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Abstract 
 

Little research has been made about the causes of autocratisation. This report aims to answer 

two research questions: whether countries with high state capacity are more democratic in a 

global perspective and if a reduction in state capacity could explain the autocratisation 

happening in Hungary and Poland. The hypothesis is that high state capacity leads to democratic 

stability. To answer these questions, we made a series of bivariate statistical analyses using 

variables describing level of democracy and level of state capacity. The results show that there 

is a covariance between level of democracy and state capacity among the world’s countries. We 

also found that as state capacity fell in Hungary and Poland, so did the level of democracy. 

However, we found factors other than state capacity which could explain the change in level of 

democracy in a more satisfactory way. The hypothesis is therefore neither verified nor falsified. 
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1 Inledning 
  

När den oberoende organisationen Freedom House år 2018 publicerade sin årliga rapport över 

demokratins status i världen hade den titeln Democracy in Crisis. I rapporten kunde man läsa 

att världens länder, för tolfte året i rad, genomgått en demokratisk tillbakagång. Presidenten för 

organisationen Freedom House, Michael J. Abramowitz, uttryckte i samband med 

publicerandet av rapporten sin oro över det faktum att demokratin runt om i världen står inför 

den största utmaningen på flera decennier. Flera stater, såsom Ungern, Venezuela och Turkiet, 

som var på väg att konsolidera sin demokrati har de senaste åren istället rört sig mot ett mer 

auktoritärt statsskick (Abramowitz 2018). 

  

Liknande tendenser går att se i länder såsom Tunisien som inte lyckats upprätthålla de 

demokratiska ideal som fastslogs efter arabiska våren. Vidare har Myanmar, som under 2017 

påbörjade en etnisk rensning av minoritetsgruppen under namnet Rohingyer, regredierat till ett 

stadie av ett mer auktoritärt styre. De demokratifientliga rösterna återfinns också i allt större 

utsträckning i de etablerade liberala demokratierna i väst. USA och Storbritannien har sedan 

presidentvalet, respektive BREXIT-omröstningen år 2016, präglats av en ökad grad 

polarisering hos allmänheten och inom den politiska apparaten (Abramowitz 2018).   

  

1.1 Problemformulering och syfte 

  

Denna globala utveckling väcker frågor kring vad som föranleder autokratisering och samtidigt 

hur man garderar det etablerade statsskicket för odemokratiska tendenser. Det finns i dagsläget 

ingen tydligt etablerad teoretisk förståelse för de olika fall av demokratisk tillbakagång som 

togs upp ovan. På detta sätt blir denna text relevant utifrån ambitionen att, utifrån tydliga 

avgränsningar och operationaliseringar, utforska denna lucka i den akademiska litteraturen. 

Syftet med rapporten är att undersöka huruvida högre statskapacitet generellt återfinns i länder 

med ett demokratiskt statsskick. Vi analyserar också huruvida fallande statskapacitet kan 

förklara den autokratisering som har präglat länderna Ungern och Polen. 

 

Rapporten kommer på så sätt att ha både en inom- och utomvetenskaplig relevans. Detta 

eftersom ambitionen delvis är att utvärdera det teoretiska antagandet angående statskapacitetens 

betydelse för demokratisk stabilitet och delvis att klargöra vad som föranlett den autokratisering 

som det senaste decenniet har präglat Ungern och Polen. Forskningsproblemet som ligger till 

grund för denna rapport kommer således knyta an till tidigare forskning och samtidigt förankras 

i ett observerat samhällsfenomen. Motiveringen till att utgå från länderna Ungern och Polen 

utvecklas under hypotesrubriken. 

 1.2 Forskningsfrågor  
  

• Är länder med hög statskapacitet också mer demokratiska ur ett globalt perspektiv? 

 

• Kan reducerad statskapacitet förklara autokratiseringen i Ungern och Polen? 
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1.3 Tidigare forskning 
 

Forskning på demokratins status i världen visar att Francis Fukuyama hade fel i sin bok, The 

end of history and the last man från år 1992. I denna bok hävdade han att den liberala 

demokratin var det slutgiltiga stadiet i den mänskliga utvecklingen. Man kan istället, enligt 

bland andra statsvetarna Anna Lührmann och Staffan I. Lindberg, se hur demokratin försvagas 

runt om i världen (Lindberg & Lührman 2019). Det finns en pågående diskussion kring vad 

som föranleder en demokratisering respektive orsakar en autokratisering. Inom komparativ 

forskning har fokus oftast legat på vilka processer som leder till att ett land går från att vara 

auktoritärt till att bli mer demokratiskt (Rothstein 2017 s. 22–25). Det finns inte en lika 

etablerad förståelse för det omvända händelseförloppet, där en demokrati autokratiseras. Den 

utveckling som har präglat flera etablerade demokratier sedan 2005 har dock medfört att detta 

fenomen har blivit ett relevant forskningsområde (Waldner, Lust 2016). 

  

Enligt statsvetarna Ellen Lust och David Waldner bör man förstå auktokratiseringstendenser 

som ett urholkande av de demokratiska institutionernas kvalitet. Denna idé får stöd av 

statsvetaren Nancy Bermeo i hennes artikel On democratic backsliding, från 2016. I denna 

artikel skriver hon att demokratiska och politiska institutioner tappar i effektivitet som ett 

resultat av interna angrepp från aktörer inom statsapparaten. Dessa angrepp kommer från 

folkvalda politikers försök att konsolidera makten kring sin egen person. Resultatet av detta är 

att institutionell legitimitet och integritet undergrävs. På detta sätt menar Bermeo att 

autokratisering påbörjas när den institutionella stabiliteten och effektiviteten försvagas till 

fördel för privata maktintressen (Bermeo 2016). 

  

Enligt Nancy Bermeo är dagens autokratisering dock annorlunda jämfört med tidigare 

förändringsprocesser. Idag är demokratin så normativt inbäddad i den politiska processen 

världen över att statsöverhuvuden döljer autokratiska tendenser bakom en ridå av laglydighet. 

Bermeo använder begreppet promissory coups för att beskriva den process där politiska ledare 

beskriver odemokratiska beslut som en temporär nödvändighet för att lösa en kris som hotar 

landet. När denna kris är avvärjd ska sedan demokratin återställas. Några exempel på när detta 

har inträffat är kupperna i Gambia år 1994, Pakistan år 1999 och Fiji år 2006. I dessa tre länder 

tog det över sex år innan demokratiska val åter hölls. Bermeo hävdar dessutom att begreppet 

executive aggrandizement med fördel kan användas för att beskriva den mer subtila process där 

en folkvald exekutiv försvårar möjligheten för oppositionen och folket att utkräva ansvar. 

Slutligen menar Bermeo att det uppenbara valfusket som präglat utvecklingsländer har ersatts 

av ett mer långtgående strategiskt fokus på att undergräva och manipulera oppositionspartier 

(Bermeo 2016).     

  

Påståendet att de odemokratiska tendenserna som kan noteras idag är svårtolkade får stöd av 

Aziz Huq och Tom Ginsburg. I artikeln, How democratic backsliding happens från 2017, 

resonerar de kring tre faktorer som måste bevaras intakta för att ett land inte ska riskera en 

demokratisk tillbakagång. För det första menar författarna att det måste finnas en valprocess 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Ginsburg
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som ger legitimitet åt statsapparaten. För det andra måste det demokratiska statsskicket vila på 

liberala rättigheter såsom yttrande- och organisationsfrihet för att göra det möjligt att utkräva 

ansvar och driva igenom önskade förändringar. För det tredje, kan demokratin endast fungera i 

ett statsskick fritt från en korrupt byråkrati. Kompromissar man om dessa faktorer kommer 

statsskicket hamna i en nedåtgående spiral mot ett mer auktoritärt styre (Huq & Ginsburg 2017).  

