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Abstract
This thesis analyze the democratization process of Mongolia and Ghana by applying a
comparative case study. The study use Steven Levitsky and Lucan Ways theory of Western
linkage and leverage to analyze the Mongolian and Ghanaian transition process, from being
an non-democratic state to an consolidated democracy, through looking at the development of
Western linkage and leverage and if there is any correlation between this development and the
progress of democracy in respective state.

The findings are that Western linkage in Mongolia never has been high but that the levels of
Western linkage has developed positive in 1991 and 1995. The levels of Western leverage has
been high in Mongolia since 1991. In Ghana the levels of Western linkage has been high and
developed positive since at least 1996, but the levels of Western leverage has been low since
1996. Thus, the correlation between high levels of Western linkage and leverage and the
democratization progress in respective state is weak, but there is some correlation between a
positive development of Western linkage and the progress of democracy.
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1. Inledning
“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe.
No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy
is the worst form of Government except for all those other forms that have been tried…”
- Winston Churchill, House of Commons, 11 november 1947

Winston Churchills ord, som yttrades i kölvattnet av det andra världskriget, är fortfarande
aktuella i vår tid. Många stater, vissa mindre smärtsamt än andra, har sedan Churchills dagar
övergått till ett mer eller mindre demokratiskt styrelseskick. Men än i våra dagar, närmare 75
år efter det andra världskrigets slut, finns det stater som fortfarande håller kvar i auktoritära
och icke-demokratiska styrelseskick. Den politiskt obundna organisationen Freedom House
har varje år sedan 1975 gett ut en rapport vid namn ”Freedom in the world”, där de utifrån
politiska och civila rättigheter bedömer varje stats demokratiska status. På den interaktiva
kartan på organisationens hemsida färgas de stater man bedömer som auktoritära och icke-fria
i lila medan de demokratiska och fria staterna kartläggs gröna. Vid en första anblick på denna
världskarta dras ens uppmärksamhet snabbt till en stor grön fläck i Centralasien. Insprängt
mellan diktaturerna och stormakterna Ryssland, i norr, och Kina, i söder, ligger det postkommunistiska Mongoliet som ensam demokrati i en region fullt av auktoritära styren. Långt
därifrån, i en helt annan del av världen och med en helt annan historia, ligger den
västafrikanska staten Ghana med ett liknade geografiskt läge som demokrati i en region
karaktäriserat av auktoritära stater.

Två stater som på många sätt är olika varandra men som båda bedöms vara fullfärdiga
demokratier av Freedom House, långt ifrån sina grannländers auktoritära styren. Förutom att
idag räknas som demokratier har Mongoliet och Ghana även gemensamt att båda staternas
demokratiseringsprocess tog fart och skedde under 1990-talet. Mongoliets process var
tämligen intensiv och plötslig i början av 1990-talet, medan Ghanas process från diktatur till
demokrati tog närmare tio år och räknades inte som en full demokrati av Freedom House
förrän i början av 2000-talet. Men de senaste sex åren har deras demokratiindex varit
identiska och med ett demokratiindex i nivå med USA och ett antal europeiska stater. Denna
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studie ställer sig således frågan utifrån teorin om västerländskt linkage och leverage varför
Mongoliet och Ghana, under ungefär samma tidsepok fast på helt åtskilda ställen i värden,
kunde ta språnget från diktatur till blomstrande demokrati. Allt medan deras grannar runt
omkring höll kvar i sitt auktoritära styrelseskick eller gick i motsatt riktning mot än mer
auktoritära styren.

1.1

Syfte

Denna uppsats avser genomföra en komparativ studie där de två fallens, Mongoliets och
Ghanas, demokratiseringsprocess studeras utifrån Steven Levitsky och Lucan Ways teori om
västerländskt linkage och leverage. Utgångsläget är att de två fallen är olika varandra i de
flesta avseende och haft olika förutsättningar för att demokratiseras, men har ett demokratiskt
styrelseskick idag samt tidsepok under vilken demokratiseringsprocessen ägt rum som
gemensam nämnare.

Genom att jämföra de två fallens demokratiseringsprocess utifrån teorin om västerländskt
linkage och leverage har studien som syfte att kunna förklara hur västvärldens
demokratiseringspåtryckningar (linkage och leverage) gentemot Mongoliet och Ghana
utvecklats över tid. Samt om det finns något samband mellan dessa
demokratiseringspåtryckningar och demokratiseringsframsteg i respektive stat.

Detta är vetenskapligt intressant dels för att studien kan ge oss en djupare förståelse för
västerländskt linkage och leverages inverkan på demokratiseringsprocessen, samt dels ge oss
en större förståelse kring vilka demokratiseringsfaktorer som är gynnsamma oberoende av en
stats historiska och geografiska placering.

1.2
•

Frågeställningar
Hur har västvärldens demokratiseringspåtryckningar (linkage och leverage) utvecklats
gentemot Mongoliet mellan 1989 och 1998?
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•

Finns det något samband mellan västvärldens demokratiseringspåtryckningar och
demokratiseringsframsteg i Mongoliet?

•

Hur har västvärldens demokratiseringspåtryckningar (linkage och leverage) utvecklats
gentemot Ghana mellan 1991 och 2004?

•

Finns det något samband mellan västvärldens demokratiseringspåtryckningar och
demokratiseringsframsteg i Ghana?

1.2.1 Avgränsningar
Studien är avgränsad till de två fallen Mongoliet och Ghanas demokratiseringsprocess.
Studien avser jämföra graden utav västerländskt linkage och leverage under de två staternas
inledande demokratiseringsprocess, pågående demokratiseringsprocess samt konsolidering av
demokratin. Därmed är studien avgränsad till de år respektive stat genomgick denna
transformation. Urvalet av studerade årtal är således baserat på de årtal under vilka Mongoliet
respektive Ghana genomgick sin demokratiseringsprocess. Det är även möjligt att det finns
fler faktorer som är gynnsamma för demokratisering än de teoretiska utgångspunkter,
västerländskt linkage och leverage, som denna studie avgränsar sig till. Men dessa eventuella
faktorer kommer inte studeras i denna studie, utan denna studie är avgränsad till teorin om
västerländskt linkage och leverage.

1.3

Disposition

Studiens disposition är upplagd på sådant sätt att efter detta inledande avsnitt, bestående av en
kortare presentation av studiens ämne, syfte samt frågeställningar, kommer det metodval som
gjorts för att genomföra studien att presenteras. Till diskussionen om metod återfinns även en
redogörelse för metodkritik samt materialet som kommer ligga till grund för studiens analys.

Därefter, under avsnitt tre, kommer ett teoriavsnitt där Levitsky och Ways teorier om linkage
och leverage till västvärlden kommer presenteras och operationaliseras. Detta avsnitt kommer
efterföljas av en forskningsöversikt kring demokratiseringsprocessen i Mongoliet och Ghana
samt kring tidigare forskning av linkage och leverage.
7

Vidare kommer de teoretiska utgångspunkterna, västerlänskt linkage samt leverage, appliceras
på fallen Mongoliet och Ghana under avsnitt fem. Avslutningsvis kommer studiens slutsatser
att presenteras och diskuteras innan förslag på fortsatt forskning ges för att runda av studien.
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2. Metod och material
Komparativ metod kan antingen användas för att jämföra lika fall för att förklara skillnader
eller för olika fall för att förklara likheter.1 För att pröva teorier behöver den komparativa
metoden analysera två komponenter. Den ena är de faktorer som vi tror orsakar fenomenet vi
avser undersöka och den andra komponenten är de analysenheter som anses exponeras av
förklaringsfaktorerna.2 I denna studie är det således förekomsten av förklaringsfaktorerna
västerländskt linkage och leverage och dess påverkan på demokratiseringsprocessen i fallen
Mongoliet och Ghana. Förekomsten av linkage och leverage inom de båda staterna vid olika
tidsperioder kommer lyftas fram och dess inverkan på demokratiseringsprocessen i respektive
stat kommer att jämföras. Både för att jämföra inom respektive stat som för att belysa
gemensamma drag mellan de två staterna. Genom denna komparation ställs fallen i relation
till varandra och genom det avses teoretiska utgångspunkternas bäringskraft prövas.3

Denna studiens metod avser att vara en komparativ studie av Mongoliet och Ghanas
demokratiseringsprocess utifrån en mest-olika-design. Logiken bakom denna design grundas i
att fallen skiljer sig åt i största möjliga mån.4 Mongoliet och Ghana ska således vara så olika
varandra som möjligt, men i detta fall med undantaget att båda fallen har ett demokratiskt
styrelseskick som gemensam nämnare. Den beroende variabeln, demokratiskt styrelseskick, är
således en likhet. Medan bakgrundsvariabler, som exempelvis i fallen med Mongoliet och
Ghana; kulturell homogenitet, historisk bakgrund, geografisk placering samt
befolkningsstorlek skiljer dem åt. Utifrån det ska de oberoende variablerna, förekomsten av
linkage och leverage, vid jämförelse mellan fallen ha likheter för att förklara förekomsten av
den beroende variabeln, demokrati.5 Tabell 1.1 nedan visar ett schema över bakgrunds-,
oberoende och beroende variabler som Mongoliet och Ghana har likheter samt olikheter inom.
Dessa variabler ligger därmed som grund för urvalet av dessa två fall och varför denna studie
har en mest-olika-design.

