttryckas såhär. 

 
X (usual suspects) -> Y1 (McDonald’s närvaro) + Y2 (Fred) 
 
Vi kommer att jämföra McDonald’sländernas värden vid etableringstillfället 

med ickeMcDonald’sländernas – för denna grupp använder vi emellertid de 
värden de har idag, detta eftersom vår hypotes säger oss att de ännu inte nått upp 
till en tillräckligt hög nivå på någon eller några usual suspects för att "förtjäna" 
företagets närvaro.  

5.2.3 Usual suspects idag 

Att undersöka om McDonald’s närvaro i sig själv leder till fred känns mindre 
meningsfullt, i synnerhet i beaktandet av Friedmans falsifierade hypotes. Med 
utgångspunkt i den liberala litteratur vi redogjort för ovan (punkt 3.3) antar vi 
emellertid att storföretags närvaro i ett land inte bara beror av vissa faktorer, utan 
även att denna närvaro generellt "förbättrar" sådana faktorer som anses leda till 
mer mellan- och inomstatlig fred. McDonald’s skulle i så fall vara en bra 
mätpunkt för storföretags närvaro i ett land, vilket skulle vara den oberoende 
variabel som ger upphov till landets bättre värden, vilka i sin tur främjar den 
beroende variabeln fred. Denna tankegång kan, förenklat, uttryckas såhär: 

 
X (McDonald’s och andra storföretag)  ->  Y(Fred) 

    Kausala mekanismer (usual suspects) 
 
Vi jämför de värden McDonald’sländerna hade i fråga om ovan nämnda 

variabler vid etableringstillfället med de värden de har på samma variabler idag. 
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Resultat av detta måste emellertid tolkas mycket försiktigt, men vi kan i alla fall 
anta att en positiv utvecklingstendens mellan det första och det sista mättillfället 
åtminstone inte bestrider idén om att närvaron av storföretag främjar i sin tur 
fredsfrämjande faktorer i ett samhälle.  

5.3 Analys och resultat av kvantitativ undersökning 

5.3.1 Mellan- och Inomstatliga krig - Friedmans hypotes falsifierad 

Den första slutsatsen vi drar av vår kvantitativa undersökning är att 
McDonald’sländer vid två tillfällen har bekrigat varandra. Det första tillfället 
var mycket riktigt NATO:s tidigare bombningar av Serbien 1999. Det andra 
tillfället var kriget mellan Indien och Pakistan kring Kashmir samma år. Vi 
kommer att titta närmare på dessa fall i vår kvalitativa studie (punkt 5.5). 

5.3.2 Resultat av kvantitativ analys 

Vi har använt oss av två statistikprogram i analysen av vår databas, SPSS och – 
Simca-P.  

I ett inledande T-test i SPSS jämför vi McDonald’sländernas 
genomsnittsvärden då företaget med deras värden idag, samt med 
IckeMcDonald’sländernas värden idag. Alla genomsnittsvärden (arithmetic 
means) (Esaiasson et al s.376) är statistiskt signifikanta med ett P-värde på under 
0,001 (P<0,05 krävs vanligtvis för statistisk signifikans) (Ibid s.408), utom 
Distribution of Economic Power Resources vid öppnandet-variablen och 
inbördeskrigsvariablerna. Bortfallet är marginellt eller måttligt i fråga om de flesta 
variablerna. Den enda variabeln med ett verkligt stort bortfall är CPI vid 
öppnandet, där vi bara lyckats mäta på 35 McDonald’sländer. Detta påverkar 
självklart i validiteten/reliabiliteten hos variabeln, men eftersom den går i samma 
riktning som övrig anser vi detta vara av mindre vikt. Resultatet av T-testet 
sammanfattas nedan. 

 T-testet visar att McDonald’sländerna generellt har högre värden idag än de 
hade då företaget etablerade sig i landet. Utvecklingstendensen efter att företaget 
har etablerat sig är med andra ord positiv, vilket ger visst stöd åt idén om företag 
som en fredsfrämjande faktor. Detta resultat måste som sagt tolkas mycket 
försiktigt. Vi kommer att återkomma till detta i vår slutsats (se kapitel 6).   

