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Abstract 

Hur ser sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering ut? Detta är 

ett statsvetenskapligt mysterium utan något definitivt svar. Moderniseringsteorin 

har sitt ursprung före 1959 och har sedan dess varit ett av de mest aktuella 

verktygen för att undersöka detta samband. I denna uppsats följer en vidare 

redogörelse för hur moderniseringsteorin utvecklats fram till idag, jämte 

kompletterande forskning på sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

demokrati. 

Genom att sedan applicera moderniseringsteorin på kvalitativa fallstudier av 

Mongoliets och Sydkoreas respektive modernisering och demokratiska transition, 

har vi funnit att den fungerar väl för att undersöka de nödvändiga 

förutsättningarna för demokratisering, men räcker inte till för att förklara 

transitionen. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

 Hur väl kan moderniseringsteorin förklara sambandet mellan ekonomisk 

tillväxt och demokratisering? 

 Hur väl kan moderniseringsteorin förklara demokratiska transitioner 

applicerad på fallen Mongoliet och Sydkorea? 

 

För att kunna främja demokrati är det avgörande att förstå mekanismerna bakom 

hur ekonomisk utveckling driver demokratisering och demokratiska transitioner. 

Vi tycker detta är intressant för att det är ett statsvetenskapligt mysterium som det 

forskats länge på och som sannolikt kommer öka snarare än tappa i relevans. 

I moderniseringsteorin finns en väl utvecklad teoretisk grund att bygga på och 

vårt val är att applicera den på en kvalitativ teoriprövande fallstudie, vilket 

avgränsar vårt arbete men låter oss ändå gå in på djupet. Genom ovanstående 

frågeställningar vill vi med denna uppsats undersöka om vi kan finna eventuella 

brister och förslag på hur moderniseringsteorin kan utvecklas. 

1.2 Val av teori 

Vi har valt att använda oss av moderniseringsteorin eftersom det är den mest 

välutvecklade och empiriskt beprövade teori kring sambandet mellan ekonomisk 

utveckling och demokratisering vi funnit. Den borde därmed vara den mest 

aktuella och bäst lämpade teorin för oss att applicera på skilda fall. 

I teorigenomgången redogör vi för huvuddragen i moderniseringsteorin enligt 

Lipsets ursprungliga publikation Some Social Requisites of Democracy från 1959, 

som lade en anmärkningsvärt robust grund för den fortsatta forskningen ända fram 

till idag. Sedan behandlas den forskning som gjorts de senaste två decennierna, då 

Lipsets tes kritiserats, prövats och vidareutvecklats. 

För att bredda vår teoretiska grund har vi också valt att behandla 

kompletterande forskning kring sambandet mellan ekonomi och demokratisering 

och demokratiska transitioner. 
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1.3 Val av fallstudieobjekt 

Vi har valt att genomföra fallstudier av Mongoliet och Sydkorea eftersom båda 

genomgick modernisering under auktoritärt styre och demokratiska transitioner 

under samma tidsperiod, men deras ekonomiska utveckling har löpt längs mycket 

olika vägar. 

Sydkorea är ett fall där ekonomisk tillväxt och övrig modernisering förekom 

demokratisering och har av flera presenterats som bevis för moderniseringsteorin 

(Shelley, 2005:16). Mongoliet har å andra sidan kallats en ”Centralasiatisk 

anomali” (vår översättning) eftersom landet gick från auktoritär enpartistat med 

planekonomi till demokrati med marknadsekonomi i ett svep (Fish, 2001). 
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Frågeställningen är formulerad för att kunna genomföra en teoriprövande studie 

av moderniseringsteorin. Vi undersöker således om de slutsatser som följer av 

teorin går att applicera på två skilda empiriska fall genom kvalitativa fallstudier. 

I vår studie använder vi oss av kvalitativ textanalys av den systematiserande 

typen, då vårt syfte har varit att klargöra hur moderniseringsteorin har utvecklats 

och lyfta fram det väsentliga och aktuella i den omfattande forskning som gjorts 

kring hur ekonomisk utveckling påverkar demokratisering och demokratiska 

transitioner. 

Vi har disponerat uppsatsen på så vis att vi inleder med en teorigenomgång där 

vi presenterar moderniseringsteorin och dess utveckling, samt kompletterande 

forskning på sambandet mellan ekonomisk utveckling och demokratisering. 

Därefter följer fallstudier av Mongoliet och Sydkorea med en historisk 

sammanfattning av perioden före och kort efter deras respektive demokratiska 

transitioner. Avslutningsvis analyserar vi hur väl moderniseringsteorin går att 

applicera på den ekonomiska och demokratiska utvecklingen i de respektive 

fallen, för att lägga grunden till vår diskussion och slutsats. 

2.2 Material 

Vi har till vår uppsats funnit empiriskt material i form av forskningsartiklar och 

uppsatser genom LibHub, med målsättningen att finna så aktuellt material som 

möjligt och har dessutom sökt efter eventuellt kritiska artiklar för att i 

förekommande fall redogöra för kontroverser. 

För att tydliggöra begreppet demokrati och grader av demokrati har vi använt 

oss av Freedom House och även kort redogjort för kritik av dess demokratiskala. 

För att ge en god insikt i moderniseringsteorins utveckling har vi använt oss av 

Lipsets ursprungliga publikation från 1959 och en nypublicerad sammanfattade 

artikel från 2009. Till fallstudierna har vi använt oss av Encyclopedia Britannica 

till enklare bakgrundsfakta, kompletterat av djupare forskningsmaterial. 
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3 Teori 

3.1 Definitioner 

3.1.1 Demokrati 

Demokrati är ett begrepp vars bokstavliga innebörd är folkstyre, men utifrån 

endast denna definition blir innebörden bred och otymplig för en studie kring 

demokratiutveckling. I uppsatsen kommer därför begreppet demokrati att innebära 

krav på allmänna och regelbundna val med allmän rösträtt och där flera parter är 

tillåtna att ställa upp samt ett välfungerande och oberoende rättssystem i likhet 

med den definition Richard Rose använder (2009:12). Genom dessa kriterier fås 

möjlighet till ansvarsutkrävande, delaktighet och så vidare (ibid.). 

Härutöver kommer även Freedom Houses mätningar att användas som 

material då de gör olika mätningar kring länders utveckling och rangordnar dessa 

utifrån en skala (Freedom House 2011a). Detta innebär att demokrati inte blir ett 

absolut vara eller icke vara utan istället hanterar gradskillnader i densamma. Med 

detta som måttstock kan vi följa demokratins utveckling i våra fallstudieobjekt.  