1

Anckar, Carsten, Bengtsson, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri. Komparativ politik: institutioner och beteende. Lund:
Studentlitteratur AB, 2013, s. 287, 291.
2
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle,
individ och marknad. 5 uppl., Stockholm: Wolters Kluwer, 2017, s. 92.
3
Ibid., s. 104.; Anckar, Bengtsson, Denk & Karvonen, 2013, s. 288, 290-291.
4
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 104.
5
Anckar, Bengtsson, Denk & Karvonen, 2013, s. 291-292.
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Tabell 1.1. Mongoliet och Ghana utifrån mest-olika-design.
Variabler

Mongoliet

Ghana

Jämförelse

Kultur

Homogen

Heterogen

Olikhet

Historisk bakgrund

Starkt influerat av

Brittisk koloni

Olikhet

Sovjet och Kina
Geografisk placering

Centralasien

Västafrika

Olikhet

Population

Liten

Stor

Olikhet

Linkage

?

?

?

Leverage

?

?

?

Statsskick

Demokrati

Demokrati

Likhet

Demokratiseringsperiod

1990-talet

1990-talet

Likhet

Utifrån denna komparativa metod med mest-olika-design avser studien således undersöka
huruvida likheter återfinns i de oberoende variablerna linkage och leverage mellan Mongoliet
och Ghana, för att förklara förekomsten av den beroende variabeln demokrati inom de båda
staterna. Metoden bygger på ett analysschema där de oberoende variablerna, västerländskt
linkage och leverage, ska förklara den beroende variabeln, demokrati. Linkage och leverage
kommer belysas med en respektive empiridel med en efterföljande analysdel för vardera stat.

Däremot, för att kunna påvisa att det råder kausalitet mellan de oberoende variablerna och
beroende variabeln måste fyra andra förhållanden förekomma. Bara för att två variabler har
ett samband innebär det inte att det råder kausalitet mellan dem. För det första måste orsak, de
oberoende variablerna, föregå den beroende variabeln i effekt för att kausalitet ska kunna
påvisas.6 Således måste de oberoende variablerna, västerländskt linkage och leverage,
återfinnas inom Mongoliet och Ghana under den tidsperiod som de respektive stat befanns sig
i sin demokratiseringsprocess.

6

Ibid., s. 295.
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För det andra måste förekomsten av de oberoende variablerna ge ett annat utfall än frånvaron
av samma variabler. Således måste skillnad i orsak ge en skillnad i utfall för att kausalitet ska
kunna konstateras. Det tredje kriteriet är att analysen behöver kontrollera att andra möjliga
orsaker inte påverkat den beroende variabeln. Ekonomisk utveckling och demokrati ges som
exempel, det är möjligt att det har ett samband, men i själva verket kan det vara andra orsaker
som är kausala som exempelvis utbildning. Detta kontrolleras genom att likheter inte kan
förklara skillnader och vice versa.7 En oberoende variabel kan därmed inte räknas som kausal
om den endast återfinns i den ena staten, eftersom orsaken i ett sådant fall uppenbart inte ger
samma utfall. Därmed behöver båda staterna uppvisa samma oberoende variabel för att den
ska kunna anses som kausal för studien. Likheter i de oberoende variablerna ska således
påvisa likheter i den beroende variabeln.

Det fjärde och sista kriteriet för kausalitet är att identifiera mekanismen bakom orsak och
utfall. Hur orsakskedjan mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln är
uppbyggd behöver analysen därmed identifiera.8 Därmed är det viktigt att operationalisera
variablerna som används i studien, vilket görs i avsnitt fyra i denna studie.

2.1

Validitet och reliabilitet

Det förekommer en del utmaningar med metoden och det finns kritik som riktats mot dess
användbarhet. Både utmaningarna med metoden och kritiken mot den är värda att beaktas i
studiens analys.

Utmaningarna med metoden består främst i att inte överbelasta analysen med för många
variabler. Detta då olika utfall i flera oberoende variabler problematiserar möjligheten att
urskilja vilken eller vilka av dem som påverkar den beroende variabeln. För att överkomma
denna problematik bör flera fall jämföras. Men denna problematik rör främst studier med
mest-lika-design.9 Denna studie anser sig ha överbyggt denna problematik genom att göra ett

7

Ibid., 295-296.
Ibid., s. 296.
9
Ibid., s. 296.
8
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strategiskt urval utifrån en mest-olika-design, då flera bakgrundsfaktorer kan uteslutas som
förklarande till den beroende variabeln eftersom fallen skiljer sig åt.

Vidare är det av vikt att påpeka att studier av denna sort har låg eller på sin höjd medel av
generaliseringsbarhet, medan studiens grad av komplexitet är högre. Till skillnad från
statistiska jämförelse där förhållandet är det omvända.10 Studiens generaliseringsbarhet är
tänkt att stärkas av det strategiska urvalet av fall. Urvalet är gjort utifrån tanken att resultatet
ska kunna generaliserat till teorin om västerländskt linkage och leverage, detta utifrån att de
båda fallen är valda strategiskt efter att de innehar ogynnsamma omständigheter sett utifrån
teorins perspektiv. Om de teoretiska utgångspunkterna visar sig bärande under dessa
ogynnsamma omständigheter är det sannolikt att de även skulle vara bärande i fall med mer
gynnsamma omständigheter.11

2.2

Material

Till följd av språkliga barriärer bygger denna studie uteslutande på källor av engelskt språk,
vilket medfört att studiens material främst är bestående utav västerländska källor.
Materialkällorna baseras främst på peer-reviewed litteratur, myndighetsinformation från EU,
USA, Mongoliet och Ghana samt information från större internationellt erkända
organisationer.

Eftersom studien studerar historiska förlopp och omständigheter via främst sekundärt
källmaterial, som beskrivits ovan, är det viktigt att även förhålla sig källkritiskt. Kriterierna
som vägts in i val av material bygger på materialets äkthet, oberoende, samtidighet och
tendens. Det har kontrollerats huruvida materialet är producerat vid den tidpunkt, i det
sammanhang och av de personer som anges. I den mån det varit möjligt har oberoende
källmaterial bekräftat uppgifterna som anges, så vida inte källmaterialet bedömts vara av hög
oberoende karaktär.12 För att säkerställa detta oberoende i största möjliga mån står således

10

Ibid., s. 300.
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 159, 161-163.
12
Ibid., s. 288-203.
11

12

erkända internationella organisationers egna rapporter och peer-reviewed litteratur som
källmaterial för studien. Detta är även tänkt att väga upp det faktum att materialet främst är av
sekundär karaktär och därmed i viss mån inte helt och hållet är samtidigt.13 Materialet som
ligger till grund för studiens analys och slutsatser bedöms uppfylla kriterierna för äkthet,
oberoende och tendens. Men möjligtvis ha sin akilleshäl i kriterierna för samtidighet och
primärkällor. Men dessa svagheter anses vägas upp utav att materialet är av icke tendentiös
karaktär samt att oberoende icke tendentiöst material kan bekräfta varandra.14

