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Abstract 

This essay is about democracies effects on war, in a world level view. The 

work is a quantitative study in which I, from the theories of the democratic peace 

theory and alternative theories to the democratic peace theory, am trying to 

answer my question: What impact has the percentage of democracies in the world 

on the percentage of countries in a state of war? 

The question above is tested in a time-series analyze, where my hypothesis is 

that when the percentage of democracies increases, the percentage of countries in 

a state of war decreases.  

The result of the regression in this essay shows that, with the data I'm using, 

the percentage of democracies does not has any significant effect on the 

percentage of countries in a state of war. However, a rise in GDP per capita and a 

increase in intrastate conflicts has a negative effect on the percentage of countries 

in a state of war.         
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1 Inledning 

Forskare menar idag att de mellanstatliga krigen börjar dö ut. Antalet 

mellanstatliga krig har minskat markant de senaste 50 åren, samtidigt som antalet 

demokratier samt antalet länder i världen har mer än fördubblats (Russett 

1995:120). 

Forskare förklarar minskningen av krig med den demokratiska freden; två 

demokratiska stater krigar inte med varandra. Men hur förhåller sig denna teori 

om man kollar på världsnivå? Har världen blivit mindre krigisk när antalet krig 

minskat, det vill säga har andelen av världens stater som befinner sig i krig också 

minskat de senaste 50 åren?  

Utifrån teorier om den demokratiska freden, teorier som agerar som alternativ 

till den demokratiska freden, samt några krigsteorier ska denna uppsats undersöka 

huruvida andelen demokratiska stater i världen påverkar andelen stater som 

befinner sig i krig. 

Jag kommer i denna uppsats göra en kvantitativ analys i form av 

tidsserieanalys, där jag testar mina variabler. Den beroende variabeln kommer 

vara en krigsvariabel, hämtad från Correlation of War (CoW). De variabler som 

kommer testas med denna beroende variabel är en demokrativariabel, uppbyggd 

av data från Quality of Government (QoG). Andra oberoende variabler kommer 

vara världsorganisation, konflikter, internationella organisationer samt BNP per 

capita. Undersökningen kommer sträcka sig från år 1946 till 2010, då det är 

problematiskt att finna data för åren innan 1946.  

Jag tar även upp några av de frågetecken och den kritik som finns mot den 

demokratiska freden.     
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2 Frågeställning och syfte 

Vid val av forskningsämne är det viktigt att välja någon som intresserar och som 

det inte gjorts så mycket tidigare forskning om (Teorell & Svensson 2007:17). Det 

är viktigt att ämnet uppfyller de inom- och utomvetenskapliga kriterierna. Med 

inomvetenskapliga kriteriet innebär att min uppsats ska eftersträva kumulativitet, 

eller med andra ord uppsatsen ska ge bidrag till tidigare forskning. Det 

utomvetenskapliga kriteriet innebär att uppsatsen ska vara till nytta för omvärlden 

(Teorell & Svensson 2007:18). 

Jag har alltid varit intresserad kring ämnet krig och konflikter, vilket är den 

största anledningen till att jag väljer att skriva denna uppsats kring ämnet. Att 

antalet krig i världen har minskat, samtidigt som antalet konflikter har ökat, är 

forskare överrens om (KÄLLA!). Det min uppsats har för avsikt att undersöka är 

vad andelen demokratiska stater i världen har för påverkan på andelen stater som 

befinner sig i krig. Jag har valt att främst testa teorin kring den demokratiska 

freden, men tar även upp alternativteorier till den demokratiska freden.  

 Min frågeställning blir således: 

Vad har andelen demokratiska stater i världen för påverkan på hur krigisk 

världen är?  

Genom att testa teorierna i en tidsserieanalys samt undersöka den kritik det 

finns kring de två teorierna hoppas jag kunna acceptera eller förkasta min hypotes. 

Hypotesen är att en mer demokratisk värld leder till att andelen stater i 

mellanstatliga krig minskar, vilket går hand i hand med den demokratiska 

fredsteorin.  

Jag har alltså inte för avsikt att testa den demokratiska freden i den form att 

två demokratiska stater inte krigar mot varandra. Det jag kommer undersöka är 

ifall en mer demokratisk värld leder till fler eller färre mellanstatliga krig. Antalet 

demokratier i världen har ökat de senaste 50 åren, men det har även antalet 

självständiga stater. Andelen demokratier kan fortfarande vara ungefär detsamma. 

En mer demokratisk värld uppstår därför ifall andelen demokratiska stater har 

ökat, och inte bara antalet.  

Då mycket forskning gjorts kring ämnet om den demokratiska freden kan det 

hända att forskning liknande den jag gör redan har gjorts. Därför har jag försökt 

att få med variabler som tidigare forskning inte haft med. Jag har även upptäckt 

att mycket av den tidigare forskningen är från början eller mitten av 1990-talet, 

vilket gör att min forskning kommer ha runt 15 år med nyare data. Det finns 

såklart även senare forskning som gjorts under 2000-talet. Tanken är att andra 

variabler ska skilja min forskning mot den nyare. Dessutom gör jag 

undersökningen på världsnivå, och går inte in och undersöker de stridande 

partnerna i krig för krig, som många andra undersökningar gjort.  
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3 Metod 

Den metod jag använder mig av i denna uppsats är en regressionsanalys av typen 

tidsserieanalys.   

Variablerna jag använder mig av är andelen stater i krig, andelen demokratier, 

konflikter, världssystem, internationella organisationer samt ett index på världens 

BNP per capita (BNP per capita för hela världen). Variabeln andelen stater i krig 

tillvärkar jag själv genom databasen Correlation of War (CoW), som listar de 

mellanstatliga krig som utkämpats från början av 1800-talet fram tills 2010, samt 

genom en lista på hur många suveräna stater det funnits för varje år från 1946 till 

2010. Denna lista har jag själv framställt med hjälp tre olika historiska atlaser. 

Variabeln andelen demokratier är en variabel jag tillverkat utifrån data från 

Freedom House, databasen Quality of Government (QoG) samt min tidigare 

nämnda lista över suveräna stater. Världens BNP per capita är hämtad från Earth 

Policy Institute och mäter världens gemensamma BNP per capita i 

köpkraftsjusterade dollar. Denna variabel gör jag ett index av, och mäter därför 

ökningen i BNP per capita. 

Variabeln organisationer är hämtad från Central Intelligence Agency (CIA):s 

the world factbook, som listar de internationella organisationer som existerar idag. 

Variabeln världssystem är en så kallad dummy-variabel som är kodad 0 för 

åren fram till 1989 och 1 för åren 1990 och framåt. Detta för att representera den 

skillnad i världssystemet som uppstod efter kalla krigets slut. Variabeln konflikter 

mäter andelen stater som har en väpnad konflikt inom statens gränser för det 

specifika året. Denna variabel är även den hämtad från QoG-databasen. 

Tidsramen för analysen är från 1946 till 2010 då det är de åren jag har data 

från i de databasen jag nämnt ovan. Då varje år i undersökningen räknas som ett 

fall får jag 64 fall. För att en statistisk undersökning ska bli bra och fungera 

tillfredsställande bör antalet fall ligga på mer än 30 fall, vilket jag med mina 64 

fall uppnår (Teorell & Svensson 2007:132).  