Vad gäller Freedom House har dess demokratiindex blivit kritiserat för att i 

sin demokratidefinition vara färgad av politisk liberalism. Detta innebär att medan 

demokrati handlar om att de styrande har ansvar gentemot folket, handlar 

liberalism om att minska det styrandes makt (Bernhagen, 2009:30). Givet detta 

kan objektiviteten i dess mätningar vara bristande. 

3.1.2 Ekonomisk tillväxt och ekonomisk utveckling 

I huvudsak är ekonomisk tillväxt detsamma som en ökning av 

bruttonationalprodukten, det vill säga värdet av vad som produceras för slutlig 

användning (Ödlund, 2011:9). Intressant för detta arbete med dess utformning är 

dock inte relativa siffror om olika länders BNP, utan snarare vad som är det 

faktiska i BNP, följaktligen vad som driver produktionsökningen av varor och 

tjänster. Detta då syftet med uppsatsens komparativa upplägg är att få en mer 

djupgående förståelse av sambandet ekonomisk tillväxt och demokrati emellan. 

Givet detta kommer ekonomisk tillväxt fortsättningsvis ha en förhållandevis 

vid definition vilken sammanfattas i ovan presenterade resonemang där det som 

binder begreppet samman är insatser vilka ger grund för produktionsökning. 

Således kan investeringar i nya industrier såväl som i ny kunskap innefattas, likväl 

som politiska reformer i den fortsatta definitionen av begreppet (ibid.). 
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För tydlighetens skull vill vi poängtera att med ekonomisk utveckling syftar vi 

på institutionella förändringar av ekonomin, såsom exempelvis industrialisering 

och liberalisering. 

3.2 Teorigenomgång 

3.2.1 Lipset och den tidiga moderniseringsteorin 

”Modernisering” definieras i Encyclopedia Britannica som en process av 

industrialisering och sociala förändringar av ett agrart samhälle, med ökad 

urbanisering, individualisering och sekularisering som följd (Encyclopædia 

Britannica, 2011a). 

I Some Social Requisites of Democracy motiverar Lipset studiet av 

korrelationen mellan demokratiska system och ekonomisk utveckling med att 

politiska filosofer ända tillbaka till Aristoteles har drivit tesen att en viss 

levnadsstandard är nödvändig för att den stora massan av medborgare ska kunna 

delta rationellt och effektivt i politiken (Lipset, 1959:75). 

Wucherpfennig & Deutch (2009:1) tillskriver Seymour Lipset som den förste 

att genom en empirisk studie etablera ett teoretiska sambandet mellan ett lands 

utvecklingsnivå och demokratisering vilket ofta sammanfattas i citatet ”The more 

well-to-do a nation, the greater the chances it will sustain democracy” (Lipset, 

1959:75). 

Wucherpfennig & Deutch varnar dock för att utifrån detta citat kritisera 

moderniseringsteorin för att ha en fyrkantig syn på sambandet mellan ekonomisk 

utveckling och demokrati. Faktum är dock att Lipset tvärtom byggde sitt 

resonemang på en analys av separata ekonomiska faktorer som industrialisering, 

urbanisering, välfärd och utbildning. Därmed kunde han argumentera för att dessa 

faktorer är så oskiljaktigt sammanflätade att begreppet ekonomisk utveckling kan 

presenteras som en enhetlig analysenhet. 

Genom att jämföra denna analysenhet med ett demokratiindex kunde Lipset 

konstatera att det fanns en stark korrelation mellan ekonomisk utveckling och 

demokratisering (Wucherpfennig & Deutch, 2009:1). Lipset tillade dock att 

kausaliteten ännu återstod att utreda för att verkligen göra moderniseringsteorin 

användbar för att studera framtida demokratisering: 

 

The data are, however, of a sufficiently consistent character to support strongly 

the conclusion that a more systemic and up-to-date version of Aristotle’s 

hypothesis is valid (…). Political democracy exists and has existed in a variety 

of circumstances, even if it is most commonly sustained by a limited cluster of 

conditions. To understand more fully the various conditions under which it has 

existed may make possible the development elsewhere (Lipset, 1959:103). 
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3.2.2 Senare prövningar och utveckling av moderniseringsteorin 

Lipset lade en stabil grund att bygga vidare på då större delen av hans slutsatser 

håller än idag. Wucherpfennig & Deutch beskriver två stora framsteg som har 

gjorts i utvecklingen av moderniseringsteorin de senaste åren, nämligen prövande 

av reliabilitet och en djupare undersökning av demokratiseringens mekanismer. 

I en serie publikationer mellan 1996 och 2000 försökte Przeworski m.fl. 

ingående pröva kausaliteten mellan ekonomi och demokrati genom att separat 

analysera två teser. Den första tesen är att ekonomisk utveckling utgör incitament 

för demokratisering, den andra tesen är att ekonomisk utveckling bidrar till att 

gynna och upprätthålla befintlig demokrati (Wucherpfennig & Deutch, 2009:3). 

Przeworski m.fl. finner stöd enbart för den första tesen, men senare kritik och 

omvärdering av dataurval och metodologi från bl.a. Inglehart & Welzel (2005), 

Boix & Stokes (2006) samt Epstein m.fl. (2006) finner genom Przeworski m.fl. 

arbete stöd även för den andra tesen. Genom att kraftigt utvidga dataurvalet och 

studera BNP vid regimskiften fanns stöd för att sannolikheten att den nya regimen 

skulle vara demokratisk steg med BNP. Således har senare forskning funnit stöd 

för båda teserna, vilket innebär ytterligare stöd och fortsatt relevans för 

moderniseringsteorin i helhet (Wucherpfennig & Deutch, 2009:3ff). 

Det andra stora framsteget enligt Wucherpfennig & Deutch rör en djupare 

konkretisering av vad det är med ekonomisk utveckling som gynnar demokrati. 

Forskare som bland annat Boix & Stokes (2003), Acemoglu & Robinson (2001, 

2005) har i olika studier funnit intressanta samband mellan inkomstjämlikhet, 

stabilitet och politiska maktskiften. Slutsatserna gör gällande att ekonomiska 

incitament och klasskamp är de drivande krafterna bakom demokratisering, som 

blir framgångsrik om eliterna får mer att förlora än att vinna på att bekämpa den 

(Wucherpfennig & Deutch, 2009:6ff). 