13
14

Ibid., s. 294.
Ibid., s. 297.
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3. Teori och operationalisering
Teorin om västerländskt linkage och leverage är utarbetad av Steven Levitsky och Lucan Way
och berör externa, västerländska, demokratiseringspåtryckningar på icke-demokratiska stater.
Linkage syftar till statens politiska, ekonomiska, sociala och organisatoriska utbyte med
västvärlden. Medan leverage syftar till statens sårbarhet för externa västerländska
demokratiseringspåtryckningar. Med västvärlden menas USA, Europeiska Unionen (EU) och
dess medlemsstater samt väst-ledda multilaterala organisationer.15 Detta beroende och denna
sårbarhet som ett högt linkage och leverage innebär, hindrar de icke-demokratiska staterna
från att kränka sina medborgares rättigheter utan att bestraffas för det. Men även om de
externa påtryckningarna underminerar icke-demokratiska stater så tycks effekten varit mindre
i Afrika, forna Sovjet samt Asien.16 Både linkage och leverage behöver förekomma inom en
icke-demokratisk stat för att påtryckningarna ska ge effektiva demokratiseringseffekter.17

Under följande avsnitt kommer den teoretiska definitionen utav västerländskt linkage och
leverage operationaliseras till ett antal operationella indikatorer för linkage respektive
leverage. Denna operationalisering görs för att den teoretiska definitionen och de
operationella indikatorerna av begreppen ska ha en god överensstämmelse, och därmed mäta
det studien påstår sig mäta. Vilket är av betydelse för studiens validitet.18

3.1

Västerländskt leverage

Västerländskt leverage är således den icke-demokratiska statens sårbarhet gentemot externa,
västerliga, demokratiseringspåtryckningar. Dessa påtryckningar kan vara av både positiv och
negativ karaktär. Exempelvis kan ekonomiska sanktioner, diplomatiska kriser och militära
interventioner vara påtryckningar av negativ karaktär medan ett EU-medlemskap eller
handelsförbindelser är exempel på positiva påtryckningar.

15

Levitsky, Steven & Way, Lucan A. Linkage versus leverage: Rethinking the international dimension of regime change. Comparative
Politics, 38:4, 2006, s. 379.
16
Ibid., s. 380, 382.
17
Ibid., s. 388.
18
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 56-57.
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Statens sårbarhet härleds främst till dess militära och ekonomiska styrka, men även dess
kärnvapenkapacitet och oljeproduktion är faktorer som påverkar statens sårbarhet för
västerländska demokratiseringspåtryckningar. En liten biståndsberoende stat är mer sårbar
gentemot externa påtryckningar än en stor stat med en mer solid ekonomi och militärkraft.
Samtidigt kan leverage begränsas av två faktorer. Den ena är att regionala stormakter, som
Ryssland och Kina, kan förse den icke-demokratiska staten med alternativ ekonomisk, politisk
eller militär support och på så sätt begränsa de västerländska
demokratiseringspåtryckningarna. Dessa stater kallas ”Svarta riddare” av Levitsky och Way.

Den andra faktorn är huruvida västerländska stormakter har intressen i den icke-demokratiska
staten i form av exempelvis ekonomiska eller säkerhetspolitiska intressen. I ett sådant fall kan
den icke-demokratiska staten undgå påtryckningar genom att garantera de västerländska
intressena i gengäld.19 Exempelvis har USA och andra västerländska stormakten utövat lite
påtryckningar på stora oljeproducerande stater, som Saudiarabien, av detta skäl.20

Dock påpekar Levitsky och Way att västerländska stormakter varit inkonsekventa i sitt
användande av att utöva påtryckningar. Dels har man inte utövat några påtryckningar
gentemot vissa icke-demokratiska stater och dels lagt för stort fokus på valdemokrati i
förhållande till civila rättigheter. Därmed har man utövat mindre påtryckningar gentemot
stater som genomfört val även om det egentligen inte inneburit någon demokratisering av
staten.21

3.1.1 Hur mäts västerländskt leverage?
Levitsky och Way definierar tre nivåer av leverage som en stat kan besitta. Nivåerna är på
skalorna låg, medium och hög. En stat med låg leverage har väst minimal eller ytterst liten
möjlighet till inflytande att påverka, på medelnivå har väst begränsad möjlighet till påverkan
medan en stat med hög leverage innebär stor möjlighet för väst att utöva

19

Ibid., s. 382-383.
Levitsky, Steven & Way, Lucan A. Competitive authoritanrianism: The origins and dynamics of hybrid regimes in the post-cold war era.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 28.
21
Levitsky & Way, 2006, s. 381, 383.
20
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demokratiseringspåtryckningar gentemot. Därmed är det den höga nivån av leverage som ska
återfinnas i en stat för att demokratiseringspåtryckningar från väst ska ge effekt enligt teorin.
Det räcker att ett kriterier uppfylls inom nivåerna för att staten ska klassificeras inom den.22
Kriterierna för de olika nivåerna återges i tabell 1.2 nedan.
Tabell 1.2. Kriterier för lågt, medel och högt leverage gentemot väst.23
Lågt leverage

Indikatorer

Stor ekonomi

En BNP på mer än 100 miljarder USD i 1995-års
index

Stor oljeproducent

Producerar i snitt mer än 1 000 000 fat råolja per dag

Kärnvapen

Besitter och kan använda sig utav kärnvapen

Medel leverage

Indikatorer

Medelstor ekonomi

EN BNP på 50 till 100 miljarder USD i 1995-års
index

Medelstor oljeproducent

Producerar i snitt mellan 200 000 och 1 000 000 fat
råolja per dag

Säkerhetspolitiskt dilemma

Stat inom vilken det existerar ett omfattande
säkerhetspolitiskt dilemma för USA och/eller EU.

Förekomst av ”Svart riddare”

Staten mottar bistånd på minst 1% av BNP, vilket
domineras utav en militär (10 miljarder eller mer i
militära utgifter) eller ekonomisk stormakt (10 000 i
BNP per capita eller mer) som inte är USA och/eller
EU.

Högt leverage

Indikatorer

Ingen förekomst utav medel eller lågt leverage

Uppfyller inga kriterier för medel eller lågt leverage

3.2

Västerländskt linkage

Linkage syftar till graden av gränsöverskridande flöden utav ekonomiska värden som handel,
investeringar och bistånd med västerländska stater; sociala värden som flödet utav människor
över nationsgränsen; förekomsten utav diplomatisk kontakt med västerländskt dominerade
multilaterala organisationer eller västerländska stater; förekomsten utav kontakt med
22
23

Levitsky & Way, 2010, s. 372.
Ibid., s. 372.
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transnationella icke-statliga organisationer; samt flödet utav informations- och teknokratiskt
utbyte med västerländska stater. Författarna lyfter fram att den viktigaste källan till ett högt
linkage är geografisk närhet till USA eller EU, på grund av att den geografiska närheten
tenderar att innebära en hög förekomst av övriga linkage aspekter.24

En hög förekomst utav linkage mellan en icke-demokratisk stat och västerländska stormakter
ökar sannolikheten för att statens icke-demokratiska handlingar uppmärksammas i de
västerländska staterna och blir nyheter. Detta ökar pressen på de västerländska staterna att
agera gentemot den icke-demokratiska staten och bidrar därmed till att sannolikheten ökar för
att de västerländska staterna ska utöva påtryckningar. Exempelvis uppmärksammandes
maktmissbruk i Slovakien och Rumänien under 1990-talet mer än liknande övertramp i stater
som Kenya och Zambia. Detta på grund av att förekomsten av linkage var högt i de två
förstnämnda, men lågt i de sistnämnda.25

En hög förekomst utav linkage tenderar även att öka de inhemska påtryckningarna för
demokratisering i och med att de ökade utbytet med väst gynnar inhemska företag och
organisationer som därmed skulle förlora på att isoleras från väst.26

3.2.1 Hur mäts västerländskt linkage?
Som nämnt tidigare så syftar linkage till graden av flödet över nationsgränsen utav ett antal
variabler. Dessa sju variabler och indikationerna för dessa återges i tabell 1.3.

