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Abstract 

I slutet av 80-talet talet sker en förändring i det rådande politiska systemet i Mongoliet. Efter 

Sovjetunionens fall och efter ca 80 år av kommunistiskt styre, beslutar Mongoliet om att anta 

en ny demokratisk konstitution i landet. Sovjetunionen hade länge haft en god relation med 

landet men i samband med att Sovjetunionen föll behövde det fattiga Mongoliet söka stöd 

någon annanstans. Uppsatsen behandlar demokratiseringen i Mongoliet utifrån Stephen 

Levitsky och Lucan A. Ways teori om internationella påtryckningar - linkages och leverages - 

samt påverkan dessa två dimensioner har på demokratiseringen i olika länder. Teorin har inte 

prövats på Mongoliet tidigare, vilket gav oss en anledning till att pröva den på landet. 

Mongoliet, likt bl.a. Vitryssland, Ukraina m.fl. styrdes från Moskva, men trots att landet inte 

uppfyller de optimala förhållandena för teorin, demokratiserades landet. Landet hade hög 

leverage, men väldigt låg linkage. För att förklara demokratiseringen i Mongoliet söker vi oss 

därför till en annan statsvetare som tillför ett nytt koncept till teorin, Jakob Tolstrup. Tolstrup 

presenterar portväktareliten som kan förklara varför landet demokratiserats trots att landet 

’endast’ har låg linkage och hög leverage, när teorin säger att det krävs en hög nivå av både 

linkage och leverage. 
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1. Inledning 

Mongoliet, landet mellan kommunistiska Sovjetunionen och diktaturen Kina beslutade att, efter 

ca 80 år av kommunistiskt styre, skifta det rådande politiska systemet till demokrati. Efter 

månader av fridfulla demonstrationer ledda av bl.a. det nybildade Democratic Union of 

Mongolia, gav landets sittande regering vika och ställde upp i det kommande öppna och fria 

valet. 

2006 presenterade statsvetarna Steven Levitsky, professor i statsvetenskap vid Harvard 

University, och Lucan A. Way, professor i statsvetenskap vid University of Toronto, ett nytt 

sätt att se på den internationella faktorers påverkan på demokratisering. Denna teori kommer 

till stor del att vara det teoretiska ramverk (se del 2.2) som vår uppsats utgår ifrån och bygger 

på. Teorin har använts av professorerna Levitsky och Way på flertalet länder (se Levitsky & 

Way 2006, 2010) där de använt sig av teorin för att förklara demokratiseringen i ett flertal länder 

efter kalla kriget och det med goda resultat. Vi presenterar nedan vår uppsats och den  

undersökning som svarar på hur väl vi anser denna teori kan förklara demokratiseringen i 

Mongoliet utifrån den empiri vi funnit.  

1.1 Fallbeskrivning 

År 1911 startade en revolution i Kina. Mongoliet, som tidigare varit en del av Kina, ville inte 

längre vara en del av Kina och förklarade sig således självständigt under den religiöse ledaren 

Bogdo Gegen med Ulaanbaatar som huvudstad. Kina accepterade självständigheten 1915 men 

försökte trots det åter ockupera Mongoliet år 1919. Kineserna besegrades dock av den ryske 

generalen Roman von Ungern-Sternberg och i samarbete med den sovjetiska Röda armén 

lyckades mongoliska revolutionära enheter besegra ockupanterna och en provisorisk regering 

under Bogdo Gegen upprättades återigen. När Bogdo Gegen senare dog utropades den 

kommunistiska Mongoliska folkrepubliken med Chorloogjin Tjojbalsan som ledare. Det 

vänskapsavtal som ingåtts redan 1921 med Sovjetunionen innebar att utvecklingen i Mongoliet 

fortsatt gick enligt Moskvas riktlinjer. Socialisering genomfördes och en stalinistiskt färgad 

personkult av Tjojbalsan infördes (Nationalencyklopedin). 



 

 2 

Den politiska omorganiseringen i Sovjetunionen 1989 till följd av murens fall ledde till 

stora demonstrationer även i Mongoliet och politiska förändringar tvingades fram 1990. 

Ledningen för kommunistpartiet i landet avgick och ställde sedan upp i det kommande valet. 

Parlamentet (Chural) fick mer makt, politiska partier legaliserades och Punsalmaagjin Otjirbat 

utsågs till landets president. De första fria valen hölls i juli 1990, och MFRP 

(Kommunistpartiet) återtog makten med en majoritet av platserna i parlamentet. 1992 vann åter 

MFRP och trots växande socialt och ekonomiskt missnöje fick partiet hela 70 av 76 platser i 

det nybildade parlamentet Chural. En ny författning antogs i januari 1992 och samma år 

lämnade de sista sovjetiska trupperna mongoliskt territorium (Nationalencyklopedin). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt arbete syftar till att utföra en undersökning med hjälp av forskarna Steven Levitsky och 

Lucan Way, som i sin vetenskapliga artikel Linkage versus Leverage: Rethinking the 

International Dimension of Regime Change bidrar till att skapa en ny dimension till vilken roll 

det internationella samfundet och dess institutioner har för demokratiseringen i olika länder. 

Levtisky & Way är inte först med att påpeka olika former av externt inflytande, däribland 

diffusion, förespråkandet av västerländsk demokrati, multinationell villkorlig hjälp och 

liknande, dock menar de att dessa inte haft en konsistent effekt på demokratiseringen, utan har 

istället fungerat olika effektivt i olika regioner. Empiri visar på att externt inflytande haft större 

effekt i Centraleuropa och Latinamerika än i Afrika och Ostasien samt f.d. Sovjetunionen 

(Levitsky & Way 2006, s.379) Levitsky och Way presenterar dock ett nytt teoretiskt ramverk 

för hur demokratisering kan förstås och förklaras ur ett internationellt perspektiv med fokus på 

externt inflytande och påtryckningar.  

Intresset för vårt arbete grundar sig i att Mongoliet är ett land som demokratiserats trots 

att det inte uppfyller faktorer som vanligtvis anses vara gynnsamma för att driva på en 

demokratisering i ett land. Mongoliet är inte geografiskt nära en konsoliderad demokrati, landet 

undergick sin demokratisering i en ekonomisk kris och landets historiska ekonomiska 

utveckling är väldigt låg (Fritz 2008, s 765). 

Syftet med vår studie är att testa förklaringsförmågan i Levitsky & Ways teori på 

Mongoliet utifrån de två dimensioner som teorin menar är viktiga för en demokratisering: 

linkage och leverage. Vår hypotes är att, eftersom Mongoliet motsäger sig många gynnsamma 

faktorer, kan teorin ha svårigheter med att förklara demokratiseringsprocessen i landet, men är 



 

 3 

trots det inte mindre intressant att pröva. Dessutom är fallet som vi har valt, Mongoliet, tidigare 

inte prövat av Levitsky & Way, vilket lämnar oss en möjlighet att bidra till forskningsområdet 

genom att göra den här studien. Vi tror oss dessutom kunna föra en intressant diskussion om 

varför teorin kan eller inte kan förklara demokratiseringen i Mongoliet. 