  

Denna förståelse av autokratisering utmanas till viss del av Pippa Norris i artikeln, Is Western 

Democracy Backsliding? Diagnosing the Risks.  I denna artikel från 2017 menar Norris att de 

två viktigaste förklaringarna till en tillbakagång av demokrati är hotet från 

terroristorganisationer och framfarten av populistiska politiska partier. Norris menar också att 

dessa två faktorer relaterar till varandra eftersom populistiska partier bygger sin retorik på att 

utnyttja invånares rädsla för olika hot. Norris illustrerar risken med auktoritära ambitioner och 

användandet av populistisk retorik genom att hänvisa till USA efter Donald Trumps tillträde 

till presidentposten (Norris 2017). Vikten av att studera de politiska landvinningar som har 

gjorts av populistiska grupper stöds av statsvetarna Yascha Mounk och Jordan Kyle i deras 

artikel What Populists Do to Democracies. I denna artikel påvisar författarna att 13 

högerpopulistiska regeringar har valts in i etablerade demokratier sedan 1990. I fem av dessa 

fall har valresultatet följts av att demokratin har gjorts mer instabil. Liknande tendenser 

återfinns i de 15 länder där vänsterpopulistiska partier har valts in. Fem av dessa länder 

undergick ett försvagande av det demokratiska statsskicket efter det populistiska 

maktövertagandet (Mounk & Kyle 2018).   

  

Denna rapport avgränsas till att behandla den teori som läggs fram av författarna Ellen Lust, 

David Waldner och Nancy Bermeo. De lägger som tidigare nämnt fokus på statskapacitetens 

betydelse för autokratiseringsprocesser, något som gör att de lämpar sig väl som akademisk 

utgångspunkt för denna rapport. Det ska dock sägas att populistiska rörelser har varit 

framgångsrika i länderna Polen och Ungern. Norris påstående kan följaktligen visa sig ha stort 

förklaringsvärde, men detta får avgöras av andra studier. 

  

Utöver diskussionen kring autokratisering finns det en utbredd forskning kring hur man kan 

tolka och mäta statskapacitet. Professor Luciana Cingolani skrev 2013 en artikel med namnet, 

The State of State Capacity: a review of concepts, evidence and measures. I denna artikel 

diskuterar Cingolani hur statskapacitet som begrepp ofta används fritt utan att förankras i en 

tydlig teoretisk definition. På detta sätt har begreppet ofta fått tjänstgöra som ett mått på skilda 

fenomen såsom utvecklingsgrad, HDI, ekonomisk tillväxt och effektivitet vid implementering 

av olika politiska beslut. Cingolani hävdar att det inte finns en generisk teoretisk förståelse för 

statskapacitet vilket gör att man i empiriska undersökningar riskerar att exkludera viktiga 

faktorer (Cingolani 2013). 

  

Det finns också ett definitionsproblem där det i litteraturen görs en gränsdragning mellan vad 

som å ena sidan kan ses som statskapacitet och å andra sidan “kvalitet på ett politiskt styre” 

(fritt översatt från engelskans quality of government).  I artikeln Does democracy produce 

quality of government? hävdar dock statsvetarna Nicholas Charron och Victor Lupente att man 
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med fördel kan använda begreppen som synonymer så länge den operativa definitionen är 

konsekvent (Lapunte & Charron 2010). 

  

Det råder dock ingen konsensus kring hur en operationalisering av begreppet bäst görs. Enligt 

författarna Antonio Savoia och Kunal Sen avgörs den operativa förståelsen av det syfta man 

har med en undersökning och vilka metodologiska verktyg som används. I deras artikel gör 

författarna en övergripande indelning mellan: byråkratisk och administrativ kapacitet, rättslig 

kapacitet, infrastrukturell kapacitet, finansiell kapacitet och slutligen militär kapacitet. Vilken 

indikator på statskapacitet som lämpar sig bäst beror sedan på vad som ska undersökas (Savoia 

& Sen 2011). Vi redogör för de tolkningar som har gjorts i denna rapport under rubriken 

Operativa och teoretiska utgångspunkter.      

 

1.4 Hypotes 
 

Vår hypotes är att det finns en samvariation mellan hög statskapacitet och demokratisk 

stabilitet. Detta motiveras med hänvisning till rapporten Unwelcome Change: Coming to Terms 

with Democratic Backsliding, av Ellen Lust och David Waldner. Vi förväntar oss att hög 

statskapacitet, givet definitionen som administrativ och byråkratisk effektivitet, generellt 

återfinns i mer demokratiska stater. Dessutom förväntar vi oss också att denna samvariation 

gäller där minskad statskapacitet också leder till att destabilisera ett demokratiskt statsskick. 

Valet av Ungern och Polen som de huvudsakliga analysenheterna motiveras med hänvisning 

till den tydliga auokratisering som de båda länderna har undergått, sett utifrån tillgänglig 

statistik. Detta gör att dessa länder lämpar sig väl som analytisk utgångspunkt utifrån syftet med 

denna rapport. Utöver dessa två länder inkluderar vi även Estland och Moldavien. Detta görs 

för att neutralisera potentiella regionsspecifika faktorer som påverkar graden av demokrati i 

Östeuropa. De regionsspecifika faktorerna analyseras som alternativa förklaringar vilka 

presenteras i metoddelen. 

  

Valet att lägga det empiriska fokuset på de fyra länderna har gjorts med vetskap om att 

hypotesen rörande sambandet (minskad statskapacitet leder till autokratisering) inte 

nödvändigtvis behöver gälla på globala nivå, även om det visar sig stämma i det urval av länder 

som gjorts i denna text. Hade vi istället utgått från exempelvis Venezuela och Myanmar hade 

resultatet i denna rapport potentiellt varit annorlunda på grund av de kulturella och historiska 

omständigheter som präglar dessa länder. 
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2 Operativa och teoretiska utgångspunkter 
  

Rapporten utgår från det teoretiska antagande som görs av Ellen Lust och David Waldner 

angående statskapacitet. Författarna hävdar att man kan isolera delar av en stats administrativa 

och byråkratiska kapacitet för att avgöra hur väl den fungerar i relation till den rådande graden 

av demokratisk stabilitet (Waldner & Lust 2018). Målet är att undersöka hur väl en sådan teori 

stämmer utifrån ett globalt och regionalt perspektiv. Vi redogör i följande rubriker för den 

teoretiska och operativa förståelsen vi har för de centrala begreppen i denna rapport.  

  

   

2.1 Statskapacitet 
 

Statskapacitet är ett av de viktigaste begreppen i denna rapport. Begreppet åsyftar i denna text 

ett mått på effektivitet vid implementering av beslut, frånvaro av korruption och förmåga att 

fatta trovärdiga och anpassade policybeslut. Vår förståelse tar således avstamp i det som av 

Antonio Savoia och Kunal definierades som byråkratisk och administrativ kapacitet. Detta 

teoretiska val låter oss studera en specifik del av statskapaciteten som berör hur väl den politiska 

apparaten fungerar. Det som eventuellt kan vara ett problematiskt antagande är att statskapacitet 

föranleder demokrati, snarare än tvärtom. Synen på det kausala sambandet motiveras i denna 

text med hänsyn till det generella antagandet att länder med hög statskapacitet också är mer 

demokratiska. Detta verkar vara ett relativt vedertaget påstående sett till studier som analyserar 

vad som leder till och cementerar ett demokratiskt statsskick. Att statskapacitet är en nödvändig 

förutsättning för en stabil demokrati får exempelvis stöd av statsvetarna Michelle D’Arcy och 

Marina Nistotskaya i deras artikel på temat, state-building (D’Arcy & Nistotskaya 2014).   

  

Det finns ett eventuellt problem med detta utifrån det faktum att, beroende på 

begreppsdefinitioner, även auktoritära stater har hög nivå på statskapacitet. Det är utifrån detta 

resonemang som vi utgår från en stats byråkratiska och administrativa kapacitet, snarare än 

exempelvis militär kapacitet som ofta är stark i auktoritära stater. Utifrån den förståelse för 

statskapacitet som anges i denna rapport blir det intuitivt rimligt att undersöka huruvida hög 

statskapacitet samvarierar med demokrati, på global nivå.   