Varje variabel kan kategoriseras som antingen hög eller låg linkage. Tyvärr redogör inte
Levitsky och Way några mer precisa kriterier än det som anges i tabell 1.3 för vad som ska
värdesätta respektive variabel. Däremot kategoriserar de själva variablerna för respektive stat
som låg eller hög i förhållande till andra icke-västerländska stater.27 Därmed kommer
Mongoliet och Ghana i någon mån att jämföras med stater som Levitsky och Way

24

Levitsky & Way, 2010, s. 43.
Levitsky & Way, 2006, s. 384.
26
Ibid., s. 385.
27
Levitsky & Way, 2010, s. 373.
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kategoriserat med lågt respektive högt linkage för att bedöma huruvida Mongoliet och Ghana
är jämförbara. Är Mongoliet och/eller Ghana jämförbart med en stat kategoriserat med högt
linkage dras således slutsatsen att även dem besitter en hög linkage. Denna jämförelse gäller
framförallt den geografiska aspekten av linkage. Men för att kategorisera respektive stat med
högt eller lågt linkage för respektive undersökningsår kommer först och främst graden utav
linkage jämföras mellan de olika undersökningsåren inom respektive stat. Graden utav
linkage kommer således jämföras mellan de olika undersökta åren för att bedöma huruvida
nivån av linkage är hög eller låg samt för att studera om linkage ökat över den tidsperiod där
respektive stat även genomgått sin demokratiseringsprocess.

Uppfyller Mongoliet och/eller Ghana kriterierna för majoriteten av variablerna för ett högt
linkage är slutsatsen att de besitter ett högt linkage till väst. Uppfylls inte majoriteten av
kriterierna kommer de kategoriseras att besitta en låg grad av linkage. Resultatet kan således
skilja sig åt mellan de olika åren som undersöks.
Tabell 1.3. Linkage-variabler och dess indikatorer.28
Linkage-variabler

Indikatorer

Ekonomiska värden

Graden utav handel, investeringar, lån, bistånd med
väst.

Sociala värden

Graden utav flödet av människor över
nationsgränsen, inklusive migration, turism och
studenter, med väst.

Diplomatiska kontakter

Graden utav band till västerländska stater och
deltagande i väst-ledda allianser och organisationer.

Kontakt med transnationella icke-statliga

Lokala band till väst-baserade icke-statliga

organisationer

organisationer samt religiösa och politiska
organisationer.

Information

Graden utav gränsöverskridande telekommunikation,
internetkontakt samt tillgång av västerländsk radio
och tv.

28

Ibid., s. 383-384.; Levitsky & Way, 2010, s. 43, 373.
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Teknokratiskt utbyte

Graden utav utbildade medborgare i väst och/eller
graden utav professionella band till västerländska
universitet eller väst-ledda multilaterala
organisationer.

Geografisk närhet

En geografisk position nära USA eller EU.
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4. Forskningsöversikt
Under detta avsnitt ges en presentation över tidigare forskning som anses vara av relevant
betydelse för studien. Studiet av demokratiseringsprocesser är ett tämligen stort
forskningsområde, som inte kan täckas i denna studies forskningsöversikt, därav kommer
denna översikt avgränsas till tre aspekter av demokratiseringsforskningen. Först kommer
forskning rörande demokratiseringsprocessen i specifikt Mongoliet och Ghana att presenteras
för att belysa vilka faktorer som anses varit gynnsamma för demokratiseringsprocessen i
respektive stat. Därefter kommer forskning med teoretisk utgångspunkt i begreppen linkage
och leverages roll i demokratiseringsprocessen att presenteras, först effekterna utav linkage
och leverage och sedan avslutningsvis faktorer som andra forskare anser behöver komplettera
teorin för att den ska kunna förklara vissa utfall.

4.1

Demokratiseringsprocessen i Mongoliet

Externa faktorer är inte enbart något som påverkar demokratiseringsprocessen här och nu,
utan staters förutsättningar att demokratiseras kan skilja sig åt beroende på vilken typ av
politik och samhälle staten haft tidigare. Den danska statsvetaren Michael Aagaard Seeberg
vill förklara Mongoliets lyckade demokratisering som ett arv från Sovjets påtvingande
kollektivism. Då denna kollektivism underminerade klanbaserade och traditionella
auktoriteter och istället blev det civila samhället nomadiserat organiserat, vilket i sin tur
innebar att ett hinder för demokratisering försvann. Detta till skillnad från Sovjets mer
”söndra och härska”-politik i Kyrgyzstan och vad den politiken innebar för skapandet utav
Kyrgyztans mer klanbaserade civilsamhälle.29 Aagaard Seeberg menar således att Mongoliets
lyckade demokratiseringsprocess och Kyrgyzstans misslyckande är ett arv utav den sovjetiskt
förda politiken gentemot respektive stat, en politik som påverkat hur respektive stats civila
samhälle senare karaktäriserats och därmed gett olika grogrunder för demokratin.

Mongoliets demokratisering är överraskande sett till statens inkomstnivåer, geografiska
placering samt avsaknad av demokratiskt förflutet. Men Verena Fritz menar att Mongoliet

Aagard Seeberg, Michael. “Democratization in clan-based societies: explaining the Mongolian anomaly”, Democratization, 25:5, 2018, s.
856-857.
29
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besuttit relativt få hinder för demokratisering, hinder som annars brukar vara vanliga i
övergångsländer, och att man i kombination med detta varit föremål för externt bistånd och
beroende av stater som utövat påtryckningar för en demokratisering.30 Likt Aagaard Seeberg
menar hon att Mongoliets nomadiserande civila samhälle med svaga klan strukturer varit
gynnande i demokratiseringen. Men detta i kombination med avsaknad av etniska konflikter,
en grundläggande allmän utbildning, en liten befolkning samt att staten hade ”tur” att styras
av ett parti snarare än en stark enskild ledare. Även det faktum att Mongoliet var en
självständig stat istället för en Sovjetrepublik vid demokratiseringsprocessens start anser Fritz
varit en gynnsam faktor för Mongoliet.31 Hon menar även att Mongoliet, under 1990-talet,
besatt ett högt externt ekonomiskt och strategiskt beroende till samt influerades demokratiskt
utav Öst- och Centraleuropa vilket även det var en starkt bidragande orsak till statens
demokratisering.32 Både Fritz och Aagaard Seeberg drar således liknande slutsatser sett till
externa faktorers roll i demokratiseringsprocessen, vilket är intressant för studiet utav linkage
och leverage. Fritz påpekar att de externa faktorerna varit i kombination med att Mongoliet
karaktäriserades av gynnsamma inhemska förhållande som ovan samt avsaknad av större
motsättningar gentemot sociala liberaliseringar, vilket hon menar varit problematiskt i mer
konservativa samhällen som Uzbekistan och Tadjikistan där demokratin inte fått fotfäste.33

4.2

Demokratiseringsprocessen i Ghana

Det demokratiska systemets legitimitet hör mycket ihop med hur effektivt och rättvist
röstprocessen upplevs. Giulia Piccolino menar att Ghana, till skillnad från många andra
utvecklingsländer, karaktäriseras av en effektiv röstprocess som utgjort en nyckelroll i
demokratiseringsprocessen. Piccolino har jämfört Ghana och grannlandet Elfenbenskusten,
som båda brottades med liknade bekymmer rörande röstprocessen i början av sina
demokratiseringsprocesser. Baserat på att de två fallen tog sig an problematiken på olika sätt
och att dess utfall blev olika drar han slutsatsen att en effektiv röstprocess är fundamentalt
viktig för en demokratisering. I Ghanas fall handlade det om att införa en oberoende och

30
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professionell administration av röstprocessen, vilket har mynnat ut i en rad tekniska lösningar
som gjort röstprocessen säkrare. Medan röstprocessen är en mycket politiserad fråga i
Elfenbenskusten, till följd utav att deras administration representeras av politiskt tillsatta och
inte tjänstemän som i Ghana.34