Ur detta följer två frågeställningar som vi ämnar att söka svar på: Kan vi förklara 

demokratiseringen av Mongoliet utifrån Levitsky och Ways teori om linkage och leverage? För 

att komma fram till en intressant diskussion om teorin kan förklara demokratiseringen behöver 

vi även svara på frågan demokratiserades Mongoliet?  
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2. Metod och teori 

2.1 Metod och material 

Vi har valt att göra en teoriprövande fallstudie. Vi valde att göra en teoriprövande studie då 

syften med uppsatsen bland annat är inomvetenskaplig, eller mer precist att applicera teorin på 

ett nytt empiriskt material, i det här fallet. Detta gör vi som nämnts ovan genom en fallstudie. 

Det finns goda argument emot fallstudier, så som att de inte är generaliserande, i och med att 

urvalet inte nödvändigtvis är representativt, eller att det är för litet (Esaiasson et al 2012, s.159). 

Detta kan dock elimineras delvis då vi arbetar intersubjektivt. Vi använder samma variabel och 

analysverktyg som i diskursen, vilket gör studien kumulativ och jämförbar med de länder som 

redan blivit analyserats (Ibid, s.20). Med andra ord kan vi säga att denna uppsats är en fallstudie 

om den ses isolerat ifrån andra studier, men om man sätter den i sitt sammanhang blir den 

jämförande, på så vis att våra resultat kan jämföras med det tidigare forskare kommit fram till. 

I och med att detta är en teoriprövande studie så är självklart Mongoliet inte ett slumpartat 

urval, utan har skett genom dels strategiskt urval och dels inomvetenskapligt motiverat (se 1.2). 

Vår ursprungstanke var att Mongoliet var ett fall med ogynnsamma förutsättningar för teorin. 

Alltså att Mongoliet demokratiserats trots att det kanske inte är vad teorin skulle förutse (Ibid 

s.163). Viktigt att påpeka är att under arbetets gång visade sig Mongoliet vara ett mindre 

extremt ogynnsamt fall. Vi anser dock fortfarande att Mongoliet är ett intressant land att studera 

då det fortfarande är ett ogynnsamt fall till viss del, och att vi inte hittar ett annat fall som är 

lika ogynnsamt och samtidigt inte studerat i diskursen.  

 

Materialet som vi har att tillgå är dessvärre inte mäkta, men det material vi använder oss av är 

till stor del forskning om Mongoliet som berör demokratisering eller områden som är av 

fundamental vikt för teorin i vårt fall. Användandet av vardagstidningsartiklar hålls till ett 

minimum då dessa ofta kan vara missvisande eller driva sin egen sorts agenda, och som senare 

i texten förklaras, är heller inte svenska och engelska artiklar om Mongoliet vid slutet av 1980-

talet direkt överflödiga. 
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2.2 Teori 

Levitsky och Ways teori berör externa/internationella påtryckningar på demokratisering och 

utgår från två olika dimensioner: Västerländskt leverage, som behandlar till vilken grad 

regimen i en icke-demokrati är känslig/sårbar för externt demokratiskt tryck, och linkage till 

väst, eller hur starka banden till väst är (ekonomiskt, politiskt, socialt och organisatoriskt), eller 

genom vilka gränsöverskridande flöden (handel, investeringar, människor och kommunikation) 

mellan särskilda länder och USA, EU och/eller västerländska multilaterala institutioner 

(Levitsky, Way 2006 s 379). Både leverage och linkage gör det svårare icke-demokratier att 

fritt göra vad de vill, men påverkar icke-demokratierna på olika sätt (ibid s 382). 

2.2.1 Leverage 

Med leverage menas den auktoritära regimens sårbarhet mot externt demokratiseringtryck. 

Sådana påtryckningar kan påvisas på olika sätt t.ex. genom positiva villkor (till exempel EU-

medlemskap) och negativa/straffande sanktioner (minskning av bistånd, handelssanktioner), 

och diplomatiska kriser. Hur stark/svag eller vilken nivå (högt/lågt) av leverage beror på länders 

styrka och storlek. En svag stat med en biståndsberoende ekonomi är mer sårbar situation 

gentemot externa påtryckningar än ett större land med en stark militär och/eller ekonomisk makt 

(så som Kina, Indien och Ryssland) (Levitsky & Way 2006, s.382–383).  

Leverage kan begränsas genom två faktorer: Den ena är om det finns en regional makt, 

en så kallad svart riddare, som erbjuder ekonomiskt, militärt och/eller diplomatiskt stöd, vilket 

underminerar det västerländska inflytandet. Den andra faktorn som begränsar leverage, är om 

det finns olika länder som tävlar om intressen. I länder där det finns viktiga (ofta ekonomiska) 

intressen, kan den icke-demokratiska regeringen använda sig själv för att minska västerländskt 

leverage. Vid en sådan situation kan det leda till ett utfall där västerländska länder delar sin 

förhållning gentemot den icke-demokratiska staten vilket i sig minskar deras möjlighet att 

utföra effektiva straffsanktioner (Levitsky & Way 2006, s.383; 2010, s.41). 

Stater som under det kalla kriget var svaga, biståndsberoende och strategiskt oviktiga var 

sannolikt utsatta för leverage-påtryckningar, och i länder som inte ”rättade sig” led av stora 

konsekvenser (Levitsky & Way 2006, s.383). Västerländska makter har dock inte varit 

konsekventa med sitt användande av leverage vilket lett till att många autokrater kommit undan 

sanktioner. Dessutom har den internationella övervakningen inte alltid varit tillräckligt 
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omfattande för att påtvinga införandet av hela det ”demokratiska paketet”, vilket lett till icke-

demokratier ofta kommit undan med minimala reformer, så som att hålla val men utan att främja 

civila friheter (Ibid.).  

2.2.2 Linkage 

Linkage definieras som densiteten av band och flöden över gränser mellan ett särskilt land och 

USA, EU eller västerländskt dominerade multilaterala institutioner. Linkage delas upp i sex 

dimensioner: Ekonomisk, mellanstatligt, teknokratiskt, socialt, informations- och 

civilsamhälles-linkage (Levitsky & Way 2010, s 43-44). Genom att ett land har linkage till EU 

eller USA ökar detta sannolikheten för att maktmissbruk blir nyheter i Väst. Följden blir att det 

uppstår reaktioner som gör att omvärlden (väst) måste reagera, vilket leder till att väst skapar 

påtryckningar i landet (Levtisky & Way 2006, s.384). Ett exempel på detta är i Serbien där USA 

och EU år 2000 hjälpte till med att finansiera självständiga media, oppositionen och 

finansierade stora kampanjer som syftade till att få folk att gå och rösta för att få ner Milosevics 

regering (Levitsky & Way 2006, s.385). 