Inglehart & Welzel (2005, 2008) vidareutvecklar detta resonemang genom 

deras studier av konceptet ”kulturella förutsättningar för demokrati” (vbår 

översättning). Dessa studier undersöker den viktiga frågan om vad i gynnsamma 

socioekonomiska förändringar som skapar efterfrågan för en övergång just till 

demokrati. En central slutsats är att modernisering förutom att göra demokrati mer 

attraktivt för eliterna dessutom skapar större incitament och ger folket tillgång till 

information och större möjligheter att organisera och uttrycka sig för att sedan 

kämpa för demokratiska institutioner (Wucherpfennig & Deutch, 2009:9f). 

3.2.3 Demokratisering – skadligt för ekonomisk utveckling? 

En mycket etablerad uppfattning är att ekonomisk utveckling och demokratisering 

inte kan gå hand i hand eftersom en fattig stat måste styras av starka makthavare 

som kan genomföra nödvändiga reformer utan att begränsas av inskränkningar i 

dess makt. Djupgående ekonomiska reformer ger sällan omedelbart positiva 

resultat, utan leder tvärtom ofta till en nedgång under systemskiftet men med 

positiva följder flera år senare, varför reformisterna riskerar förlora makten redan 

under nästa mandatperiod och reformen tillintetgöras (Fidrmuc, 2003:584f). 
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Dock har andra påpekat (däribland North 1990, 1993; Olson 1993, 2000) att 

demokratier oftast uppvisar starkare tillväxt än auktoritära stater på längre sikt. 

Detta eftersom de har bättre garantier för ekonomiska rättigheter, mer trovärdiga 

institutioner och att representativitet leder till politik som gynnar en stor del av 

befolkningen snarare än den styrande eliten (Fidrmuc, 2003:584f). 

Sovjetunionens fall ledde till utropandet av flera nya självständiga stater med 

både dålig ekonomi och lågt demokrativärde. Fidrmuc undersöker dessa staters 

demokratiska transition och ekonomiska utveckling i Economic reform, 

democracy and growth during post-communist transition (2003). Viktiga drivande 

faktorer bakom transitionen i Östeuropas demokratisering var förutom 

befolkningarnas längtan efter bättre levnadsförhållanden även av extern press från 

andra demokratier och framförallt EU, som lät djupgående demokratisering vara 

ett villkor för ekonomisk integration. Detta gick tvärtemot utvecklingen i länder 

som Chile, Taiwan och Sydkorea där ekonomiska liberaliseringar genomfördes 

före några försök att inleda demokratisering (ibid.). 

Det empiriska materialet i Fidrmucs studie visar att medan de öst- och 

centraleuropeiska staterna som uppvisade framgångsrik demokratisering också 

hade starkast tillväxt, medan Moldavien och Ukraina med sin svagt demokratiska 

utveckling gick mycket sämre än Vitryssland och Uzbekistan som återvänt till 

auktoritära styren (Fidrmuc, 2003:594). Vidare finner han empiriskt stöd för den 

ovan beskrivna uppfattningen om demokratins negativa inverkningar, men också 

för den centrala slutsatsen att när demokratin för med sig liberalisering så 

överväger demokratins fördelar (Fidrmuc, 2003:599). 

3.2.4 Ekonomisk utveckling – skadligt för demokratisering? 

Denna uppfattning är den dominerande även bland de så kallade High-Performing 

Asian Economies (däribland Hong Kong, Indonesien, Sydkorea, Thailand. 

Hädanefter HPAE:s) med Kina som typexempel, där stark ekonomisk tillväxt 

åstadkommits utan att prioritera demokrati eller mänskliga rättigheter. Tang-Yung 

beskriver i Does rapid economic growth enhance democratization? Time-series 

evidence from high performing Asian economies (2008) ett inverterat samband 

mellan demokrati och ekonomi jämfört med det som Fidrmuc beskriver ovan. 

Ekonomisk tillväxt kan nämligen inverka negativt på demokratisering, eftersom 

det stärker makthavarnas legitimitet och ger medborgarna färre incitament att 

kämpa för reform och rättigheter (Tang & Yung, 2008:244f). 

De empiriska erfarenheterna från många HPAE:s har visat att proteströrelser 

som uppstått när tillväxten försämras ofta har slagits ned och mötts av hårdare 

förtryck. Tang & Yung finner också att i HPAE:s som Filipinerna och Sydkorea, 

vilka faktiskt uppvisat en stabil demokratisk utveckling så är det starka externa 

krafter snarare än ekonomin som drivit demokratiseringen (Tang & Yung, 

2008:251). Deras slutsats är att medan ekonomisk tillväxt för med sig 

förändringar som högre utbildning, en växande medelklass och större medvetande 

om och efterfrågan på demokrati så är det inte tillräckligt för att orsaka en 

demokratisk transition. 
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De har också funnit att demokratiseringen fått olika positiva och negativa 

ekonomiska effekter i olika demokratiserade HPAE:s, vilket de förklarar med 

skillnader i skattesystem och skattetryck och pekar på att låg skatt och högre 

tillväxt likaväl som högre skatt och en mer jämlik inkomstfördelning kan vara 

önskvärda mål, vilka båda kan uppnås genom demokratisering (Tang & Yung, 

2008:252). 
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4 Fallstudie 1: Mongoliet 

4.1 Introduktion 

4.1.1 Översiktlig presentation 

Mongoliet kallas av Fish (2001) för en ”Centralasiatisk anamoli” (vår 

översättning), ett land som gick från primitivt nomadsamhälle till auktoritärt styre 

och planekonomi, för att sedan vända en katastrofal ekonomisk kris till spirande 

demokrati och framgångsrik marknadsekonomi under mindre än ett sekel. 

Detta är särskilt anmärkningsvärt eftersom landet saknade demokratiska 

erfarenheter eller förebilder, isolerat mellan de auktoritära stormakterna Ryssland 

och Kina och dess centralasiatiska grannstater med liknande förutsättningar blev 

alla diktaturer. 

4.1.2 Geografiska och ekonomiska förutsättningar 

Mongoliet är geografiskt nästan tre gånger så stort som Frankrike (Mongoliet = 1 

564 160 km2; Frankrike = 543 965 km2) men med sina 2,8 miljoner invånare är 

landet ett utav världens mest glesbefolkade. 

Landet är isolerat långt från närmaste hav, inklämt mellan Ryssland och Kina 

och består till stor del av högplatå med kargt inlandsklimat, mycket liten 

odlingsbar yta och ofruktbar mark som stäpp, halvöken och öken samt långa 

bergskedjor. I gengäld utgörs så mycket som tre fjärdedelar av landets yta av 

betesmarker som genom historien gjort att en majoritet av den mongoliska 

befolkningen kunnat försörja sig genom sin traditionella djurhållning och 

nomadiska livsstil. Bruket av framförallt får, kameler, nötdjur, getter och hästar 

var i början av 1900-talet den viktigaste ekonomiska aktiviteten såtillvida att 

rikedom mättes i hur stora hjordar man ägde och ekonomin stratifierad på så vis 

att de fattigaste herdarna fick försörja sig genom att ta hand om de privilegierades 

djur.  