Min modell kommer, med dessa variabler, se ut som följande: 

 

Y1 = β1 + β2X1 + β3X2 + β4X3 + β5X4 + β6X5 + ei  

 

Där: 

Y1 = Andelen krig 

Β1= Konstant 

X1= Andelen demokratier 

X2= BNP per capita index 

X3= Andelen stater med konflikter 

X4= Världssystem 

X5= Internationella organisationer 
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ei= Slumpvariabel/residual 

 

Dataanalysen genomförs med hjälp av statistikprogrammen SPSS och Eviews. 

Det finns två fel jag riskerar att göra då jag gör en statistisk undersökning. Det ena 

felet är ett så kallat typ I-fel, vilket innebär att jag förkastar min hypotes trotts den 

är sann (Teorell & Svensson 2007:139). Det andra felet är ett typ II-fel, som 

innebär att jag accepterar hypotesen trots den inte är sann. Om inget annat nämns 

kommer analysen genomföras med en säkerhetsnivå på 95%, vilket ger en 

signifikansnivå (även kallat kritiskt område) på 5%. Det betyder att jag har en 5% 

risk för typ I- eller II-fel (Körner & Wahlgren 2006:201).  

3.1 Validitet och reliabilitet 

Både validitet och reliabilitet är något som är viktigt att uppnå. Med god validitet 

innebär att man har en frånvaro av systematiska mätfel. Ett systematiskt mätfel är 

ett fel som upprepar sig på ett förutsägbart sätt. Med god reliabilitet innebär att 

man har frånvaro av osystematiska mätfel, vilket är ett fel som beter sig på ett mer 

oförutsägbart sätt och felen uppstår oftast slumpmässigt (Teorell & Svensson 

2007:55-56). Ett exempel på skillnaden mellan validitet och reliabilitet går att 

hämta ut Jan Teorell och Torsten Svenssons bok Att fråga och att svara: 

"Låt säga att vi stoppar ner en termometer i kokande vatten och att den endast 

visar 90
 o

C. Vi upprepar mätningen ett tiotal gånger, hela tiden med samma 

resultat. Vi kan då konstatera att termometern inte är någon valid indikator på 

vattnets temperatur, eftersom den systematiskt underskattar den sanna 

temperaturen med 10 
o
C. Å andra sidan är det inget fel på termometerns 

reliabilitet, eftersom den konsekvent uppvisar samma mätvärde varje gång. Men 

låt oss säga att vi tar en annan termometer och upprepar samma mätoperation ett 

tiotal gånger. Den här gången får vi ibland för höga mätvärden på 105 eller 110 
o
C, ibland för låga på 95 eller 90 

o
C. Genomsnittligt träffar dock denna 

termometer rätt, dvs. om vi beräknar medelvärdet för hela mätserien så visar det 

sig vara 100 
o
C. Denna gång är det uppenbarligen inget fel på termometerns 

validitet, eftersom den inte tenderar att vare sig över- eller underskatta vattnets 

koktemperatur. Däremot brister reliabiliteten, eftersom det finns en osystematisk 

fluktuation runt det korrekta värdet." (Teorell & Svensson 2007:57). 

Ett annat sätt att se på skillnaden mellan validitet och reliabilitet hämtas från 

Lennart Lundquists bok Det vetenskapliga studiet av politik: 

"En man som i upprymd stämning vandrar hem i natten tappar bort sin 

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

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

var han tappade nyklen. Han pekar då ut i mörkret och säger "Någonstans där 

borta, men där är så mörkt att jag inte kan se någonting"." 

Lundquist fortsätter: Som metod har hans sökande hög reliabilitet: han har ett 

av ljuskretsen väl avgränsat, plant område med mörk asfalt mot vilken han tydligt 
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skulle kunna se sin glänsande nyckel. Validiteten är däremot noll, eftersom nyklen 

finns någon annanstans (Lundquist 1993:99). 

3.1.1 Reliabilitet 

Min variabel antalet krig är hämtad från databasen Correlation of War (CoW) och 

variabeln världens BNP per capita är hämtad från Earth Policy Institute. 

Variabeln andelen demokratier är hämtad från Freedom Houses rapport Freedom 

in the World 2012. Jag har även själv räknat ut andelen demokratier med hjälp av 

Quality of Government (QoG) och den lista över självständiga stater jag själv satt 

ihop. De resultat jag fått fram har jag jämfört med de från Freedom in the World 

2012, och de stämmer väl överrens. 

Eftersom jag hämtat min data från vad jag anser är seriösa sidor och databaser, 

blir min reliabilitet hög. Det som skulle kunna dra ner min reliabilitet är om den 

lista över suveräna stater innehåller fel. Det finns en risk för det eftersom det är en 

lista jag själv satt ihop, så den mänskliga faktorn kan dra ner reliabiliteten.  

3.1.2 Validitet 

Viktigt i en uppsats är att man håller hög validitet, det vill säga att man mäter det 

man vill mäta. Det finns olika sätt på hur man kan uppnå hög validitet. Det sätt jag 

kommer använda mig av är att till min regression använda mig av minska 

kvadratsmetoden, eller Gauss-Markov-teoremet. Genom att korrigera min data så 

Gauss-Markovs fem antaganden uppfylls skapar jag en så pass tillförlitlig 

estimator som jag kan använda mig av i analysen (Westerlund 2005:96). De fem 

antagandena sammanfattas i tabell 1, som är hämtad "Ekonomiska sanktioner, ett 

tveeggat svärd" av Heljetorp & Ramos, som är en sammanfattning av antagandena 

som Joakim Westerlund skriver om i boken Introduktion till ekonometri. 

 

Antaganden 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 
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3 

Slumptermen ei har inte 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 fem antaganden, hämtad från Heljetorp & 

Ramos 2011:6) 

 

För att testa dessa fem antaganden sätter jag upp en nollhypotes, H0, samt en 

mothypotes, H1. Därefter kommer jag acceptera eller förkasta H0, beroende på 

vilket antagande det är jag vill uppfylla. När antagandena är uppfyllda får jag en 

estimator som är bäst linjärt väntevärdesriktig, eller BLUE (Best Linear 

Unbaised). När jag får BLUE innebär det att min modell är korrigeras så pass att 

validiteten, utifrån det data jag arbetar med, är så hög som möjligt. För de 

antaganden jag inte uppfyller vid första testet kommer min data korrigeras med 

hjälp av statistikprogrammen SPSS och Eviews. Det bör nämnas att det förutom 

de fem antagandena ovan även finns ett sjätte antagande som säger att 

slumpvariabeln ska vara normalfördelad. Då min undersökning innehåller mer 30 

observationer anses antagandet vara uppfyllt och jag måste därför inte testa för 

detta antagande 
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4 Demokrati 

4.1 Liberal demokrati 

Ordet demokrati härstammar från det antika Grekland, och är en sammanfogning 

av de grekiska orden demos (folk) och kratein (styre). På svenska betyder alltså 

ordet demokrati ungefär folkstyre  (SAOL). 

