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Abstract 

Denna uppsats kommer analysera vilka effekter ekonomiska sanktioner kan 

komma att ha på en stats demokratiutveckling. Arbetet görs genom en komparativ 

studie, där vi empiriskt ser på den demokratiska utvecklingen i sanktionerade 

länder samt två mindre fallstudier med Sydafrika och Panama som illustrativa 

exempel på när ekonomiska sanktioner verkar fungerar och när det inte gör det. 

Frågan som försöker besvaras är:  

Har ekonomiska sanktioner någon effekt på en stats demokratiutveckling? 

Utifrån ovannämnda frågeställning prövas även ett antal teorier om sanktioner, 

handel och olja för att kontrollera och finna signifikans i det empiriska material 

som presenteras. 

Resultatet av analysen visar att vi ej kan finna någon signifikans vare sig för 

den positiva eller negativa teoribildningen av ekonomiska sanktioner på en stats 

demokratiutveckling samt att de presenterade handelsteorierna inte helt har stöd i 

det empiriska material vi presenterar. Däremot ser vi en signifikant påverkan av 

utbildning och olja på staters demokratiutveckling. 
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1 Inledning 

Advocates of the modernization theory suggest that increasing economic wealth is 

essential for the emergence of a strong, well-educated middle class that is 

essential to create more demand for responsive government and thus increases 

the probability of transition to democracy 

(Peksen & Drury 2010). 

 

De flesta är idag överens om att en ökad internationell handel är fördelaktig, ingen 

förväntar sig t.ex. att Norge ska producera sina egna apelsiner (Krugman, Obstfeld 

2009:4). Utifrån denna syn är det till exempel fördelaktigt att ha en öppen handel 

mellan länder då det ökar den gemensamma allmännyttan genom komparativa 

fördelar. Att föra en längre diskussion kring tullar och skillnaden mellan stora och 

små ekonomier ligger utanför denna analys (för en längre debatt se Fregert, 

Jonung 2010 & Krugman, Obstfield 2009). Som nämnda citat tar upp anses en 

stark, välutbildad medelklass vara en av de mest grundläggande förutsättningarna 

för att en demokratisering ska uppkomma. Trots dessa, nästan cementerade teorier 

anses och används fortfarande ekonomiska sanktioner mot stater då de bedöms ha 

en positiv inverkan. 

     Denna analys kommer dels ta upp en positiv syn på sanktioner och dels en 

negativ. Den positiva synen menar att ekonomiska sanktioner i förlängningen kan 

leda till politisk instabilitet och underminering av den sittande regimen genom 

ekonomiska svårigheter för staten (Peksen, Drury 2010:242). Detta illustreras med 

Sydafrika under och efter apartheidregimen, där sanktioner anses ha lett till en 

upplösning av regimen, avskaffandet av segregeringen mot den svarta 

befolkningen och i och med detta, hjälpt till att demokratisera landet (Levy 1990).  

     Förespråkarna av att sanktioner påverkar en stat negativt menar att en 

ekonomisk åtstramning sällan skadar det tänkta målet. Förespråkarna menar att 

det snarare förvärrar de civila och politiska rättigheterna hos befolkningen i den 

utsatta staten, medan den sittande regimen förblir isolerad och inte drabbas 

(Peksen, Drury 2010:243). Teorin att sanktioner för med sig en negativ påverkan 

illustreras av bland annat USA:s ekonomiska sanktioner mot Panama under 1980-

talet fram till att de beslutade att invadera landet. 

Vi kommer göra en kvantitativ regressionsanalys där vi dels definierar 

demokrati utifrån de kriterier Freedom House använder sig av, och dels använder 

oss utav länder som enligt QoG-databasen (Quality of Gorvernment) anses vara 

olika typer av auktoritära stater. Utifrån detta kommer vi med hjälp av Threat and 

Imposition of Sanctions (TIES) databas om sanktioner, skapa en oberoende 

variabel kallad Ekonomiska Sanktioner. Det vi analyserar är således om det finns 
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ett signifikant samband mellan sanktioner och utveckling mot demokratisering, 

eller tvärt om; en utveckling mot mer auktoritärt styre. För att kontrollera 

pålitligheten i analysen kommer vi även att använda oss av ett antal 

kontrollvariabler, bland dessa BNP per capita, utbildning samt olja 
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2 Syfte och frågeställning 

Det finns en hel del litteratur som tar upp både positiva och negativa aspekter på 

ekonomiska sanktioners effekter på en demokratiseringsprocess. Förespråkarna 

för den positiva sidan menar att ekonomiska sanktioner bidrar till att stater som 

utsätts för ekonomiska sanktioner, med tiden demokratiseras. Förespråkarna för 

den negativa sidan menar tvärt om, att stater som utsätts för ekonomiska 

sanktioner inte bara leder till en sämre demokratiseringsprocess, utan att de till 

och med tenderar att gå mot att bli mer auktoritära. Vår hypotes är att sanktioner 

inte har några större effekter på en drabbad stats demokratiseringsprocess. Vi 

menar inte att ekonomiska sanktioner inte alls har några effekter på 

demokratisering; de kan mycket väl vara en del i processen till att en stat drabbad 

av ekonomiska sanktioner demokratiseras. Det vi snarare hävdar är att vi inte tror 

sanktionerna, som en oberoende faktor, bidrar till att en drabbad stat 

demokratiseras eller inte. Vi grundar detta på att en ökad handel, eller handel över 

huvud taget, kan ses som ett slags motpol till ekonomiska sanktioner. Utifrån detta 

för vi hypotesen att just handel bidrar till en ökad demokratisering. Vi förbehåller 

oss emellertid att det finns undantag kring denna teori, exempelvis Kina och 

Indien. Vi gör även en teoriprövning där vi undersöker teorin om att oljeländer har 

en tendens att inte demokratiseras trots att de genomgår en ökad ekonomisk 

utveckling.  

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss i sanktioner och skriva vår uppsats 

om detta ämne är för att vi, precis som många andra människor i allmänhet, utgår 

ifrån tron att ekonomiska sanktioner för något gott med sig. Vi finner även ämnet 

intressant då vi tror att ekonomiska sanktioner är ett vanligt verktyg som stater 

använder sig av mot andra stater, då de sistnämnda inte uppfyllt ställda krav, 

bryter mot de mänskliga rättigheterna eller utgör ett hot mot omvärlden. 

Anledningen till att vi väljer att både titta på ekonomiska sanktioner och i viss 

mån handelsteorier är att ekonomiska sanktioner innebär bland annat restriktioner 

i import och/eller export av varor till ett visst land, och en motsatts till detta anser 

vi är ökad handel. Vår fråga är således: Har ekonomiska sanktioner någon effekt 

på en stats demokratiutveckling? 

Utifrån denna frågeställning ska vi teoripröva ett antal klassiska teorier om 

sanktioner, handel och olja och se om vi finner någon signifikans i ett empiriskt 

material. 
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3 Metod 

Den metod vi presenterar i analysen är en multipel regressionsanalys av typen 

tidsseriedata analys (cross-sectional time-series data analysis). 

Variablerna vi använder oss av är Freedom House, BNP per capita (GDP), 

utbildning, sanktioner och olja. Freedom House-värden vi använder oss av är 

politiska friheter (political rights) och mänskliga rättigheter (civil liberties). Dessa 

två variabler är i sina ursprung två 1-7 gradiga variabler som vi slår ihop till en 

gemensam 2-14 gradig variabel. Denna 2-14 gradiga Freedom House-variabel blir 

vår beroende variabel i undersökningen. Variabeln BNP per capita mäts i 

köpkraftsjusterade dollar och vi dividerar variabeln med 1000 för att lättare tyda 

resultaten. Utbildningsvariabeln är i sitt ursprung två variabler som bedömer 

utbildningsår för män respektive kvinnor i sina respektive stater och år. Dessa 

utbildningsvariabler slår vi ihop till en variabel och tar ut medelvärdet. Variabeln 

sanktioner kodar vi så att året ett visst land är drabbat av en ekonomisk sanktion 

får de värdet 1 och de år staten inte är drabbat av ekonomiska sanktioner får det 

värdet 0. Variabeln olja är en variabel tillverkad av oss författare och kodad på 

liknande vis som ovannämnda sanktionsvariabel. Staten får dock här ett värde på 

1 om dess totala BNP-tillgångar består av minst 25 % av oljeintäkter och värdet 0 

om staterna som inte är oljeberoende. Mätvärdena på samtliga variabler är från 

1972 till 2005.  