 Linkage förstärker effekten av leverage (ibid s 386). Det måste dock finnas både linkage 

och leverage för att en demokratisering ska fungera.  

Den viktigaste källan av linkage är geografisk position. Länder som är geografiskt nära 

USA eller EU (så som Latinamerika och Centraleuropa) tenderar ha starka ekonomiska band, 

mer mellanstatlig kontakt, större flöde av människor, organisationer och information som 

korsar gränserna (Levitsky & Way 2010 s.44). Att ha en elit som studerar i Väst är även en 

viktig linkage då de får tillgång till västerländska idéer om bl.a. demokrati. 

Även företag och organisationer med koppling till väst har en påverkan. Stark ekonomisk 

linkage ökar antalet företag som påverkas av förändringar inom handel och investeringar, och 

därmed blir dessa intresserade av demokratiska normer och även förespråkare för detta (Ibid.).  

2.2.3. Effekten av leverage och linkage 

Olika nivåer av linkage och leverage krävs för att förstå olika utfall av internationella 

påtryckningar för demokratisering. Kombinationer av leverage och linkage skapar olika externa 

miljöer. Där både leverage och linkage är högt kan internationella faktorer vara avgörande för 

en demokratisering även i länder den inhemska miljön inte är tillåtande. Där leverage och 
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linkage är lågt, är inhemska faktorer mer sannolika att dominera över en ’push’ för 

demokratisering (Levitsky & Way 2006, s 386).  

Där linkage och leverage är högt, så som i stora delar av Centraleuropa och i 

Latinamerika, är externt demokratiseringstryck konsekvent och intensivt. I en sådan situation 

det mer sannolikt att regimens missbruk drar åt sig internationell uppmärksamhet som sätter 

igång straffåtgärder. Detta leder till att den auktoritära regimen sannolikt inte kommer att 

överleva, eftersom oppositionen i auktoritära stater ofta har nära samarbeten med väst. Linkage 

mellan länder lämnar mer permanenta avtryck, medan leverage kanske ofta är centrerat kring 

att framtvinga ett val, vilket resulterar i att fallet av en icke-demokratisk stat ofta slutar i en 

demokratisering. Där det finns starka band mellan länder och en sorts villkor eller rädsla för 

repressalier, militärt intrång eller minskning av bistånd förklarar nivåer av hög leverage och 

linkage att det finns en stor sannolikhet för demokratisering, även i de länder som inte har 

inhemska förhållanden för detta (Ibid, s.387).  

Där linkage är högt men leverage är relativt lågt, kommer externt demokratiseringtryck 

att vara diffust, indirekt och seglivat, men ändå påtagligt. Trots att det inte finns ett direkt externt 

tryck, möter den auktoritära staten intensiv granskning från internationella media och 

transnationella människliga-rättigheter-nätverk. På grund av att oppositionen ofta har en 

linkage till väst, och på grund av naturen av de permanenta linkagebaserade påtryckningarna, 

ökar det sannolikheten för att en framtida överlämning av makt resulterar i en demokratisering 

och inte bara i ett skifte av maktinnehavare (ibid s 387–388). 

Där leverage är högt men linkage lågt, kommer internationella demokratiserings-

påtryckningar att vara periodiska och delvis effektiva. I en kontext där det finns en sårbarhet 

mot ett högt externt tryck, blir det svårt för auktoritära stater att upprätthålla det rådande 

statsskicket. Stater som misslyckas att följa minimala internationella standarder med respekt 

för val och mänskliga rättigheter kan komma att drabbas av sanktioner eller nedskärningar av 

bistånd. Ledarna i landet kommer undan sanktioner och stannar kvar i maktposition genom att 

kombinera internationellt accepterade val, dock med begränsningar av civila rättigheter och en 

orättvis politisk spelplan. Även när ledarna faller så garanterar det inte att regimer 

demokratiseras. På grund av en avsaknad av stark linkage, slutar internationellt tryck ofta efter 

att ett val hålls, vilket kan tillåta regeringen att missbruka demokratiska normer till en låg 

kostnad. Trots att en hög leverage/låg linkage-nivå kan underminera en fullskalig auktoritärism, 

skapar det inte en lovande miljö för demokratisering. I detta fallet kräver demokratisering en 

stark inhemsk ’push’ (ibid s 388). 
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Slutligen, där både linkage och leverage är låga är det internationella demokratingstrycket 

minimalt. I en sådan kontext kan gravt maktmissbruk inte lyckas anskaffa sig internationella 

reaktioner, och även om straffåtgärder tas, är det inte sannolikt att dessa har en påtaglig effekt. 

Detta ger den styrande makten stort utrymmet att upprätthålla en auktoritär stat. I dessa fall är 

alla förändringar inom landet beroende av inhemska faktorer. Fallet av den auktoritära makten 

och en demokratisering kommer därför behöva en mycket starkare ’push’ än i de scenarion som 

ovan nämnts (Ibid.). 

 Hög linkage Låg linkage 

Hög 

leverage 

Konsistent och effektivt 

demokratiseringstryck 

Periodiskt och begränsat 

demokratingstryck 

Låg 

leverage 

Konsistent, men diffust och 

indirekt demokratiseringstryck 

Svagt externt 

demokratiseringstryck 

Tabell 1 Hur variationer i linkage och leverage formar externt tryck för demokratisering (Levitsky 

& Way 2006, s 388) 

2.3 Fördelar med teorin  

Levitsky & Way beskriver hur deras undersökningsdesign har fördelar genom att exempelvis 

tillåta intensiva fallstudier, vilket ökar graden av validitet för mätningarna. Istället för att förlita 

sig på befintliga dataset som inte var designade att mäta ”competitive authoritariansm”, eller 

proxyvariabler vars mätbarhets validitet ofta är ifrågasatt, utvecklade Levitsky & Way ett 

mätset som preciserar deras koncept. Deras metod tillåter en maximering av mätningens 

validitet medan den tillåter en standardisering, något som enligt författarna, ofta saknas i 

kvalitativa studier (Ibid.).  

2.4 Kritik av J. Tolstrup 

Jakob Tolstrup (2013), docent vid Århus universitet, kritiserar Levitsky & Ways teori då 

Tolstrup anser att teorin inte ger några verktyg åt att analysera en ytterligare viktig faktor, 

”gatekeeper elites” (portväktarelit) och denna elits ställningstagande och påverkan. 
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Denna portväktarelit är viktigare än vad Levitsky & Way ger utrymme för i sin teori och 

Tolstrup menar på att denna elit direkt kan påverka kapaciteten eller styrkan som externa 

faktorer och aktörer kan ha över ett visst land. 