Vidare framhävs även att graden utav ett institutionaliserat partisystem kan vara en
bidragande orsak till Ghanas lyckade demokratisering. Jämfört med närliggande stater, som
inte demokratiserats, som Kenya och Senegal har Ghanas partisystem en stabil förankring i
samhället och har mindre fokus på enskilda ledare. Detta menar Michael Wahman var
avgörande för Ghanas demokratisering när Ghana genomgick ett maktskifte år 2000, då det
segrade partiet hade en distinkt politisk agenda och kultur samt att det före detta regimpartiet
kunde utgöra en effektiv opposition efter valet. Wahman menar således att det är nödvändigt
att utveckla ett institutionaliserat partisystem för att val ska ha en demokratiserande effekt.
Om systemet inte är institutionaliserat lär det endast utgöra ett medel för statens elits
personliga ambitioner och därmed inte vara stabilt nog för demokratiska framsteg. Därmed
ifrågasätter han antagandet att maktskifte per automatik är gynnsamt för demokratin i en
auktoritär stat.35

4.3

Linkage och leverages effekter

Bland Levitsky och Ways forskning nämns Slovakien som ett exempel på en stat med både
hög linkage och leverage. Staten har starka band och är starkt beroende av EU, mycket tack
vare sitt EU-medlemskap som kräver en bred uppfyllnad utav de demokratiska kriterierna.
EU-medlemskapet har även inneburit en högre integration med väst vilket har lett till en
dubbeleffekt där maktmissbruk både uppmärksammats och sanktionerats internationellt som
av inhemsk opposition. Men även innan EU-medlemskapet påverkades Slovakien påtagligt
utav EU, mycket på grund av sin geografiska närhet. Närheten innebar att Slovakien, trots sin
relativa politiska isolering under 90-talet, hade starka sociala, informativa och civila band till

34
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EU och hade stor tillgång till europeisk media. Därmed återfanns ett högt linkage och
leverage även då. Slovakiens svaghet som stat och dess externa beroende gjorde staten
kraftigt mottaglig mot EU:s inventioner under 90-talet, vilket bidrog till statens
demokratisering.36

Mexiko däremot är en stat som kategoriseras besittande högt linkage, men lågt leverage.
Mexiko har starka band till USA sett till alla linkage-variabler. Man har exempelvis en
geografisk närhet till USA, är USA:s näst största handelspartner och har ett starkt
teknokratiskt, socialt och informativt utbyte med USA. Men ändå är Mexikos sårbarhet,
leverage, gentemot USA:s påverkan relativt lågt. Mexikos säkerhetspolitiska och ekonomiska
betydelse för USA begränsar USA:s möjlighet och vilja att inventera. Exempelvis inventerade
inte USA en enda gång under 80-talet när Mexiko anammande icke-demokratiska tendenser.37
Omvänd situation besitter däremot Zambia, en av de fattigaste och mest biståndsberoende
staterna i världen och är därmed ett klart fall av högt leverage. Men samtidigt är Zambia
geografiskt avlägset från både USA/EU samt har minimala ekonomiska, informativa, sociala,
teknokratiska och organisatoriska utbyten med väst. Vilket innebär att statens linkage är lågt,
vilket inneburit att maktmissbruk inte uppmärksammats internationellt i någon högre grad och
att demokratiseringspåtryckningar därmed blivit sporadiska och ineffektiva.38

Rysslands linkage är lågt dels på grund av att det är en stat med geografisk distans till väst
samt som effekt utav sin historia som isolerat på grund av sovjetisk kontroll, vilket inneburit
att man inte integrerat med väst i någon större mån. Rysslands leverage är dessutom lågt till
följd av dess militära makt och det faktum att de besitter stora volymer av olja och gas, vilket
även utgör ett säkerhetspolitisk dilemma för väst, vilket inneburit begränsningar av
demokratiska inventioner.39

Förekomsten av en hög grad av linkage förstärker därmed effekten utav leverage. Men både
linkage och leverage måste förekomma i högre grad för att det ska ge effektiva effekter på
36

Levitsky & Way, 2006, s. 390-391.
Ibid., s. 391-392.
38
Ibid., s. 393-394.
39
Ibid., s. 394-395.
37

23

statens demokratiseringsprocess. Ett högt linkage och leverage kan bidra till att internationella
faktorer blir avgörande för demokratiseringen i en stat även om de inhemska förhållandena är
ogynnsamma för en demokratisering, medan ett lågt linkage och leverage ställer
demokratiseringens icke eller vara till inhemska faktorer och därmed är mer beroende av
gynnsamma förhållande inom den aktuella staten.40

Om både linkage och leverage är högt är det mer sannolikt att
demokratiseringspåtryckningarna blir konsekventa och intensiva. Maktmissbruk är mer
sannolikt att uppmärksammas internationellt och få kostsamma konsekvenser för den
missbrukande staten. Dessutom tenderar påtryckningarna att vara mer omfattande än enbart
fokusera på val och oppositionen tenderar att ha starka band till väst, vilket innebär att dessa
stater tenderar att demokratiseras. Men stater där linkage förekommer i hög grad medan
leverage är relativt lågt tenderar demokratiseringspåtryckningarna att bli diffusa, indirekt och
trögflytande. Men de kan fortfarande vara av betydande kraft, då banden till väst gör att
maktmissbruk uppmärksammas intensivt av västerländska regeringar, medier och
transnationella organisationer. Även om staten är mindre sårbar för externa påtryckningar,
tenderar dessa stater att undvika storskaligt maktmissbruk för att bibehålla internationell
legitimitet. Därmed tenderar regimen att överlämna makten till oppositionen vid en valförlust.
Vidare tenderar även dessa maktskiften leda till en demokratisering, på grund utav att
oppositionen tenderar att ha starka band till väst.41

Vid den omvända situationen, där linkage är lågt medan leverage är högt, tenderar
demokratiseringspåtryckningarna att bli sporadiska och relativt ineffektiva. Lågt linkage gör
att påtryckningarna tenderar att vara minimala, men med statens stora sårbarhet medför att
även påtryckningar av minimal karaktär medför svårigheter att upprätthålla ett fullskaligt
icke-demokratiskt styre. Men påtryckningarnas minimala karaktär tenderar att nöja sig med
val och minimala civila rättigheter, vilket medför att den politiska spelplanen fortsatt blir
orättvis och statens förhållande förblir fortsatt ogynnsamma för en demokratisering. I
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situationer där både linkage och leverage är lågt tenderar demokratiseringspåtryckningarna att
bli minimala och även omfattande maktmissbruk tillåts fortgå utan någon internationell
uppmärksamhet. Därmed tenderar staterna att förankra det icke-demokratiska styret. I dessa
situationer måste påtryckningarna för demokratisering vara inhemska och omfattande.42
Tabell 1.4 summerar effektiviteten av demokratiseringspåtryckningar vid olika grader av
linkage och leverage.

Tabell 1.4 Hur variationer i linkage och leverage gentemot väst formar det externa
demokratiseringspåtryckningarna.43
Högt linkage

Lågt linkage

Högt

Konsekventa och effektiva

Sporadiska och begränsade

leverage

demokratiseringspåtryckningar

demokratiseringspåtryckningar

Lågt

Konsekventa men diffusa och

Svaga externa

leverage

indirekta

demokratiseringspåtryckningar

demokratiseringspåtryckningar

4.4

Kompletteringar till linkage och leverage

Jakob Tolstrup riktar dock kritik gentemot Levitsky och Ways teori om västerländskt linkage
och leverage, han menar att teorin till stor del kan förklara demokratiseringsprocesser men att
den saknar en aspekt som möjliggör en bredare förklaringsmöjlighet. Tolstrup menar att teorin
måste kompletteras med faktorer som rör inhemska strukturer och aktörer och han lyfter fram
gatekeepers elites (grindvaktselit) som en sådan faktor som skulle kunna förklara vissa staters
demokratisering eller icke-demokratisering. En stats grindvaktselit är den delen av statens
befolkning som skapar förutsättningar för att linkages ska kunna uppstå mellan staten och
väst. Tolstrup delar upp grindvaktseliterna i tre kategorier; politisk, ekonomisk och social, och
menar att deras inställning till väst är avgörande för linkages påverkan på statens
demokratisering.44 Således menar Tolstrup att en stat kan besitta ett högt linkage och leverage
42
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utan att det gynnar statens demokratisering, medan samma förutsättningar kan gynna
processen i en annan stat. Staternas utfall beror i dessa fall på eliternas inställning till de
externa, västerländska, påverkningsförsöken. Han tar själv upp fallen Vitryssland och Ukraina
som exempel på grindvaktareliternas påverkan på linkage och leverages kapacitet att påverka
demokratiseringsprocessen. Både Vitryssland och Ukraina har till synes liknade
förutsättningar sett till geografisk placering och historisk bakgrund och bör i enlighet med
Levitsky och Ways teori haft en liknade demokratiseringsprocess. Men det stämmer inte
överens med verkligheten, utan de olika utfallen beror enligt Tolstrup på de inhemska
eliternas attityder och värderingar gentemot väst.45