T-testet visar även, och än tydligare, att McDonald’sländerna hade högre 
variabelvärden då företaget etablerade sig i landet, än vad 
ickeMcDonald’sländerna har idag. Detta framgår tydligt i tabell 1, under rubriken 
’genomsnitt’, som visar det genomsnittliga värdet av respektive variabel för 
samtliga länder som ingår i McDonald’s- respektive ickeMcDonald’sgruppen. 
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Denna information är emellertid meningslös om vi inte kan avgöra vilka värden 
som statistiskt sett verkar ha störst betydelse för att McDonald’s ska etablera sig. 
För att komma fram till detta krävs en regressionsanalys av variablerna för 
McDonald’sländerna vid öppningstillfället. 

I syfte att avgöra vilket slags regressionsanalys vi kan använda har vi gjort ett 
korrelationstest i SPSS. Detta visar att flera variabler är högt korrelerade, dvs. i 
någon mån mäter samma sak. Detta är inte oväntat då det är rimligt att värden som 
faller inom samma hypotes, till exempel BNP/Capita och HDI, i hög grad följs åt. 

  

McDonald'sländer vs. ickeMcdonald'sländer

94 1,36 ,705 ,000

95 1,20 ,480 ,000

101 2,64 ,855 ,000

91 2,90 1,755 ,000

95 2,45 1,678 ,000

105 3,97 1,946 ,000

82 4,52 6,649 ,000

81 6,11 5,914 ,000

70 ,59 6,085 ,000

35 4,377 2,036 ,000

87 5,117 2,3575 ,000

65 2,857 ,9346 ,000

84 42,35 24,377 ,098

89 44,648 20,584 ,009

85 37,584 14,054 ,009

83 16,576 13,926 ,000

87 21,963 16,205 ,000

84 4,896 4,286 ,000

80 ,7659 ,0990 ,000

89 ,8264 ,0966 ,000

86 ,5890 ,1594 ,000

86 9,835 6,245 ,000

89 15,033 11,257 ,000

82 3,615 3,616 ,000

84 53,63 20,14 ,000

89 63,30 19,82 ,000

88 40,20 18,08 ,000

82 62,05 104,19 ,004

84 187,31 508,08 ,004

45a 15,02 24,99 ,000

90 179,49 135,48 ,000

91 313,99 203,06 ,000

92 88,11 125,28 ,000

89 ,10 ,30 ,505
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Polity 2003
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CPI 2005

DEPR vid öppnande

DEPR 1998
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HDI 2003

BNP/Capita vid öppnande

BNP/Capita 2003

Urban population vid öppnande (%)

Urban population 1998

Elproduktion (miljarder kWh) vid

öppnandeElproduktion (miljarder kWh) 2003

Telefonlinjer/1000inv. vid öppnande

Telefonlinjer/1000inv 2003

Inbördeskrig 5 år före McD

Inbördeskrig 2000-2004

Antal

Länder

Genomsn

itt Standardavvikelse

Signifikans (P<0,05

för god signifikans)

t cannot be computed because at least one of the groups is empty.a. 

 

Tabell 1. Resultat av T-test. Jämförelse mellan McDonald’slämder och 

ickeMcDdnakd’sländer. 

Idealet vore givetvis att alla variabler mätte olika saker, men så är sällan fallet, 
och att exkludera vissa variabler för att de mäter samma sak gör att vi förlorar en 
del av helhetsbilden. Den höga korrelationsnivån gör det emellertid olämpligt med 
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multipel regression (Ibid s.407) i SPSS, vilket kräver relativt självständiga 
oberoende variabler men också att Y-variabeln inte är en dikotomi. Istället har vi 
använt oss av en regressionsteknik som kan hantera högt korrelerade X-variabler, 
nämligen PLS-regression (Partial Least Square) med diskriminantanalys i Simca-
P (Eriksson et al passim).  