  

2.2 Polyarkibegreppet 

 

Vi utgår från Robert Dahls demokratikriterier som han presenterar utifrån det så kallade 

polyarkibegreppet. Dessa kriterier innefattar: val till landets ledande befattningar, fria, rättvisa 

och återkommande val, yttrandefrihet, alternativa källor till information, organisationsfrihet 

och allmän och lika rösträtt. Demokratins idealkriterier är visserligen omtvistade, i synnerhet 

gällande maktdelning och grad av deliberation (Pérez-Linán 2013 s. 84–87). 
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Vi bedömer att en mer minimal definition, såsom Joseph Schumpeters förståelse för demokrati, 

skulle vara ett missanpassat verktyg i denna rapport för att mäta den komplexitet som omgärdar 

demokratisk tillbakagång.  

  

I denna rapport används en analytisk inramning som undviker en binär uppdelning mellan 

demokratier och icke-demokratier. Istället är ambitionen att fånga upp den gradvisa process 

som urlakar ett demokratiskt styre. På detta sätt är förhoppningen att kunna analysera 

förändringar i ett land vars demokratiska styre ännu inte är helt nedbrutet. Vi har 

operationaliserat begreppet demokrati genom att använda olika variabler som är direkt 

relaterade till Polyarkibegreppet. Dessa variabler är: Free and Fair Elections, Associational 

and Organizational Rights och Freedom of Expression.  

 

Dessa variabler ger en indikator på hur väl ett land presterar inom respektive del av demokratin. 

Variablerna är sammanställda av det tyska oberoende företaget Bertelsmann Stiftung. Detta 

företag har enligt dem själva ett övergripande mål att verka för solidaritet i en globaliserad värld 

(Bertelsmann Stiftung 2019). Vi bedömer att den data som företaget tillhandahåller är trovärdig 

och väl anpassad till att användas i denna rapport.   

   

2.3 Autokratisering 
 

Vi utgår från en operationalisering av autokratisering grundad i de definitioner som anges i 

artikeln, A third wave of autocratization is here: what is new about it?, skriven av Anna 

Lührmann och Staffan Lindberg. I denna artikel anges ”autokratisering” som en substantiell de 

facto nedgång i de beståndsdelar som, i enlighet med polyarkibegreppet, anses vara nödvändiga 

i en fungerande demokrati. Autokratisering kan, enligt författarna, med fördel ersätta begreppet 

”backsliding” eftersom en demokratisk tillbakagång inte bör ses som en ofrivillig regression till 

ett tidigare stadie (Lindberg & Lührman 2019). 

  

Det är idag alltmer sällsynt med uppenbara och snabba övergångar från demokrati till ett 

auktoritärt styre. Istället för exempelvis militärkupper och tydliga valfusk kan man se en ökning 

av mer subtila fall av att exempelvis trakassera oppositionspartier och minska möjligheten till 

horisontellt ansvarsutkrävande (Lindberg & Lührman 2019). Det är utifrån detta resonemang 

vi motiverar begreppsvalet “autokratisering” istället för “av-demokratisering” eller 

“backsliding”. Ett användande av de två sistnämnda begreppen skulle medföra en felaktig 

antydan att den förändringsprocess som idag präglar flera av världens länder kan förstås som 

en tillbakagång till ett tidigare stadie.  

       

 2.4 Indikatorer på demokratins status 

 

Vi utgår från de index över demokratins status som presenteras av Freedom House och V-dem 

(Varieties of democracy). Förståelsen för fenomenet kommer således utgå från etablerade 

forskningsverktyg. V-dem mäter graden av demokrati inom en stat med hänsyn till fem 
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huvudsakliga principer: valprocessens legitimitet, den liberala prägeln på det offentliga arbetet, 

folkligt deltagande, deliberativa inslag och nivå av jämlikhet inom den politiska sfären. Länder 

rankas mellan 0 till 1 (V-dem institute 2018).  

  

Forskningsinstitutet Freedom House arbetar utifrån en metodologi baserad på deklarationen om 

de mänskliga rättigheterna från 1948. De mäter politiska rättigheter och civila friheter i relation 

till denna deklaration utifrån antagandet att de bäst upprätthålls i liberala demokratier. 

Mätningarna av politiska rättigheter innefattar komponenter såsom valprocessen och grad av 

korruption. Detta medan tester av civila rättigheter grundas i yttrandefrihet, organisationsfrihet 

och äganderätt. Man kan följaktligen konstatera att de statistiska data som tillhandahålls av 

Freedom House grundas i en bred förståelse av demokrati. Länderna graderas mellan 0 och 100 

(Freedom House (1) 2018). Den breda förståelsen utgör inte ett hinder i denna text eftersom 

databasen ändå på ett fördelaktigt vis illustrerar skillnader mellan länder och interna 

förändringar gällande grad av demokratisk stabilitet. 

  

Valet av de två nämnda institutionerna har gjorts utifrån den tydliga överblick som ges av 

respektive index. Vi hade dock också kunnat inkludera det demokratiindex som sammanställts 

av företaget The Economist Intelligence Unit, som är ett dotterbolag till The Economist. Deras 

index inkluderar 167 länder som har kategoriserats som: fullvärdiga demokratier, demokratier 

med anmärkningar, hybridregimer och auktoritära regimer. Kategoriseringen innefattar således 

en potentiellt mer nyanserad förståelse för ett demokratiskt statsskick jämfört med Freedom 

House där länderna har placerats i endast tre kategorier: free, partly free och not free. Vi 

bedömer dock att användandet av V-dem och Freedom House tillsammans delger en 

tillfredsställande uppfattning av den demokratiska statusen i ett land. Vi har inte heller noterat 

några anmärkningsvärda skillnader mellan de olika demokratiindexen gällande hur de graderar 

demokratin i de fyra länder som vi i huvudsak fokuserar på i denna rapport. 

    

  

2.5 Mätning av statskapacitet 
 

Vi operationaliserar begreppet statskapacitet genom att utgå från ett urval av olika variabler 

som finns sammanställda på Qog-institutet. Mätvärdena som betecknar statskapacitet är valda 

med hänsyn till vår teoretiska förståelse för begreppet. Denna teoretiska förståelse härleds, som 

tidigare nämnt, från det Savoia och Sen kallar byråkratisk och administrativ kapacitet. 

Variablerna har också valts utifrån ett tidsmässigt kriterium. Vi har därför inte valt någon 

mätning som innehåller data som inte uppdaterats efter 2015. Vi har valt tre olika variabler för 

statskapacitet i den globala undersökningen utifrån en förhoppning att bättre och mer 

rättvisande kunna avgöra om sambandet mellan statskapacitet och demokrati existerar. Vi har 

också konstaterat att det inte finns något enskilt kapacitetsmått som helt oproblematiskt kan 

tillämpas. Användandet av olika mått kan således vara ett sätt att ge mer trovärdighet åt 

analysen.     
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Utifrån den första forskningsfrågan i denna rapport har vi också endast valt variabler med ett 

globalt fokus. Eftersom vi analyserar huruvida det kausala förhållandet mellan statskapacitet 

och demokrati existerar på global nivå blev det nödvändigt att utgå från de variabler som 

sammanställts utifrån ett extensivt (large N) fokus. En nackdel med detta är att flera potentiellt 

välanpassade mätningar valdes bort på grund av att de endast inkluderade ett mindre urval 

länder. Ett exempel på detta är variabeln Performance of Democratic Institutions (Bti_Pdi) som 

inte inkluderar USA, något som kan ses som en avgörande brist i en global mätning. 