Influerat av Sovjetunionen genomfördes år 1921 en revolution mot samhällets 

makthavande klasser som dominerat samhället och en Mongolisk folkrepublik 

utropades. Mongoliet behöll sin självständighet men kom under starkt sovjetiskt 

inflytande. Detta innebar starkt ekonomiskt, tekniskt och kunskapsmässigt stöd till 

infrastruktur, råvaruförädling och utveckling av en gruvindustri där kol och 

kopparbrytning ledde till etablerandet av nya städer. Sovetjunionen införde också 

landets första institutionella sjukvårdssystem och utbildningssystem, från 

internatskolor för barn från nomadfamiljer upp till universitet. 
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Den mongoliska ekonomin blev starkt exportcentrerad, orienterad exklusivt 

mot Sovjetunionen och dess satellitstater fram till 1990-talet. Sedan 

Sovjetunionens sönderfall har Mongoliet utvecklats till en öppen 

marknadsekonomi men än idag dominerar export av framförallt mineraler, koppar 

och mindre guldfyndigheter. Förädlade råvaror från djurhållningen såsom kött, 

mejeriprodukter, tyger, skinn och färdiga klädesplagg står för en liten del av 

exporten. Vid sidan av detta har även en stadigt växande tjänstesektor etablerat sig 

och sysselsätter idag den största delen av arbetskraften (Encyclopædia Britannica, 

2011b). 

Mongoliet är dock relativt fattigt på dyrbara resurser för sin stora yta, jämfört 

med grannstater som Ryssland, Turkmenistan eller Kazakhstan. Det som vid 

första anblick tycks vara negativt kan enligt Fish ha varit en viktig bidragande 

orsak till landets positiva politiska utveckling, eftersom den politiska processen i 

ovanstående och andra utvecklingsländer runtom i världen ofta blivit en våldsam 

kamp om kontroll av värdefulla resurser. 

Fish ser en annan gynnsam faktor i Mongoliets geografiska isolation och 

geostrategiskt ointressanta läge, vilket skyddat landet från externa påtryckningar 

och inblandning i dess politiska process (Fish, 2001:325f). 

4.2 Historisk redogörelse 

4.2.1 Från nomadsamhälle via enpartistat till demokrati 

I början av 1900-talet var det mongoliska samhället agrart och kraftigt stratifierat, 

politiskt och ekonomiskt dominerat av utländska makter, däribland Qing-dynastin 

och sedermera Republiken Kina. Efter en serie revolutioner och krig mellan 

stormakterna runtom i den östasiatiska regionen blev Mongoliet självständigt och 

den ryska revolutionen 1917 blev Mongoliet självständigt, men hamnade under 

Sovjetiskt inflytande. Den mongoliska nationalförsamlingen författade landets 

första konstitution och utropade den Mongoliska folkrepubliken, en auktoritär 

enpartistat enligt sovjetisk modell (Encyclopædia Britannica, 2011b). 

Den mongoliska politiken förändrades i takt med Sovjetunionens begynnande 

förfall under 1980-talet och de följande öppningarna i dess politik, vilket 

möjliggjorde etablerandet av en mongolisk opposition och försiktig kritik av dess 

makthavare. Pressfriheten var dock kraftigt begränsad av statligt 

publiceringsmonopol och med registreringskrav på ägandet av skrivmaskiner, 

kopieringsapparater ända fram till 1990-talet. 

 Ett decennium senare genomfördes en fredlig demokratisk transition då den 

gamla konstitutionen först skrevs om för att tillåta politiska partier och sedan 

ersattes av en ny, i vilken det stipulerades att makten ska delas upp i lagstiftande, 

verkställande och dömande organ. Medlemmarna i det mongoliska parlamentet 

väljs på fyra år liksom presidenten, som nominerar premiärministern tillsammans 

med ledaren för det parti som är i majoritet. Idag är Mongoliet en republik och 
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enhetsstat med enkammarsystem och marknadsekonomi (Encyclopædia 

Britannica, 2011b). 

Freedom House kategoriserar Mongoliet som ”Free” och ger landet betyget 2 i 

både civila och politiska rättigheter, på en skala där 1 är bäst och 7 är sämst. Det 

som sänker betyget är omfattande korruption, vissa inskränkningar i pressfriheten, 

svaga fackföreningar och en poliskår ökänd för övervåld (Freedom House, 

2011b). 

4.2.2 Från planekonomi till marknadsekonomi 

Sovjetiskt stöd ledde till omfattande förändringar av landets traditionella pastorala 

ekonomi och samhälle då nya städer växte fram till följd av industrialiseringen 

och även jordbruket expanderade våldsamt. Mongoliets ekonomi växte rejält tack 

vare kraftigt ekonomiskt stöd och att landet i slutet av 1900-talet blivit fullständigt 

integrerat med Sovjetunionen, men detta orsakade också politisk kollaps och en 

massiv ekonomisk nedgång då östblocket började luckras upp fram till att 

Sovjetunionen upplöstes (Pomfret, 1999:2). 

Det faktum att Mongoliet länge varit en etablerad självständig stat med en 

exportinriktad ekonomi kom dock att innebära en institutionell fördel i och med 

övergången till en fri marknad. Fria val hölls redan 1990 och trots att det vanns av 

arvtagaren till den tidigare folkrepublikens styrande parti stod en omfattande 

reformering och liberalisering av ekonomin högst på agendan. 

Det massiva systemskiftet från planekonomi till marknadsekonomi gick inte i 

ett svep och förde med sig försämrade levnadsförhållanden och farthinder för 

reformerna. Men efter en turbulent första halva av 1990-talet började den 

mongoliska ekonomin stabiliseras och visa tillväxt (Pomfret, 1999:3). 

Då reformisterna i det dominerande kommunistpartiet segrade över de som 

ville slå ner demokratirörelsen med våld lades grunden för Mongoliets politiska 

kultur som präglas av vad Fish kallar ”het argumentation och kylig 

kompromissvilja” (Fish, 1998:129). Detta lade grunden för en livaktig politisk 

deliberation som garanterade att den nya konstitutionen utformades och 

förverkligades av engagerade politiker som tog strid för sina åsikter, men 

samtidigt var beredda att kompromissa. 