Denna räknar med utgångspunkt i vår databas fram en modell som förklarar 
57 % av variationen i Y. Det är en hög siffra om man exempelvis jämför med en 
studie Esaiasson et al utför vilken blott förklarar 22 % av variationen (Esaiasson 
et al s.408). Det statistiska sambandsmått detta resulterar i berättar två saker (Ibid 
s.390): 

1) Styrka: Variablerna rangordnas efter i hur viktiga de är för att förklara Y. 
De tilldelas ett så kallat VIP-värde, Variables Importance for Practice, 
vilket om det överstiger 1,0 är viktigt. 

2) Riktning: Ett Koefficientvärde avgör hur variabeln påverkar Y, dvs. om 
sambandet är negativt eller positivt. Detta är markerat inom parentes om 
koefficienten är negativ. 

Denna information gör det lätt för oss att tolka Tabell 1 vars första och andra 
spalt berättar för oss att de viktigaste variablerna för att förklara Y är, i fallande 
ordning:  

- Pax Americana, negativt korrelerad. 
- HDI vid öppnandet, positivt korrelerad. 

- BNP/Capita vid öppnandet, positivt korrelerad. 
-  Index of Power Resources vid öppnandet, positivt korrelerad. 

 Tabell 2 De statistiskt viktigaste  faktorerna för McDonald’s etablering 
 

Övriga variabler vi kontrollerar för har ett VIP-värde under 1,0 och är således 
mindre viktiga för att förklara Y. Ibland brukar man emellertid sätta gränsen vid 
0,8, och vi bör inte glömma bort värdena under 1,0 - blott betrakta dem som 
mindre viktiga.  

Det hela tycks tala för vår tredje hypotes om McDonald’s som ett resultat av 
Pax Americana. I andra hand tycks hypotes 1, att landet måste ha nått en relativt 
hög ekonomisk utvecklingsnivå för att kunna generera en medelklass, vara den 

Var ID (Primary) 
VIP hela 
tidsperioden 

VIP pre-
1990 VIP post-1990 

Americana (-)1,87 1,57 1,81 

HDI 1,12 0,93 1,15 

BNP/Capita 1,07 1,19 1,05 

IPR 1,04 1,24 1,02 

Telefonlinjer/1000 inv. 0,94 0,95 0,96 

CPI 0,93 1,06 0,96 

Polity 0,83 1,01 0,58 

FH (-)0,82 0,84 0,79 

DEPR 0,80 0,77 0,62 

Inbördeskrig 0,67 0,79 0,65 

Urban Population 0,67 0,61 0,91 
Elektricitet 0,62 0,64 0,91 
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som får störst stöd då de tre andra viktiga variablerna hängde ihop med denna 
hypotes.  

Men hur hänger variablerna ihop, det måste ju rimligtvis vara viktigt för vår 
tolkning av resultaten? Vi gör en så kallad faktoranalys med varimaxrotation i 
SPSS för att dela in variablerna i grupper efter korrelation. Faktoranalys är en 
populär metod för att finna mönster i datamaterial (Esaiasson et al s.394) 
Programmet delar in våra variabler i olika grupper efter korrelation. Grupp 1 är 
viktigast för att förklara variationen i detta dataset, och i denna ingår HDI, 
BNP/Capita, Telefonlinjer/1000 invånare, Urban Population och Index of Power 
Resources. Det tycks alltså som om vårt mått på hypotes 1 i viss utsträckning 
sammanfaller med vårt mått på hypotes 2. Viktigare är emellertid att alla variabler 
som visat sig viktiga för Y i vår PLS-regression befinner sig i samma grupp. 
Undantaget utgörs av Pax Americana, som förvisso ingår i denna grupp men i 
mindre utsträckning.     

Korrelationsindelningen resulterar i ytterligare två grupper. Grupp 2 innehåller 
Distribution of Economic Power Resources och de två demokrativariablerna. 
Grupp 3 innehåller, även den, demokrativariablerna samt inbördeskrigsvariabeln. 
Pax Americana-variabeln ingår även i någon utsträckning i dessa två grupper. 