Med dessa variabler ser vår modell ut som följande:  

 

Y1 = β1 + β2X1+ β3X2+ β4X3+ β5X4+ei 

 

Där: 

Y1= Freedom 

β1 = konstant 

X1= bnp_capi 

X2= utbildning 

X3= sanktioner 

X4= olja  

ei= residual/slumpvariabel 

 

Den grundläggande dataanalysen utförs med hjälp av statistikprogrammen 

SPSS och Eviews. Om inget annat nämns kommer hypotestester och analyser 

genomföras med en 95% signifikansnivå. För att bättre illustrera de olika 

teoriskolorna inom ekonomiska sanktioner, utgår vi ifrån länderna Sydafrika och 
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Panama i ett slags fallstudieanalys då bägge stater haft sanktioner mot sig, men 

med olika utgång.  

 

 

 

3.1 Reliabilitet och validitet 

Lennart Lundquist tar i sin bok Det vetenskapliga studiet av politik upp en bra och 

illustrativ historia angående skillnaden mellan reliabilitet och validitet:  

 

Det var en man som i upprymd stämning vandrade hem i natten och tappade bort sin 

nyckel. Några förbipasserande finner honom ivrigt sökande efter nycklarna i ljuset 

under en gatlykta. För att hjälpa honom frågade de om han mera exakt kan ange var 

han tappade nyckeln. Han pekar då ut i mörkret och säger: ”Någonstans där borta, 

men det är så mörkt att jag inte kan se någonting”.  

 

    Lundquist förtydligar: Som metod har hans sökande en hög reliabilitet; han har 

genom det upplysta ljuset ifrån gatulyktan ett väl avgränsat, plant område med mörk 

asfalt mot, där han tydligt skulle kunna finna sin nyckel. Validiteten är däremot ytterst 

liten, då nyckeln med stor sannolikhet återfinnes någon annanstans. (Lundquist 

1993:99) 

3.1.1 Reliabilitet 

 

Vår beroende variabel, Freedom House data, är hämtad från Freedom House’s 

mätdata, Freedom in the World Country Rating (FH 2006). BNP per capita och 

Utbildning är hämtade ifrån Quality of Governments (QoG) databasen, sanktioner 

är hämtad från Threat and Imposition of Sanctions (TIES) databas och för 

skapandet av variabeln olja använder vi oss av The World Bank.  

     Då vi anser att källorna vi hämtar vår data ifrån är seriösa och trovärdiga blir 

således vår reliabilitet hög. 

3.1.2 Validitet 

Med validitet menar vi hur hög tillförlitlighet vår data kommer ha vid analysen. 

För att få så hög validitet som möjligt kommer vi att utgå från en beprövad metod 

kallad Gauss-Markov-teoremet (minsta kvadratsmetoden), där vi omkorrigerar vår 
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data. Genom uppfyllandet av G.M’s fem antaganden skapar vi oss således en 

tillräckligt tillförlitlig estimator för vår data som vi kan använda oss av i 

huvudanalysen (Westerlund 2005:96). I Introduktion till ekonometri presenterar 

Westerlund upp dessa fem antaganden: 

 

 

             Antagande Beskrivning 

1 

Den beroende variabeln kan skrivas som en linjär 

funktion av ett intercept, en förklarande variabel, Xi, 

och en slumpterm ei. 

 

Y1 = β1 + β2Xi+ei 

 

2 

Det förväntade värdet av slumptermen ei är lika 

med 0. 

 

E(ei) = 0 

 

3 

Slumptermen ei har samma varians för alla i. 

 

Var(ei) = σ
2
 för alla i 

4 

Kovariansen mellan varje talpar ei och ej är lika 

med 0 för alla i ≠ 

j. 

 

5 

Den oberoende variabeln xi är inte slumpmässig 

och antar minst två värden. 

 

(Tabell 1. Gauss-Markov-teoremets antaganden) 

 

Dessa antaganden testas genom att vi sätter upp en nollhypotes (H0) och en 

mothypotes (H1). Beroende på vilket antagande det gäller kommer vi att vilja 

acceptera eller förkasta nollhypotesen. Får vi värden som inte stämmer överrens 

med något av antagandena blir vi tvungna att korrigera om vår modell med hjälp 

av programmen Eviews eller SPSS. När alla dessa antaganden är uppfyllda får vi 

vad som brukar kallas BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) vilket betyder att 

vår modell är så pass korrigerad att vi kan förlita oss på att validiteten är så hög 

den kan bli, givet den data vi har att arbeta med. 

Vi vill även nämna att förutom dessa fem antaganden finns det även ett sjätte 

antagande. Det sjätte antagandet menar att slumpvariabeln ska vara 

normalfördelad för att antagandet ska uppfyllas. Då vår undersökning innehåller 

mer än 30 observationer är detta antagande inget vi behöver bry oss om då 

antagandet redan innan korrigeringen börjar anses vara uppfyllt. 
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4 Demokrati 

4.1 Den minimala definitionen, Schumpeter och Dahl 

Ordet demokrati är hämtat från grekiskan och betyder ordagrant: folkstyre. En 

annan definition av demokrati är den minimalistiska definitionen vars främsta 

företrädare är Joseph Schumpeter. Den minimalistiska definitionen säger att folket 

inte ska vara med och besluta vad de styrande gör, då folket inte anses vara 

tillräckligt insatta i situationen. Folkets ska endast besluta om vem eller vilka som 

ska styra staten. Schumpeter tar upp tre villkor för att en stat ska vara en 

demokrati: För det första ska alla vuxna medborgare ha rätt att rösta. För det andra 

ska valen, inte bara vara fria och rättvisa, utan även utsatta för konkurrens, det vill 

säga det ska finnas flera partier. För det tredje ska väljarna själva besluta om vem, 

eller vilka, som får rätten att representera folket i regeringen (Rose 2009:12). 

En bredare syn på demokrati förs av Robert A Dahl. Dahl menar att alla vuxna 

inte bara bör ha rätt att rösta, utan även ska ha rätt till att yttra sina åsikter genom 

att ha rätt att gå med i politiska organisationer, engagera sig i diskussioner 

angående hur staten bör styras och ha rättigheten att protestera genom exempelvis 

deltagande i demonstrationer. Dahl  menar vidare att idealet för en demokrati är 

den så kallade deltagardemokratin, men den är i praktiken svår att genomföra. 

Den näst bästa lösningen menar Dahl blir då ett representativt system med många 

politiskt insatta, vuxna väljare. Denna lösning kallar Dahl för polyarki (Rose 

2009:13). Dahl tar även upp fem kriterier för en demokratisk process: Den första 

är: 

 

 Effektivt deltagande: Alla medborgare bör ha samma rättigheter och 

friheter att uttrycka sig. 

 

 Jämlik röstningsprocess: Alla medborgare måste ha samma rättigheter och 

friheter att besluta utgången i valen till politiska beslutsfattandet. 

 

 Engagemang: Medborgare måste ha samma och lämpliga möjligheter att 

lära sig om relevanta politiska alternativ och dess möjliga konsekvenser. 

 

 Kontroll av dagordningen: Medborgarna måste ha exklusiva möjligheter 

att besluta om vilka frågor som ska placeras på dagordningen, och hur dessa 

frågor ska hamna på dagordningen. 
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 Inkludering: Alla permanenta vuxna invånare måste ha fulla 

medborgerliga rättigheter. 

 

 

Dahl fortsätter och menar att om dessa fem kriterier ska uppfyllas, måste sju 

institutionella garantier vara på plats: Val av politiska tjänstemän, fria och rättvisa 

val, rätten för så gott som alla vuxna att rösta, rätten att ställa upp som kandidat 

till offentliga ämbeten, friheten att yttra sig, alternativa källor till information och 

sist men inte minst, friheten att bilda organisationer (Bernhagen 2009:27).  

 

4.2 Freedom House  

En populär och lättillgänglig data att använda vid forskning är Freedom House 

Index som utifrån en rad olika punkter och frågor mäter politisk frihet (political 

rights) och mänskliga rättigheter (civil liberties) i världens alla stater (Bernhagen 

2009:29).  

 

4.2.1 Politiska friheter 

Politisk frihet anses i detta fall vara: att utan tvång rösta på klara alternativ i 

legitima val, konkurrera om offentliga ämbeten, gå med i partier och 

organisationer, och välja representanter som har en avgörande påverkan på 

politiken och som är ansvariga inför väljarna. Politisk frihet har Freedom House 

delat upp i tre underkategorier till följande punkter som de använder sig av när de 

bestämmer ländernas värden för politisk frihet (Puddington 2011:31f): 

 

 Valprocess: Är regeringschefen och representanterna i riksdagen vald 

genom fria och rättvisa val?  

 

 Politisk pluralism och deltagande: Har folket rätt att gå med i politiska 

partier och politiska organisationer? Finns det en opposition och en chans för 

oppositionen att öka sitt stöd eller få makten genom ett val? Är folkets val till 

politiska representanter fri från dominans från militär, andra stater, totalitära 

partier, religiösa grupper, ekonomiska oligarkier, eller andra mäktiga 

grupperingar? Har kulturella, religiösa, etniska, eller andra minoriteter full politisk 

frihet?  
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 Statsmaktens funktion: Är statsmakten fri från korruption, är den ansvarig 

för väljarna under mandatperioden och drivs det genom öppenhet?  