Det finns tre olika typer av portväktarelit som har möjlighet att påverka. Det finns den 

politiska, ekonomiska och civilsamhälleiga eliten men det är inte alltid vem som är vad. Den 

ekonomiska eliten kanske ofta har nära band till regeringen i landet och civilsamhälleseliten 

slutar ofta upp i ett parti. Inom den politiska eliten finns det också en skillnad på den sittande 

styrande eliten och den oppositionella eliten. Den ekonomiska eliten definieras som ledarna för 

de största förtagen i landet och civilsamhällseliten är ledarna av de största icke-statliga 

organisationerna (NGO:er) i landet.  

Det är portväktareliten som skapar förutsättningarna för relationer mellan länder och på 

så sätt även linkages (Tolstrup 2013, s.721). Linkages påverkas när stora företag själva söker 

stöd utomlands och bestämmer vilka länder de ska exportera varor till och vilka som de ska 

köpa av. Den ekonomiska eliten är ute efter en vinstmaximering och letar ständigt efter 

lösningar som ger stor vinst till minsta möjliga kostnad och risk. Eliten försämrar linkage med 

en aktör och bygger upp banden med en annan om det visar sig vara lönsamt. Den ekonomiska 

eliten försöker exportera till vilket land de än kan få en vinst ur, oavsett om det ökar sårbarheten 

för den egna staten. Genom att oppositions- och civilsamhällseliten söker finansiellt stöd 

utomlands för att kunna driva kampanjer som styrker deras organisatoriska struktur, och kanske 

till och med etablera egna mediekanaler. De kan även skapa kontakter med andras stater för att 

undgå de officiella kanalerna i landet. Civilsamhällets elit fungerar på ett liknande vis som den 

ekonomiska eliten då de försöker utöka och pådriva organisationens intresse (Ibid, s.723). 

En annan kritiks punkt som Tolstrup nämner är att Levtisky och Way inte är bra på att 

förklara skillnaderna o olika nivåer av densiteten av linkage (Tolstrup 2013, s.720). De pratar 

om linkage som beroende av geografi och historia och är att linkages därför är mindre 

anpassningsbara till snabb och kortsiktig policymanipulation. Teorin är för fokuserad på 

externa aktörer, men inte på interna strukturer och aktörer. Detta är det som Tolstrup menar kan 

vara, och ofta är, avgörande för demokratiseringen i ett land. Tolstrup sig av bl.a. Ukraina och 

Vitryssland som förklaring för vad han menar. Båda länderna hade tillsynes liknande inhemska 

faktorer, båda hade stöd från Ryssland, vilket minskade deras leveragenivå, men ändå 

demokratiserades Ukraina, och inte Vitryssland. För att förklara detta måste man, enligt 

Tolstrup, titta på eliten i landet.  
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3. Begrepp och operationaliseringar 

Nedan presenteras de begrepp som är av central betydelse för vårt arbete. Undertill finns 

även de(n) indikator/er som visar hur vi använder oss av dessa för att definiera ordet i 

fråga. 

3.1 Demokrati:  

Begreppet har varit ett väldigt omtvistat begrepp som gått från både ha en negativ innebörd, till 

att vara en typ av honnörsord (Ekman et al s.20). Den demokratimodell vi kommer att utgå ifrån 

är den som Joseph Schumpeters la grunden för med sin klassiska definition från verket 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942). Där den demokratiska metoden definieras som 

ett institutionellt arrangemang för politiska beslut, där den politiska eliten får makt att besluta 

genom en fri tävlan om folkets röster (Ibid.). I en demokrati är medborgaren inte mer berättigad 

än rättigheten än att rösta fram en regering inom vissa angivna tidsintervaller. Denna lägger i 

sin tur grunden för flera forskare bl.a. Huntington (1991) och Lipset (1959; 1981) som behövde 

ett begrepp som gick att operationalisera för att göra mätbart i empiriska studier (Ekman et al 

s.21). En liknande definition av demokrati använder sig även Levitsky & Way utav och 

beskriver demokratiserade länder som länder med fria val och skyddade civila rättigheter. 

(Levitsky & Way 2006, s.389) 

Operationell indikator: Fria val, skyddade civila rättigheter 

3.2 Demokratisering:  

Med demokratisering ses en fullständig regimförändringsprocess, vilken innefattar början till 

slutet för den icke-demokratiska regimens övergångsfas samt befästandet av en ny demokratisk 

regim. En genomförd demokratisering innefattar alltså en liberalisering, transition och 

konsolidering (Ekman, Linde & Sedelius 2014, s.18). Med liberalisering menas en minskning 

av det politiska förtrycket och en ökning av civila fri- och rättigheter inom en icke-demokratisk 
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regim. En transition till demokrati betyder regimförändring från en tidigare politisk icke-

demokratisk regim. Demokratins konsolidering handlar om den nya demokratiska regimens 

institutionalisering och fördjupning (Ekman et al 2014 s 19). 

Operationell indikator: Övergång från icke-demokratiskt statsskick till ett demokratiskt 

statsskick 

3.3 Hur mäts västerländsk leverage? 

Enligt Levitsky & Way (2010) så finns det tre nivåer av “leverage” väst kan ha gentemot ett 

land (372-373). Dessa är “låg”, “medium” och “hög” nivå av leverage. Ju lägre nivå, desto 

mindre inflytande har väst över landet. Nedan presenterar vi vad som utgår de olika nivåerna 

av leverage. Det vi kan utläsa från Levitsky & Ways prövningar av teorin är att medel och låg 

nivå ofta sammanfogas som låg/medel nivå och hög nivå är ofta för sig. 

Variabel och indikator 

Låg leverage Indikator 

Stor ekonomi Landet har en BNP som överstiger 100$ miljarder dollar i 

1995-års priser 

Betydande 

oljeproducent 

Landet producerar åtminstone mer än en miljon fat råolja i 

snitt per dag 

Kärnvapenkapacitet Landet innehar och kan använda sig av kärnvapen 

Låg leverage betyder att väst har ytterst litet/obefintligt externt inflytande 

Medel leverage Indikator 

Medelmåttig 

ekonomi 

Lander har en BNP mellan 50$ och 100$ miljarder i 1995-

års priser. 

Mindre betydande 

oljeproducent 

Landet producerar mellan 200 000 och en miljon fat råolja 

i snitt per dag. 

Säkerhetspolitisk 

faktor 

Att det i landet finns ett säkerhetspolitiskt dilemma för 

USA eller EU 

Assistans av en “svart 

riddare” 

Landet får bilateral hjälp på minst en procent av BNP. 