Vi konstaterar att Pax Americana i någon grad påverkar alla de övriga 
variablerna samtidigt som den har störst betydelse för att ett land ska få 
McDonald’s. Tre av variablerna som ingår i vår medelklasshypotes har även de 
stor betydelse för McDonald’s närvaro. Således borde länder som både har hen 
stor medelklass och står nära USA vara de som troligast får McDonald’s. 
Demokrati verkar förvånande nog vara av föga betydelse för att företaget ska 
etablera sig i ett land. 

Men McDonald’s har trots allt etablerat sig i världens länder under en ganska 
lång tidsperiod. Är det inte rimligt att anta att andra kriterier spelade större roll för 
företaget när det etablerade sig för trettio år sedan än jämfört med nu? Om vi utgår 
från påpekandet att Friedmans hypotes är en vidareutveckling av liberal fredsteori 
kan vi lätt undersöka detta genom ett diagram där X-axeln representerar tiden och 
Y-axeln representerar FH-värdet, medan analysenheterna utgörs av 
McDonald’sländerna. 
Diagrammet nedan talar sitt tydliga språk. Det var tidigare vanligare att länder 
med lägre FH-värden fick McDonald’s. Brytpunkten tycks gå någonstans i 
närheten av 1990, då de första verkligt auktoritära staterna (med ett FH-värde på 
över 5,5) fick McDonald’s. Ett nytt T-test enbart för McDonald’sländerna, med 
1990 som brytpunkt, visar också tydligt att pre-1990-McDonald’sländerna inte 
bara har bättre demokrativärden (2,2 mot 3,4 i FH) utan också generellt högre 
värden på alla de aspekter vi kontrollerar för än post-1990-McDonald’sländerna - 
utom i fråga om Urban Population (49,1 mot 57,0).  
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Diagram 1.  FH-värde i McDonald’sländerna det år då företaget etablerade 

sig. Här indelat i före och efter 1990. 

 
Med utgångspunkt i detta gör vi två nya PLS-regressioner, en första 

innehållandes ickeMcDonald’sländerna och pre-1990-McDonald’sländerna, och 
en andra innehållandes ickeMcDonald’sländerna och post-1990-
McDonald’sländerna, för att kontrollera vilka variabler som är viktigast för 
variation i Y i de bägge fallen. Resultaten sammanfattas i kolumn 3 respektive 4 i 
Tabell 1. 

Vad berättar då detta? Pax Americana-variabeln är fortfarande viktigast i 
bägge grupperna, men betydligt viktigare i post-1990-gruppen (VIP-värdet är 1,8 i 
denna mot 1,6 i pre-1990-gruppen). HDI-värdet verkar enbart vara viktigt för 
post-1990-gruppen. BNP/Capita är fortsatt viktigt i bägge grupperna men mindre 
viktigt efter 1990. IPR-värdet var betydligt viktigare före 1990 än efter, men det 
spelar fortfarande roll. Den stora överraskning utgörs istället av Polity-värdet, som 
före 1990 var viktigt men som för post-1990-gruppen helt tycks ha mist sin 
betydelse och återfinns längst ner på VIP-listan. Olyckligtvis är FH-värdet mindre 
viktigt vid bägge mättillfällena – i pre-1990-gruppen ligger det emellertid över 
0,8, - vilket som påpekats i vissa tester fortfarande anses vara en viktig mätnivå - i 
det andra fallet under. 

Den stora skillnaden mellan länderna som fått McDonald’s före respektive 
efter 1990 kan kokas ner till tre punkter:  

1) Betydelsen av närheten till USA är viktigare för närvaron av McDonald’s i 
post-1990-gruppen.  

2) Demokratins betydelse för närvaron av McDonald’s har minskat, måttligt 
med avseende på FH-värden, men mycket drastiskt med avseende på Polity-
värden.  
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3) I övrigt är samma faktorer viktiga för de bägge grupperna i fråga om 
närvaron av McDonald’s, med den stora skillnaden att trösklarna för dessa 
faktorer – dvs. genomsnittsnivåerna – har sjunkit markant i fråga om den senare 
gruppen. 