4.2.2 Mänskliga rättigheter 

Precis som med de politiska friheterna har även de mänskliga rättigheterna delats 

in i underkategorier. Dessa underkategorier är följande: 

 

 Yttrande- och trosfrihet: Finns det en fri och självständig media? Är 

religiösa organisationer fria att uttrycka sin tro offentligt? Är skolväsendet fritt 

från politisk indoktrinering?  

 

 Friheten att organisera sig: Är det fritt att bilda en församling, att 

demonstrera, eller att föra en öppen offentlig diskussion? Finns det fria 

fackföreningar?  

 

 Rule of law (rättsstaten): Finns det en självständig domstol? Vinner lagen 

i civila och kriminella frågor och är polisen under medborgarnas kontroll? Finns 

det skydd mot politisk terror, tortyr, eller oberättigat fängslande? Behandlar 

polisen, lagen och domstolarna de olika delarna av befolkningen lika? 

 

 Personlig autonomi och individens rättigheter: Har befolkningen rätt att 

bosätta sig och arbeta var de vill? Har befolkningen rätt till högre utbildning? Har 

befolkningen rätten till ägandet av egendom och rätt till att etablera egna företag? 

Är det jämlikt mellan könen och fritt att välja partner för giftermål?  

    

Den sista punkten för mänskliga rättigheter innehåller personlig säkerhet, rätten 

till socioekonomiska rättigheter, frihet från allvarliga socioekonomiska orättvisor, 

rätten till egendom, och frihet från krig (Puddington 2011:31f), Bernhagen 

2009:29).   

     Dessa två variabler, politisk frihet och mänskliga rättigheter, är båda en 1-7 

gradig variabel där desto lägre värde en stat har, desto mer demokratiskt anses den 

vara. Freedom House Index är dock inte utan kritik. Kritiken handlar främst om 

overloading, att Freedom House till sin demokratimätning använder sig av 

egenskaper som är relaterade till demokrati, men som egentligen har att göra med 

social rättvisa, liberalism, och säkerhet. Dessa egenskaper bör därför inte 

förväxlas med demokrati som en politisk process (Bernhagen 2009:30)  
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4.3 Författarnas definiering av demokrati 

Vi har i vår analys valt att använda av oss Freedom House som ett slags mått på 

demokrati. Egentligen mäter Freedom House inte demokrati, utan snarare 

politiska friheter och mänskliga rättigheter, vilket vi ovan kom fram till inte är 

riktigt detsamma som demokrati. Vi kan emellertid se likheter i Dahls definition 

av demokrati och Freedom House mätningar av politisk frihet och mänskliga 

rättigheter då både Dahl och Freedom House belyser vikten av exempelvis: fria 

och rättvisa val där de politiska representanterna väljs in i maktapparaten utav 

folket, folkets engagemang i politiken, yttrande och trosfrihet, och friheten att gå 

med i eller bilda politiska partier eller organisationer. Denna likhet gör att vi anser 

Freedom House vara ett tillräckligt bra mått att använda sig av i fortsättningen av 

analysen, då den tillförlitliga och väldokumenterade data Freedom House 

erbjuder, kanske inte på bästa sätt uppfyller vår definition av demokrati, men den 

kommer tillräckligt nära för att kunna göra korrekta mätningar.  
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5 Handelsteorier 

Den dominerande handelsteorin under 1600-talets Europa var merkantilismen. 

Denna teori gick i stort ut på att guld och silver var nyckeln till ett lands välstånd. 

Ju mer guld och silver landet fick in, desto större blev välfärden. Därför var det 

viktigt för länderna att exporten av varor var större än importen. Människor på 

den tiden trodde således att ett lands vinster och välstånd var ett annat lands 

förlust (Starck 2005:6). 

5.1 Den Ricardianska modellen 

David Ricardo presenterade under 1800-talet sin teori om alternativkostnader och 

komparativa fördelar, även kallad den Ricardianska modellen. Modellen säger att 

ett land har en begränsad mängd produktionstillgångar och att dess välfärd enbart 

beror på skillnaden i olika länders arbetsproduktivitet, såsom exempelvis 

arbetskraften i framställandet av olika varor. Detta gör att ett land måste 

producera mindre av den ena varan för att kunna producera mer av den andra. 

Skillnaden mellan produktionen av varor är att ett land kommer tjäna mera på att 

enbart producera den vara de är bättre på (komparativa fördelar) och importera 

den vara de är sämre på, istället för att dela upp sin produktion och tillverka båda 

varorna (alternativkostnaden) (Krugman & Obstfeld2009:27f). För att lättare 

förstå begreppen följer nedan ett illustrativt exempel på komparativa fördelar och 

alternativkostnader. Denna historia är vår egen, men vi har hämtat inspiration 

ifrån en liknande historia i Krugman och Obstfeld International Economics: 

Theory & Policy sida 28. 

5.1.1 Ett illustrativt exempel 

En vacker dag i Göteborg går en äldre man, vid namn Glenn, förbi det gamla 

varvet och samtalar med sina vänner om den gamla goda tiden i staden. När de når 

hamnen slår tanken honom: fram tills 1970-talet byggdes här en stor mängd riktigt 

bra fartyg. Han frågar då sina vänner Ricardo, Eli och Bertil varför inte dessa 

fartyg byggs här längre. Svaret på detta, förklarar de tre vise männen, ligger i att 

det inte längre är lönsamt att bygga fartyg i Sverige; de komparativa fördelarna 

finns inte och varven i Göteborg lades på grund av detta ner. Vännerna förklarar 

vidare att Sverige idag istället producerar en rad andra varor, exempelvis olika 
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slags maskiner, då de komparativa fördelarna att tillverka dessa fortfarande är 

större än i konkurrerande länder. Säg att Sverige under en viss tid tillverkar 10 

000 av dessa maskiner, och under samma tidsram skulle kunna tillverka 10 fartyg. 

Då är alternativkostnaden för 10 fartyg 10 000 maskiner. Samtidigt som 

exempelvis Kina kan tillverka 15 fartyg eller 5 000 maskiner under samma 

tidsperiod. Låter man då Kina ta hand om produktionen av fartyg och Sverige 

produktionen av maskiner tjänar båda länderna på detta. Sverige har komparativa 

fördelar i att producera en viss vara om alternativkostnaden för denna vara i 

förhållande till andra varor är lägre i Sverige än vad de är i andra länder. 

 

5.2 Heckscher-Ohlin-teoremet 

Den Ricardianska modellen vidareutvecklades under mitten av 1900-talet av två 

svenska ekonomer: Eli Heckscher och Bertil Ohlin. Deras teorem, Heckscher-

Ohlin-teoremet, använder sig, till skillnad från den Ricardianska modellen, som 

bara använder sig av en produktionsfaktor (arbetskraft), av två 

produktionsfaktorer (Exempelvis kapital och arbetskraft). Detta för att bättre mäta 

hur ett land rikt på den ena produktionsfaktorn (exempelvis kapital i form av 

maskiner) kommer exportera produktionstunga varor och importera 

arbetskraftstunga varor (exempelvis jordbruksprodukter) (Krugman & Obstfeld 

2009:54f). Även i detta fall blir ett illustrativt exempel tydligare för att förstå 

begreppen. 

5.2.1 Ännu ett illustrativt exempel 

Sverige är ett land rikt på kapital (industri och maskiner) men med en relativt hög 

kostnad på arbetskraft. Vietnam däremot är rikt på arbetskraft, med en relativt låg 

kostnad, men är inte lika rikt på kapital och har därmed en hög kostnad på det. 

Ration mellan kapital/arbetskraft är således högre för Sverige medan ration 

arbetskraft/kapital är lägre; och vise versa för Vietnam. Anledningen till att 

Sverige ingår handel med Vietnam är således att vi kan exportera kapitalintensiva 

varor (t.ex. Telecom teknologi) och importera arbetskraftsintensiva varor (t.ex. 

Ris). 
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5.3 Definiering av författarnas handelsteorier 

Utifrån dessa handelsteorier kan man komma fram till att handel ger ett mervärde 

för samtliga och att de flesta tjänar på att handla med varandra. Handel kommer 

således i förlängningen att bygga upp en starkare och rikare medelklass genom en 

ökad välfärd som enligt teorier om demokrati krävs för att få till en demokratisk 

övergång. Seymor Martin Lipset skrev en gång en idag världsberömd artikel där 

han hävdade att länder som genomgår ekonomisk utveckling också tenderar att 

omvandlas från auktoritära stater till demokratier (Teorell 2009:196). 