  

2.6 Valda indikatorer på statskapacitet   
 

Den första variabeln som valts är State Antiquity (sai_statehiste0). Detta är en mätning som 

utgår från en historisk analys av hur länge ett land har präglats av en viss nivå av politiskt styre. 

Enligt forskarna Antonio Savoia och Kunal Sen kan man se statens historia som en viktig faktor 

för den kapacitet och effektivitet som råder idag. Den grundläggande tesen bygger på en slags 

“learning by doing”-effekt där tid anges som den faktor som spelar störst roll för hur väl en 

stats interna administration är uppbyggd (Savoia & Sen 2011). Variabeln utgörs av ett index 

som utvecklats av ekonomiprofessorerna Oana Borcan, Ola Olsson och Louis Putterman. 

Indexet bygger på en uppdelning där länder, såsom de ser ut idag, tilldelas poäng baserat på en 

historisk analys av statens utformning (Borcan-Putterman 2018). 

   

Det andra måttet är State Fragility Index (cspf_sfi) och anger hur väl en stat lyckas lösa interna 

konflikter och implementera policybeslut. Variabeln utgör även en indikator på hur 

sammanhållen och effektiv statsapparaten är i samband med större kriser såsom terrordåd och 

klimatkatastrofer. Statistiken kommer från en databas som tillhandahålls av företaget Center 

for Systemic Peace (CSP). Detta företag fokuserar på att studera politiskt våld och 

mellanmänskliga relationer inom länder. På deras kodbok till databasen kan man läsa att 

faktorerna som inkluderas i mätningen är social, politisk och ekonomisk stabilitet och 

legitimitet (Center for Systemic Peace 2018).    

  

Det tredje måttet, State Legitimacy (ffp_sl), anger grad av korruption och representation i ett 

land. Inom variabeln inkluderas också politisk delaktighet och storlek på olaglig ekonomisk 

aktivitet. Även detta mått inkluderar effektivitet vid implementering av policybeslut. Databasen 

är sammanställd av organisationen Fund for Peace. De faktorer som mäts av denna organisation 

är: representation och öppenhet i statsapparaten, relationen mellan folkvalda och väljare, 

korruption och huruvida oppositionspartier exkluderas från politiken. Mätningen inkluderar 

dessutom ytterligare ett effektivitetsmått som beräknas utifrån hur väl staten lyckas samla in 

skatt (The Fund for Peace 2018). 

  

Både Center for Systemic Peace och The Fund for Peace har sina huvudkontor i USA och drivs 

utan något vinstintresse. Den information som tillhandahålls av de båda institutionerna har 

bedömts vara relevant utifrån vad vi undersöker i denna rapport. The Fund for Peace har dock 

vid flera tillfällen blivit föremål för kritik. Denna kritik grundas främst på att institutionen skulle 

ha en övertro på den information som ges av statistisk. Enligt statsvetarna Lionel Beehner och 

http://oanaborcan.com/
https://sites.google.com/site/econolaols/home
http://www.brown.edu/Departments/Economics/Faculty/Louis_Putterman/
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Joseph Young kan man dessutom se hur det finns en tendens hos institutionen att placera stora 

delar av den “tredje världen” i samma kategori av “misslyckade” stater. Det blir därför rent 

praktiskt komplicerat att använda den sammanställda datan (Beehner & Young 2014).  

 

Institutionens arbete har också fått kritik utifrån den teoretiska diskussion som existerar kring 

begreppet misslyckade stater (fritt översatt från engelskans failed states). Detta begrepp anses 

av bland annat Michael J. Mazarr, professor i nationell säkerhetsstrategi, tillhöra ett förlegat 

västerländskt narrativ. Att skapa ett index som graderar länder utifrån svagheter i statsapparaten 

är också enligt Mazarr ett onyanserat sätt att beskriva världen. Detta på grund av att det kan 

råda stora skillnader mellan provinser inom samma land (Mazarr 2014). Vi bedömer att denna 

kritik inte är avgörande utifrån den metod som vi använder i denna rapport. Den potentiella 

risken med att få missvisande resultat reduceras också av att vi använder flera olika mått för 

statskapacitet. Vi har inte heller funnit några uppenbara tendenser till att länder fått en felaktig 

gradering när vi jämfört måtten för statskapacitet sinsemellan.    

 

Vi mäter också den nedgående statskapaciteten i de fyra länderna Polen, Ungern, Estland och 

Moldavien. De variabler som vi använder i förhållande till dessa länder är inte samma som de 

i den globala analysen. Detta eftersom de fyra länderna också inkluderas i den första analysen 

med globalt fokus. Variablerna på statskapacitet som används för den globala analysen 

inkluderar inte heller någon tidsseriedata, något som är nödvändigt för analysen länderna. 

Variablerna är Government effectiveness (wbgi_gee) och Functioning of government (fh_fog). 

Dessa båda mätvärden är från 2015 och kan sägas ge en tydlig inblick i hur väl statsapparaten 

är strukturerad. Förtydningar gällande vad dessa variabler innefattar ges under resultatdelen.    

 

Government effectiveness är ett mått som sammanställs av den överstatliga organisationen 

Världsbanken. Denna organisation verkar under FN:s sociala och ekonomiska råd och det 

huvudsakliga målet med verksamheten är att bekämpa fattigdom och att främja ekonomisk 

tillväxt. Den data som sammanställts utgör på så sätt ett underlag för att forma policybeslut 

utifrån dessa övergripande mål (The world bank 2019). Vi bedömer utifrån detta att denna 

data lämpar sig väl som en trovärdig indikator på statskapacitet i denna rapport. Det ska dock 

nämnas att Världsbanken har fått utstå kritik, ofta utifrån att organisationen skulle gynna 

amerikanska intressen (Elliot 2016). Denna kritik riktas dock uteslutande mot olika praktiska 

insatser som initierats. Trovärdigheten i den sammanställda statistiken berörs således inte 

direkt av denna kritik. Det kan givetvis finnas en tendens till att skönmåla verkligheten till 

fördel för USA på ett sätt som vi har missat. Detta bedöms dock inte vara ett avgörande 

problem för användandet av Government Effectiveness som mått i denna rapport. Functioning 

of Government är ett mätvärde som sammanställts av Freedom House. Utifrån det tidigare 

resonemanget om Freedom House bedömer vi att också denna variabel innehåller trovärdiga 

data.      

 

       

 
 

https://www.foreignaffairs.com/authors/michael-j-mazarr
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3 Metod 
 

Forskningsdesignen i denna rapport är en så kallad mixed-method. Fokus placeras först på att 

avgöra om det finns en global samvariation mellan demokrati och statskapacitet. Detta följs 

sedan av en fåfallsstudie av komparativ karaktär där länderna, Ungern, Polen, Moldavien och 

Estland inkluderas i analysen. Dessa länder utgör grunden för en mest-lika analys. Valet av 

sådan metod motiveras utifrån att den låter sig göras med ett mindre empiriskt underlag. Om 

man har variation på den oberoende variabeln är man dessutom relativt garderad mot risken att 

lokalisera ”skensamband”. Man får också potentiellt bättre reliabilitet och således bättre 

validitet (Esaiasson m.fl. 2017 s. 101, 103). 

  

De fyra länderna utgör lämpliga analysenheter för en ”mest-lika”-studie. Länderna kan sägas 

ha flera viktiga likheter i de oberoende X-variablerna. De tre länderna delar en likartad 

nutidshistoria gällande anslutning till Warszawapakten och det faktum att de relativt sent 

uppnådde självständighet från Sovjetunionen. Länderna präglas visserligen också av flera 

olikheter som manifesteras i exempelvis synen på nationalstaten och relationen till västvärlden. 

Utifrån syftet med denna uppsats kan länderna trots detta ändå utgöra fungerande analysenheter 

att jämföra. De fyra länderna präglas av flera likheter, men också av betydande skillnader 

gällande graden av statskapacitet.  Detta kan i sin tur relateras till det index som presenteras av 

V-dem där det kan utläsas att de fyra länderna också präglas av olika nivå på demokrati (V-

dem institute 2018). Den demokratiska stabiliteten utgör i denna uppsats den varierande och 

beroende Y-variabeln.      