5.4 Närmare undersökning av undantagsfallen 

I följande korta studie av de två falsifieringarna av Friedmans hypotes har vi 
använt oss av PRIO:s lista över konflikter 1946-2004 (PRIO Conflict). Vi har 
även nyttjat Uppsala Conflict database (UCDP) och Conflict Early Warning 
Systems (CEWS) från University of Southern California. På grund av uppsatsens 
begränsade storlek finns här inte rum för någon egentlig kvalitativ studie, men vi 
hoppas ändå att läsaren skall få en något djupare insikt i dessa två undantagsfall.  

 
McDonald’s öppnade i Indien 1996 och i Pakistan 1998. 1999 låg de två 

länderna i krig. Friedmans hypotes om att två länder som båda har McDonald’s 
inte bekrigar varandra blev i och med detta falsifierad. Vad berodde detta på? 

Det har med relativt få avbrott förekommit någon typ av konflikt mellan de 
bägge länderna sedan 1984, och staternas relation har varit krigisk ända sedan de 
bildades år 1947. När McDonald’s introducerades i Pakistan 1998 hade det 
förekommit någon form av väpnad konflikt länderna emellan under sju av de nio 
föregående åren (PRIO Conflict sid. 21f). 

Varför etablerar sig McDonald’s i länder som är så pass instabila? I detta fall 
bör ländernas storlek tas med i beräkningarna: Indien är världens näst folkrikaste 
land, Pakistan har ca 165 miljoner invånare, och bägge länderna är stora till ytan. 
Ett krig långt borta i ett gränsområde påverkar inte nödvändigtvis stabiliteten i 
hela landet och behöver inte heller vara ekonomiskt förödande för endera parten. 
Geografiskt och ekonomiskt mindre länder som ger sig in i en väpnad konflikt 
med ett grannland kommer, menar vi, i större utsträckning uppleva att konflikten 
tar över hela landets politik och ekonomi, på ett sätt som varken Indien eller 
Pakistan behöver uppleva. Således har båda länderna möjligheten att föra en 
konflikt och samtidigt utveckla sin ekonomiska struktur. McDonald’s kan 
dessutom etablera sig i en relativt stabil region av länderna, långt från 
stridigheterna. 

1999 inledde försvarsalliansen NATO bombningar av militära stationer i 
Serbien och det Serbien-kontrollerade Kosovo. Eftersom McDonald’s funnits i 
Serbien sedan 1988 motbevisades även denna gång Friedmans hypotes. 

Det forna Jugoslavien hade sedan 1991 härjats av inbördeskrig och konflikter 
mellan de nyligen etablerade staterna som växt fram efter Titos död och det kalla 
krigets slut. Den sista av dessa konflikter som uppstod var Kosovos 
befrielsearmés, UCK-gerillan, kamp mot den serbiska regeringen för ett 
självständigt Kosovo. I januari 1999 försökte NATO, efter att konflikten eskalerat 
dramatiskt, få till stånd ett fredsavtal mellan de stridande parterna, men inledde 
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militära aktioner mot den serbiska sidan sedan fredsförhandlingarna misslyckats 
(UCDP: Mediterrana/Yugoslavia). 

Att försvara Friedmans hypotes med argumentet att NATO inte är någon stat 
per se, vilket bland annat Friedman själv och The Economist gjort, är självklart 
inte hållbart. Faktum kvarstår, McDonald’s finns i samtliga av NATO:s 
medlemsländer, och det är medlemsländerna som fattar beslutet att gå i krig, och i 
slutändan skickar sina trupper i fält. Här var det frågan om en koalition av 
demokratier som agerade för att förhindra fortsatta folkmord i en långdragen 
konflikt som var geografiskt närbelägen. Detta är även i linje med den idé Geis et 
al anför (se punkt 3.2) om att demokratiers krigiskhet är i nivå med icke-
demokratiers. 

Uppenbart är att ingetdera falsifieringsfallet handlar om nya, plötsligt 
uppblossande konflikter, utan om regioner som varit oroshärdar i många år. 
Uppenbart blir att etablerandet av ett storföretag i ett sådant läge vare sig gör till 
eller från i fråga om risken för att konflikten ska eskalera till krig. 