   Denna teori verkar empiriskt stödjas, vilket vi med hjälp av två grafer kan 

visa. Den ena grafen representerar Republiken Kina (idag mer känt som Taiwan) 

och den andra över Sydkorea. I graferna använder vi oss av den skala vi fått fram 

genom sammanslagningen av Freedom House political rights och civil liberty. 

Denna 2-14 gradiga variabeln har vi satt på Y-axeln och på X-axeln använder vi 

oss av respektive lands BNP per capita. Mätvärdena är från 1972 till 2005. Den 

gula linjen i graferna är den linjära funktionen som visar till hur stor del 

korrelationen mellan, i dessa fallen Freedom House och BNP per capita, är. 

 

 

(Graf 1. BNP per capita (X-axeln) och Freedom House-värden (Y-axeln) för Taiwan åren 1972-

2005) 
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(Graf 2. BNP per capita (X-axeln) och Freedom House-värden (Y-axeln) för Sydkorea åren 1972-

2005) 

 

Som vi ser i graf 1 och 2 har Freedom House skalan gått ner för både Sydkorea 

och Taiwan när BNP per capita gått upp. Teorin för handel stöter dock på vissa 

problem om man ser på stater som Folkrepubliken Kina och Indien. För Kinas fall 

har Freedom House-värdet, som vi ser i grafen nedan, inte sjunkit trots det att 

BNP per capita ökat markant sedan 1970-talet.  

 

 
(Graf 3. BNP per capita (X-axeln) och Freedom House-värden (Y-axeln) för Kina åren 1972-2005. 

Gula punkten markerar året 1989) 
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(Graf 4. BNP per capita (X-axeln) och Freedom House-värden (Y-axeln) för Indien åren 1972-

2005) 

 

Som vi ser i graf 3 började Kinas Freedom House-värden gå ner under början 

1980-talet, för att 1989 (den gula markeringen) stiga till nivåer innan nedgången. 

Denna ökning kan ha att göra med det misslyckade upproret som ledde till 

massakern på Himmelska fridens torg i april till juni 1989. 

   I Indiens fall (graf 4) har landets demokratisering enligt Patrik Bernhagen 

inte berott på ekonomiska framgångar. En stor del av arbetsstyrkan är fortfarande 

arbetslös och lider av fattigdom. Trots detta, och trots att landet nyligen påbörjade 

sin utveckling mot en mer kapitalistisk stat, menar Bernhagen att Indien varit en 

stabil demokrati i över ett halvt århundrade. Idag anses Indien även vara världens 

största demokrati (Bernhagen 2009:111). En av orsakerna till att landet lyckats 

demokratiserats utan en större ekonomist utveckling menar Bernhagen kan vara 

att landet varit en koloni till Storbritannien. Under tiden Indien var en koloni, 

etablerade britterna en rad institutioner i Indien för att främja, inte bara en 

representativ demokrati, utan även delvis självstyre (Bernhagen 2009:111).  
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5.4 The Resource curse 

Michael Ross tar i sin artikel "Does Oil Hinder Democracy?" upp teorin om the 

resource curse, som menar att stater med stora naturtillgångar, exempelvis olja, 

har svårare att demokratiseras (Ross 2001:329f). Hos dessa så kallade räntestater 

får staten sin inkomst från naturresurser, vilket gör att staten inte är beroende av 

intäkter i form av skatt. Eftersom räntestater inte är beroende av folkets skatter 

känner de flesta räntestater inte heller något behov att demokratiseras. När staten 

inte är beroende av skatteintäkter blir folket inte lika villiga att kräva 

ansvarsskyldighet av de styrande. De styrande kan även lägga statens inkomster 

från naturresurserna på olika sociala program för att på så vis minska folkets 

strävan mot demokratisering (Persson & Sjöstedt 2010:82, Welzel 2009:76).  
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6 Ekonomiska sanktioner 

Durson Peksen och A. Cooper Drury menar i sin artikel ”Coercive or Corrosive: 

The Negative Impact of Economic Sanctions on Democracy” att en ekonomisk 

sanktion är en regeringsbestämd begränsning av finansiella medel eller olika 

former av handelstvång mot en given stat. Till detta hör import- och eller 

exportbegränsningar, investeringsförbud, frysta tillgångar och reseförbud 

gentemot makteliten, teknologibegränsningar samt restriktioner av medel som av 

målstaten använts i militära syften. Exempelvis, underhåll av armé (Peksen, Drury 

2010:249). Ekonomiska sanktioner kan införas av antingen en enskild stat eller 

gemensamt av flera stater via en överstatlig organisation som till exempel FN eller 

EU.  

6.1 Ekonomiska sanktioner med positiva effekter på 

demokratisering 

Peksen och Drury utvecklar vidare att det finns en positiv och en negativ syn på 

teorier om sanktioner. Den positiva synen menar att sanktioner hjälper och till och 

med kan leda till att stater demokratiseras. Denna syn på ekonomiska sanktioner 

går ut på att en eller flera stater inför ekonomiska sanktioner mot en målstat 

eftersom de förväntar sig att den sanktionerade staten med tiden, kommer drabbas 

av ekonomiska svårigheter. Detta kommer i sin tur att skada regimens legitimitet 

och ifrågasätta deras politiska ledarskap, vilket i sin tur kommer leda till att den 

sittande regimen tvingas gå med på kraven som aktörsstaterna som utövar 

sanktionen begär. Ekonomiska sanktioner leder enligt denna positiva syn även till 

att oppositionen kan komma att stärkas och förtrycket på civilbefolkningen att 

minska, då regimen inte längre får in, eller har råd till, de medel som används för 

att förtrycka oppositionen och folket. Exempelvis medel som används till 

upprätthållandet av polis och militär. Regimen förväntas även förlora stöd hos de 

politiska och/eller sociala grupper som stödjer regimen då regimen inte längre har 

råd att finansiera dessa grupper, eller betala dem för sin lojalitet i samma 

omfattning som innan. När väl regimen blir allt mer instabil genom införandet av 

de ekonomiska sanktionerna, kommer den i förlängningen att ge med sig för 

kraven på politiska reformer och avsluta sitt förtryck mot sin befolkning eller på 

ett eller annat sätt förlora sin maktposition (Peksen, Drury 2010:241f). 
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6.1.1 Sydafrika, ett illustrativt fall  

Ett skolboksexempel på ett land som hävdats ha demokratiserats genom 

sanktioner är Sydafrika. 1948 tog nationalistpartiet makten i landet och grundlade 

Apartheidsystemet genom antagandet av tre lagar: Förbudet mot blandäktenskap 

1949, Group Areas Act 1950 och Population Registration Act 1950. 

Apartheidregim tvingades gå under genom de sanktioner som omvärlden satte på 

Sydafrika i mitten av 1980-talet, och som varade fram tills 1991-93 (Evenett 

2002:557-559). Vi ska få se att så kanske inte var fallet. 

   Philip I. Levy vid Yale University skriver i sin artikel ”Sanctions on South 

Africa: What did they do?” att Sydafrika, redan innan omvärlden bestämde sig för 

att införa sanktioner, hade börjat genomgå reformer i Apartheidpolitiken. Från 

början tvingades den svarta majoriteten av befolkningen bo i separata delar av 

landet, så kallade homelands. De fick inte bo eller jobba i städerna, till skillnad 

mot den vita minoriteten (Levy 1999:4). Fram tills 1974 ökade Sydafrikas BNP 

med i genomsnitt 4,9 procent varje år. Detta ledde till en arbetsbrist i städerna och 

1973 bestämde apartheidregimen i landet att även svarta fick börja jobba i 

städerna, något som helt gick emot deras tidigare påtvingade lagar. Från 1974 

fram till och med 1987 skedde en nedgång i Sydafrikas ekonomi och BNP-

tillväxten låg i denna period på 1,8 procent per år, detta på grund av den 

lånepolitik landet haft sedan 1940-talet (Levy 1999:4). Efter ökat tryck på 

regimen efter Soweto-upproret, ett uppror 1976 som startade på grund av att 

regimen ville lära ut Afrikaans till den svarta delen av befolkningen, gav regimen 

1984 indier och färgade vissa rättigheter att delta i politiken, men inte de svarta. 

Efter stora oroligheter och upplopp i landet utlyste regimen undantagstillstånd 

1985. Senare samma år meddelande en rad företag och banker, bland dem Chase 

Manhattan Bank, att de inte skulle förnya lånen till Sydafrika och att de på andra 

sätt skulle dra sig ur landet då de kände sig osäkra på grund av Sydafrikas 

undantagstillstånd och ostabila ekonomi (Levy 1999:5). Ekonomin fortsatte att 

falla och i augusti 1985 tvingades landet stänga sin börs och skjuta upp 

återbetalningarna på landets lån.  