Den gamla grekiska principen brukar förstås som majoritetsstyre, att en stats 

ledare välja genom fria och rättvisa val där den eller de ledare som får majoriteten 

av rösterna har rätten att styra staten (Plattner 2010:83-84). Att bara definiera en 

demokrati enligt termen majoritetsstyre är emellertid problematiskt, bara för att en 

stat har majoritetsstyre betyder det inte att staten kan räknas som en demokrati. 

Leszek Kolakowski skrev i den första numret av Journal of Democracy (1990) att 

"principen om majoritetsstyre betyder inte att en stat är demokratisk; det finns 

flera regimer i historien som haft stöd av majoriteten av befolkningen, såsom Nazi 

Tyskland och den iranska teokratin." För att en stat idag ska räknas som 

demokrati ska den förutom att ha fria och rättvisa val även värna för de mänskliga 

rättigheterna. Därav bör staten vara en så kallad liberal demokrati (Platter 

2010:84).  

  Den liberala demokratin är en typ av representativ demokrati vars mål är att 

säkra och försvara de individuella friheterna, såsom mötesfrihet, rätten att äga 

egendom, religionsfrihet och yttrandefrihet, och minoriteters ättigheter. (Hauge & 

Harrop 2010:84). En annan individuell frihet som den liberala demokratin ämnar 

att beskydda är friheten från obefogade krav från staten (Hauge & Harrop 

2010:89). En liberal demokrati kan alltså definieras som en begränsad statsmakt. 

Hos liberala demokratier styrs regeringen av konstitutionen och lagar, där 

minoriteters rättigheter och de mänskliga rättigheterna är inskrivna. Därav är den 

liberala demokratin även känd under termen konstitutionell demokrati (Platter 

2010:84). Skulle staten hos en liberal demokrati bli allt för dominerande kan 

folket i teorin använda sig av internationella och inhemska domstolar för att 

upprätthålla sina rättigheter (Hauge & Harrop 2010:89). Liberala demokratier 

anser att de har en plikt att försvara sitt eget folks rättigheter. Det finns även 

många liberala demokratier som anser att de även har en moralisk plikt att 

försvara de mänskliga rättigheterna på andra delar av jorden (Linklater 2008:544).  

Då relationen mellan majoritetsstyre och de mänskliga rättigheterna, de två 

komponenterna hos liberal demokrati, är väldigt komplexa brukar de separeras i 

både teorin och praktiken. De gamla demokratiska grekiska statsstaterna var inte 

liberala då de inte försvarade de mänskliga rättigheterna. Det kan tilläggas att de 

gamla statsstaterna inte heller strävade efter att vara liberala (Platter 2010:84). Det 

har även funnits fall, främst bland Europas konstitutionella monarkier, där staten 
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var liberal men inte demokratisk. När Hong Kong stod under brittiskt 

kolonialstyre var området liberalt, men inte demokratiskt då befolkningen i Hong 

Kong inte hade så mycket att säga till om när det kom till frågan om hur de skulle 

styras eller av vem (Platter 2010:84).    

4.2 Freedom House 

Freedom House är en organisation som jobbar med att årligen, genom ett index, 

mäta nivån på demokrati för alla länder i världen. Indexet är väldigt lättillgängligt 

och populärt för användning vid forskning, men är även kritiserat, främst för att 

överbelasta demokratikonceptet (Bernhagen 2009:30). Vid mätning använder sig 

Freedom House index av en rad punkter som mäter politiska rättigheter (political 

rights) och civila friheter (civil liberties).  

4.2.1 Politiska rättigheter 

Vid mätning av politiska rättigheter (political rights) använder sig Freedom House 

av en checklista bestående av tre kategorier med vardera två till fyra frågor som 

kontrolleras (Puddington 2012:31). Dessa är: 

 

 Valprocessen:  

1. Är chefen för regeringen och cheferna över andra nationella 

myndigheter valda genom fria och rättvisa val? 

2. Är de riksdagens representanter valda genom fria och rättvisa 

val? 

3. Är vallagarna rättvisa? 

 

 Politisk pluralism och deltagande 

1. Har folket rätt att engagera sig i olika politiska partier eller  

politiska organisationer. Är systemet öppet för att dessa partier 

eller organisationer ska kunna resa sig eller falla? 

2. Finns det en opposition och finns det en realistisk möjlighet för 

oppositionen att få ökat stöd eller få makten i ett val? 

3. Är folkets politiska val fritt från påtryckningar av militär, 

utländsk makt, totalitära partier eller andra starka grupper? 

4. Har kulturella, etniska, religiösa eller andra minoriteter fulla 

politiska rättigheter? 

 

 Statsmaktens funktion 

1. Är regeringen och parlamentet fria från korruption? 

2. Opererar parlamentet och regeringen med öppenhet? 



 

 9 

4.2.2 Civila friheter 

Vid mätning av civila friheter (civil liberties) använder sig Freedom House av, 

precis som vid mätningen av politiska friheter, en checklista bestående av 

kategorier. I civila friheters fall består checklistan av fyra kategorier med vardera 

tre till fyra frågor som kontrolleras (Puddington 2012:31). Dessa är: 

 

 Yttrandefrihet 

1. Finns det en fri och självständig media? 

2. Är religiösa samfund fria att utöva sin tro och uttrycka sig 

själva? 

3. Finns det en akademisk frihet? Är skolväsendet fritt från större 

politisk inblandning? 

4. Är det fritt att kunna diskutera saker öppet och privat? 

 

 Frihet att organisera sig 

1. Finns friheten att samla sig i grupper och/eller demonstrera? 

2. Finns det frihet för icke-statliga organisationer, exempel 

stiftelser och intressegrupper? 

3. Finns det fria fackföreningar, bondeorganisationer eller dylikt? 

Finns det effektiva kollektivavtal? 

 

 Rule of law 

1. Finns det en självständig domstol? 

2. Är polisen under civil kontroll? 

3. Finns det skydd mot politisk terror, orättvisa fängelsedomar, 

tortyr?  

4. Fungerar lagar och polisen lika för hela befolkningen? 

 

 Personlig autonomi och individuella rättigheter 

1. Har befolkningen friheten att resa, bosätta sig var man vill, 

söka jobb och bli anställd var man vill, och rätten till högre 

utbildning? 

2. Har befolkningen rätten till att äga egendom och starta privata 

företag? 

3. Är et fritt att själv bestämma sig vem man ska gifta sig med, 

likhet mellan kön, och frihet att ha den storlek på familjen som 

önskas? 

4.2.3 Gradering 

Både politiska rättigheter och civila friheter ges vardera ett numeriskt betyg i en 

skala från 1 till 7, kallad Freedom rating, där 1 är det bästa (mest demokratiska 

eller fritt) och 7 det sämsta (minst demokratiska eller fritt). Betyget ges efter hur 

många poäng staten får (0-100) på frågorna hos politiska rättigheter och civila 
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friheter, där varje fråga ges 0 till 4 poäng. Beroende på vilket Freedom rating 

staten får, får staten en status som Free (fri), Partly Free delvist fri och Not Free 

(inte fri).  