En mer pragmatisk, men i vårt tycke betydligt mer realistisk version av 
Friedmans hypotes är följande: 

 Två länder som har McDonald’s kommer inte att starta krig emot varandra, 
under förutsättning att de respektive ländernas relationer gentemot varandra, 

och/eller inomstatliga relationer, inte präglas av krig eller allvarlig konflikt redan 

när företaget etablerar sig i landet.  
Frågan är om denna omformulering gör att någon substans finns kvar hos 

hypotesen. Skälet till den 33 år långa freden mellan McDonald’sländerna står 
uppenbarligen att finna i andra faktorer än själva företagets närvaro, troligtvis 
sammanfaller emellertid vissa av dessa skäl till fred med skälen till varför 
McDonald’s etablerade sig i landet. Värt att nämna är att tre av de involverade 
parterna i dessa konflikter fick McDonald’s relativt sent, och att den ena 
konflikten bossade upp strax efter att McDonald’s etablerat sig i bägge länderna. 
Detta stödjer de resultat vi nått i vår kvantitativa analys om att McDonald’s de 
facto har sänkt sina krav på de länder företaget etablerar sig i. 
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6 Slutsatser 

Vi sammanfattar våra slutsatser genom att besvara de frågor vi inledningsvis 
ställde upp. 

 
(i) Vad krävs för, och har krävts för, att McD ska etablera sig i ett 

land? 

 

Efter genomförandet av vår kvantitativa undersökning kan vi dra slutsatsen att 
McDonald’s har ändrat kraven på de utslagsgivande faktorerna i de länder där 
restaurangkedjan väljer att etablera sig. Brytpunkten ligger ungefär vid 1990. Vid 
vår jämförelse mellan pre- och post-1990-grupperna ser vi en minskad vikt av ett 
lands demokratinivå och en ökad vikt av närheten till USA, såsom denna 
kvantifieras i Pax Americana-variabeln. Övriga faktorer som var viktiga för att 
McDonald’s skulle etablera sig före 1990 fortsätter att utgöra de viktigaste 
faktorerna, men med en avgörande skillnad: tröskeln för vad som räknas som 
godtagbara värden har sänkts avsevärt. Vi kan exemplifiera detta med 
BNP/Capita. Där konstaterar vi att variabeln spelar en något mindre roll efter 
1990. Däremot har genomsnittsvärdet på variabeln minskat rejält, och nästintill 
halverats. McDonald’s fortsätter således att tillmäta BNP/Capita stor vikt, men 
man har tvingats sänka nivån för vad som utgör en godtagbar BNP. Mönstret går 
igen i IPR och CPI. 

Skälet till detta tror vi är, att de länder som nått upp till vad McDonald’s 
tidigare ansåg vara acceptabla värden helt enkelt har ”tagit slut”. Av de 22 
McDonald’sländer som hade en BNP/Capita vid öppningstillfället på över 15 000 
dollar ingick 17 i pre-1990-gruppen. Av de 26 McDonald’sländer som hade en 
IPR vid öppningstillfället på över 20 ingick 19 i pre-1990-gruppen. Det expansiva 
företaget McDonald’s vill, trots att de resterande länderna i världen har lägre 
värden på usual suspects-faktorerna, fortsätta etablera sig på nya marknader. 
Således har man inget annat val än att sänka sina krav, även om man fortfarande 
tillmäter samma värden ungefär lika stor betydelse, med den skillnaden 
demokratinivån helt tycks bortses från medan närheten till USA tillmäts ändå 
större vikt. 

 
(ii) I hur stor utsträckning leder dessa faktorer till inom- respektive 

mellanstatlig fred? 