    Apartheidregimens kvarlevnad samt den dåliga ekonomiska insyn de haft, 

gjorde att en rad ekonomiska sanktioner sattes på landet. I september 1985 införde 

EG lättare ekonomiska sanktioner och i oktober samma år följdes de av länder ur 

Samväldet (Commonwealth of Nations) (Levy 1999:6). USA, som var motvilligt 

ställda till att införa sanktioner, införde istället ett lättare embargo samt förbud 

mot importen av Krugerrands, Sydafrikas valuta (Evenett 2002:559, Becker 

1987:152). Under 1985 införde även de nordiska länderna sanktioner mot 

Sydafrika. Av dessa länder gick Danmark längst när det 1986 förbjöd handel med 

de flesta varor (Evenett 2002:559). Hösten 1986 infördes mer betydelsefulla 
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sanktioner när EG i september beslöt sig för att förbjuda import av varor som järn, 

stål och guldmynt (Krugerrands) från Sydafrika. EG införde samtidigt även 

förbud mot investeringar i landet. Anmärkningsvärt är dock att de viktigaste 

sydafrikanska exportvarorna såsom kol, diamanter och guld (i andra former än 

mynt) inte förbjöds. Japan införde liknande sanktioner som EG men uteslöt förbud 

mot import av järnmalm (Levy 1999:7). USA:s kongress godkände under samma 

tid Comprehensive Anti-Apartheid Act (CAAA) som begränsade utlåning till 

Sydafrika. Genom lagen införde USA även förbud mot import av järn, stål, kol, 

uran, textiler och jordbruksprodukter. I likhet med EG och Japan hölls dock 

handeln av diamanter och olika former av guld öppen (Levy 1999:7). 1986 

införde även sex medlemmar ur Samväldet restriktioner av importen av kol, stål, 

järn, uran och jordbruksprodukter (Evenett 2002:560).  

   Handelssanktionernas påverkan på Sydafrika var emellertid inte så 

betydelsefulla då landet lyckades ersätta många av de varor man inte längre kunde 

importera med inhemska varor. En strategi som dock var ganska kostsam (Becker 

1987:152). Sydafrika lyckades även importera och exportera varor genom länder 

som inte deltog i embargot mot landet (Levy 1999:7). Faktum är att Sydafrikas 

export ökade med 26 procent mellan åren 1985 och 1989. Det beräknas att 

sanktionerna mot Sydafrika årligen kostade landet 354 miljoner, vilket 

motsvarade 0,5 procent av landets årliga BNP. Det som däremot slog hårt mot 

landet var förlusten av kapitalinflödet från privata finansiärer såsom banker och 

företag. Banker och företag som inte hade något med sanktionerna att göra, utan 

som drog sig ur Sydafrika åren innan införandet av sanktioner (Levy 1999:7). 

Trots sanktionerna, fortsatte (och under vissa tillfällen ökade) regimen i Sydafrika 

förtrycket av den svarta majoriteten. I början av 1988 förbjöd regimen alla de 

största icke-vita oppositionsgrupperna att vara politiskt aktiva. Bakom kulisserna 

pågick under samma period emellertid hemliga förhandlingar mellan 

representanter från regeringen och ledare från Nelson Mandelas the African 

National Congress (ANC), det ledande oppositionspartiet (Levy 1999:8). I 

februari 1990 släpptes till sist Nelson Mandela från fångenskap och 1991 

upphävdes de tre grundläggande lagarna som nämnts ovan och regimen gick med 

på att släppa en rad politiska fångar (Evenett 2002:560). Senare samma år, i och 

med upphävandet av dessa lagar, lyfte USA och Japan de sanktioner och 

handelsembargon de hade på Sydafrika. 1992 följdes USA och Japan av EG och 

1993 drog Norge som sista land bort sina sanktioner (Evenett 2002:560). I april 

1994 hölls Sydafrikas första fria val där alla, oberoende av hudfärg, fick delta. 

Valet vanns av Nelson Mandela som därmed blev Sydafrikas första svarta 

president (Levy 1999:9). Apartheidtiden var över. 
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6.1.2 En alternativ förklaring 

Det finns forskare som menar att sanktionerna mot Sydafrika var sista droppen 

som behövdes för att få Apartheidregimen att upplösas. Många av de svarta 

ledarna i ANC, bland dem Nelson Mandela, uttalade sig även om att sanktionerna 

spelat och fortfarande spelade roll i Apartheidregimens fall och utvecklingen mot 

demokrati (Levy 1999:10). Däremot menade ledarna i ANC att det inte var det 

ekonomiska i sanktionerna som ledde till upplösningen av regimen, utan snarare 

de psykologiska effekterna sanktionerna innebar för landet. Dessa psykologiska 

effekter kom att skapa en känsla av utanförskap mot omvärlden, vilket kan 

illustreras med landets förbud att delta i internationella evenemang (Levy 

1999:10). Denna alternativa förklaring finner stöd då Sydafrika, förutom 

ekonomiska sanktioner, även förbjöds att delta i internationella rugby- och 

crickettävlingar (Levy 1999:8). Landet förbjöds även att delta i de Olympiska 

Spelen 1960-1992 och 1976 uteslöts man ur FIFA, vilket innebar att Sydafrika, 

fram tills återinträdet 1992 inte fick ställa upp i fotbolls VM (SAHO). 

    Enligt Levys artikel spelade de ekonomiska sanktionerna inte en stor roll i 

Apartheidregimens fall, utan att dess fall beror på tre olika faktorer (Levy 

1999:10). Den första faktorn är att den ekonomiska tillväxten i Sydafrika ledde till 

arbetsbrist på grund av att Apartheidsystemet förbjöd svart arbetskraft i städerna 

(Levy 1999:4) vilket ledde till ineffektivitet på arbetsmarknaden. Dessutom var 

hela Apartheidsystemet väldigt kostsamt (Levy 1999:3). Den andra faktorn är att 

det fanns en effektiv politisk rörelse mot Apartheidregimen. Rörelsen var inte 

stark nog för att kunna störta regimen, men den var stark nog för att kunna skapa 

ett instabilt land vilket ledde till att landet blev oattraktivt för utländska 

investerare och att dessa inte vågade investera i landet (Levy 1999:11). Den 

tredje, och sista, faktorn är kommunismens fall i Östeuropa. 

De två första faktorerna grundar sig i händelser som hade sitt nedslag i mitten 

av 1980-talet och trotts dessa händelser var Apartheidregimen kvar vid makten. 

Nyckeln till Apartheidregimens fall kan enligt Levy kanske ligga i 

kommunismens fall I Östeuropa. Apartheidregimen menade nämligen att ANC 

var ett kommunistiskt parti som skulle alliera Sydafrika med kommunistblocket 

om de kom till makten i landet. När hotet från kommunismen försvann öppnade 

detta således för förhandlingar mellan Nationalistpartiet och ANC. 

Givet dessa alternativa förklaringsmodeller är det emellertid erkänt av de 

flesta forskare att sanktionerna bör ses som en delförklaring till 

Apartheidregimens fall och Sydafrikas demokratisering. Man kan inte bevisa att 

sanktionerna inte hjälpte och de anses vara en del av en rad händelser som ledde 

fram till en enskild händelse – Sydafrikas demokratisering. Med andra ord är 

sanktionerna inte hela ekvationen till Sydafrikas demokratisering, utan en del av 

den.       
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6.2 Ekonomiska sanktioner med negativa effekter på 

demokratisering 

När Panama efter 1980-talet fick en Sovjetvänlig regering var USA inte sena med 

att införa ekonomiska sanktioner mot landet. Tanken var att detta skulle försvaga 

regimen och stödja oppositionens kamp mot det auktoritära styret landet fått. 

Konsekvenserna blev dock att landet slöts och regimen upprättade ett slags 

paramilitär som hade i uppgift att hota och förtrycka de oppositionella grupper 

som öppet gett sitt stöd till USA. Sanktionerna höll i sig fram till 1989 då en 

amerikansk invasion störtade regimen. Följderna av detta blev ett ekonomiskt 

sargat Panama med mindre demokratiska civila- och politiska rättigheter samt en 

slutenhet mot omvärlden (Peksen, Drury 2010:240f) 

Ett argument ifrån den positiva sanktionsteorisidan är att ekonomiska 

sanktioner sätter press på den sittande regimen så att den i förlängningen tvingas 

acceptera sändarens krav. Denna typ av ekonomiskt tvång anses även signalera till 

oppositionella grupper att andra (oftast stora och kraftfulla) stater kräver en 

förändring av den sittande regimen och visar därmed stöd för oppositionens kamp 

(Peksen, Drury 2010:243). 

Senare forskning tyder på att detta sällan är fallet. Ekonomiska sanktioner 

skadar inte den sittande regimen utan snarare oppositionen och befolkningen. 