Majoriteten av den ska ges av ett militärt eller ekonomiskt 

mäktigt land förutom EU eller USA. Med mäktig militär makt 

menas att den “svarta riddaren” spenderar mer än $10 miljarder 
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på militären, medan ekonomiskt mäktig definieras som $10 000 

BNP per capita 

Medel leverage-nivå innebär att chanserna för att väst ska kunna påverka är begränsade 

 

Högt leverage Indikator 

Uppfyller inget annat 

kriterium 

Stämmer inte in på något kriterium som krävs för att 

klassas som låg eller medium leverage 

 

För att västerländska makter ska ha medel leverage gentemot landet krävs att åtminstone 

ett av dessa kriterier uppfylls, men att ingen av de kriterierna för lågt leverage uppfylls 

(Levitsky & Way 2010, s.372–373). Det räcker att uppfylla ett kriterium för medel för att 

leverage ska klassas på medel-nivå. Varje variabel kan ta ett utav två värden, ”uppfyller” eller 

”uppfyller inte”. 

3.4 Hur mäts linkage till väst? 

Linkage definieras som densiteten av band och flöden över gränser mellan ett särskilt land och 

USA, EU eller västerländskt dominerade multilaterala institutioner. Linkage består av sex 

dimensioner. 

- Ekonomisk linkage inkluderar handel, investeringar och lån mellan EU/USA och landet i fråga. 

- Mellanstatlig linkage inkluderar diplomatiska och militära band till västerländska regimer samt 

deltagande i allianser, fördrag och internationella organisationer som är under västerländsk 

styrning.  

- Teknokratiskt linkage, eller andelen av ett lands elit som är utbildad i väst och/eller har 

professionella band till västerländska universitet eller väst-ledda multilaterala institutioner 

- Socialt linkage, eller flödet av människor över gränsen, inkluderar turism, immigration och 

flyktingar  

Informationslinkage inkluderar flödet av information via telekommunikation, 

internetanslutning och mängden västerländska media 

- Transnationellt civilsamhälls-linkage inkluderar lokala band till väst-baserade NGOs 

och religiösa grupper (Levitsky & Way 2010, s 43-44). 
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Varje variabel tar värdet ’låg nivå’ eller ’hög nivå’. Levitsky & Way presenterar inga 

direkta kriterier över hur alla dessa värdesätts. Därför jämför vi med ett land som fått lågt värde 

av Levitsky & Way, för att se om Mongoliet är jämförbart (och får således samma värde) eller 

om det skiljer sig markant, och får således högt värde istället. Vi tänker intuitivt att om 

majoriteten av dimensionerna hamnar på en låg nivå, drar vi slutsatsen att landet har låg linkage 

till väst. Den geografiska närheten, som Levitsky & Way anser vara den viktigaste källan av 

linkage, kommer att även att ha avgörande roll för bestämningen av vilken nivå av linkage 

Mongoliet hade till väst. 
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4. Analys och diskussion 

I denna del presenterar vi demokratiseringen i Mongoliet varpå vi analyserar teorin genom en 

prövning på vårt fall, Mongoliet. Demokratiseringen och det politiska systemet i landet är 

viktiga att förstå för att möjliggöra en slutsats huruvida Mongoliet faktiskt är en demokrati eller 

inte. Analyskapitlet avslutas med en diskussion kring huruvida vi kan se en koppling mellan 

linkage- och leverage-påtryckningar på Mongoliet, och landets demokratisering. 

 

4.1 Mongoliets demokratisering 

Verena Fritz menar att Mongoliet kan ses som en avvikande demokrati på det sättet att landet 

motsäger många antagande om viktiga gynnsamma faktorer vid demokratisering: Mongoliets 

nivåer av ekonomisk utveckling är låga, demokratiseringen har gått hand i hand med djupa 

ekonomiska kriser, det är geografiskt långt från en konsoliderad demokrati, det har ingen 

tidigare historia av demokratisering, och modernisering i form av alfabetisering av språket samt 

att industrialisering skedde sent (Fritz 2008, s.766) Trots att länder geografiskt nära Mongoliet 

hade liknande rådande situation som ovan nämnts, har de istället utvecklats åt det andra hållet, 

Uzbekistan och Turkmenistan är några av de hårdaste auktoritära regimerna och länder som 

Tadzjikistan och Kirgizistan är väldigt instabila (Ibid.). Trots det har Mongoliet sedan 1991 

placerat sig som ett politiskt fritt land i Freedom Houses undersökningar. Mongoliets regering 

har blivit vald av befolkningen och maktens innehavare har även ändrats genom val. Det 

demokratiska systemet i Mongoliet lider dock av problem. Korruption är ett växande problem 

och snabb förändring från relativt jämlikt till högre nivåer av ojämlikhet påverkar 

samhällsstrukturen (Fritz 2008, s.767).  

Fritz (2008, s.767) påstår att undersökningar i landet visar ett ökat stöd för auktoritära 

alternativ och att den mongoliska demokratin kan vara otillräcklig för att utveckla de 

demokratiska förändringarna och kan leda till en tillbakagång i landet. Detta motsäger sig dock 

Oyungerel Tsedevdamba, en parlamentsledamot i Mongoliet, i sin artikel The secret Drving 

force behind mongolia’s successful democracy. Tsedevdamba påstår att enligt Sant Maral 
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Foundation, en undersökande NGO, har 90% av befolkningen varje kvartal uppgett att de inte 

ångrar den demokratiska övergången som landet genomgick 1990 (Tsedevdamba 2016, s.142).  

1990 var Mongoliet ett av de fattigaste kommunistiska länderna med en årlig BNP per 

capita på ca $500. Vid den demokratiska övergången levde en tredjedel av befolkningen som 

nomader och andelen ökade i takt med att många fabriker stängdes och den offentliga sektorn 

minskade (Frtiz 2008, s.767). 1990 hade Mongoliet en befolkning med läskunnighet på 95%, 

en elit- och medelklass som var utbildad i bl.a. Sovjetunionen. Landet utökade sina statliga 

tjänster över det stora, glest befolkade landet; barn av nomader kunde numera gå i skola och 

deras far- och morföräldrar kunde nu få statliga pensioner och trots den lilla BNP:n i landet 

fanns det en svag modernisering (Ibid).  

Det fanns vissa viktiga linkages som visades i demokratiseringen av Central- och 

Östeuropa (Polen, Tjeckien och Ungern) där Mongoliets pro-demokratiska förespråkare 

studerade (Fritz 2008, s.768). Men i det stora hela, var viktiga faktorer, exempelvis: sen 

modernisering, en låg nivå BNP per capita, geografiskt avstånd från utvecklade demokratier, 

egentligen faktorer som ofta visar sig utmynna i auktoritära regimer (Ibid). Den svåra 

ekonomiska situationen som samverkade med början av demokratisering, borde ha gjort 

demokrati som ett styrelseskick i landet icke-populärt. 