 

Vi finner i det teoretiska underlaget stöd för idén om i synnerhet stabilitet som 
främjare av fred. Vi kan konstatera att inbördeskrig har förekommit i 
McDonald’sländerna efter öppnandet. Genomsnittsvärdet på en skala från 0 till 1 
är 0,11, vilket betyder att 11 % av länderna har upplevt krig. Vi kan alltså föga 
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förvånande konstatera att företagets närvaro inte genererar fred i sin helhet. 
Intressantare är däremot om graden av krig skiljer sig åt i förhållande till den i 
ickeMcDonald’sländerna. Vi har tittat på förekomsten av krig i de respektive 
grupperna under femårsperioden 2000 till 2004. Här finner vi att 
ickeMcDonald’sländerna har haft drygt 50 % fler inbördeskrig än 
McDonaldsländerna. Däremot finner vi att IckeMcDonald’sländerna bara hade ca 
30 % högre förekomst av inomstatliga krig under perioden 2000-2004 än 
McDonaldsländerna under en period om fem år innan företaget etablerade sig. 
Detta ger i någon mån stöd för att samma faktorer leder till fred som till 
McDonald’s. 

 
(iii) Varför falsifierades Friedmans hypotes 1999? 

 

Det är i svaret på fråga 1 vi tror oss finna svaret på varför Friedmans hypotes 
falsifierades 1999. I och med att företaget sänkt sina krav på de marknader där 
man etablerat sig efter 1990, var de faktorer i dessa länder som kan antas bidra till 
fred närvarande i mindre grad än i länderna som fick företaget efter 1990. 
Friedman själv talade om medelklassens betydelse för förhindrandet av krig 
(Friedman s.249), och det är med avseende på våra variabler rimligt att anta att 
denna samhällsgrupp är betydligt mindre och/eller har ett betydligt mindre 
inflytande i post-1990-gruppen. Det samma får antas gälla för stabiliteten. 
Exempelvis kan sägas att nästan tre gånger så många länder i post-1990-gruppen 
hade haft inbördeskrig under femårsperioden innan företaget etablerade sig. I detta 
sammanhang är det intressant att tre av fyra sidor i de två falsifieringstillfällena 
fick McDonald’s relativt sent. 

Närhet och ekonomisk interdependens med USA gör givetvis ett krig med 
stormakten föga troligt, men hindrar knappast att grannstater som knappt har 
någon handel sinsemellan, som Indien och Pakistan, ändå går i krig med varandra. 
Den stora ökningen i antalet McDonald’sländer under 1990-talet är givetvis även 
den en destabiliserande faktor att räkna med. Friedman påpekade själv att teorin 
skulle ha begränsad livslängd eftersom ”sooner or later virtually every country 
would have McDonald’s and sooner or later two of them would go to war 
(Friedman s.252)”.  

 
(iv) Vilken betydelse har företag och handel för mellan- respektive 

inomstatlig fred? 

  
Detta resonemang blir nödvändigtvis ganska teoretiskt hållet då vi inte har tid 

att undersöka en så här stor fråga i sin helhet. Dessutom skulle en kvalitativ analys 
av ett fåtal länder lämpa sig bättre för uppgiften än vår kvantitativa studie. Vi 
anser emellertid att ett resonemang kring detta är viktigt, och ämnar förankrade i 
den teori vi tagit del av försöka generalisera de resultat vi nått i vår kvantitativa 
och kortare kvalitativa studie. 

Helhetsintrycket från vår begreppsutredning ger vid handen att företag och 
handel har stor betydelse för mellan- respektive inomstatliga fred. Ett flertal 
forskare i ämnet menar att denna skulle vara positiv, även om man kan misstänka 
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att forskare som dras till ämnet i allmänhet gör detta för att de är positivt inställda 
till idén om handel som en främjare av fred.  

Vi har i vår studie kommit fram till att McDonald’s numera etablerar sig i ett 
land snarare för att detta står USA nära än för att det skulle vara demokratiskt, och 
att kraven på länderna i fråga om korruption och tillväxt generellt har sjunkit 
eftersom man inte kan vara lika kräsen längre om man vill fortsätta att expandera. 
Detta är, tror vi, en trend som antagligen återfinns hos de flesta andra storföretag 
vilket gör spekulationer om dessas roll som fredsfrämjare osäkra. Klart är 
emellertid att företag alltid måste ha något slags minimikrav på de länder de 
befinner sig i, och att det generellt ligger i deras intressen att främja stabilitet och 
minska korruption för att själva kunna göra vinst.  
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