 

 

4.3 Min definition 

Då jag använder freedom House till den analys jag gör i denna uppsatts kommer 

min definition av demokrati vara samma definition Freedom House har när de 

klassificerar en stat som Free (fri).  

Freedom House skiljer på demokratier genom electoral- och liberal 

democracy, där liberal democracy (liberal demokrati) även mäter de 

medborgerliga fri- och rättigheterna. En stat som är free räknas alltså som både 

electoral och liberal demokrati, medans vissa partly free stater räknas som 

electoral demokratier, men inte liberala (Puddington 2012:31). Då teorin kring 

den demokratiska freden endast gäller liberala demokratier blir min definition av 

demokrati i denna uppsats densamma som Freedom Houses liberal democracy. 
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5 Staten och suveränitet 

Då denna uppsats bland annat utgår ifrån teorin kring demokratiska freden ska jag 

här definiera vad en stat är och vad det innebär när en stat är suverän. Detta är 

viktiga delar att definiera då teorin kring demokratiska freden utgår ifrån att 

staterna som befinner sig i krig mot varandra ska vara suveräna. 

5.1 Staten 

En stat, ofta synonym med ett land eller en nation, definieras i Rod Hague och 

Martin Harrops bok Comparavive government and politics som "en politisk 

gemenskap formad av en territoriell befolkning underkastad en regering". Staten 

är en unik institution som står över alla andra organisationer i samhället (Hauge & 

Harrop 2010:14). NE.se menar att en stat är ett landområde med gemensamt styre, 

som inåt reglerar relationerna mellan invånarna och som utåt driver sina intressen 

gentemot andra stater i det internationella systemet (NE.se). 

5.2 Suveränitet 

Det brukar sägas att det idag finns runt 194 självständiga, eller suveräna, stater i 

världen. Av dessa är 193 medlemmar i FN, det land som inte är medlem är 

Vatikanstaten som endast har en status som observatör (UN.org). Men vad är det 

som avgör att ett land räknas som suveränt eller inte? 

Hauge och Harrop skriver att suveränitet är den ultimata auktoriteten i 

samhället. Suveränen, i detta fall staten, ska vara den högsta och slutgiltiga 

beslutsfattaren inom ett samhälle. Suveränitet delas in i intern respektive extern 

suveränitet, vilka båda behövs ifall en stat ska räknas som suverän. Intern 

suveränitet behandlar maktmonopolet inom ett territorium. Om en stat har extern 

suveränitet är staten tillåts delta samt är en accepterad medlem i det internationella 

systemet. En suverän stat är alltså en stat som har maktmonopol inom sitt 

territorium, samt är en erkänd deltagare inom det internationella systemet (Hauge 

& Harrop 2010:15). 

En suverän stat ska även inte erkänna någon annan högra makt än sin egen. 

Med andra ord ska en suverän stat inte erkänna att någon annan stat eller 

organisation har makt över staten. Detta har gjort att stater runt om i världen gett 

upp delar av sin suveränitet till förmån för ökat internationellt samarbete genom 

exempelvis Förenta Nationerna. För att stat ska räknas som suverän måste staten, 
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som nämnts tidigare, vara erkänd internationellt. Det finns emellertid ingen regel 

som säger hur många redan internationellt erkända stater som ska erkänna en stat 

för att staten ska räknas som suverän. Detta gör att det idag finns stater som ligger 

i en zon mellan suveränitet och icke-suveränitet, exempelvis Kosovo som 

förklarades självständigt från Serbien 2008, men som haft svårt att få erkännande 

internationellt (Hauge & Harrop 2010:14-15).  
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6 Krig 

6.1 Vad är ett krig? 

Vad är egentligen ett krig, och när råder det ett krigstillstånd? Detta är frågor som 

diskuterats flitligt hos forskare. En vanlig definition är att krig är "en öppen, 

organiserad, avsiktlig, vidsträckt väpnad konflikt mellan två eller flera grupper 

som är politiskt självständiga eller gör anspråk på politisk självständighet". 

Definieras krig på detta sätt inkluderas både mellanstatliga krig och inbördeskrig 

(Reitberger s. 246).  

En av historiens ledande krigsteoretiker är den preussiska generalen Carl von 

Clausewitz, född 1780 och död 1831. I sitt bokverk Vom Kriege (Om kriget), som 

gavs ut postumt av sin fru efter hans död, diskuterar Clausewitz vad ett krig är. 

Han behandlar även anfallsplaner, försvarsplaner, krigets natur med mera. 

Clauzewits syfte var att nå fram till en djupare förståelse av kriget, och till hjälp 

hade han sina egna krigserfarenheter (Johansson 2006:27). Han var bland annat 

med om Preussens nederlag mot Napoleon 1806, han var i rysk tjänst 1812-1815, 

och blev preussisk general 1818 och chef för Allgemeine Kriegsschule, den 

preussiska militärakademin, i Berlin (Johansson 2006:25). 

Clausewitz menar att "kriget är en akt av våld för att tvinga motståndaren att 

uppfylla vår vilja". "Våldet", menar Clausewitz, "är medlet och att påtvinga 

fienden vår vilja är syftet". Den grundläggande fråga Clausewitz ställer i Vom 

Kriege är "vad är krig?". Svaret på denna fråga blir hans sedermera kända citat 

"krig är en fortsättning på politiken med andra medel" (Johansson 2006:29). 

6.1.1 Correlation of War (CoW) 

Databasen Correlation of War klassificerar ett krig som en konflikt där antalet 

dödsoffer på grund av stridigheter uppnåtts till minst 1000 under de senaste tolv 

månaderna. För att ett krig ska klassificeras som mellanstatligt ska kriget vara 

mellan minst två stater som är medlemmar i det globala systemet. För att en stat 

ska räknas som deltagare i kriget ska staten råkat ut för minst 100 dödsoffer på 

grund av stridigheter eller ha minst 1000 beväpnad personal som är engagerade i 

striderna (CoW Inter-state War Data V. 3.0). Då jag använder mig av CoW i min 

analys använder jag mig således även av CoWs definition av krig. 
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6.1.2 Krigsteori 

 

Det finns ett antal teorier kring varför stater går i krig mot varandra. Några av 

dem är aktuella i denna uppsats, vilka jag kommer ta upp här. 

Antalet mellanstatliga krig har minskat de senaste 50 åren, samtidigt som 

antalet konflikter i stort har ökat. Det gäller dels konflikter mellan stater, som inte 

är så stora att de kan kallas för krig, men även konflikter inom stater. David P. 

Barash och Charles P. Webel menar i sin bok Peace and Conflict Studies att en 

stat som har en väpnad konflikt inom staten inte är lika benägen att gå i krig, då 

staten har fullt upp att bekämpa den väpnade konflikten (Barash & Webel 

2008:258-260). Under det Irak-Iranska kriget 1980-88 hade emellertid Irak en 

väpnad konflikt inom staten, där kurderna i norr låg i gerillakrig mot den irakiska 

regimen under Saddam Hussein. Kurderna var militärt och ekonomiskt stödda av 

Iran, vilket ledde till att Irak gick i mellanstatligt krig med Iran, trots Irak hade en 

väpnad konflikt inom sina gränser (Johnson 2010:146-150). 