Den 10 december 1989 var det demonstrationer på Ungdomstorget i Ulaanbaatar för att 

fira ’International Human Rights Day’ och i syfte att visa upp det nyetablerade, icke-

kommunistiska ’Democratic Union of Mongolia’. Nästan varje söndag fram till slutet av maj 

fortsatte demonstrationerna. Det var en fridfull demonstration, ingen som dog, inga fönster som 

gick sönder och inte ens ett slagsmål som bröt ut (Tsedevdamba 2016, s.141–142)  

Demokratiseringen i Mongoliet berodde enligt Fritz (2008) på tre nyckelfaktorer. En av 

nyckelfaktorerna var att Mongoliet var beroende av bistånd och extern hjälp hade därmed stora 

konsekvenser. Mongoliet hade stort behov av hjälp från Sovjetunionen, och i samband med att 

sovjet föll fick landet söka sig till andra källor. I slutet av 1980 fick Mongoliet några av de 

högsta nivåerna av extern hjälp räknat i per-capita-termer, mer än $ 300 per capita årligen av 

Sovjet. (Fritz 2008, s. 768). Diplomatiska relationer med USA, som hade förhandlats under en 

period, etablerades tidigt 1987. Den andra faktorn var konstellationen av Mongoliets politiska 

elit. På grund av en liten befolkning (1989 2,4 miljoner) hade landet en liten och personligt 

sammankopplad elit som hade studerat i centrala Östeuropa och i Sovjetunionen och kom 

tillbaka med idéer om pro-demokratiska politiska reformer. Mongoliets kommunistparti 

(MPRP) som hade styrt landet sedan 1920, delades inifrån in till ett antal olika pro-reform och 

konservativa grupper. (Fritz 2008, s.769). Den tredje faktorn var avsaknaden av hinder mot 
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demokratiseringen. Staten var fri och självstyrande och i takt med att Sovjets påtryckningar 

minskade kunde landet fortsätta mot en demokratisering. Det fanns heller inga andra rörelser, 

rebeller eller drogkarteller, som har haft en påverkan på demokratisering likt i många andra 

fattiga länder.. Mongoliet hade heller ingen oljeproduktion, gas eller naturresurser som kunde 

vara hinder för demokratiseringen, så som i mellanöstern eller Centralasien. Mongolia är rika 

på mineraler, men detta blev endast attraktivt med resursboomen som började i det nya 

millenniet. Mongoliets kultur har varit väldigt tillåtande, och kvinnor har haft en hög status i 

landet (Fritz 2008, s.769). 

4.1.1 Politiskt system i Mongoliet 

Sedan kommunismens avveckling och demokratins utveckling, finns det idag en tredelning av 

makten i Mongoliet. 1. Parlamentet: ”State Hural” eller Chural, är det högsta organet för 

statsmakt och är den lagstiftande församlingen. Till Chural får medborgare, som i många andra 

demokratier, över 18 år lov att rösta. Ledamöterna sitter i mandatperioder om fyra år. Det är 

parlamentet som godkänner premiärministern och ministrarna i landet. Parlamentets makt 

ligger i att lägga fram motioner, godkänna och stifta om lagar, godkänna den årliga budgeten, 

godkänna utrikes- och inrikespolicyer, deklarera undantagstillstånd och krig samt att ratificera 

internationella fördrag och avtal. (Mongolian Embassy)  

2. Presidenten: Den mongoliska presidenten är statschef, överbefälhavare och ordförande 

i det nationella säkerhetsrådet. Presidenten är den andra högsta auktoriteten i landet efter 

parlamentet. Presidentkandidater kan nomineras av partier som har minst en plats i parlamentet. 

Presidenten väljs av ett absolut-majoritets-val (mer än 50% av alla röster) och sitter i 4 år, under 

ett maximalt antal på två mandatperioder (Mongolian Embassy). Presidentens makt ger honom 

eller henne tillåtelse att föreslå premiärminister (som godkänns av parlamentet), upplösa 

statsråden, föreslå propositioner och har veto-rätt på alla eller delar av lagförslag som 

parlamentet röstar genom. Presidenten godkänner även tillsättningen av domare, utser 

ambassadörer och benådar samt kan ingå internationella fördrag.  

3. Premiärministern i Mongoliet är ledaren för den verkställande makten. 

Premiärministern, tillsammans med vice-premiärministern nomineras av det styrande partiet 

och godkänns av presidenten. Premiärministern är begränsad till att sitta en fyra-års-

mandatperiod. Premiärministern utser statsråden som sedan godkänns av parlamentet. 

Statsråden får sedan tillsätta och avsätta vice-ministrar som Premiärministern och den relevanta 

ministern föreslår. Huvuduppgifterna för statsråden är att implementera lagarna, i samhörighet 
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med de gällande reglerna för ekonomisk, social och kulturell utveckling av Mongoliet 

(Mongolian embassy). 

Mongoliet har fortsatt sin demokratiska resa och har regelbundna val i landet. 

De senaste valen i landet hölls 2013 (Presidentsval) och 2016 (Parlamentsval) 

(OSCE) 

4.2 Analys av Mongoliets leverage 

Mongoliet hade en BNP på $3,831 miljarder år 1991, räknat i 1995 års priser (World Bank; 

FRED). Deflatorn är 62.1 till 1995-års priser från 2016. Vid Mongoliets demokratisering, åren 

runt 1990, producerade landet heller ingen olja (Index Mundi). Detta betyder att Mongoliets 

ekonomiska styrka, i form av oljeproduktion och BNP-nivå, inte var tillräcklig för att leva upp 

till kriteriet om medium eller lågt leverage vid demokratiseringen. 

Sedan den politiska reformen påbörjade i Mongoliet har relationen mellan EU och 

Mongoliet utvecklats positivt (Mongolia & the EU: Political & economic relations), men innan 

demokratiseringen av Mongoliet fanns det inga diplomatiska kontakter mellan EU och 

Mongoliet. De första diplomatiska kontakterna mellan EU och Mongoliet påbörjades 1989, och 

det var även då Mongoliet skickade sin ambassadör till Bryssel (Mongolia & the EU: Important 

Dates for EU and Mongolia Relations), detta var under samma period som demokratiseringen 

av landet påbörjades. Med andra ord fanns det inget som kunde utlösa en diplomatisk kris med 

hårda påtryckningar från EU. Handeln mellan Mongoliet och EU påbörjades inte förrän 1993, 

även det efter att landet redan accepterat en ny demokratisk konstitution och för Mongoliet är 

EU idag en av deras största handelspartners. USA har dock till skillnad från EU haft 

diplomatiska relationer med Mongoliet sedan 1987, två år innan demokratiseringen, och 

Mongoliet anser även att USA är dess tredje viktigaste ’granne’. Mongoliet blev medlem i FN 

redan 1957 (Nationalencyklopedin). Medlemskapet i FN samt de diplomatiska relationerna 

mellan länderna kan ha varit en bidragande faktor för att USA skulle ha hög leverage mot 

Mongoliet. USA har även medverkat i att bistå Mongoliet i dess utveckling mot en 

marknadsorienterad ekonomi (Dept. Of State).  