Således utmärktes den unga mongoliska demokratin av effektivitet och 

legitimitet i folkets ögon och en kultur av politisk tolerans skapades. Detta är 

enligt Fish den viktigaste orsaken till att den mongoliska ekonomin kunde 

reformeras smärtfritt trots maktskiften och att arvtagaren till det tidigare 

dominerande kommunistpartiet ofta höll makten (Fish, 1998:130f). 

De ekonomiska reformerna fortsatte och intensifierades efter valet 1996 då 

väljarna gav makten till oppositionspartiet Demokratiska koalitionen. Den nya 

regeringen inledde en radikal privatisering av företag, energipriser och boende, 

reformer av bankssystemet och den offentliga sektorn och byggde ut det sociala 

skyddsnätet med bland annat ett sjukförsäkringssystem (Pomfret, 1999:4f). 
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4.3 Den Centralasiatiska anamolin: samtidig 

demokratisk transition och ekonomisk tillväxt 

Pomfret ser Mongoliet som undantaget som bekräftar den vanliga uppfattningen 

att demokratisk och ekonomisk utveckling är inkompatibla, vilket framgår särskilt 

tydligt om man sätter Mongoliets utveckling i relation till HPAE:s och de andra 

centralasiatiska staterna. Han poängterar liksom Fish (1998) att även om 

Mongoliets politiska klimat är turbulent så finns det en konsensus kring de 

ekonomiska reformerna och hur det Mongoliska samhället bör se ut (Pomfret, 

1999:9). Fish beskriver också anmärkningsvärt livskraftiga och representativa 

politiska partier, deras tydliga ideologiska kopplingar och deras ömsesidiga 

respekt för varandra. Lika livskraftigt är Mongoliets civilsamhälle, där 

journalistkåren och kvinnorättsorganisationer sticker ut och fungerar tillsammans 

med de politiska partierna stärkande och stabiliserande för den mongoliska 

demokratin (Fish, 1998:134ff). 

En annan förutsättning för att Mongoliet kunde demokratiseras och samtidigt 

genomföra ekonomiska reformer var att vid sidan av politiska stabilisatorer 

förhindrades fullständig ekonomisk kollaps av två starka ekonomiska 

stabilisatorer. Den ena var att landets stora export av koppar gynnades av globalt 

höga marknadspriser och att den traditionella djurhållningen erbjöd inte bara en 

utväg för människor under extrema finansiella situationer. Det gav dessutom 

Mongoliet en ekonomisk specialisering i framställningen av kashmir, som blev en 

viktig exportvara jämte koppardriften. Den andra var den utbredda informella 

sektorn, vilken försåg invånarna med grundläggande tjänster som systemet inte 

klarade av under transitionen utgjorde ekonomiska stabilisatorer som hindrade 

den mongoliska ekonomin från total kollaps och förbättrade vanliga invånares 

inkomst och levnadsvillkor (Pomfret, 1999:6ff). 
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5 Fallstudie 2: Sydkorea 

5.1 Introduktion 

5.1.1 Översiktlig presentation 

Längs med den 38:e breddgraden löper en demilitariserad zon vilken utgör 

landsgränsen mellan Nordkorea och Sydkorea (Encyclopædia Britannica, 2011a). 

Söder om denna gräns är Sydkorea beläget, den del av Koreahalvön vilken idag är 

den ekonomiskt och demokratiskt välmående sådana av de två staterna. 

I denna del av följer en kort presentation av Sydkoreas geografiska 

förutsättningar och sedan en historisk redogörelse för dess väg till demokrati och 

ekonomisk utveckling. 

5.1.2 Geografiska förutsättningar 

Med jordbruksmöjligheter koncentrerade och begränsade till Sydkoreas lågland 

och floddalar är endast runt 20 procent av landets yta odlingsbar. Vad gäller detta 

jordbruk utgör risodlingen mer än hälften, och korn, potatis och dylikt står för 

resterande delar (Nationalencyklopedin, 2011). Men med sitt geografiska läge har 

landet istället den långa kusten med kringliggande fiskrika vatten vilket inneburit 

dels en god grund för en proteinrik kost för befolkningen och dels en bra 

exportresurs (Encyclopædia Britannica, 2011c). 

5.2 Demokratideklarationen 

Året 1987 deklarerades den så kallade ”6.29 Declaration” i Sydkorea, vilken 

stadgar bland annat grundläggande mänskliga rättigheter, allmän rösträtt, rätten att 

kandidera, amnesti för de som varit politiska fångar och fri media (Dongsoo, 

2010:90f). I denna konstitution regleras även presidentens makt, denne kan inte 

längre upplösa parlamentet och får endast inneha ämbetet under en mandatperiod 

(Freedom House, 2011c). Under detta år ändras Sydkoreas rankning i 

demokrativärde enligt Freedom House skala, där omdömet förbättras från ”Partly 

Free” till ”Free” (2011d). Det var också detta år som det första fria presidentvalet 

hölls (Chung, 2003). 
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Vid tiden för transitionen till demokrati hade Sydkorea sedan 1960-talet upplevt 

en hög tillväxttakt, där BNP per capita i genomsnitt ökat med sju procent årligen 

(Cha, 2010). Idag är Sydkorea en republik och enhetsstat med enkammarsystem 

och marknadsekonomi (Encyclopedia Britannica, 2011d). 

Nedan följer en presentation av denna ekonomiska utveckling jämte den 

politiska sådana som landet har genomgått fram till demokratideklarationen år 

1987. Först följer dock en kort presentation av Koreakriget och tiden däromkring. 

5.3 Historisk redogörelse 

5.3.1 Koreakriget 

Tre år efter andra världskrigets slut och efter 35 år av japansk ockupation av 

Koreahalvön, delades området mellan USA och Sovjetunionen. Den tidigare kom 

att backa upp den södra delen av ön och den senare den norra delen (Freedom 

House, 2010). Detta gjordes i väntan på att stabilisering och möjlighet till eget 

styre skulle följa då det vid detta tillfälle saknades någon lokal ledning redo att ta 

över. Men istället följde oroligheter mellan de koreanska parterna och det som 

kom att kallas Koreakriget utbröt år 1950 och varade i tre år (Cha, 2010).  

Trots att de konkreta striderna slutade år 1953 upplevde Sydkorea 

fortsättningsvis den militärt starkare grannstaten som ett allvarligt hot (Freedom 

House, 2010). Under de delade republikernas första år var Nordkorea dessutom 

ekonomiskt överlägset (Cha, 2010). 