En annan orsak till att konflikterna har ökat men krigen minskat är det som 

skedde 1989 och början av 1990-talet, nämligen östblockets- och 

Warszawapaktens fall. Värden innan 1989 var en bipolär värld där USA och 

Sovjet var de två stora supermakterna, och stora delar av världen höll på den ena 

eller andra sidan. Ett krig mellan stater riskerade därför att dra in många fler stater 

i kriget, eller till och med riskera ett kärvapenkrig. Denna bipolära världsordning 

gav därför en stabilitet i världen. Kalla krigets slut genomförde därför en stor 

förändring i världsordningen när Sovjetunionen föll samman och Warszawapakten 

upplöstes. NATO är fortfarande aktivt och EU har byggts ut, men trotts det finns 

inte samma ordning i dagens multipolära värld, som den ordning som fanns under 

kalla kriget (Michael, 2008:72).  

Men då antalet mellanstatliga krig sedan andra världskriget har minskat, gäller 

inte detsamma för andelen stater som befinner sig i krig. Som vi ser i graf 1 har 

andelen stater som befunnit sig i mellanstatliga krig gått ganska mycket upp och 

ner. 
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 Graf 1. Andelen stater i krig 

 

Det vi även kan se i graf 1 är att i början av 50-talet var uppemot 20% av världens stater i 

krig. Detta var även de åren Koreakriget höll på. Andra toppar är slutet av 60-talet och början 

av 70-talet, då krigen i Sydostasien var i full gång. Senaste året en större andel stater var i krig 

var 1999, då bland annat Kargilkriget och Kosovokriget var igång.  
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7 Demokratiska- och liberala freden 

Nedan kommer teorin om den demokratiska freden tas upp. Först kommer en 

redovisning kring teorins uppkomst, och därefter följer en djupare redovisning om 

teorin, dess olika synvinklar samt olika alternativa förklaringar till den 

demokratiska fredsteorin. 

7.1 Immanuel Kant och republikanska freden 

Teorin kring den demokratiska har sitt ursprung i den teori som till stor del föddes 

av filosofen Immanuel Kant, född 1724 i Köningsberg i Preussen. Kant menade 

att republikanska stater går inte i krig mot andra republikanska stater.  Orsaken till 

detta, menade Kant, är de republikanska institutionerna som en republikansk stat 

är uppbyggd av. Dessa institutioner är främst ett representativt styrelseskick, 

medborgerliga friheter (civil liberties) och rättstatsprincipen samt maktfördelning 

(Danilovic & Clare s. 397).   

Kant menade att hos en republikansk stat kan folket rösta mot krig. Gör folket 

detta måste de styrande i staten uppfylla folkets vilja, eftersom ledarna inte har 

befogenheterna att dra ut staten i krig utan folkets godkännande. Enväldiga 

härskare, såsom kungar eller kejsare, kan emellertid enkelt föra sin stat i krig mot 

en annan stat, vare sig folket vill det eller ej. Många exempel på detta har skett 

genom historien. Fredrik den store drog ut sitt Preussen i krig mot det 

habsburgska imperiet över Schlesien 1740, och Saddam Hussein drog ut sitt Irak i 

krig när man invaderade Kuwait 1990 (Nye Jr. & Welch 2011:67).     

7.2 Demokratiska freden 

Trotts att teorin om den republikanska freden föddes för över två århundraden 

sedan är teorin än idag grundet för teorin om den demokratiska freden. Teorin 

säger att liberala demokratier går inte i krig mot andra liberala demokratier. De 

flesta forskare är idag överrens att teorin kring den demokratiska freden stämmer, 

men anledningen till att den stämmer är mer omtvistad (Nye Jr. & Welch 

2011:66). Anledningen till att liberala demokratier inte går i krig mot varandra 

sägs vara att ledarna hos den demokratiska staten är beroende av vad opinionen 

tycker om ett eventuellt krig. Normerna hos en demokrati gör att opinionen inte 

anser det är etniskt korrekt att gå i krig mot en annan liberal demokrati (Dunne 

2008:112). Eftersom ledarna i en demokrati är valda av- och representerar- folket, 
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måste folket åtminstone i krigets början stödja att staten går i krig. Ledarna i en 

demokratisk stat kan inte gå ut i krig om inte folket vill det. Detta betyder 

emellertid inte att folket i en demokrati alltid röstar mot ett krig. Det finns många 

tillfällen i historien då folket har pressat staten att gå i krig. 1898 drog den 

amerikanska presidenten William McKinley motvilligt in USA i det spansk-

amerikanska kriget efter påtryckningar från de amerikanska väljarna. Även när 

USA gick in i Irak 2003 visade opinionsmätningar på att väljarna stödde en 

invasion. Kongressen visade också sitt stöd för invasionen genom att en 

omröstning. När kriget började gå sämre vände emellertid opinionssiffrorna (Nye 

Jr. & Welch 2011:67). Det ska emellertid noteras att teorin om den demokratiska 

freden endast gäller stater som räknas som liberala demokratier.       

7.2.1 Dyadiska vs monadiska fredsteorin 

 

Teorin kring den demokratiska freden brukar delas in i två underteorier: den 

dyadiska respektive den monadiska freden. Den dyadiska freden är den klassiska 

demokratiska fredsteorin som säger att demokratiska stater inte krigar mot 

varandra. Den demokratiska fredsteorin menar emellertid att bara för att 

demokratiska stater inte krigar mot varandra betyder det inte att de är fredliga av 

sig. Thomas Risse menar att demokratier i högre grad skapar sina vänner och 

fiender, att man i högre grad skapar en "vi" och "dem" i utrikespolitiken (Hough 

2008:46-47). 

Den monadiska fredsteorin går ett steg längre och menar att demokratier i sig 

är mer vänliga i sin utrikespolitik än icke-demokratiska stater. 

7.3 Liberala freden 

Teorin kring den liberala freden används som alternativ förklaring till den 

demokratiska freden. Teorin menar att det inte är demokratin i sig som gör att 

demokratiska stater inte krigar mot varandra, utan orsaken är andra faktorer.  

En faktor till fred mellan stater (inte bara demokratier) menar liberala freden 

kan vara en mer social förklaring, nämligen personliga kontakter. Teorin menar 

att transnationella kontakter, såsom affärsfolk, studenter och turister ger en ökad 

förståelse mellan två eller fler länder. Vad som likväl talar emot denna faktor är 

att Europa i början av 1900-talet hade omfattande kontakter i form av bankirer, 

aristokrater och föreningstjänstemän. De flesta av Europas statsöverhuvuden var 

vid denna tid släkt med varandra, då Europas statsöverhuvuden oftast var 

kungligheter. Detta hindrade emellertid inte Europas stater att 1914 gå i krig mot 

varandra i vad som senare skulle bli känt som första världskriget (Nye Jr. & 

Welch 2011:64).   