  

Rapporten vilar på en serie bivariata analyser. Vi inkluderar också en analys av alternativa 

förklaringar som kan förklara den observerade samvariationen. Det finns exempelvis en 

vedertagen teoribildning som målar upp det ekonomiska läget i ett land som den enskilt 

viktigaste faktorn för att förklara stabiliteten på ett demokratiskt statsskick (Diamond & Marks 

1992). Vi förväntar oss att olikheter när det gäller ekonomisk aktivitet även kommer infinna sig 

i denna undersökning. Det ska också sägas att en multivariat statistisk metod potentiellt hade 

varit en bättre metodologisk utgångspunkt. Detta eftersom ett inkluderande av fler än två 

variabler i en regressionsanalys hade kunnat neutralisera vissa likheter på de båda sidorna av 

ekvationen. Vi bedömer dock att vi kan åskådliggöra vårt resultat genom att presentera flera 

bivariata analyser efter varandra för att på så sätt tydligt illustrera det kausala sambandet och 

avgöra om det går åt samma håll.      

  

De fyra länderna har också valts utifrån ett så kallat “typical case”-approach. Detta innebär att 

de valda länderna inte avviker från den generella trendlinjen (Gerring 2009).  Länderna avviker 

inte drastiskt från sambandet mellan statskapacitet och demokrati. Valet av länder har således 

gjorts med hänsyn till den kausala relation som vi med denna rapport ämnar utvärdera. När det 

kommer till att analysera denna relation kommer dock flera alternativa förklaringar inkluderas 

för att påvisa andra eventuella samband i förhållande till den antagna samvariationen.  
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3.1 Alternativa förklaringar  
 

Det kan upplevas kontraintuitivt att länder som delar så pass många likheter skiljer sig så pass 

drastiskt gällande nivå av demokratisk stabilitet. För att åskådliggöra grundpremisserna för den 

mest-lika analysen inkluderas vi därför fyra alternativa förklaringar till varför Ungern och Polen 

har genomgått en autokratisering. Dessa fyra alternativa förklaringar är: diplomatisk närhet till 

Ryssland, graden av homogen befolkning, grad av centralisering och grad av ekonomisk 

aktivitet. Dessa faktorer inkluderas för att gardera denna rapport från risken att finna spuriösa 

samband i relation till de fyra länderna.  

  

Den första alternativa förklaringen kallar vi diplomatisk närhet till Ryssland. Denna faktor 

inkluderas utifrån antagandet att Ryssland för en aktiv geopolitisk kampanj för att underminera 

västerländskt inflytande. Detta antagande stöds bland annat av författarna Andrea Kendall-

Taylor och David Shullman i deras artikel How Russia and China undermine western 

democracies, can the west counter the threat?. Författarna hävdar att regeringar i olika länder 

kan välja mellan att antingen närma sig väst eller Kina och Ryssland (Kendall-Taylor & 

Shullman 2018).  Det senare alternativet kan således tolkas som ett steg mot autokratisering. Vi 

mäter denna variabel utifrån hur regeringarna i Moldavien, Estland, Polen och Ungern förhöll 

sig till sanktionerna mot Ryssland som drevs igenom av EU-länderna. 

   

Homogen befolkning och grad av centralisering inkluderas som alternativa förklaringar utifrån 

ett antagande om att kulturella splittringar och ett decentraliserat styre till viss del kan förklara 

autokratiseringstendenser. Den sista alternativa förklaringen, ekonomisk aktivitet, inkluderas 

utifrån det antagande som bland annat görs av samhällsforskaren Seymour Martin Lipset. Enligt 

en tes som han formulerade 1959 kan man se att ekonomisk utveckling underlättar ett 

demokratiskt styre (Diamond & Marks 1992). Detta samband antas i denna text också löpa i 

motsatt riktning där ekonomisk recession också kan föranleda autokratisering.        

  

3.2 Statistisk metod 
 

För att avgöra huruvida det finns ett samband mellan de valda variablerna använder vi 

korrelationskoefficienten Pearsons r. Detta sambandsmått, som är uppkallat efter Karl Pearson, 

används i denna rapport för att mäta styrkan och riktning på ett linjärt samband mellan 

ordinalskalevariabler. Måttet varierar mellan - 1, som anger en fullständigt negativ korrelation, 

och + 1 som anger fullständigt positiv korrelation. När r-koefficienten är nära noll indikeras att 

ett linjärt statistiskt samband saknas (Esaiasson m.fl. 2017 s. 377–379).   

  

En positiv korrelation innebär att höga variabelvärden på X också innebär höga variabelvärden 

på Y. Negativa korrelationer innebär att höga värden på X medför låga värden på Y. Vi 

inkluderar också determinationskoefficienten R2   för att se förklaringsgraden av det linjära 

https://www.foreignaffairs.com/authors/andrea-kendall-taylor
https://www.foreignaffairs.com/authors/andrea-kendall-taylor
https://www.foreignaffairs.com/authors/david-shullman
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sambandet. Determinationskoefficienten varierar mellan 0 och 1 och anger i vilken grad 

variation i den oberoende Y-variabeln kan förklaras av variation i den beroende X-variabeln 

(Esaiasson m.fl. 2017 s.377–379). Måtten används i denna text för att möjliggöra en tydlig 

analys genom att se hur väl en rät linje kan förklara sambandet mellan variabler för 

statskapacitet och demokrati. 

  

3. 3 Material 
 

Litteraturen i denna rapport utgörs till stor del av forskningsartiklar. Detta motiveras utifrån att 

förståelsen för autokratisering som fenomen är relativt begränsad och under ständig förändring. 

En risk med ett överanvändande av aktuella artiklar är att den teoretiska förståelsen blir 

bristande eftersom fokus ofta verkar ligga på empiriska omständigheter. Vi har därför aktivt 

försökt finna artiklar som diskuterar de centrala teorier som finns kring autokratisering och 

statskapacitet. Ytterligare en faktor som spelat in vid urvalet av material är den normativa 

prägeln som många författare har när de skriver om frågor rörande demokrati. Rent källkritiskt 

är det svårt att fullständigt gardera sig från detta. Vi har dock försökt minimera denna risk 

genom att konsekvent jämföra källor och databaser sinsemellan för att på så sätt kunna finna 

potentiellt missvisande och avvikande information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4 Resultat 
  

Utifrån de valda mätvärdena har vi härlett flera samband mellan statskapacitet och grad av 

demokrati, sett utifrån ett globalt helhetsperspektiv. De variabler som betecknar statskapacitet 

har jämförts med de som betecknar en specifik del av en fungerande demokrati. Vi har placerat 

statskapacitets-variabeln på X-axeln och demokrati-variabeln på Y-axeln. Detta i enlighet med 

den kausala riktning som vi antar att sambandet kommer ha.  

   

Den första av dessa undersökningar berör fria och rättvisa val. För att testa hur denna faktor 

relaterar till State Fragility Index används måttet Free and Fair Elections (Bti_ffe). Denna 

variabel bygger på en gradering från 1 till 10. En etta anger den totala avsaknaden av nationella 

val medan en tia innebär att det ohämmat sker öppna och fria val till olika förtroendeposter 

inom den politiska apparaten. Figur 1 illustrerar ett negativt samband mellan State Fragility och 

Free and Fair Elections, genom koefficienten R= -0,45. Det negativa sambandet uppstår 

eftersom State Fragility Index bygger på en gradering mellan 0 och 25 där högre värden 

indikerar lägre statskapacitet. 