Peksen och Drury tar diskussionen ett steg längre och menar att ekonomiska 

sanktioner kan till och med komma att användas som strategiska redskap för att 

stärka en regims ställning. För det första kan den sittande regimen manipulera 

omfördelningen av resurserna orsakad av ekonomiska sanktioner till att stärka 

regimens auktoritet, sluta landet och samtidigt försvaga oppositionen. För det 

andra kan ekonomiska sanktioner skapa nya negativa incitament och försvåra 

demokratiutvecklingen genom att regimen kan komma att hålla sin befolkning 

ansvarig, hota och utlova konsekvenser om regimen faller. Risken att de styrande 

skyller misslyckanden på en yttre fiende och själva inte direkt drabbas blir således 

mer påtaglig. Exempel på detta kan vi se i Rhodesia (Före detta Zimbabwe) under 

Ian Smiths ledning, Cuba, före detta Jugoslavien, Irak, Libyen och Haiti (Peksen, 

Drury 2010:243). 

Ett annat argument mot sanktioner är vad dess tänkta krav medför för utsatta 

stater och regimer. Aktörer som utför sanktioner kritiserar indirekt den utsatta 

statens suveränitet och kommer, när deras krav accepterats, att ställa den sittande 

regimen för en legitimitet- och ledarskapsprövning. Detta kan i längden innebära 

att regimen kommer försöka stärka sin ställning mot externa aktörer och utsätta 

oppositionen för mer förtryck för att visa befolkningen vad en utmaning mot 

regimens ledarskap kan innebära, vilket i slutändan skadar den politiska 

pluralismen och sänker demokratin.  

Ett illustrativt exempel på detta tas upp i Clifton Morgans artikel ”The 

Chinsese Puzzle: Domestic Politics and the Effectivness of Economic sanctions” 
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(1995): Morgan menar att den kinesiska regeringens agerande vid USA:s krav på 

sanktioner efter massakern på Himmelska fridens torg 1989, motiverades med att 

amerikanska sanktionen utmanade Kinas suveränitet och att kritiken om politiska 

och civila rättigheter enbart var av symboliskt värde och att det egentligen mer var 

ett försök att utmana deras auktoritet. Skulle den kinesiska regeringen backat i sitt 

agerande, visade man utåt svaghet och det skulle på hemmaplan anses vara lika 

med politiskt självmord. Denna teori finner stöd hos Drury och Li (2006) där de 

hittar empiriska bevis på att de politiska och civila rättigheterna i Kina minskade 

efter händelsen 1989 (Peksen Drury 2010:247). Vi kan i graf 3 i vårat arbete se 

indikationer som tyder på liknande effekter, vilket stärker Morgans teori. 
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7 Analys 

För att empirsikt se ifall någon av teorierna har förankring i verkligheten har vi 

när vi jobbat med vår data valt att utgå ifrån ett slags modell av en sammanslagen 

tidsseriedata (cross-sectional time-series data), där vi gör en regression för att 

operationalisera analysen. Denna typ av datastruktur brukar kallas den långa-

datastruktuen och kan illustreras med hjälp av nedanstående tabell där man 

kolumnvis placerar ut sina oberoende och kontrollvariabler. Radvis placerar man 

sedan data efter mättillfället för att få en enhetlig och lång struktur (Teorell, 

2009:201). 

 
 

(Tabell 2. Exempel på uppställningen av data) 

 

Data till vår analys har vi hämtat ifrån Threat and Imposition of Sanctions 

(TIES), Freedom house och Quality of Governments (QoG) databaser, där vi 

genom en selektiv metod valt ut 36 länder mellan åren 1972-2005 som står för 

866 observationer (N=866) som uppfyller följande kriterier: 

 

 Staten skall ha haft en eller flera ekonomiska sanktioner emot sig som pågått i 

minst fem år eller mer. 

 Staten skall under mätåret anses vara partly free eller unfree. Här utgår vi ifrån 

Freedom house (fh_status) tre indelningar: free, partly free och unfree. 

Anledningen till att vi väljer de två sistnämnda är dels för att undvika bias 

resultat, då fria staterna oftast har höga värden på politisk frihet och mänskliga 

rättigheter och dels för att demokratier väldigt sällan sanktionerar varandra 

(Peksen, Drury 2010:248). Värt att nämna är att vi exkluderar en stats data vid 

det specifika mätåret om staten vid mättillfället anses vara free. 

Freedom  

(fh_cl + 

fh_pr) 

(beroende 

variabel) 

LAND 

(används ej i 

regression) 

ÅR 

(används ej i 

regressionen) 

BNP PER CAPITA 

(kontrollvariabel) 

EKONOMISKA 

SANKTIONER 

(oberoende 

variabel) 

UTBILDNING 

(kontrollvariabel) 

 

Olja 

(oberoende 

variabel) 

14 Saudiarabien 2003 14464,7197 1 5,7 1 

14 Saudiarabien 2004 15271,8511 1 5,85 1 

13 Saudiarabien 2005 16643,2633 1 6 1 

8 Mexico 1972 1635,05005 0 3,1 0 

7 Mexico 1973 1810,20996 0 3,2 0 

7 Mexico 1974 2061,34009 0 3,3 0 
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7.1 Den beroende variabeln 

Freedom Houses mätdata uppfyller som tidigare beskrivits bäst vår relativt breda 

definition av demokrati. Analysen vi gör mäter sanktioners påverkan på 

demokratisering och till detta utgår vi ifrån den hopslagna beroende variabeln 

(Y) som vi väljer att kalla Freedom. Freedomvariabeln bygger på Freedom 

Houses data om mänskliga rättigheter (fh_cl) och politiska friheter (fh_pr) och 

antar ett värde på 2-14 beroende på hur pass demokratiskt en stat anses vara. Ett 

högre värde på Freedom-variabeln anses här vara sämre och ett lägre således 

bättre. 

7.2 De oberoende variablerna 

Den första oberoende variabel analysen använder sig av är Sanktioner. 

Sanktionsvariabeln är ett slags dummyvariabel. Det vill säga att variabeln är 

diktonom och antar värdet 1 om staten är under en ekonomisk sanktion vid ett 

givet mätår eller 0 om den ej är det. Vi väljer att begränsa oss här till att endast 

ta med stater som haft ekonomiska sanktioner emot sig i minst fem år. 

Anledningen till detta är att effekterna av ekonomiska sanktioner oftast tar tid 

för att ge tillförlitliga mätresultat och det faktum att vi inte har resurser att lägga 

på en bredare materialinsamling.  

     TIES-databasen är skapad av Cliff Morgan, Valentin Krustev och Navin 

Bapat och bygger på data om hot och sanktioner ifrån 1971-2000. Databasen 

fick dock en uppdatering 2009. Vi väljer här att enbart se på ekonomiska 

sanktioner som vi tidigare stipulerat och exkluderar således hot samt 

miljöriktade sanktioner och hot (TIES 2009). 

BNP per capita är en köpkraftsjusterad variabel som kontrollerar för effekterna 

av utvecklingsskillnader mellan länder. Variabeln är även en bra måttstock för 

operationaliseringen av de tidigare handelsteorierna vi nämnt, där vi prövar 

teorin om att stater som genomgår en ekonomisk utveckling också tenderar att 

omvandlas från auktoritära stater till mer demokratiska. I regressionen har vi 

delat variabeln BNP per capita med 1 000 för att lättare tyda värdet som skapas. 

Vi har även, i det få fall där vi saknar data för våra målstater kompletterat detta 

med hjälp av en extern källa (Indexmundi 2011). Databasen använder sig av en 

procentuell köpkraftjusterad BNP per capita förändring per år som stämmer väl 

överens med den data vi hämtar ifrån QoG-databasen. 
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7.3 Kontrollvariabler 

För att kontrollera för effekten av andra faktorer väljer vi att inkludera ett par 

kontrollvariabler i analysen.  

Utbildning är en sammansatt kontrollvariabel som ger ett medelvärde på antal år 

befolkningen i staten, givet det specifika mätåret har gått i skolan. Variabeln är 

skapad utifrån de två variablerna ihme_ayef och ihme_ayem som även de är 

hämtade ifrån tidigare nämnda QoG-databasen. Variablerna är ett slags 

medelvärde på antal år kvinnor samt män över 25 år gått i skolan. Ett högre 

värde anses här vara bättre och ett lägre sämre. Denna kontrollvariabel ter sig 

bra i analysen då den ger en empirisk prövning på den tidigare nämnda teorin 

om att en starkare mer välutbildad medelklass ökar kraven på demokratisering i 

stater. 

 

7.4 Metodologiska problem att beakta vid skattandet 

av regressionsmodellen 

7.4.1 Validitet 

För att vid operationaliseringen få fram tillförlitliga svar ur vår data bör ett par 

korrigeringar göras. Vi kommer i analysen utgå ifrån Gauss-Markov-teoremet. 