5.3.2 Sydkoreas första politiska regimer 

I 12 år efter landets självständighet år 1948 styrdes Sydkorea av president Rhee. 

Denne var en auktoritär ledare vilken genomförde ett antal odemokratiska 

reformer vilka syftade till att gå honom omvald till president samt utöka 

befogenheterna för detta ämbete. Detta accepterades till stor del av folket på 

grund av dess rädsla för et nytt krig.  

Rhee blev omvald tre gånger innan sin avgång år 1960 till följd av massiva 

protester från studenter med flera som önskade demokratiska reformer. Den 19 

april, samma år, hade mer än 3000 universitetsstuderande samlats i landets 

huvudstad och krävt presidentens avgång (Dongsoo, 2010:96ff). 

Jämte detta ändrade även USA, under senare delen av 50-talet, sin hållning 

mot Rhee-adminstrationen, vilken tidigare varit tolerant, till att nu vara uttalat 

fördömande. Rhees avgång innebar också slutet för det som kom att kallas 

Sydkoreas Första republik. Följde gjorde landets Andra republik (Dongsoo, 

2010:96ff).  

Med denna Andra republik följde en övergång till ett parlamentariskt system 

och en förändring av konstitutionen åt det mer demokratiska hållet. Bland annat 

lagstadgades det om maktdelning mellan parlamentet, presidenten och, det nya 
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ämbetet, premiärministern. Även större press- och tryckfrihet infördes (Dongsoo, 

2010:98). Men i denna fortfarande instabila stat där jordbruk och gruvdrift 

dominerade ekonomin uppfylldes inte de förväntningar som fanns på den 

demokratiska ledningen (Westphal, 1990:43; Dongsoo, 2010:99). Sydkoreas 

demokratiska Andra republik varade i nio månader och under den tiden ökade 

såväl den sociala som politiska polariseringen mellan landets konservativa och 

radikala grupper, vilket slutligen mynnade ut i en militärkupp (Shelley, 2005:23). 

Kuppen, som leddes av general Park Jung-hee, möttes inte av mycket 

motstånd från varken internationellt eller nationellt håll (Shelley, 2005:23). Park, 

som efter kuppen blev landets president, började implementera flera ekonomiska 

reformer, vilka blev lyckade och stärkte regimen genom popularitet (Dongsoo, 

2010:99). Det centrala i dessa reformer var att skifta industrialiseringens fokus 

från den inrikes marknaden till den internationella marknaden för att därmed 

orientera landets ekonomi mot export (Westphal, 1990:43). 

Under Rhee och den tidigare republiken inriktades ekonomin mot vissa 

utvalda industrier som prioriterades och gavs förmåner i form av privilegier såsom 

köp av utländsk valuta och dylikt. I syfte att få igång den inhemska 

industrialiseringen hade man satt upp höga tullar jämte höga importkvoter för att 

minska export och istället uppmuntra import. Detta skulle öka den inhemska 

kunskapen kring de marknader man ville få igång (Cha, 2010). 

Under Park och den Tredje republiken reformerades den ekonomiska politiken 

och bland annat började man nu ge lån med förmånligt låg ränta till exportföretag 

efter resultat snarare än efter de tidigare statliga direktiv om vad som ansågs vara 

prioriterat för tillväxten (Cha, 2010). Även systemet med tullar och importkvoter 

avskaffades för att ersättas med frihandel för de varor som användes i 

produktionen av exportvaror (Westphal, 1990:44). 

Men vid tidpunkten för Parks Tredje republik hägrade USA:s biståndsprogram 

som svarade för mer än hälften av landets budget. För att inte förlora detta 

ekonomiska stöd upplöstes, formellt, det säkerhetsråd som varit delaktigt i 

militärkuppen och val hölls år 1963. General Park blev dock återvald och 

militären kom att fortsätta vara en stor del i landets politik de följande 30 åren 

(Shelley, 2005:23). 

Medan ekonomin under dessa år hade liberaliserats och uppvisat så kraftig 

tillväxt att landet kom att definieras som en av Asiens tigerekonomier, var de 

demokratiska rättigheterna ännu få. Det förekom fängslande av journalister, 

oppositionella grupper och fackföreningar granskades, antikommunistiska lagar 

fanns (Dongsoo, 2010:99). Men tack vare tillväxten och en relativt jämlik 

fördelning av ekonomins framgångar med offentlig välfärd och förbättrad 

levnadsstandard kunde regimen att behålla makten (Shelley, 2005:24). Jämte detta 

fanns det regionala läget med Nordkorea som granne och osäkerheten 

däromkring, vilket bidrog till att stärka den auktoritära regimens fortsatta 

legitimitet i folkets ögon (Dongsoo, 2010:100f). 
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5.3.3 Den femte republiken 

År 1979 sköts general Park ihjäl av en underordnad, vilket blev slutet för hans 

regim. Istället inleddes Sydkoreas Femte republik. Men trots stort och uttryckt 

stöd för demokratiska reformer och demokrati i allmänhet, möttes landet av en ny 

militärkupp, denna gången ledd av general Chun Doo-hwan som sedan blev 

president år 1980 (Dongsoo, 2010:101).  

Regimen som följde under Chuns styre kom att bland annat innebära militärt 

våld och ett totalt avskaffande av pressfriheten – allt med förevändningen att 

säkerställa nationens säkerhet. Utöver detta inskränktes arbetares rättigheter 

avsevärt. Följde gjorde ett antal demonstrationer och försök till demokratiska 

revolutioner, men de trycktes alla ner (Dongsoo, 2010:101f). Vid tiden för Chuns 

regim förekom turbulens i Sydkoreas närområde, bland annat sköts ett 

sydkoreanskt passagerarflygplan ned av ett sovjetiskt stridsflygplan. Genom 

händelser som dessa kom således regimen att legitimera sitt auktoritära styre 

(Dongsoo, 2010:102). 

Men regimen under Chun kom att bli Sydkoreas sista innan transitionen till 

demokrati. Detta då han under de senare åren av sitt styre kom att i någon mån 

lyssna till protesterna, vilka framförallt studenter och medelklassen stod bakom, 

för att slutligen låta sin efterträdare väljas i ett val. Visserligen stod oppositionen 

splittrad i detta val, vilket innebar att Chuns partikollega, Roh Tae-woo, var den 

kandidat med flest röster och blev således landets nästa president (Freedom 

House, 2010).  Men Roh var den president som presenterade landets ”6.29 

Declaration”, vilken sedan kom att ses som det första steget mot demokrati för 

den aktuella utvecklingen av landet (Dongsoo, 2010:90). 