Peter Hough menar i sin bok Understanding global security att det kanske inte 

är demokratin i sig som är nyklen till fred, utan att det skulle vara någon form av 
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kulturell tillhörighet som är nyklen. Han menar att det är större sannolikhet att två 

auktoritära stater har vänliga och fredliga relationer mellan varandra, än att en 

demokrati och en auktoritär stat skulle ha det (Hough 2008:47).        

Andra forskare menar idag att det inte är demokratin i sig som är anledningen 

till att demokratiska stater inte krigar mot varandra, orsaken menar de ligger 

istället i ekonomin. Tim Dunne skriver i boken The globalization of world politics 

att rika stater har mer att förlora, eller mindre att vinna, i att engagera sig i 

konflikter än fattigare auktoritära stater. Rika stater menar Dunne tenderar även 

att driva handel, och det är osannolikt att två rika länder som driver handel med 

varandra skulle gå i krig med varandra (Dunne 2008:112). Joseph S. Nye Jr och 

David A. Welch menar emellertid i sin bok Att förstå internationella konflikter att 

rika stater ofta har gått i krig mot varandra. Både i första och andra världskriget 

slogs rika stater mot varandra. På ena sidan i båda krigen stod den ekonomiska 

stormakten Tyskland, och på den andra stod rika stater som Storbritannien, 

Frankrike och USA (Nye Jr. & Welch 2011:67). En annan skola inom denna 

ekonomiska fredsteori menar att stater som har en stark ekonomisk tillväxt drar 

sig för att gå i krig mot andra stater. 

Liberaler menar även att den ökade interdependensen i samhället kan vara en 

faktor till att stater inte krigar lika mycket med varandra. Ordet interdependens är 

ursprungligen hämtad från nationalekonomin och betyder ungefär ömsesidigt 

beroende (NE.se). Ökad interdependens i världen betyder alltså att världens stater 

blivit mer beroende av varandra, genom exempelvis handel och ekonomin. Den 

ökande interdependensen har gjort att antalet internationella organisationer har 

ökat de senaste 50 åren. Organisationer som är till för att bevara samt öka 

interdependensen i världen (Russett 1995:25).     

7.4 Kritik och påstådda undantag till den 

demokratiska freden 

Det har riktats en del kritik mot teorin kring den demokratiska freden. Kritiken 

handlar främst om definitionen av demokrati eller definitionen av krig. Joanne 

Gowa menar i sin bok "Ballots and bullets: the elusive democratic peace" att det 

inte gått tillräckligt långt tid för att effektivt kunna undersöka om det finns en 

demokratisk fred. I den analys Gowa gör i artikeln finner hon bevis för att den 

demokratiska freden är insignifikant för åren före 1939 (Gowa 1999:216). Gowa 

menar att insignifikansen före 1939 beror på att det inte existerade så många 

demokratier i världen förens efter andra världskriget.    

Måttet på demokrati har även varierat genom historien, vilket gör att stater 

som förr räknades som demokratier inte gör det idag. I Ido Orens artikel "The 

Subjectivity of the Democratic Peace: Changing U.S Perceptions of Imperial 

Germany" skriver Orren att demokratiska stater ofta omtolkar andra staters 

regimtyp om den demokratiska staten hamnar i konflikt med andra stater, även 

ifall dessa andra stater skulle vara demokratier. Orren tar i sin artikel upp 
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exemplet med det kejserliga Tyskland, som i början av 1900-talet klassificerades 

som en demokrati av västvärlden. När Tyskland åren före 1914 började komma i 

konflikt med Storbritannien och Frankrike började dessa två länder successivt 

klassificera Tyskland som en auktoritär stat, trots Tyskland inte genomgått någon 

förändring av regimen (Oren 1995). Detta går hand i hand med det jag nämnde 

tidigare som Hough tog upp, att demokratier i större utsträckning skapar sina 

fiender. 

Bruce Russett tar i sin bok Grasping the Democratic Peace upp en del krig 

som kritiker till den demokratiska freden hävdar varit krig mellan demokratier. 

Två exempel är 1812 års kring mellan USA och Storbritannien, samt Finland mot 

de allierade under andra världskriget. I fallet 1812 års krig menar Russett att 

Storbritannien inte kan räknas som en demokrati, då landet vid detta tillfälle 

saknade några av de institutioner som behövs för att räknas som en demokrati 

(Russett 1995:16). 

I Finlands fall  menar Russett att de allierades krigsförklaring mot Finland 

endast var symbolisk, då Finland stod på Tysklands sida i kriget mot 

Sovjetunionen. Inga krigshandlingar har rapporterats mellan de allierade och 

Finland (Russett 1995:18). 
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8 Analys 

För att empiriskt undersöka hur teorierna förhåller sig till verkligheten testar jag 

min data med genom en tidsserieanalys. Min data ställs i statistikprogrammet 

SPSS, och regressionen utförs i statistikprogrammet Eviews. 

8.1 Beroende variabeln 

Analysen jag gör har för avsikt att undersöka vilken av teorierna demokratiska 

freden eller ekonomiska freden som stämmer bäst överrens med hur krigisk 

världen är. Som beroende variabel har jag därför en variabel som jag döpt till War 

Variabeln är utarbetad genom databasen Correlation of War som listar vilka 

länder som befunnit sig i krig från början av 1800-talet till 2010. Det antal länder 

som befunnit sig i krig det givna året divideras sedan med det antal självständiga 

stater för det samma år, detta för att få ut en procentsats som visar hur stor procent 

av världens stater som befinner sig i krig det givna året. För att få fram det antal 

stater som räknas som självständiga har jag själv fått sammanställa en lista med 

hjälp av fyra böcker: Sven Skovmands Bonniers Världshistoria 2006, Bonniers 

Historiska Atlas 1999, Bo Pederbys Libers Historiska Atlas 2003 samt Fia 

Nordströms Världshistorisk Atlas, vilka tillsammans innehåller den information 

som behövs för att sammanställa de självständiga staterna för de år som min 

analys sträcker sig över.   

8.2 Oberoende variablerna 

Som oberoende variabeln använder jag mig av Dem, som mäter andelen 

demokratiska stater i världen för det givna året. Variabeln består av Freedom 

Houses mätningar av andelen demokratiska stater i världen för det givna året. 

Denna information finns att hämta hos Freedom Houses årsrapport "Freedom in 

the world 2012", där en stat i denna uppsats räknas som demokrati när den har 

statusen som free hos freedom House. "Freedom in the World 2012" mäter 

emellertid endast demokrati från 1972 till 2011. För åren innan 1972 använder jag 

mig utav databasen Quality of Government (QoG), som innefattar data från 

Freedom House från 1946 till och med 2010. Jag räknar ihop de stater som hos 

QoG-databasen har status som free (som QoG tagit från Freedom House). 

Resultaten dividerar jag med det antal stater som räknades som självständiga för 

det givna året, vilka jag hämtar från den lista jag nämner ovan. Min 
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demokrativariabel använder sig alltså av en procentsats som säger hur 

demokratisk värden är för det givna året. 

 Variabeln BNP_Index är ett index av BNP per capita, vars data jag hämtat 

från Earth Policy Institute. Denna data har jag själv gjort om till ett index, där 

1946 är basåret. 