I likhet med Tolstrup kompletterar James Hughes och Gwendolyn Sasse linkage och leverage
genom att lägga till en tredje faktor som de menar är avgörande för att kunna förklara linkage
och leverages utfall i vissa fall. Hughes och Sasse analyserar fallen Krim och Tjetjenien
genom att lägga till power ideas, idéer om hur politisk makt ska arrangeras och med potential
att kraftigt påverka inhemsk eller internationell politik. I fallen med Krim och Tjetjenien tar
Hughes och Sasse upp nationalism och islamism som exempel på denna typ av politiska
ideologier.46 I båda fallen menar man att det är förekomsten av nationalism respektive
islamism som är avgörande för den begränsade betydelse som västerländskt linkage och
leverage fått.47

Vidare menar Bidzina Lebanidze genom att studera staterna i södra Kaukasien (Armenien,
Azerbajdzjan och Georgien) att demokratisering är möjligt även om linkage är lågt
förekommande, såvida leverage används på ett effektivt sätt och inflytandet från andra makter
är lågt.48
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5. Resultat och analys
Teorin om västerländskt linkage och leverage utifrån en komparativ metod ligger som
underlag för studiens analys. Analysens resultat redovisas i form av inhämtad data, jämförelse
samt argumenterande slutsatser. Resultatet analyseras genom att göra nedslag i ett utvalt antal
år där utvecklingen utav västerländskt linkage och leverage redogörs.

Summeringen av leverage kommer göras genom att kategorisera respektive stats leverage
utifrån om de uppfyller, delvis uppfyller eller inte uppfyller kriterierna för ett lågt/medel eller
högt leverage. Ett högt leverage innebär att staten är sårbart gentemot västerländska
demokratipåtryckningar.

Linkage kommer summeras genom att kategoriseras utifrån låg eller hög nivå samt hur
respektive linkage-variabels utveckling är i förhållande till föregående år. En hög nivå innebär
att staten haft en hög grad av utbyte med väst, medan låg innebär att utbytet varit lågt. Har
utvecklingen utav en linkage-variabels nivå varit oförändrad uppges det som neutral, medan
en positiv och negativ utveckling uppges som ökat respektive sänkt.

5.1

Västerländskt leverage i Mongoliet mellan 1989 och 1998

1989 ansågs Mongoliet fortfarande vara en icke-fri stat av Freedom House, vid denna period
låg bruttonationalprodukten (BNP) på 4,439 miljarder USD beräknat i 1995-års prisindex. När
Mongoliet påbörjade sin demokratiseringsprocess, 1991, hade BNP-nivån sjunkit till 2,656
miljarder och fyra år senare, 1995, var BNP ännu lägre på blott 1,452 miljarder USD beräknat
i 1995-års index. Utvecklingen till 1998 var fortsatt negativ och BNP-nivån minskade till
1,045 miljarder USD beräknat på 1995-års index.49 Således långt ifrån de 50 till 100 miljarder
USD som anses behövas för att kategoriseras med en låg eller medel nivå utav leverage,
snarare ökade Mongoliets leverage under 1991, 1995 och 1998 utifrån denna aspekt och var
således mer sårbart gentemot externa påtryckningar än man varit vid 1989.

World Bank, “GDP (current US$)”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MN, 2019, (hämtad: 2019-0502).; Bureau of Labor Statistics, ”Databases, tables & calculators by subject: CPI inflation calculator”,
https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm, 2019, (hämtad: 2019-05-02).
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Under perioden, 1989 till 1998 producerade Mongoliet heller inte någon råolja.50 Samt
rapporterades det inte för något av de undersökta åren att Mongoliet skulle besitta någon form
av kärnvapenkapacitet.51

I slutet av 1980-talet mottog Mongoliet externt bistånd från Sovjet, som beräknats vara bland
de högsta i världen vid den tidpunkten, förmodligen på mer än 300 USD per capita.52 Vilket
utgör cirka 18% utav Mongoliets BNP per capita år 1989 beräknat i 1995-års prisindex.53
Under denna tidsperiod uppfyllde även Sovjet kriterierna för att räknas som en ”svart riddare”
med 10 000 USD eller mer i BNP per capita54 och samt minst 10 miljarder USD (1995-års
index) i militära utgifter.55 Sovjet vacklade dock i slutet av 1980-talet och upplöstes i slutet av
1991 och även om den nybildade staten Ryssland både hade en BNP-nivå och militära utgifter
i nivåer för att klassificeras som en ”svart riddare”56 så försvann det externa stödet från
grannlandet och Mongoliet började istället söka efter nya källor av support.57 Inte heller 1995
eller 1998 återfinns några uppgifter om att någon icke-västerländsk stormakt skulle bistå
Mongoliet ekonomiskt. I likhet med ekonomi-aspekten tycks Mongoliets leverage ökat över
den tidsperiod som undersökts och således gjort staten mer mottagligt för externa
demokratipåtryckningar, enligt teorin.
Västvärldens begränsade kontakt med samt givande av bistånd till Mongoliet innan Sovjets
upplösning 199158 och den kraftiga ökning utav detsamma efter 199159 kan man argumentera
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https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvv
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för att utgöra ett tecken att Sovjets närvaro i Mongoliet utgjorde ett säkerhetspolitiskt
dilemma för väst. USA upprättade förvisso diplomatiska förbindelser med Mongoliet redan
1987, men stödinsatser och bilaterala samarbeten upprättades först efter 1991.60 För EU:s del
inleddes diplomatiska förbindelser 1989, men ekonomiska och handelsrelationer ingicks inte
förrän 1993.61 Förbindelser förekom således 1989 och tidigare, men av mycket begränsad
karaktär. Detta tolkas som att säkerhetspolitiska aspekter till viss del förekom i relationen
mellan väst och Mongoliet innan 1991. I likhet med bistånd- och ekonomiaspekten tycks
därmed Mongoliets leverage till väst ökat över den undersökta perioden 1989 till 1998.

5.1.1 Sammanfattning av västerländskt leverage inom Mongoliet mellan 1989 och 1998
I tabell 1.5 redogörs Mongoliets resultat för respektive år på respektive leverage-variabel.
Mongoliets ekonomi var inte stor nog, med en BNP på under 50 miljarder USD i 1995-års
index, varken 1989, 1991, 1995 eller 1998. Inte heller besatt man någon oljeproduktion eller
kärnvapenkapacitet under något av de undersökta åren.

Däremot uppfylls två andra kriterier för lågt/medel leverage 1989, som inte återfinns för något
av de andra undersökta åren. 1989 mottog Mongoliet ett bistånd från Sovjet, vars BNP och
militära kraft kategoriserar dem som en stormakt, som motsvarade över en procent utav
Mongoliets BNP. Detta faktum gör att Mongoliet, 1989, uppfyller kriteriet för att en ”svart
riddare” förekom i staten och bistod ekonomiskt som ett alternativ till väst.

Samtidigt talar västvärldens frånvaro av förbindelse med Mongoliet 1989, men inte efter
Sovjets upplösning 1991, för att ett säkerhetspolitiskt dilemma existerade i någon mån.
Tabell 1.5. Mongoliets resultat på de olika leverage-variablerna.
Lågt/medel
leverage

Stor/medelstor
ekonomi

Stor/medelstor
oljeproducent

Kärnvapen

Säkerhetspolitiskt
dilemma

Förekomst
av ”Svart
riddare”

Högt
leverage

Ingen
förekomst
utav
medel
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eller lågt
leverage
Uppfyller
ej

1989

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller delvis

Uppfyller

1991

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller

1995

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller

1998

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller

Eftersom det räcker att ett kriterier uppfylls på lågt/medel leverage för att kategoriseras inom
detta var Mongoliets leverage, sårbarhet gentemot väst, lågt 1989. Men eftersom inga kriterier
för lågt/medel leverage uppfylls för varken 1991, 1995 eller 1998 kategoriseras Mongoliets
leverage som högt under dessa tidsperioder. Utvecklingen av Mongoliets leverage tycks
således haft karaktären att det ökat över tid under den undersökta tidsperioden.