Joakim Westerlund beskriver metoden som viktig eftersom vid uppfyllandet av 

antagandena kommer vi kunna få fram en optimal estimator som bäst skattar den 

data vi arbetar med, det vill säga en hög validitet:  

 

Under antagande 1 till 5 i den linjära regressionsmodellen har OLS-estimatorn 

minst varians av alla estimatorer som är linjära och väntevärdesriktiga. En 

estimator med dessa egenskaper är bäst linjärt väntevärdesriktig eller best linear 

unbiased estimator (BLUE) (Westerlund 2005:96). 

 

(Tabell 3. Antaganden att uppfylla för OLS) 

  

Detta är OLS-regressionens fem av sex antagande.  

Test Typ av test Förkasta / Förkasta ej H0 

RESET-test Uppfylla antagande 1 och 2 Förkasta ej H0 

White’s-test 
Uppfylla antagande 3  

(testa för Heteroskedasticitet) 

Förkasta ej H0 

(Homoskedasticitet) 

Durbin-Watson-test Uppfylla antagande 4 Ingen positiv autokorrelation 

Multikolinjäritet Uppfylla antagande 5 - 
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Uppfylls dessa kommer vår modell anses vara BLUE och således ha en hög 

validitet.  

    Då vår data innehåller så pass många observationer (866 st) kan vi redan nu 

fastslå att antagande sex är uppfyllt genom CGS (Centrala Gränsvärdes Satsen) 

Det vill säga. Att feltermerna är normalfördelade (Westerlund 2005:59) 

 

7.5 Test för att finna fel i regressionsmodellen 

Nedan följer de olika test vi genomför för att på bästa sätt kunna korrigera och 

skatta om vår regression för att senare få tillförlitlig data. Vi kommer utgå ifrån 

Joakim Westerlunds bok Introduktion till Ekonometri (2005). 

7.5.1 RESET-testet (antagande 1 och 2) 

Det första testet vi gör är det så kallade RESET-testet (Regression specification 

error test). Testet är utformat för att kontrollera förekomsten av en inkorrekt 

funktionsform och felaktigt utelämnade variabler. Hypotesen vi ställer upp är:

   

H0 : γ = 0 mot H1 : γ ≠ 0 

 

Testet involverar endast en parameter och resultatet vi söker är att vår 

nollhypotes i ett dubbelsidigt test inte kan förkastas på 5% signifikansnivå (ett 

värde större än 0,025) 

 

Ramsey RESET Test:   

     
     F-statistic 1.686184     Prob. F(1,895) 0.194439 

Log likelihood ratio 1.695891     Prob. Chi-Square(1) 0.192826 

     
     
 

 

    
(Tabell 4. RESET Test) 

 

Som tabellen visar kan vi inte förkasta vår nollhypotes då Prob F-värdet (γ) ligger 

utanför signifikansnivån, modellen är rättspecificerad för antagande 1 och 2.  

7.5.2 White’s-test (antagande 3) 

Det andra testet är för att determinera ifall estimatorn är homoskedastisk och inte 

lider av heteroskedastiscitet (antagande 3). Om vi har heteroskedasticitet har vi 

anledning att tro att spridningen är ojämn och vår estimator har då inte längre 
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lägst varians bland alla linjära och väntevärdesriktiga estomiatorer, vilket betyder 

att vi kan finna bättre lämpade modeller. Westerlund illustrerar konsekvenserna 

av heteroskedasticitet med olika hushålls ekonomi (Westerlund 2005:174-175): 

 

Ett hushåll med låg inkomst har ofta inte möjlighet att välja huruvida de ska 

konsumera all sin inkomst eller ej. Med andra ord kommer konsumtionen att 

kunna förklaras väl av regressionen när inkomsten är liten [...] Ett hushåll med 

hög inkomst kan däremot välja hur mycket det ska konsumera. I detta fall är det 

inte bara inkomsten som bestämmer konsumtionen utan även hushållets 

preferenser [...] Därför är det troligt att konsumtionen inte kommer att kunna 

förklaras lika väl av regressionen när inkomsten är stor. 

 

Hypotesen för att testa för heteroskedasticitet är: 

 

H0 : Homoskedasticitet mot H1 : Heteroskedasticitet 

 

Resultatet vi söker är att vår nollhypotes (H0) i ett dubbelsidigt test inte kan 

förkastas på 5% signifikansnivå (ett värde högre än 0,025) 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 3.059020     Prob. F(8,891) 0.002102 

Obs*R-squared 24.05856     Prob. Chi-Square(8) 0.002241 

     
     

(Tabell 5. Heteroskedasticity Test) 

 

Då värdet på Prob.F ligger innanför den kritiska signifikansnivån för 95% (0.025, 

ty dubbelsidigt) förkastar vi nollhypoteses att vi har homoskedasticitet. Det vill 

säga; vår regression lider av heteroskedasticitet och måste korrigeras.  

7.5.3 Durbin-Watson-test (antagande 4) 

Ett vanligt problem som uppkommer vid multipla regressionsmodeller är att 

autokorrelation lätt uppstår när man jobbar med tidsserieanalyser (Djurfeldt 

2009:115). Autokorrelation innebär att de oberoende variablerna inte längre är 

oberoende, utan har någon slags samvariation vilket gör att de till viss del beror av 

varandra. Är detta fallet kan den data vi får fram visa sig inte vara trovärdig och vi 

blir tvungna att korrigera om den. Detta är rätt intuitivt då exempelvis: En stats 

BNP till viss del beror på föregående års BNP. Ett sätt att undersöka huruvida 

feltermerna i vår modell är autokorrelerade är genom ett Durbin-Watson-test som 

undersöker för förekomsten av positiv autokorrelation, vilket är den vanligaste 

typen vid arbetande av tidsseriedata (Westerlund 2005:196). Hypotesen som ställs 

upp är att vi inte har autokorrelation mot att vi har positiv autokorrelation av 

första ordningen AR(1): 
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H0 : ρ= 0 mot H1 : ρ > 0 

(signifikansnivå α 95% = 0.05, ty enkelsidigt) 

 

 

(Tabell 6. Durbin-Watson test) 

 

Westerlund skriver att om ρ-värdet är ungefär lika med 2 under nollhypotesen 

saknas autokorrelation, och är den ungefär lika med 0 under alternativhypotesen 

finns skäl att tro att man har positiv autokorrelation (ibid.). Värdet i vår 

okorrigerade modell är 0.23 vilket säger oss att modellen verkar lida av 

autokorrelation och måste korrigeras för att vi ska kunna få fram ett bra estimat. 

7.5.4 Multikolinjäritet (antagande 5) 

Om modell har fler än en förklarande variabel, finns risk för att dessa beror av 

varandra på ett systematiskt sätt. Denna typ av problem kallas multikolinjäritet. 

Följden av multikolinjäritet kan bli att vår analys blir svårtolkad då vi kan få 

problem att separera effekten av de individuella regressionsparametrarna.  

Ett sätt att undersöka detta är genom att ställa upp en korrelationsmatris och 

studera korrelationen mellan de förklarande variablerna: 

 

Modell Utbildning Olja Sanktioner FH_laggad BNP per cap 

Utbildning 1,000 0,207 0,133 0,192 -0,418 

Olja 0,207 1,000 0,106 -0,295 -0,492 

Sanktioner 0,133 0,106 1,000 -0,171 -0,204 

FH_laggad 0,192 -0,295 -0,171 1,000 0,097 

BNP per cap -0,418 -0,492 -0,204 0,097 1,000 

(Tabell 7. Korrelationsmatris) 

 

Westerlund skriver att om korrelationen är över 0,8 mellan de olika variablerna 

bör man vidta åtgärder (Westerlund 2005:160). Tabell 7 visar att modellen ej lider 

av multikolinjäritet och vi behöver inte korrigera för detta.  

         Observations: N=901 after adjustments 

Dependet variable: Freedom 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 10.99305 0.191775 57.32261 0.0000 

BNP_CAPI -0.111313 0.034137 -3.260820 0.0012 

OLJA 2.065578 0.214543 9.627811 0.0000 

SANKTION 0.843090 0.168337 5.008334 0.0000 

UTBILDNI -0.283208 0.041865 -6.764761 0.0000 

     
     R-squared 0.203811     F-statistic 57.34031 

Durbin-Watson (ρ) 0.232311     Prob(F-statistic) 0.000000 
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7.6 Korrigering av modell för att uppnå en 

väntevärdesriktig estimator. 

Vi fann i tidigare stycke att vår modell verkar lida av heteroskedasticitet samt 

autokorrelation och måste korrigeras för att vi skall kunna få fram tillförlitlig 

data. När väl vi gjort detta kommer vi ha en estimator med bäst linjär 

väntevärdesriktighet eller best linear unbiased estimator (BLUE) (Westerlund 

2005:96). 

7.6.1 Korrigera för autokorrelation 

Ett sätt att korrigera för autokorrelation är genom att spara residualen 

(sparad_residual_1) från den ursprungliga regressionen, skapa en ny oberoende 

variabel (lagg_freedom) utifrån den beroende variabeln (freedom), lagga 

(tidsförskjuta) den oberoende variabeln (lagg_freedom) en tidsperiod bakåt (t-1). 