  

 

 
Figur 1: Regressionsanalys av fria och rättvisa val   

  

Ytterligare en faktor som inkluderas inom polyarkibegreppet är organisationsfrihet. Den 

variabel som i denna rapport används för att mäta denna frihet går under namnet Associational 

and Organizational Rights (fh_aor). Med detta mätvärde kan man utvärdera 

organisationsfriheten, demonstrationsrätten och möjligheten till att initiera och föra en offentlig 

diskussion. Dessutom inkluderas en analys av hur fritt icke-statliga organisationer, såsom 

fackföreningar och bondeorganisationer, tillåts verka i ett land. Varje land i analysen graderas 

från 0, som innebär en fullkomlig inskränkning av organisationsfriheten, till 12 där fullkomlig 

frihet råder. Figur 2 illustrerar ett samband på R= -0,65.    
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Figur 2: Regressionsanalys av organisationsfrihet 

För att mäta yttrandefrihet används variabeln Freedom of Expression (bti_Foe). Detta mätvärde 

anger till vilken grad medborgare, organisationer och media fritt kan uttrycka åsikter i 

samhällsdebatten. Graderingen går från 1 till 10. En etta anger att yttrandefriheten, i alla former, 

inskränks. Siffran 10 anger det motsatta förhållandet där det inte råder några restriktioner på 

möjligheten att uttrycka åsikter för någon grupp i samhället. Diagrammet visar sambandet R= 

-0,69. Måttet för statskapacitet har i figur 3 bytts till State Legitimacy eftersom måttet State 

Fragility till viss del redan ger en indikator på yttrandefrihet. Detta mått går från 0 (hög 

legitimitet) till 10 (låg legitimitet).   

  

  
Figur 3: Regressionsanalys av yttrandefrihet 

 

Om man byter indikator på kapacitet till State Antiquity framstår ett motsatt samband jämfört 

med vad som visats i tidigare diagram. Den nya variabeln för statskapacitet placeras på X-axeln 

och anger antal år som en stat har existerat med en viss nivå av centraliserad politisk makt. 
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Variablerna som betecknar demokrati är oförändrade i följande figurer. Höga värden på X-axeln 

anger att staten har funnits länge och därför också borde ha högre nivå på statskapacitet. Vi har 

också skrivit ut namnet på några länder i de följande figurerna för att åskådliggöra vilka länder 

som kan antas bidra mycket till lutningen på trendlinjerna.   

 

I figur 4 utgår vi från förhållandet mellan State Antiquity och Free and Fair Elections. 

Trendlinjen går i motsatt riktning av vad vi förväntat oss och har styrkan, R = -0,24.     

 
Figur 4: Regressionsanalys av fria och rättvisa val 2 

 

  

I figur 5 har vi illustrerat förhållandet mellan Associational and Organizational Rights och 

State Antiquity. Trendlinjen anger styrkan på sambandet i R= -0,25.    

 

 
Figur 5: Regressionsanalys av organisationsfrihet 2 

 

. 
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I figur 6 illustrerar vi förhållandet mellan Freedom of Expression och State Antiquity. Styrkan 

på sambandet ges i R= - 0,43.    

 

 
Figur 6: Regressionsanalys av yttrandefrihet 2 

  

4.1 Fallande statskapacitet och demokratisk stabilitet 
 

Den följande analysen fokuserar på den andra frågeställningen där vi testar det teoretiska 

antagandet att brister i statskapacitet föranleder autokratisering. Vi börjar med att analysera 

förklaringsvärdet hos urvalet av alternativa förklaringar.   

  

4.2.1 Diplomatisk närhet till Ryssland   
 

Denna alternativa förklaring till autokratisering klassificeras i denna text utifrån vilken respons 

som gavs från de fyra länderna när man inom den Europeiska Unionen valde att lägga 

sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna kom som en reaktion på Rysslands illegala annektering 

av Krimhalvön och deras destabiliserande påverkan på Ukraina under 2014. Dessa sanktioner 

har sedan dess förnyats flera gånger (European Council 2019). 

  

Ungern har ovanligt nära relationer med Ryssland för att vara ett medlemsland i EU. Viktor 

Orban, Ungerns premiärminister, har vid ett flertal tillfällen fördömt EU:s sanktioner. "På grund 

av dessa åtgärder förlorar vi möjligheter" sade Orban vid ett tillfälle. Han har också hävdat att 

"Om det inte fanns några sanktioner skulle vi kunna samarbeta mer och göra större framsteg” 

(France24 2018). Vi klassificerar därför Ungerns diplomatiska närhet till Ryssland som hög. 

  

Statscheferna i Polen och Estland är till skillnad från Ungern starkt positiva till sanktionerna 

mot Ryssland. I Polen hävdar man att ett lyftande av sanktionerna skulle försvaga EU:s 

auktoritet (Reuters 2016). Politiker i Estland har sedan Rysslands tillfångatagande av 
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besättningen på tre fartyg i den ukrainska flottan uppmuntrat andra EU-länder att inför än fler 

sanktioner (Reuters 2018). På grund av detta klassificeras både Polens och Estlands 

diplomatiska närhet till Ryssland som låg. 

  

Moldavien är inte medlem i den Europeiska Unionen, men år 2014 skrev de båda parterna under 

ett associerings- och stabiliseringsavtal (RadioFreeEurope 2016). Sedan Moldaviens 

självständighet från Sovjetunionen har deras relationer med Ryssland präglats av spänningar. 

Detta förändrades emellertid vid det Moldaviska regeringsskiftet 2016 då Igor Donon, ledare 

för Moldaviens socialistiska parti, valdes till president utifrån en pro-rysk plattform. Sedan 

makttillträdet har Donon besökt Ryssland över ett dussin gånger (Wikipedia (1) 2019). I ljuset 

av detta klassificeras Moldaviens diplomatiska närhet till Ryssland som hög. 

  

4.2.2 Homogen befolkning 
 

Vidare inkluderas befolkningens homogenitet som en alternativ förklaring. Med detta åsyftar 

vi kulturella, religiösa, etniska och språkliga skillnader inom länderna. Denna faktor inkluderas 

eftersom det kan antas vara svårare att etablera en legitim demokratisk statsapparat i de länder 

som präglas av stora interna kulturella splittringar. Denna tanke stöds av nationalekonomen 

Robert Barro i hans artikel Determinants of Democracy från Journal of Political Economy. Han 

hävdar att etnisk fraktionalisering försvårar den process som konsoliderar ett demokratiskt styre 

(Barro 1999). För att få en snabb överblick över signifikansen av denna alternativa förklaring 

har vi utgått från antalet officiella språk, etniciteter och huvudsakliga religiösa 

samfundstillhörigheter i respektive land. Utifrån dessa faktorer kan man konstatera att 

befolkningen i varje land utom Estland uppvisar en hög grad av homogenitet. 

  

Estlands befolkning utgjordes 2007 till nära en tredjedel av ryssar. Denna grupp har ryska som 

modersmål och läser i stor utsträckning på ryska skolor. Denna minoritet är på många sätt en 

kvarleva från Sovjettiden när många ryssar flyttade till landet. När Estland erhöll sin 

självständighet erbjöds den ryska minoriteten inte automatiskt medborgarskap vilket har 

resulterat i att det idag finns ungefär 80 000 statslösa rysktalande invånare i Estland (Wikipedia 

(2) 2019). Detta faktum utmanar dock inte det samband som vi ämnar studera eftersom 

demokratin i Estland är relativt stark trots den interna splittringen. Förhållandet i landet är alltså 

motsatt jämfört med det samband som målas upp av Robert Barro.   

  

Denna alternativa förklaring kan således antas ha låg förklaringsgrad. Det ska dock sägas att 

man kan finna en distinktion mellan länderna gällande närvaron av separatistiska rörelser där 

Moldavien avviker utifrån utbrytarrepubliken Transnistrien som i dagsläget åtnjuter en de facto 

självständighet. Detta faktum bidrar givetvis till en ökad nivå av instabilitet i Moldavien 

(Freedom House (2) 2018).     