5.2

Västerländskt linkage i Mongoliet mellan 1989 och 1998

Ekonomiskt linkage
1991 försvann det ekonomiska stödet ifrån Sovjet och innan 1991, när det första biståndet från
USA till Mongoliet lanserades, förekom inget direkt ekonomiskt utbyte mellan USA och
Mongoliet. Men sedan 1991 har Mongoliet tagit emot bistånd på över 300 miljoner USD från
USA, ofta riktat för att stärka statens ekonomiska tillväxt och demokratiutveckling.62 Under
1989 rörde sig det ekonomiska utbytet mellan Mongoliet och USA i summorna 30 000 USD i
export till USA och 1,6 miljoner USD i import från USA. Men efter Sovjets upplösning 1991
tecknades bland annat ett handelsavtal och 1994 ett investeringsavtal mellan länderna. Det var
också efter 1991 som amerikanska företag började etablera sig på den mongoliska marknaden
inom bland annat mineral-, turist- och fastighetssektorn. Tio år senare, 2002, exporterade
USA varor och tjänster till Mongoliet till ett värde av 66 miljoner USD.63 EU:s
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handelsrelationer med Mongoliet inleddes däremot inte förrän 1993.64 Importen från EU till
Mongoliet ökade från 13 miljoner euro 1993 till 40 miljoner euro 1995, medan exporten i
motsatt riktning under samma tidsperiod ökade från 20 miljoner till 31 miljoner euro. 1995
mottog Mongoliet även bistånd från EU på åtta miljoner euro.65 Både 1995 och 1998
beviljades dessutom Mongoliet internationella donationer, bland annat från Världsbanken och
Internationella Valutafonden, på 210 respektive 320 miljoner USD.66

Mellan 1996 och 1998 ökar Mongoliets export till USA samt Storbritannien. Likaså ökar
exporten till EU-länderna Tyskland, Italien och Nederländerna som även de tillhör de länder
som Mongoliet exporterar mest till under denna period. Även importen från USA, Frankrike
och Österrike ökar mellan 1996 och 1998. Importen från Tyskland minskar, men de utgör
fortfarande en av de största importländerna för Mongoliet. Men samtidigt är Ryssland och
Kina Mongoliets största handelspartners sett till både export och import under samma
period.67

Mongoliets ekonomiska linkage till väst har under perioden 1989 till 1998 ökat kontinuerligt,
från att vara i stort sätt obefintligt 1989, ta sina trevande första steg 1991, till att blir mer och
mer omfattande 1995 och 1998. Det ekonomiska linkaget 1991 var högre än 1989, men det
var lågt i jämförelse med den nivå av ekonomiskt linkage som förekom 1995 och 1998.
Därmed bedöms Mongoliets ekonomiska linkage varit högt 1995 samt 1998, medan nivån
bedömts varit medel 1991 i förhållande till övriga undersökta årtal. Men eftersom linkage
kategoriseras som antingen högt eller lågt, tillskrivs Mongoliets ekonomiska linkage 1991
varit lågt.
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Socialt linkage
Data och information som kan mäta graden utav flöde av människor över Mongoliets
nationsgräns är bristfällig och i vissa fall obefintlig. Men innan 1990 var i princip all typ utav
in- och utvandringen till och från Mongoliet icke-existerande. Mellan 1990 och 2000
förekommer däremot en relativt stor utvandring från Mongoliet, på över 130 000 individer
fördelat på dessa tio år. Vilket är i nivå med östeuropeiska stater som Lettland, Estland,
Litauen och Polens utvandring under samma period.68 Däremot är invandringen som
förekommer under samma tidsperiod av ytterst försumbar karaktär.69 Dock, den in- och
utvandring som förekommit tycks främst varit till och från Kina, Ryssland och Sydkorea.70
Migrationen från Mongoliet till specifikt USA och vice versa var i princip obefintlig såväl
1990 som 2000.71 Mongoliets migration, under främst 1990 till 1998, tycks varit i tämligen
omfattande grad, men migrationen till och från väst tycks varit låg vilket är avgörande för
dess kategorisering av socialt linkage.
Utbytet av studenter mellan Mongoliet och USA tog sin start 1995.72 Men data över antalet
studenter detta utbyte gällt för de undersökta åren är bristfälligt, likaså eventuellt
studentutbyte med EU. Bristen på data i detta fall tolkas som att denna aspekt av socialt
linkage varit försumbar.

Vidare hade Mongoliet 108 000 besökande turister 1995, en siffra som 1998 hade ökat till
165 000 turister.73 Data över fördelningen från vilka stater dessa turister ursprungligen kom
ifrån är bristfällig, och nivån av turistnäring är låg jämfört med Lettland, Estland, Litauen och
Polen under samma period.74 Därmed bedöms även denna aspekt utav socialt linkage vara
lågt. Bristen på omfattande data i denna aspekt är anledningen till att jämförelse har gjorts
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med andra stater istället för enbart en intern jämförelse, för att bedöma nivån utav Mongoliets
sociala linkage.

Diplomatiskt linkage
1989 hade både USA och EU redan etablerat diplomatiska kontakter med Mongoliet.75
Dessutom hade man enskilda diplomatiska förbindelser med samtliga västeuropeiska stater,
som exempelvis Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, sedan
1960- och 1970-talet.76 Sedan 1961 har man även varit medlem i Förenta Nationerna (FN)77
och sedan 1962 i Världshälsoorganisationen (WHO).78 1991 blev Mongoliet medlem i
Världsbanken79, Interpol80 och Internationella valutafonden (IMF)81 samt 1997 i
Världshandelsorganisationen (WTO).82 Det fanns således ett diplomatiskt linkage redan 1989
i form utav antalet medlemskap i väst-ledda organisationer och diplomatiska förbindelser.
Antalet medlemskap ökade dock något efter Sovjets upplösning, men även om det
diplomatiska linkaget inte ökade speciellt mycket sett till antalet medlemskap så ökade graden
av det diplomatiska utbytet.

1991 och framåt var USA en stark finansiär av demokratistöd och stöd till det civila samhället
i Mongoliet.83 USA:s statssekreterare James Baker besökte Mongoliet både 1990 och 1991
och var därmed den första högrankade amerikanen att göra ett statsbesök sedan 1944. Samt
under 1991 tecknades flera avtalsöverenskommelser mellan USA och Mongoliet rörande
bland annat handel, vetenskap, teknologi samt biståndspaket.84 1995 besökte USA:s first lady
Hillary Clinton Mongoliet och tillkännagav stödpaket till såväl energisektorn som till att
förbättra barnhälsan i Mongoliet, samma år besökte Mongoliets president Punsalmaagiin
75
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Ochirbat USA:s dito Bill Clinton och de första studentutbytena mellan staterna ägde rum.85
De diplomatiska förbindelserna med väst fortsatte expandera efter 1995, men parallellt med
det ökade även Mongoliet samarbete med grannländerna Ryssland och Kina. Mönstret
kvarstod dock, Mongoliets integrering i världsekonomin fortsatte öka under 1990-talets andra
hälft och framförallt USA:s diplomatiska utbyte med Mongoliet fortsatte öka.86 Mongoliets
diplomatiska linkage till väst tycks därmed ökat kraftigt efter 1991 och växt kontinuerligt.
Därmed bedöms Mongoliets diplomatiska linkage varit högt efter 1991 i förhållande till 1989,
och därefter expanderat kontinuerligt till 1998.