Variabeln Struk är en dummyvariabel som är kodad 0 för åren till och med 

1989, och 1 för åren 1990 och framåt. Denna variabel är till för att symbolisera 

den förändring i världsordningen som uppstod efter kalla krigets slut. 

Variabeln Org mäter antalet internationella organisationer. Data till denna 

variabel är hämtad från Central Intelligence Agency (CIA). 

Den sista variabeln är Conf, vilken är uppbyggd på samma sätt som min 

beroende variabel war. Med andra ord mäter konfliktvariabeln andelen stater i 

världen som har en väpnad konflikt inom gränserna för det givna året. Denna 

variabel är, liksom variabeln war, hämtad från QoG-databasen.   

8.3 Feltest för regressionen 

Nedan följer de test jag gör för att på så sätt kunna korrigera min data för att få till 

en så bra och tillförlitlig regression som möjligt. Till testen utgår jag från Joakim 

Westerlunds bok Introduktion till ekonometri, och alla test köra via 

statistikprogrammet Eviews.  

Som test kommer jag använda mig av Gauss-Markov teoremets fem 

antaganden. Vid uppfyllandet av dessa fem antaganden kommer jag kunna få fram 

en optimal estimator som bäst skattar den data jag arbetar med. Uppfylls dessa test 

kommer min modell anses vara bäst linjärt väntevärdesriktig, eller Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE) (Westerlund 2005:96).  

I tabellen nedan sammanfattas de test jag kommer använda mig av. Tabellen 

är hämtad från min b-uppsats Ekonomiska sanktioner, ett tveeggat svärd?. 

 

Test Typ av test Förkasta, förkasta ej 

H0 

RESET-test Uppfylla antagande 1 

och 2 

Förkasta ej H0 

White's-test Uppfylla antagande 3 Förkasta ej H0 

Durbin Watson-test Uppfylla antagande 4 Ingen positiv 

autokorrelation 

Multikolinjäritet Uppfylla antagande 5                   - 

(Tabell 2. Sammanfattning av test) (Heljetorp & Ramos 2011:25) 
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8.3.1 RESET-test 

Regression specification error test, även kallad RESET-test testar förekomsten av 

felaktigt utelämnande variabler och/eller att regressionsfunktionen i populationen 

skiljer sig från den jag antagit gälla (Westerlund 2005:158). Jag testar följande 

hypotes:  

 

H0: γ = 0 mot H1: γ ≠ 0 

 

Om RESET-testet är godkänt, och alltså antagande 1 och 2 är uppfyllda, söker ska 

jag inte kunns förkasta H0. Testet är dubbelsidigt, vilket innebär att på en 

signifikansnivå på 5% ska mitt värde vara större än 0,025. 

 
 

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.317942  58  0.7517  

F-statistic  0.101087 (1, 58)  0.7517  

Likelihood ratio  0.113189  1  0.7365  
     
     

 

(Tabell 3. RESET-test) 

 

Som syns i tabellen är värdet (0,7517) större än 0,025, vilket innebär att jag inte 

kan förkasta min nollhypotes. Antaganden 1 och 2 är därmed uppfyllda. 

8.3.2 White's-test 

White's test används för att kontrollera om min estimator lider av 

heteroskedasticitet eller om den är homoskedastisk. Lider estimatorn av 

heteroskedasticitet innebär det att variansen för mina observationer inte är 

konstanta över tiden, utan sprider sig vid olika perioder. 

Vid test för heteroskedasticitet ställs följande hypotes upp: 

 

H0: Homoskedasticitet mot H1: Heteroskedasticitet 

 

Testet är dubbelsidigt vilket innebär att för att jag inte ska lida av 

heteroskedasticitet ska jag inte kunna förkasta nollhypotesen. Med en 

signifikansnivå på 5% innebär det att jag söker ett värde högre än 0,025. 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 4.878480     Prob. F(2,62) 0.0108 

Obs*R-squared 8.838201     Prob. Chi-Square(2) 0.0120 

Scaled explained SS 23.84018     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 
     
     

(Tabell 4. White's test) 
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Då mitt värde (0,0108) ligger innanför det kritiska värdet på 0,025 förkastas 

nollhypotesen att jag har homoskedasticitet. Med andra ord lider min regression 

av heteroskedasticitet och måste korrigeras.  

8.3.3 Durbin Watson-test  

Durbin Watson-testet testar förekomsten av autokorrealtion hos min data. 

Autokorrealtion förekommer när variablerna i datan inte är oberoende av 

varandra. Förekomsten av autokorrelation är vanligt i tidsseriadata, då exempelvis 

en stats BNP i viss mån beror på BNP:n för det föregående året. Genom ett 

Durbin Watson-test testar jag huruvida positiv autokorrelation förekommer hos 

min data, vilket är den vanigaste typen av autokorrelation. Hypotesen som ställs 

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

första ordningen AR(1).  

 

H0: ρ=0 mot H1: ρ>0 
 
 

Dependent Variable: WAR   

Included observations: 65   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.736039 0.419218 -1.755741 0.0843 

BNP_INDE 0.818935 0.391182 2.093489 0.0406 

DEM -0.188733 0.174950 -1.078783 0.2851 

CONF -0.006487 0.140046 -0.046321 0.9632 

ORG -0.000313 0.002852 -0.109691 0.9130 

STRUC 0.008488 0.027134 0.312830 0.7555 
     
     R-squared 0.222167 

F-statistic 3.370354     Durbin-Watson stat 1.220989 

Prob(F-statistic) 0.009586    
     
     

 

(Tabell 5. Durbin Watson test) 

 

Westerlund skriver i sin bok att: "...är DW-statistikan ungefär lika med 2 

under nollhypotesen saknas autokorrelation och ungefär lika med 0 under 

alternativhypotesen finns positiv autokorrelation." 

Ett allmänt godkänt värde för DW är ett värde på minst 1,5. Då mitt värde 

ligger på 1,22 lider min modell av autokorrelation och måste därför korrigeras. 
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8.3.4 Multikolinjäritet 

I en regression med flera oberoende variabler finns det risk för multikolinjärietet. 

Multikolinjäritet är när två variabler beror av varandra på ett osystematiskt sätt. 

Risken är då att två variabler säger ungefär samma sak, och det blir då svårt att 

urskilja vilken av variablerna som orsakar vad hor den beroende variabeln 

(Westerlund 2005:159). 

Ett sätt att kontrollera variablerna för multikolinjäritet är genom att ställa upp 

de oberoende variablerna i en så kallad korrelationsmatris. Detta görs väldigt 

enkelt i SPSS.  

 

 

 Dem BNP 

_index 

Struc Org Conf Lagwar 

Dem 1 -0,356 0,716 0,533 0,111 -0,387 

BNP  

_index 

-0,356 1 -0,350 -0,559 -0,181 -0,421 

Struc 0,716 -0,350 1 0,467 0,251 -0,345 

Org 0,533 -0,559 0,467 1 0,167 -0,235 

Conf 0,111 -0,181 0,251 0,167 1 -0,312 

Lagwar -0,387 -0,421 -0,345 -0,235 -0,312 1 

(Tabell 6. Multikoljäritets test) 

 

Om korrelationen mellan två variabler är över 0,8 bör man vidta åtgärder 

(Westerlund 2005:160). Tabell 6 visar emellertid att regressionen inte lider av 

multikolonjäritet, då alla variabler har en korrelation på under 0,8. Jag behöver 

därför ej heller korrigera för multikoljäritet. 