4.2.3 Grad av centralisering 
 

Gällande grad av centralisering kan man konstatera att samtliga länder är enhetsstater med en 

stark centralmakt. Utifrån denna alternativa förklaring kan man möjligtvis se den territoriella 
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arean som en potentiell faktor där större länder, i detta fall Polen, kräver en större politisk 

apparat och koordination i maktdelning utifrån ett top-down perspektiv. Vi finner dock inte att 

detta skulle vara en avgörande faktor som kan förklara autokratisering. 

  

Att stora och decentraliserade länder skulle vara mer sårbara för autokratisering är också ett 

resonemang som motbevisats av bland annat Robert Dahl och Edward Tufte i deras bok Size 

and democracy från 1973. I denna bok konstaterar författarna att det är graden av deltagande, 

effektivitet och möjlighet till ansvarsutkrävande som avgör hur väl en representativ demokrati 

fungerar, snarare än den politiska apparatens storlek (Dahl & Tufte 1973).     

  

4.2.4 Grad av ekonomisk aktivitet 
 

Den sista alternativa förklaringen till autokratisering utgår från ekonomisk aktivitet. Denna 

faktor kan potentiellt ha stor betydelse utifrån det faktum att skillnaden är stor mellan 

länderna. Utifrån data från världsbanken kan man se att den ekonomiska aktiviteten (mätt i 

BNI) skiljer sig från 6 090 PPP-justerad BNI per capita i Moldavien jämfört med 31 100 BNI 

per capita i Estland. Bruttonationalinkomsten är ett mått på den ekonomiska aktiviteten i ett 

land och sammanställs genom att summera bruttonationalprodukten och nettofaktorinkomster 

från utlandet (The World Bank 2017).   

  

Ytterligare skillnader, gällande utveckling av BNP per capita, framstår i de valda 

analysenheterna sedan Sovjetunionens sammanbrott 1989. Estland, som är högst placerad i 

olika demokratiindex, hade 1 970 466 USD sett till PPP-justerad BNP per capita år 2017. 

Detta kan relateras till Moldavien som samma år låg på 228 988 USD (The World Bank 

2017). Siffrorna påvisar således en skillnad som kan vara en viktig orsak till att Moldavien 

presterar sämre i demokratiundersökningar jämfört med Estland.    

 

Man kan dock notera att länderna, Polen och Ungern, har 27 970 respektive 26 960 BNI per 

capita. Länderna har också hämtat sig efter finanskrisen 2008 och präglas idag av ekonomisk 

tillväxt och ökad ekonomisk aktivitet (The World Bank 2017). Detta medan statskapaciteten 

och den demokratiska stabiliteten verkar minska. Dessa omständigheter kan därför antas 

neutralisera denna alternativa förklaring.      

  

Tabell 1: Diplomatisk närhet till Ryssland och homogen befolkning 
 

Diplomatisk närhet till Ryssland 
 

Homogen befolkning 

Estland Låg 
 

Nej 

Polen Låg 
 

Ja 

Ungern Hög 
 

Ja 
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Moldavien Hög 
 

Ja 

  

Tabell 2: Grad av centralisering nivå av ekonomisk aktivitet 

 
Grad av centralisering Ekonomisk aktivitet   

(i relativa termer) 

Estland  Hög Hög 

Polen Hög Hög 

Ungen Hög Hög 

Moldavien  Hög Låg 

 

4.3 Statskapacitet i relation till autokratisering   
 

Vi inkluderar variabeln Functioning of Government (fh_fog) för att avgöra om statskapaciteten 

har gått ned i de fyra länderna. Denna variabel ger en inblick i huruvida den valda statschefen 

och den valda legislaturen har makt att fatta och implementera politiska beslut utan inblandning 

av privata egenintressen. Variabeln är på så sätt ett mätvärde för effektivitet, potentiell 

korruption, transparens och möjligheten till ansvarsutkrävande för väljare. Länder graderas från 

1 (total brist på funktionalitet) och 12 (fullkomlig funktionalitet) (The World Bank 2019). I 

denna rapport görs en avgränsning till den skillnad som kan observeras mellan åren 2005 och 

2017/ 2018. Detta eftersom statistiken från dessa år fångar in den förändringsprocess som är av 

intresse i denna rapport. 

  

Tabell 3: Förändring i Functioning of Government 2005 till 2018 

Functioning of Government År 2005 År 2018 

Estland 12 12 

Polen 10 8 

Ungern 10 7 

Moldavien 7 5 

 

Det går (utifrån tabell 3) att observera en tydlig tillbakagång i statskapacitet från år 2005. Polen, 

Ungern och Moldavien har backat med -2, -3 respektive -2. Detta kan ses som ett betydande 
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nedgång utifrån det korta tidsspannet för observationen. Liknande tendenser framgår om man 

applicerar variabeln Government Effectiveness (Wbgi_gee). Detta mätvärde anger kvalitet på 

byråkratiska instanser utifrån hur effektivt olika anpassade allmännyttiga tjänster tillhandahålls. 

Variabeln inkluderar också mätningar på hur fria aktörer inom civilsamhället är från politiska 

påtryckningar och hur trovärdiga olika policybeslut uppskattas vara. Fokuset ligger således på 

olika “input” till regeringsmakten för att möjliggöra produktionen av en funktionell offentlig 

välfärd. Mätningen graderar effektiviteten inom länder från -2 till 2. Tabell 4 påvisar samma 

autokratisering i Polen och Ungern som uppvisades i tabell 3.    

  

Tabell 4: Förändring i Government Effectiveness mellan 2005 och 2017 

Government Effectiveness 2005 2017 

Estland 1 1 

Polen 1 0 

Ungern 1 0 

Moldavien -1 -1 

 

Skillnaden i statskapacitet mellan länderna ger bevisligen också olika utslag i undersökningar 

av V-dem och Freedom House. Tabell 5 återger en rangordning för de fyra länderna gällande 

demokratins status år 2018. 

 

Tabell 5: Senaste datan från (V-dem institute 2018) (Freedom House (1) 2018) 

Demokratins status 2018 V-dem Freedom House 

Estland 0,843 94 

Polen 0,548 85 

Ungern 0,441 72 

Moldavien 0,432 61 

 

Data från V-dem kan med fördel användas för att få en tydlig inblick i den förändring som 

präglat länderna gällande demokratins konsolidering under den givna tidsperioden. I tabell 6 

visas att Polen och Ungern har tappat betydande poäng i demokratiindexet från V-dem. Man 

kan också se att Estland har tappat poäng, om än mycket lite. Slutligen visar tabell 6 att 

demokratin i Moldavien har blivit marginellt mer stabil.     

 

Tabell 6: Förändring i demokratisk stabilitet mellan 2005 och 2018 

V-dem År 2005 År 2018 
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Estland 0,849 0,843 

Polen 0,823 0,548 

Ungern 0,775 0,441 

Moldavien 0,390 0,432 
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5 Slutsats 
  

Utifrån metodologin och de operativa definitionerna som har gjorts i denna rapport kan man 

notera att empirin anger att det finns ett samband mellan statskapacitet och demokrati ur ett 

globalt perspektiv. Utifrån variablerna State Fragility och State Legitimacy går det att se en 

tydlig trendlinje där länder med hög nivå inom kapacitetsvariabeln också presterar bättre sett 

till mått på demokrati. Inom de bivariata analyserna som inkluderar dessa variabler pekar 

sambandet åt samma håll, dock i varierande styrka. Man kan också se att 

determinationskoefficienten varierar beroende på vilket kapacitetsmått som används. 

Koefficienten R2 visar att endast en låg procent av förändring i den oberoende Y-variabeln kan 

förklaras av förändringar i X-variabeln när vi utgår från variabeln State Antiquity. Detta medan 

koefficienten anger en större förklaringsgrad av sambandet när vi använder variablerna State 

Fragility och State Legitimacy.  