Mongoliet var fram till slutet av 1980-talet en mottagare av bistånd från den ’svarta 

riddaren’ (se tabell ”medel leverage” i 3.3 för närmare förklaring) Sovjetunionen med 

beräkningar som visar på upp till $ 300 per capita (Fritz 2008, s.768). Mongoliet hade vid 

tidpunkten alltså en väldigt stark regional makt som erbjöd andra former av bistånd vilket 
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påverkade västs leverage över landet. Faber drog även slutsatsen eftersom det sovjetiska 

kapitalet in i Mongoliet minskade, behövde myndigheterna söka efter alternativa källor av 

finansiering i form av bistånd, projektlån från OECD-länder eller genom multilaterala 

finansiella institutioner (Faber 1990, s.420). Mongoliets utrikesminister Gombosuren åkte i 

slutet av 1980 till Europa för att söka bistånd (Fritz 2008, s.772). Data visar på att USA börjat 

tilldela Mongoliet bistånd 1991, redan efter att landet genomgått sin demokratisering (Dept. Of 

state). På senare tid har Mongoliet dock fått bistånd från bl.a. USA, vilket är över medel i 

Östasien-regionen ($ 28 miljoner i Mongoliet, regions-medelnivå $ 4,85 miljoner) (US Foreign 

Aid).  

Den militära makten i Mongoliet var något begränsad under 1980-talet och vidare, där 

MAF (Mongolian Armed Forces) hade runt 10 000 soldater och ungefär 120 000 inaktiva 

reserver. Landet påbörjade nedmontering av de militära styrkorna runt 1989–1990 och flera 

tusen soldater fick lämna armén (Sanders 1990, s.62) Mongoliet har även hävdat att MAF inte 

skulle ha någon chans mot någon av deras grannländer, Kina eller Ryssland, men har trots det 

skyddande av nationen som sitt huvuduppdrag (Global Security). Mongoliet har inte haft någon 

tillgång till kärnvapen (NTI). 

Låg leverage Definition Resultat 

Stor ekonomi Landet har en BNP som 

överstiger 100$ miljarder dollar i 

1995 års priser 

Uppfyller inte 

Betydande 

oljeproducent 

Landet producerar 

åtminstone mer än en miljon fat 

råolja i snitt, per dag 

Uppfyller inte 

Kärnvapenkapacitet Landet innehar och kan 

använda sig av kärnvapen 

Uppfyller inte 

Medel leverage Definition Resultat 

Medelmåttig 

ekonomi 

Lander har en BNP mellan 

50$ och 100$ miljarder i 1995-års 

priser. 

 Uppfyller inte 

Mindre betydande 

oljeproducent 

Landet producerar mellan 

200 000 och en miljon fat råolja i 

snitt, per dag. 

Uppfyller inte 
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Säkerhetspolitisk 

faktor. 

Att det i landet finns ett 

säkerhetspolitiskt dilemma för 

USA eller EU. 

Uppfyller inte 

Assistans av en 

“svart riddare”. 

Landet får bilateral hjälp på 

minst en procent av BNP. 

Majoriteten av den ska ges av ett 

militärt eller ekonomiskt mäktigt 

land (ej EU eller USA). Med 

mäktig militär makt menas att den 

“svarta riddaren” spenderar mer än 

$10 miljarder på militären, och 

ekonomiskt mäktig definieras som 

$10 000 BNP per capita. 

Uppfyller inte 

[Tabell 2.1] Variabler som utgör leverage 

 
Mongoliet uppfyller inte några kriterier för låg eller medelnivå av leverage vid 

demokratiseringen. Västerländskt leverage var, med andra ord, högt. 

4.3 Analys av Mongoliets linkage 

Den geografiska dimensionen som Levitsky & Way beskriver som en av den viktigaste linkagen 

är väldigt låg. Med tanke på att bland annat Ryssland räknas som ett land med låg leverage på 

grund av avståndet till resten av EU, är Mongoliet här inget undantag. Landet har ungefär 6000 

km till den närmsta västerländska huvudstaden (Berlin) och är dessutom positionerat mellan 

både Ryssland och Kina som landets närmsta grannar (Fritz 2008, s.767). Till länder som har 

hög linkage genom dess geografiska placering, hör Slovakien och Mexiko till (Levitsky & Way 

2006, s.390–393) som är geografiskt direkt bredvid EU och USA respektive. Mongoliet har 

dock haft en del pro-demokratiska påtryckare som studerat i Östeuropa (Polen, Tjeckien och 

Ungern) (Fritz 2008, s.768) något som höjer nivån på linkage en aning.  

Mongoliet har tidigare haft goda förbindelser och relationer med Sovjet som bistått med 

hjälp sedan Mongoliet blev kommunistiskt under 1920-talet. Faber (1990) hävdar att under 

början på 1990-talet hade sovjet militärpersonal i Mongoliet och många sovjetiska rådgivare 

och teknisk assistansperson fanns på många mongoliska ministerier och företag. Ekonomisk 

linkage var till väst var svag under denna tid samtidigt som den var stark till Sovjetunionen. 
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76% av Mongoliets exporter gick till sovjetunionen och 86% av importerna kom från 

sovjetunionen (Faber 1990, s. 418). Mongoliet har stora skulder till den sovjetiska regeringen.  

Mongoliet influerades av både Sovjetunionen och de östeuropeiska staterna på olika sätt. 

Perestrojka och glasnost som introducerades av den sovjetiska presidenten/ledaren Mikhail 

Gorbachov hade en stark påverkan på Mongoliets fridfulla demokratiska revolution, som i sin 

tur ledde till att Mongoliet introducerade ett multipartisystem och införandet av en 

marknadsfokuserad ekonomi (Mongolian Consulate). Mongoliet inspirerades av östeuropa av 

befolkningen i länderna och de demonstrationer som uppstod i samband med sovjetunionens 

fall (Faber 1990, s.425). 

Media i Mongoliet var hårt reglerade av den totalitära staten och efter 1970 var den enda 

utländska televisionen som fanns tillgänglig i Mongoliet en återskapning av den sovjetiska Tv-

stationen Orbit (Nielsen 2009, s.21). När landet gick in i sin Perestrojka-period släppte 

regeringen på tyglarna och media fick större friheter i slutet av 1980-talet, men på grund av en 

pågående ekonomisk kris begränsades medias möjligheter (Ibid s.21).  

Turist- och resmöjligheterna 1990 var begränsade, och som resenär kunde man endast 

flyga till Mongoliet genom inflygningar från Moskva eller Peking (Faber 1990, s.420). De 

kommunikativa förbindelserna, det vill säga telefontrafik till utlandet och internetuppkoppling, 

runt demokratiseringsperioden på 1990-talet ter sig vara försumbara. Data över detta är 

bristfällig (Trading Economics).  