När vi gjort detta kör vi en regression på nytt med den nya oberoende variabeln 

(lagg_freedom) och spara den nya residualen (sparad_residual_2) man får ut.  

   Utifrån dessa två residualer gör vi återigen en regression och får nu fram ut ett 

β-värde som vi sparar. Slutligen subtraherar vi β-värdet ifrån den ursprungliga 

beroende variabel (freedom). Denna nykorrigerade beroende variabel 

(gls_freedom) bör nu vara korrigerad för autokorrelation. 

 
Beroende variabel (Sparad residual 1), oberoende variabel (Sparad residual 2) 

Modell Coefficients Standardized Coefficients 

 

 

(Constant) 

Sparad residual 2 

B Standardfel βeta 

 

-,001 

0,040 

 

0,038 

0,033 

 

 

0,040 

(Tabell 8. β-värdet) 

 

Vi gör återigen ett Durbin-Watson test och får fram att modellen numera är 

korrigerad för heteroskedasticitet då DW-värdet ligger väldigt nära 2 (1,92).  

 

Included observations: 901 after adjustments 

Dependent variable: GLS_FREE  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LAGG_FREEDOM 0.823041 0.016004 51.42673 0.0000 

BNP_CAPI -0.021792 0.016645 -1.309193 0.1908 

UTBILDNI -0.070062 0.020692 -3.385992 0.0007 

SANKTION 0.065238 0.082959 0.786387 0.4318 

OLJA 0.329893 0.108891 3.029578 0.0025 

C 1.654490 0.196559 8.417275 0.0000 
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     R-squared 0.798650     F-statistic 709.2064 

Durbin-Watson (ρ) 1.919880     Prob(F-statistic) 0.000000 

 (Tabell 9. Durbin-Watson test) 

7.6.2 Korrigera för hetroskedasticitet 

Som vi tidigare noterade verkade modellen lida av heteroskedasticitet. Genom att 

kontrollera de olika oberoende variablerna från vår modell i en graf kan vi se 

vilken variabel som verkar vara drabbad. Westerlund skriver: 

  

Om feltermerna är homoskedastiska bör det inte finnas någon systematisk 

variation i residualernas spridning. Om feltermerna är heteroskedastiska 

förväntar vi oss att residualernas variation ska ha någon form av systematiskt 

beteende över stickprovets observationer 

(Westerlund 2005:180).  

 

I mån av plats visar vi endast bnp_capi som 

är den variabel som verkar 

lida av heteroskedasticitet, vilket 

spridningsdiagrammet tyder på. 

 

 

 

 

 

 

(Tabell 10. Spridningsdiagram) 

En metod för att korrigera för antagande 3 är genom att vikta den 

heteroskedastiska variabeln (bnp_capi) mot regressionsmodellen i programmet 

Eviews. Vi finner att roten ur bnp_capi ger oss följande tillfredsställande värde 

och vi kan nu inte längre förkasta nollhypotesen att vi har homoskedasticitet: 

 

H0 : Homoskedasticitet mot H1 : Heteroskedasticitet 

 

White Heteroskedasticity Test:  

     
     F-statistic 1.997349     Prob. F(12,887) 0.026768 

Obs*R-squared 23.67961     Prob. Chi-Square(12) 0.022480 

     
 

 

 

 

    
(Tabell 11. Korrigering av heteroskedasticitet) 
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7.7 Resultat 

Dependent Variable: GLS_FREE 

Weighting series: SQR(BNP_CAPI) 

Included observations: 900 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LAGG_FREE 0.875263 0.015805 55.37771 0.0000 

BNP_CAPI 0.005737 0.011642 0.492807 0.6223 

OLJA 0.410264 0.097797 4.195050 0.0000 

SANKTION -0.074734 0.069203 -1.079918 0.2805 

UTBILDNI -0.062878 0.014833 -4.238958 0.0000 

C 1.312956 0.179971 7.295382 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.869019     F-statistic 1186.288 

Durbin-Watson stat 2.051998     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

(Tabell 12. Undersökningstabell) 

 

I och med att vår modell nu har uppfyllt samtliga Gauss-Markov antaganden anser 

vi oss ha skapat en modell med hög validitet. Det är utifrån denna modell vi nu 

kan göra inferens och tolka de resultat vi fått fram ur den data vi arbetat med.         

     Variabeln olja är signifikant och säger att om den ökar med en enhet kommer 

Freedomhousevärdet öka med 0,41. Det vill säga, är staten oljeberoende kommer 

en ökning av olja leda till en lägre demokratiutveckling, givet allt annat lika.  

Variabeln utbildning är signifikant och säger att om den ökar med en enhet 

kommer Freedom House-värdet sjunka med -0.063. Det vill säga, en stat med mer 

utbildad befolkning kommer ha, eller vilja gå mot en högre demokratiutveckling, 

givet allt annat lika.  

Ifrån de olika p-värderna ser vi att bnp_capi och sanktion är insignifikanta 

variabler i modellen. Detta innebär i sig inte att vi kan förkasta deras innebörd 

men det vi kan säga är att de utifrån vår data inte ger tillräckligt tillförlitliga 

resultat. Att högre BNP inte skulle leda till en mer demokratisk utveckling går 

emot de handelsteorier vi tidigare nämnt. Vi har här anledning att tro att vissa 

stater kan motverka effekten av en högre ekonomisk tillväxt och presenterar även 

ett resultat där vi utesluter de oljerika staterna ur datamaterialet (Tabell 13). 

 Vi finner här att BNP per capita numera är signifikant, sanktioner är 

fortfarande insignifikanta och även utbildning har nu blivit insignifikant, vad detta 

beror på kan vi tyvärr ej förklara.    
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Dependent Variable: GLS_FREE   

Weighting series: SQR(BNP_CAPI)  

Included observations: 689 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LAGG_FREE 0.835628 0.019996 41.79038 0.0000 

BNP_CAPI -0.119995 0.032086 -3.739748 0.0002 

UTBILDNI -0.025515 0.033171 -0.769204 0.4420 

SANKTION -0.031395 0.089212 -0.351920 0.7250 

C 1.944641 0.243188 7.996464 0.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.789110     F-statistic 639.8508 

Durbin-Watson stat 1.988951     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

(Tabell 13. Oljerika stater uteslutna) 
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8 Slutsats 

Vi har med denna analys försökt besvara frågan ifall ekonomiska sanktioner haft 

några effekter på den demokratiska utvecklingen för sanktionerade stater. Vi har 

utgått ifrån två huvudteorier: Den ena teorin hävdar att ekonomiska sanktioner har 

en positiv effekt på demokratisering, exempelvis som i fallet Sydafrika. Den andra 

teorin menar tvärt om, att ekonomiska sanktioner har en negativ effekt på 

demokratisering, illustrerat med Panama som exempel. Vi har i vår uppsats inte 

kunnat finna stöd till att någon av dessa teorier stämmer överrens med 

verkligheten, utifrån det datamaterial vi presenterat. Vi har även tagit upp 

handelsteorier där vi undersökt ekonomisk välfärd och dess effekter på 

demokratisering. Vi har här inte funnit något statistiskt stöd för handelsteorin men 

vi tror det kan bero på att vissa stater förvränger vår data genom sina enorma 

tillgångar i form av naturresurser, i detta fall de oljerika staterna. Utesluter vi dem 

finner vi ett starkt samband för att ekonomisk utveckling leder till ökad 

demokratisering. Två kontrollvariabler har använts i analysen: olja och utbildning. 

Vi finner här att olja har en stark negativ signifikans mot demokratisering, vilket 

verkar stödjas i den såkallade räntestatsteorin som bygger vidare på resource 

curse-teorin. Michael Ross menar att oljeberoende stater är mindre benägna att gå 

mot en demokratisering då de inte är lika beroende av skatteinkomster ifrån sin 

befolkning. Slutligen kan vi se att utbildning är signifikant, vilket stödjer teorin 

om att en stark och välutbildad medelklass tenderar att till en högre grad föra krav 

mot staten att demokratiseras. Anmärkningsvärt här är att utbildning blir 

insignifikant när oljestaterna utesluts ifrån vår modell. Vad detta kan bero på kan 

vi ej besvara, men troligen skulle ett större urval av länder kunna korrigera för 

detta.  

     Avslutningsvis vill vi belysa att med en bredare ansats och bättre specificerade 

modeller skulle man kunna få mer tillförlitliga resultat då mycket data inom ämnet 

finns att finna, detta kan i sin tur stärka eller bättre avfärda de olika teorierna om 

ekonomiska sanktioner. Dock har vi här visat att ämnet i sig lämpar sig för en 

fortsatt forskning då vi bevisligen ser att det råder meningsskiljaktigheter inom de 

olika skolorna.  
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