  

Det är fullt möjligt att sambandet skulle visa sig vara starkare alternativt svagare om vi hade 

gjort andra metodologiska och operativa val. De kapacitetsmått som använts bedömdes av oss 

vara relevanta utifrån den teoretiska definitionen av statskapacitet som administrativ och 

byråkratisk kapacitet.  Det ska dock sägas att variablerna State Legitimacy och State Fragility 

Index inte är renodlade mått på statskapacitet. De har gemensamt att de inkluderar flera faktorer 

som inte tydligt kan relateras till statskapacitet, exempelvis transparens. Detta kan också spela 

in när det kommer till de regressionsanalyser som görs i resultatdelen där sambanden som 

åskådliggörs förmodligen borde vara svagare. 

  

Ytterligare ett problem med detta är att andra effektivitetsmått potentiellt skulle ge en annan 

förståelse för den empiri som analyseras. För att minimera risken med att ha samma faktorer på 

båda sidor av ekvationen utgick vi från olika effektivitetsmått i relation till de olika måtten för 

demokrati. Det går dock att konstatera att de valda måtten inte verkar ha neutraliserat denna 

risk sett till styrkan på sambandet i figur 1, 2 och 3. Valet att ta med State Antiquity motiverades 

därför främst genom att denna variabel inte inkluderar något mått på demokrati och därför är 

potentiellt mer rättvisande rörande sambandets storlek. Sambandet som uppstod var dock 

motsatt till vad vi förväntade oss. Man kan med andra ord se att stater som generellt har existerat 

under relativt kort tid också presterar bättre i olika mått på demokrati.  

 

De diagram som vi skapat utifrån State Antiquity behöver dock inte nödvändigtvis falsifiera vår 

hypotes. Man kan utgå från att variabeln har en inneboende problematik gällande avtagande 

marginalnytta. Med detta menar vi att effekten som ges av att en stat har funnits under lång tid 

avtar ju längre tid som går. På så sätt kan man se hur de äldsta staterna, som existerat omkring 

2000 år, inte nödvändigtvis behöver ha större statskapacitet jämfört med länder som funnits i 

1000 år. Man kan dessutom se hur det är några länder i synnerhet som påverkar lutningen i 

figurerna 4, 5 och 6. Vi har valt att skriva ut länderna Iran, Irak och Egypten i figurerna 5 och 

6 för att tydligt illustrera att dessa länder, deras långa existens till trots, inte präglas av stabil 

demokrati. Man kan anta att dessa länder präglas av en turbulent nutidshistoria som har 

undergrävt möjligheterna till att skapa en hög nivå av statskapacitet. Det går på så sätt att se hur 
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dessa länder i Mellanöstern lägger stort tryck på trendlinjens lutning. Det faktum att de har 

existerat i nära 2000 år spelar således inte nödvändigtvis någon roll för den statskapacitet som 

råder idag.  

 

När det kommer till diagrammet i figur 4 kan man se att länderna Saudiarabien och 

Azerbajdzjan, som står utskrivna i diagrammet, följer det förhållande som vi förväntat oss. 

Dessa två länder är relativt nya och har följaktligen låg kapacitet. Denna låga kapacitet åtföljs 

också av en låg placering när det kommer till demokratiska inslag i statsskicket, i detta fall fria 

och rättvisa val. Dessa två länder visar således att statskapacitet kan vara en viktig faktor som 

förklarar stabiliteten på ett demokratiskt statsskick. Man kan därför konstatera att resultatet i 

denna rapport varken fullständigt verifierar eller falsifierar den teori som läggs fram av Waldner 

och Lust angående att statskapacitet föranleder högre nivå på demokrati.   

   

Utifrån den andra frågeställningen kan man se att Polen och Ungern har förlorat statskapacitet 

och samtidigt tappat placeringar i de valda demokratimåtten. Vi kan således, utifrån de valda 

fallen, konstatera att en gradvis försämring gällande den demokratiska statusen samvarierar 

med försämring av kapacitet. Vi kan dock inte fullständigt neutralisera de alternativa 

förklaringar som vi presenterar i denna rapport som potentiellt bättre förklarar den uppvisade 

autokratiseringen. Ytterligare en självkritik är att vi gjorde ett urval av alternativa förklaringar 

utifrån vad vi intuitivt upplevde var relevant. Det finns därför en risk att vi inte inkluderat alla 

faktorer som kan ha påverkat den uppvisade autokratiseringen.   

  

Ungern har som första exempel närmat sig Ryssland. Detta närmande kan också ses som ett 

avståndstagande från EU och de liberala värderingar som präglar denna union. Den försämrade 

statskapaciteten i Ungern kan således potentiellt endast utgöra en del av förklaringen till 

autokratiseringen. Ser man till Polen kan man se att minskad statskapacitet eventuellt har större 

förklaringsgrad. Polen har inte närmat sig Ryssland och inte heller präglats av interna 

splittringar gällande demografi och kultur. Autokratisering i Polen skulle därför kunna förklaras 

av minskad statskapacitet.   

  

Moldavien avviker från hypotesen genom att landet har gått upp i demokratiindex under samma 

period som statskapaciteten har gått ned. Vi utgår från att detta eventuellt kan förstås utifrån 

det associerings- och stabiliseringsavtal som slutits mellan EU och Moldavien.  Detta program 

skapades utifrån en ambition att främja fred och stabilitet. Man kan på så sätt se att Moldavien 

har stabiliserats något de senaste åren. Det ska dock noteras att förbättringen som uppvisas i V-

dem är från en relativt låg nivå. Statskapaciteten i Moldavien är fortfarande så låg att den 

potentiellt hämmar vad som annars hade varit en kraftigare utveckling mot demokrati. 

  

Det som kan ses som en viktigare faktor är det tapp som präglat Estland i V-dems mätningar. 

Detta tapp har inte föranletts av en nedgång i kapacitet. Estlands förlorade poäng i V-dems 

index kan dock bedömas som mycket litet (-0.06) sett till längden på tidsperioden som 

undersöks. Tappet går dock oavsett uppenbart emot hypotesen om den kausala relationen 

mellan statskapacitet och demokrati som utgör grunden för denna rapport. 
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Om man relaterar resultaten i den andra frågeställningen till den teori som läggs fram av 

Waldner och Lust kan man återigen konstatera att resultatet inte tydligt verifierar deras teori. 

Polen och Ungern har visserligen förlorat statskapacitet under samma tid som de har genomgått 

en autokratisering. De analytiska verktyg som används i denna text är dock inte tillräckligt 

finkalibrerade för att avgöra om det är specifikt minskad statskapacitet som har föranlett detta 

fenomen. Att både Estland och Moldavien uppvisar en utveckling som diametralt motsäger det 

förväntade sambandet kan också ses som en betydande nackdel för teorins förklaringsgrad. Det 

är också fullt rimligt att en annan förståelse för statskapacitet och demokrati hade givit ett annat 

resultat. Utifrån tidigare forskning kan man konstatera att begreppen är ombytliga och 

svårdefinierade.  

 

Vi har med denna rapport försökt bidra med att öka kunskapen kring autokratisering och dess 

orsaker. Förståelsen av fenomenet är emellertid fortsatt låg, något som gör att det behövs mer 

forskning i framtiden. Ett av problemen med vår undersökning är att det inte finns några 

perfekta variabler för att mäta statskapacitet som inte också inkluderar mått på demokrati. Om 

Waldner och Lusts teori ska kunna verifieras behöver därför nya innovativa mått av 

statskapacitet utvecklas. 

  

Ytterligare forskning behövs också för att utvärdera andra teorier om autokratisering. I artikeln 

Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding framför David Waldner 

och Ellen Lust flera olika potentiella orsaker till autokratisering, vars förklaringsvärde bör testas 

i framtida studier. Även Pippa Norris påstående, att länder autokratiseras utifrån politiska 

landvinningar av populistiska partier, har möjligen ett stort förklaringsvärde, och borde således 

också undersökas. 
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