På grund av det stängda landet under kommunistperioden, tillsammans med stödet från 

Sovjetunionen, så utgör det en låg nivå av västerländsk linkage, som gjort att väst haft en 

minimal möjlighet till att influera avsevärd Mongoliet. Linkage, den dimensionen som väger 

tyngst av linkage och leverage, är under demokratiseringen låg. 

Linkagevariabler 

Variabel Resultat 

Ekonomisk linkage Låg 

Mellanstatlig linkage Låg 

Teknokratiskt linkage Låg/Medel 

Socialt linkage Låg 

Informationslinkage Låg 

Transnationellt civilsamhällslinkage Låg/saknar värde 

[Tabell 2.2] Resultaten av de olika linkage-dimensionerna som vi har undersökt. 
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4.4 Diskussion och slutsats 

Som vi argumenterat för i föregående avsnitt så finns det en relativt bra förklaringskraft i 

Levitsky och Ways teori vad gäller demokratiseringen i Mongoliet. Mongoliet hamnar på en 

hög nivå av leverage men låg nivå av linkage och karaktäriseras av mycket som Levitsky och 

Way (2006) använder för att förklara problematiken med fallet Zambia. 

Zambia påvisar många av begränsningarna vid avsaknaden av linkage. Som ett av de 

fattigaste och mest biståndsberoende länderna i världen, är Zambia ett tydligt fall av hög 

leverage och på grund av bl.a. dess geografiska avstånd till USA och EU har landet låg linkage 

(Levitsky & Way 2006, s.393–394).   

I bägge fallen finns det gemensamma nämnare som länderna delar, exempelvis att deras 

geografiska avstånd från EU och USA är långt, båda är fattiga och biståndsberoende men trots 

det blev utfallen helt olika. Zambia återgick till att ett icke-demokratiskt statsskick och 

Mongoliet blev en konsoliderad demokrati. Enligt teorin borde det externa 

demokratiseringstrycket vara periodiskt och begränsat utifrån att det var hög leverage men låg 

linkage (se tabell 1). 

Levitsky och Way har betonat att leverage och linkage ofta kan förklara varför ett land 

demokratiseras eller inte utifrån externa aktörers inflytande. Om landet i fråga möter en hög 

nivå av leverage och en låg nivå linkage, så möter det också ett otillräckligt externt tryck på 

demokratisering och landet fanns det inget som visar på att landet bör ha demokratiserats (Se 

tabell 1 för en förklaring av låg linkage i kombination med hög leverage). Dock utesluter 

Levitsky & Way inte möjligheten för en demokratisering, men då anser de att den i så fall är 

beroende av inhemska faktorer. Vilka de inhemska faktorerna är går Levitsky & Way (2006) 

inte in på mycket närmare, men de utesluter inte att dessa kan ha en påverkan (s.396). Den 

pushen som krävs inifrån (se del 2.2.3, effekten av linkage och leverage) borde i detta fallet ha 

varit demonstrationerna som pågick i ett halvår, men huruvida detta räknas som en stark 

inhemsk push är svårt att svara på. I fall där inhemska faktorer inte alls är gynnsamma för en 

demokratisering, kan hårt externt tryck, tillsammans med starka band, ändå framtvinga det. Där 

linkage, den viktigaste dimensionen av de två, är lågt, har de inhemska rådande förhållandena 

mer sannolikhet att dominera (Ibid.). 

Det kan leda oss till slutsatsen att de förklarande variablerna finns att hitta inom landet, 

som bland annat statsvetaren Tolstrup (2013) också menar. 
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Tolstrup tillför ett bra tillägg i debatten om hur linkage och leverage kan påverka genom 

att lägga till en ny faktor, portväktareliten, för att förklara demokratisering i länder. Tolstrup 

menar på att det möjligt att pådriva en demokratisering om landets elit (förutom den dagliga 

styrande makten) vill det. Vi anser att trots låg linkage kan det finnas incitament för ett lands 

elit att driva förändringar och vilja höja graden av integrering med väst då där funnits något 

som eliten kan vinna utav denna integration. Demokratisering kan då ses som ett 

betalningsmedel, eller “entry fee”, för detta. Ett exempel på detta är när utrikesminister 

Gombosuren åkte till Europa för att få söka bistånd, och när USA började tilldela bistånd få år 

efter att landet genomgått sin demokratisering. Biståndet kan ha fungerat som en ”morot” för 

att få landet att demokratiseras, och därmed skapat påtryckningar genom intressen hos eliten. 

Det är alltså inte självklart att en hög grad av linkage orsakar krav på demokratisering, utan kan 

också vara att önskan om högre integration med väst som kan uppfyller elitens intresse och 

leder till demokratiska reformer, som i sin tur leder till högre nivå av linkage. Därmed behöver 

det alltså inte vara flöden av exempelvis ”vanliga” människor som passerar mellan ett visst land 

och EU/USA.  

I fallet Mongoliet anser vi att sovjetunionens kollaps fungerar som en slags formativt 

moment. Trots att Mongoliet hade en nivå av medelleverage, så såg de att Sovjetunionens makt 

försvagades. Sovjetunionen har i vår analys av landet klassificerats som en “svart riddare”. 

Deras stöd minskade västs leverage gentemot Mongoliet avsevärt. När Mongoliet väl började 

tvivla på sovjetunionens kapacitet att ge stöd till landet vände sig landets elit till väst för att 

söka sig till ett nytt etablissemang. Elitens vilja till demokratisering måste alltså inte 

nödvändigtvis kommit ifrån ideologisk övertygelse, eller folkets krav på demokratisering, utan 

kan också se som en entry fee, eller gesture of good will, till att ansluta sig till väst vilket ökade 

graden av linkage. Eftersom teorin säger att linkage är bundet av historia och den geografiska 

kontexten vilket borde göra att snabba demokratiseringar är svåra att förklara, kan Tolstrups 

tillägg om att portväktarelitens möjligheter att påverka, vara en bättre passande modell eller 

teori för Mongoliets demokratisering. 

  

Slutsats 

För att svara på våra frågeställningar kortfattat så anser vi, genom den empiriska data vi har 

utgått ifrån, att Mongoliet har demokratiserats och fortsatt är en demokrati idag. Men, på 

(huvud-)frågan om vi finner en förklaringskraft i Levitsky & Ways (2006;2010) teori, anser vi 

att svaret inte är så enkelt som att endast svara ja eller nej. Däremot anser vi att med tillägget 

om att titta på ytterligare den faktor som Tolstrup (2013) presenterar, att det går att förklara 
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demokratiseringen som ett utfall av biståndsberoendet samt elitens vilja att söka sig till externa 

lösningar när Sovjetunionen föll. Idag mottar Mongoliet en av de högsta biståndsbidragen i 

regionen (per capita) från USA, vilket vi tror är ett resultat eller en följd av demokratiseringen.  
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