5.3.4 De sista åren som auktoritär stat 

Under president Chuns första år som president minskades det statliga stöd till den 

privata sektorn som tidigare förekommit i stor utsträckning för att utveckla 

produktionen. För att bemöta den globala nedgången i ekonomin som varit, 

minskade regimen på krediter och på skyddet av den inhemska marknaden, där 

det senare kom att innebära att stora företag som tidigare haft monopolliknande 

dominans tappade i marknadsandelar (Bellin, 2002:164). Jämte detta hade landet 

ändock vid denna tidpunkt upplevt många år av hög tillväxttakt som höjt 

levnadsstandarden avsevärt för befolkningen (Chung, 2003:10). Landets 

produktion var omfattande och hade nu kommit att utvecklas mot sådan som 

krävde tyngre kunskap än den tidigare. Utöver detta innebar den stora 

produktionsmarknaden en omfattande grupp arbetstagare, vilka genom sin 

kunskap och storlek besatt en tung förhandlingsposition i landet (Bellin, 

2002:171). 

Under mitten av 1980-talet kom därtill Sydkoreas ekonomi att bli överlägsen 

den nordkoreanska. Faktum var att man vid denna tidpunkt kommit att bli 

överlägsen sin granne i norr gällande de flesta sektorer, inklusive den militära och 
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man hade följaktligen vänt på den maktbalans som tidigare varit länderna emellan 

(Dongsoo, 2010:108). 

5.3.5 Utbildning i Sydkorea 

Då Sydkorea blev en av Asiens tigerekonomier, kom den växande internationella 

efterfrågan på de nationella produkterna att även innebära krav på mer kunskap 

hos fler (Bolmstrand, 2008:26f). Dock har utbildning i landet, även sedan tidigare, 

varit vedertaget och prioriterat i såväl samhället som i familjer. Detta har kommit 

att innebära att man har prioriterat barns grundläggande undervisning där man i 

liknande fall skulle kunna ha sett arbete som en prioritering. Som exempel kan 

nämnas att landet år 1960 undervisade 96 procent av årskullarna i motsvarande 

låg- och mellanstadiet (Sveriges Ambassad, 2011). 

5.4 Politisk stabilitet under det första decenniet som 

demokrati 

5.4.1 De första politiska åren som demokrati efter 1987 

När oppositionen i Sydkorea år 1987 hade två stycken välkända 

presidentkandidater, Kim Young Sam och Kim Dae-jung, och således inte kunnat 

enas kring en gemensam, lyckades den tidigare diktatorns partikollega, Roh Tae-

woo, bli den kandidat som samlade flest röster och således bli vald till president 

(Freedom House, 2010). Härefter följde dock valet till parlamentet i vilket 

oppositionen, för första gången någonsin, kom att få fler röster än regeringspartiet 

(Chung, 2003:20). Detta, tillsammans med den nya demokratiska konstitutionen, 

kom att leda till en rad interna och internationella omställningar. En viktig sådan 

var omprövandet av de internationella förbindelserna, som tidigare varit mycket 

centrerade på USA. Nu infördes en mer diplomatisk hållning gentemot mindre 

vänligt sinnade stater som Kina, Nordkorea med flera (Shelley, 2005:27).  

År 1992 följde ännu ett presidentval i vilket den tidigare oppositionelle 

kandidaten Kim Young-sam, som nu hade bytt partimedlemskap till det 

regeringsbärande, valdes till ny president.  Denne blev följaktligen Sydkoreas 

första icke-militära president sedan 1961 – men det regeringsbärande partiet 

förblev detsamma (Freedom House, 2010). Under sina fem år vid ämbetet 

återinfördes under Kim Young-sams styre bland annat lokala val i landet 

(Encyclopædia Britannica, 2011c). Därtill genomfördes insatser för att minska 

korruptionen som hade präglat många av landets institutioner sedan Parks 

presidenttid (Hahm, 2003:132). Dock framkom det under Kim Young-sam senare 

ämbetsår att det förekom korruption inom hans administration. Dessutom 

genomled delar av Asien och däribland Sydkorea år 1997 en ekonomisk kris 

(Encyclopædia Britannica, 2011d). Vid nästa presidentval, som hölls år 1997, 
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valdes oppositionens Kim Dae-jung till att ta över ämbetet. Sydkorea fick således 

år 1998 vid dennes tillträde sin första president från den tidigare oppositionen 

(Freedom House, 2010). 

Kim Dae-jungs tid som president kan sammanfattas med den så kallade 

solskenspolitiken gentemot Nordkorea som innebar ett fredligt samarbete länderna 

emellan – vilket Kim Young-sam kom att tilldelas Nobels fredspris för. Dessutom 

tog sig Sydkorea under dessa år ur den ekonomiska krisen på kortare tid än 

beräknat (Encyclopædia Britannica, 2011d). 

5.4.2 Demokratiska och civila rättigheter i nuläget 

Sydkorea definieras som en demokrati och har gjort så sedan 1987 där Freedom 

House klassificerar landet som ”Free”. Sydkorea får bästa betyg i politiska 

rättigheter, men brister i civila rättigheter sänker omdömet till nivå två, där ett är 

högsta rankning (Freedom House, 2011d). 

Med en demokratisk konstitution, fria val, fri media, arbete emot korruption 

och så vidare är de politiska rättigheterna väl konsoliderade i landet. Men gällande 

medborgarskap i landet baseras detta på föräldraskap istället för födelseplats 

vilket, enligt Freedom House, innebär svårigheter för de som inte är etniska 

koreaner att söka medborgarskap (2010). Härtill möts de få etniska minoriteter 

vilka finns i landet av viss diskriminering (Freedom House, 2010). 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Inledning 

I Sydkorea skedde moderniseringen som svar på externa hot i form av en totalitär 

och militärt överlägsen aggressiv grannstat. Ekonomisk, teknisk och social 

utveckling blev nödvändigt för att bli starkare än Nordkorea. Med tiden ledde 

även kraven på demokratisering tillsammans med externa påtryckningar till en 

förhållandevis lugn demokratisk transition. 

I Mongoliet skedde moderniseringen genom Sovjetiskt stöd till infrastruktur, 

teknik och kapital, men också till att bygga ett välfärdssystem med utbildning och 

sjukvård, allt för att göra Mongoliet till en produktiv satellitstat. Däremot förekom 

inga externa påtryckningar, varken aggressiva eller ekonomiska för att driva 

Mongoliet i demokratisk riktning. 