8.4 Korrigering 

Som märktes tidigare verkar min modell lida av heteroskedasticitet och måste 

därför korrigeras för att min data ska bli tillförlitlig. När jag korrigerat för 

heteroskedasticitet kommer min estimator vara BLUE (best linear unbaised 

estimator), eller på svenska - bäst linjär väntevärdesriktig (Westerlund 2005:96). 

8.4.1 Autokorrelation 

Ett sätt att korrigera för autokorrelation är att lagga den beroende variabeln och 

kära den laggade variabeln som oberoende variabel. För att lagga min oberoende 

variabel (war) skriver jag in genr lagwar = war(t-1) i Eviews kommandofält. Den 
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nya laggade variabeln kör jag sedan, som jag nämnde ovan, som oberoende 

variabel. Den korrigerade regressionen ser ut som följande: 
 
 

Dependent Variable: WAR   

Included observations: 64 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.724795 0.456645 -1.587217 0.1180 

LAGWAR 0.411329 0.119578 3.439854 0.0011 

BNP_INDE 0.750092 0.419566 1.787779 0.0791 

DEM -0.058434 0.164642 -0.354916 0.7240 

CONF 0.101218 0.131998 0.766817 0.4464 

ORG -0.000687 0.003234 -0.212488 0.8325 

STRUC -0.000924 0.025052 -0.036882 0.9707 
     
     R-squared 0.659986 

F-statistic 5.343427     Durbin-Watson stat 2.066179 

Prob(F-statistic) 0.000197    
     
     

 

(Tabell 7. Korrigering av autokorrelation) 

 

I tabell X kan vi se att det nya Durbin Watson-värdet ligger ganska exakt på 

2,0. Regressionen lider alltså inte längre av autokorrelation. 

8.4.2 Heteroskedasticitet 

Det finns lite olika sätt för hur man kan korrigera sin data när den lider av 

heteroskedasticitet, vissa mer komplicerade än andra. Det sätt jag kommer 

korrigera för heteroskedasticitet är emellertid väldigt enkelt, men brukar trots det 

vara tillräckligt för att få bukt med sin heteroskedasticitet.  

När jag specificerar ekvationen i Eviews trycker jag på options, och i rutan 

Coefficient Covariance Matrix väljer jag White. Detta brukar som sagt räcka för 

att få bukt med sin heteroskedasticitet (sfu.ca).    
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8.5 Resultat 

Dependent Variable: WAR   

Included observations: 64 after adjustments  

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.724795 0.381649 -1.899112 0.0626 

LAGWAR 0.411329 0.201568 2.040643 0.0459 

BNP_INDE -0.750092 0.359234 -2.088029 0.0413 

DEM -0.058434 0.155040 -0.376896 0.7077 

CONF -0.143076 0.136644 -2.247076 0.0399 

ORG 0.000687 0.004205 0.163409 0.8708 

STRUC -0.000924 0.019785 -0.046700 0.9629 
     
     R-squared 0.689986 

F-statistic 5.343427     Durbin-Watson stat 2.066179 

Prob(F-statistic) 0.000197    
     
     

 

(Tabell 8. Resultat) 

 

Nu när min modell uppfyller GM:s fem antaganden anses min modell vara BLUE 

samt ha hög validitet. 

Som syns i tabell 8 är BNP indexet signifikant, 0,0413<0,05. Det betyder att 

när BNP indexet ökar med en enhet ökar andelen stater som befinner sig i 

mellanstatliga krig. Variablerna demokrati, organisationer samt struktur är inte 

signifikanta, det betyder emellertid inte att de inte har någon påverkan på andelen 

stater som befinner sig i krig. Det betyder att utifrån den data jag har är 

variablerna inte tillräckligt tillförlitliga för att ge resultat i min undersökning. 

Variabeln konflikter är dock också signifikant, vilket gör att när andelen stater 

som har någon form av konflikt inom staten ökar, minskar andelen stater som 

befinner sig i mellanstatliga krig.  

I regressionen kan man även se att R
2
 ligger på nästan 0,69. Runt 69% av 

andelen stater som befinner sig i mellanstatliga krig beror alltså på de variabler 

jag har med i undersökningen. 
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9 Slutsats och diskussion 

Utifrån teorin om den demokratiska freden, samt alternativteorier till den 

demokratiska freden har jag i denna uppsats undersökt vad andelen demokratiska 

stater har för påverkan på hur krigisk världen är. Det har alltså handlat om en 

undersökning på världsnivå. Jag har i min uppsats inte kunnat finna något stöd åt 

att en mer demokratisk värld skulle leda till färre mellanstatliga krig, utifrån det 

datamaterial jag använt mig av. Däremot finner jag ett samband mellan välfärd 

(BNP per capita) och hur krigisk världen är, där en ökning av välfärd, i form av en 

ökning i BNP per capita, leder till att färre av världens stater befinner sig i krig.  

Min uppsats finner även stöd åt att andelen stater med väpnad konflikt leder 

till att färre stater befinner sig i krig. Vad detta skulle bero på är emellertid svårare 

att svara på. Kan det vara som så att stater som har en väpnad konflikt inom sina 

gränser är mindra benägna att gå ut i krig? Man kan i så fall tänka sig att 

regimen/staten har fullt upp med att bekämpa upprorsmakarna, och kan därför inte 

lägga sina resurser på annat håll. Kriget mellan Irak och Iran 1980-88 är 

emellertid ett motbevis till denna teori, men det kriget kanske bara är ett undantag 

som bevisar motsatsen. Bara för att en stat men en väpnad konflikt inom sina 

gränser skulle vara mindre benägen att gå ut i krig, betyder det inte att staten 

aldrig kommer gå i krig då den har en väpnad konflikt inom gränserna. 

Förutom demokratin finner min uppsats inte heller något stöd åt ett samband 

mellan hur krigisk världen är och den skillnad i världsordning som uppstod efter 

kalla krigets slut. Uppsatsen finner även inget stöd åt samband mellan hur krigisk 

världen är och antalet mellanstatliga organisationer. Notera dock, precis som jag 

skrivit tidigare, att bara för uppsatsen inte finner stöd åt samband mellan dessa 

variabler betyder det inte att det inte existerar något samband. Utifrån den data jag 

har testat finner jag inget samband. Med bättre specificerad data, samt större 

tidsram, skulle man kunna få mer tillförlitliga resultat, och kanske finna samband 

mellan hur krigisk världen är och de variabler jag inte fann något samband för. 

Jag har med denna uppsats visat att demokrati kanske inte är orsaken, eller i alla 

fall inte den enda orsaken, till hur krigisk världen är.  

 Ett intressant omvänt problemområde som uppkommit under mitt arbetes 

gång är att se på krigs effekter på demokratin i världen, men det lämnar jag för 

framtida forskning att undersöka. Om det inte redan har gjorts vill säga. 
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