6.1.1 Sydkorea 

Tang & Yung stödjer moderniseringsteorins tes att ekonomisk utveckling för med 

sig positiva förutsättningar för demokratisering såsom högre utbildning, högre 

levnadsstandard och efterfrågan på demokrati. Dock finner Tang & Yung att dessa 

förutsättningar inte själva är tillräckliga för en demokratisk transition, åtminstone 

inte bland HPAE-länderna. 

I Sydkoreas fall medförde den ekonomiska utvecklingen ovan nämnda 

förutsättningar och kompletterades av externa påtryckningar i form av en hotfull 

totalitär grannstat, vilket alltså ledde till en demokratisk transition. Den 

ekonomiska tillväxten i Sydkorea stärkte dess militär och samhälle i förhållande 

till Nordkorea så pass att de ekonomiska framgångarna inte var tillräckliga för att 

legitimera en auktoritär regim. Därmed föredrog de styrande militärerna en 

demokratisk transition framför fortsatta demonstrationer och interna oroligheter, i 

enlighet med moderniseringsteorin och Tang & Yungs slutsats. 

Transitionen kom sedan till följd av detta och indirekta externa påtryckningar i 

form av amerikanskt ekonomiskt bistånd som visserligen inte går att jämföra med 

EU:s villkorställande av demokratiska reformer i det forna Östeuropa. Däremot 

förekom amerikansk kritik av Sydkoreas auktoritära styre ända från Rhees tid i 

princip sedan Koreakrigets slut och framåt, vilket bidrog till att skapa en 

efterfrågan på demokrati. 
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6.1.2 Mongoliet 

Dock verkar inte moderniseringsteorin kunna svara på vad som låg bakom den 

uppenbarligen starka efterfrågan på demokrati och tålamodet bland det 

mongoliska folket. Även om det mongoliska samhället moderniserats under 

sovjetiskt inflytande, så genomfördes den demokratiska transitionen medan 

Mongoliet hade en av världens sämsta levnadsförhållanden. 

Vad gäller utbildning hade Mongolerna hög läskunnighet tack vare det av 

Sovjetunionen införda utbildningsprogrammet, men däremot torde de inte genom 

sin utbildning kunnat tillgodogöra sig demokratiska ideal. Före 1990 var 

pressfriheten inskränkt och ingen betydande handel fördes med stater utanför 

Sovjetunionen och dess sfär av satellitstater, så det verkar inte heller vara en trolig 

källa för demokratisk inspiration. 

Enligt Aristoteles hypotes och Lipsets klassiska citat ”The more well-to-do a 

nation, the greater the chances it will sustain democracy” liksom den senare tesen 

att demokratisering uppstår till följd av klasskamp mellan medelklassen och 

eliten. Så även om det inte fanns någon medelklass att tala om vid transitionen så 

bör det ha funnits starka ekonomiska incitament att kräva förändring. 

I enlighet med tesen i moderniseringsteorin att samhällets elit måste ha 

anledning att vilja tillåta demokratisering ledde reformisterna inom MPRP därför 

den fredliga demokratiska transitionen och lyckades därtill hålla sig kvar vid 

makten även vid fria val. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Problematisering av moderniseringsteorin 

Lipset skrev redan 1959 att en närmare utredning av förhållandet mellan 

ekonomisk utveckling och demokratisering behövdes för att utveckla 

moderniseringsteorin. Senare forskning har byggt på teorin kring detta, men 

genom våra fallstudier har vi funnit att moderniseringsteorin lämnar en del frågor 

obesvarade. 

I Sydkoreas fall har sambandet mellan den ekonomiska utvecklingen och 

demokratiseringen gått att förklara uttömmande med hjälp av 

moderniseringsteorin, men inte vad som utlöste själva transitionen. I Mongoliet 

tycks flera av de enligt moderniseringsteorin nödvändiga förutsättningarna såsom 

fri tillgång till information och möjligheter för folket att organisera sig inte ha 

funnits på plats. Därför är det inte helt klart vad som inspirerat mongolernas 

demokratiska efterfrågan, men den styrande eliten i form av reformisterna inom 

MPRP ledde uppenbarligen en fredlig palatsrevolution som folket stödde. Den 

kraftiga ekonomiska nedgången bör ha gjort det lika uppenbart för folket som för 

reformisterna att det gamla systemet inte fungerade och borde ersättas av ett nytt 

system. 
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I Sydkorea vek sig generalerna till följd av folkliga krav på utökade 

rättigheter, men medborgarna var materiellt välmående. I Mongoliet var folket 

vant vid kraftigt inskränkta rättigheter och befann sig dessutom i en  djup 

ekonomisk kris. Det förefaller därför märkligt är att mongolerna faktiskt litade på 

sina tidigare makthavare snarare än att ta makten i egna händer.  

Å andra sidan hade det förekommit en sorts politisk opposition inom själva 

MPRP, Mongoliet var självständigt från Sovjet och fria val hölls redan 1990. 

Påtagliga förändringar som utökad frihet och omedelbart politiskt deltagande kan 

folket ha uppfattat som tillräckliga eftergifter. Att folket sedan kunde följa den 

passionerade politiska deliberationen i fria medier kan, paradoxalt nog ha skapat 

en efterfrågan på demokrati efter själva transitionen, och stark tillit till 

marknadsekonomi trots fortsatt ekonomisk nedgång under de första åren. 

6.3 Slutsats 

Det tycks inte förekomma något tvivel om den ena centrala tesen i 

moderniseringsteorin, det vill säga att ekonomisk tillväxt gynnar en demokratisk 

stat. Ekonomisk tillväxt gynnar politisk stabilitet oavsett om det är en demokratisk 

eller auktoritär stat. 

Den andra centrala tesen, det vill säga att ekonomisk tillväxt/utveckling skapar 

förutsättningar för demokratiska transitioner stämmer väl in på Sydkorea och har 

varit svårare att applicera på Mongoliet i enlighet med vår hypotes. Dock har 

eliternas vilja att tillåta transitionen, i enlighet med moderniseringsteorin visat sig 

kritiskt avgörande i båda fall. 

Däremot räcker inte moderniseringsteorin för att själv ge en fullständig 

förklaring på vad som faktiskt utlöste demokratiska transitioner, varken i 

Sydkoreas eller Mongoliets fall. Bakom Lipsets utveckling av 

moderniseringsteorin låg en vilja att förstå vad som låg bakom demokratisering 

och idag ger den en bra bild av hur förutsättningar för demokrati uppstår. 

Moderniseringsteorin skulle i framtiden kunna kompletteras med forskning på 

vilka faktorer som utlöser transitioner när dessa förutsättningar väl är på plats. 
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