Organisatoriskt linkage
The Asia Foundation var 1990 den första internationella icke-statliga organisationen som
bjöds in till Mongoliet och 1993 öppnade de sitt första kontor i Ulaanbaatar. Organisationen
satt på en rådgivande roll i Mongoliets utformning utav en ny konstitution under 1990-talets
början samt i ett antal andra lagutformningar. Organisationen har sedan 1993 genomfört och
stöttat olika program och projekt för att stärka Mongoliets demokrati, governance,
civilsamhälle, kvinnor samt tillgång till information och utbildning.87

I juni 1991 träffade Mongoliets utrikesminister människorättsorganisationen Amnesty
International i London och på hans uppmaning skickade organisationen med en skrivelse till
Mongoliets pågående konstitutionsutkast rörande åtgärder till förmån för mänskliga
rättigheter. I september samma år inventerade Amnesty International på plats i Mongoliet för
första gången någonsin, organisationens representanter mötte ministrar från regeringen och
lyfte frågan om dödsstraff samt deltog på en internationell konferens rörande landets
konstitutionsutkast. Lokala Amnesty-grupper existerade i Mongoliet 1991, men något
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huvudkontor hade inte organisationen i landet vid denna tidpunkt.88 Innan 1991 tycks inte
Amnesty haft några band till Mongoliet.

1994 besökte återigen en delegation från Amnesty Mongoliet och genomförde samtal med
regeringsfolk.89 1995 lanserade organisationen ett utbildningsprogram, med seminarium och
work-shops, i Mongoliets huvudstad Ulaanbaatar. Samma år publicerade man även en rapport
riktad mot specifikt Mongoliet och dess fängelseförhållande.90 Sedan 1997 har Marie Stopes
International, en organisation som förespråkar information kring familjeplanering och sexliv,
haft kontor och arbetat på plats i Mongoliet.91 I övrigt tycks större internationella icke-statliga
organisationers närvaro i Mongoliet varit högst begränsad mellan 1989 och 1998. Exempelvis
började anti-korruptionsorganisationen Transparency International mäta Mongoliets
korruption först 1999.

Mongoliets organisatoriska linkage till väst har ökat något över tid, ökningen har varit
marginell men existerande. The Asia Foundation och Amnestys stödarbete kan argumenteras
för att vara av stor vikt för en demokratiseringsprocess, därmed bedöms deras närvaro och
involvering i Mongoliet under 1990-talets första hälft som betydelsefullt. Även om
frekvensen av västerländska icke-statliga organisationer i Mongoliet varit relativt lågt under
den undersökta perioden, bedöms The Asia Foundation och Amnestys utbredda grad av
kontakt med Mongoliet under 1991 till 1995 vara fog nog för att kategorisera Mongoliets
organisatoriska linkage för denna period varit hög. Övriga undersökta årtal bedöms haft ett
lågt organisatoriskt linkage dömt av den minskade graden av kontakt.

Information-linkage
Mongoliets kommunikativa förbindelser var under den undersökta tidsperioden begränsad.
1993 var snitt tiden för internationella samtal per person blot 1,2 minuter. 1995 hade snitt
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tiden ökat till 2,9 minuter och 1998 till 6,6 minuter per person. Men i förhållande till
Rumäniens siffror på 9,1 minuter 1993, 13,4 minuter 1995 och 22,9 minuter per person 1998
är det lågt. Ännu lägre det i förhållande till Lettland och Litauens siffror på över 30 minuter
per person för samtliga år. Lettland hade exempelvis ett snitt på 59,1 minuter per person
1998.92 Andelen av befolkningen som hade tillgång till internet under den undersökta
perioden var ytterst försumbar.93

Tillgången till västerländsk media tycks varit obefintlig fram till 1994 när en kristen
amerikansk-mongolisk stiftelse lanserade en Tv-station, Eagle TV, som man sedan
expanderade ytterligare 1996 och 1997. 1996 öppnade ett danskt finansierat tryckeri som
underlättade för privata aktörer att konkurrera med statligt-finansierad media. I slutet av 1990talet öka graden av västerländsk media i Mongoliet, men totalt sett tycks västerländsk media
inte varit någon större aktör i landet någon gång. Utan media i Mongoliet har varit främst
inhemsk och i andra hand rysk, kinesisk eller japansk.94

Teknokratiskt linkage
Som nämnt tidigare är graden av studentutbyte mellan väst och Mongoliet under den
undersökta perioden 1989 till 1998 försumbar. Inte heller tycks någon utav Mongoliets högre
makthavare under denna period haft ett någon studie- eller arbetsbakgrund i väst. Frånvaron
av data tolkas som att Mongoliets teknokratiska linkage mellan 1989 och 1998 varit lågt och
konstant.

Geografiskt linkage
Mongoliets geografiska avstånd till väst innebär att leverage är lågt angående denna
geografiska aspekten av linkage. Detta baseras på Levitsky och Ways bedömning att
Rysslands geografiska linkage är lågt medan stater som Slovakien och Mexiko, som har
västländska stater som grannländer, kategoriseras med högt geografiskt linkage.95 I och med

EconStats, ”International voice traffic (minutes per person)”, http://www.econstats.com/wdi/wdiv_599.htm, 2008, (hämtad: 2019-05-10).
EconStats, ”Internet users (per 100 people)”, http://www.econstats.com/wdi/wdiv_610.htm, 2008, (hämtad: 2019-05-10).
94
Myagmar, Munkhmandikh & Nielsen, Poul Erik. The Mongolian Media Landscape in Transition: A Cultural Clash between Global,
National, Local and “no Nomands” Media. Nordicom Review, 22:2, 2001, s. 4-5, 12-13.
95
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att Mongoliet är beläget än mer avlägset från väst än Ryssland, är slutsatsen att även
Mongoliets geografiska linkage bör kategoriseras som lågt.

5.2.1 Sammanfattning av västerländskt linkage inom Mongoliet mellan 1989 och 1998
Mongoliets linkage till väst tycks varit lågt under hela den undersökta tidsperioden. Däremot
har Mongoliets ekonomiska samt diplomatiska linkage till väst varit högt och dessutom ökat
kontinuerligt år för år mellan 1989 och 1998, och landets organisatoriska linkage bedöms
varit högt under första hälften av 1990-talet men varit lågt 1989 och 1998. Detta tolkas som
att Mongoliets linkage varit högt i vissa aspekter. Samtidigt har utvecklingen utav information
haft en uppåtgående trend, dock bedöms nivån trots allt varit allt för låg. Dessutom har det
sociala, teknokratiska och geografiska linkaget varit genomgående obefintligt för Mongoliets
del.

I tabell 1.6 redogörs Mongoliets resultat på respektive linkage-variabel. Utvecklingen har
varit positiv, nivån utav linkage har ökat, på en majoritet av variablerna 1995 och 1998.
Däremot uppfyller inte Mongoliet en hög nivå på majoriteten av variablerna under något av
de undersökta åren, vilket innebär att Mongoliets nivå av linkage bedöms som låg under hela
den undersökta perioden.

Tabell 1.6. Mongoliets resultat på de olika linkage-variablerna.
Ekonomiska
värden

Sociala
värden

Diplomatiska
kontakter

1989
1991

Lågt
Lågt / Ökat

Lågt
Högt / Ökat

1995

Högt / Ökat

Högt / Ökat

1998

Högt /Ökat

Lågt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt

Kontakt med
transnationella
icke-statliga
organisationer
Lågt
Högt / Ökat

Information

Teknokratiskt
utbyte

Geografisk
närhet

Högt / Ökat

Lågt
Lågt /
Neutralt
Lågt / Ökat

Lågt / Minskat

Lågt / Ökat

Lågt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt

Lågt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt

Högt / Ökat
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5.3

Västerländskt leverage i Ghana mellan 1991 och 2004

Ghanas BNP i USD beräknat i 1995-års index var 7,366 miljarder 1991, 6,751 miljarder 1996,
4,437 miljarder år 2000 samt 7,207 miljarder 2004.96 Således uppnår Ghana inte kriteriet, på
50 till 100 miljarder USD i BNP beräknat i 1995-års index, för att kategoriseras med lågt eller
medel leverage i denna aspekt. Inte heller besatt Ghana några kärnvapen mellan 1991 och
2004.97

Däremot hade Ghana en oljeproduktion under den undersökta tidsperioden. 1991 var
produktionen bara 200 fat råolja per dag, men 1996 hade oljeproduktionen ökat till 6600 fat,
för att år 2000 till 7100 fat. 2004 var oljeproduktionen per dag uppe i 8600 fat råolja.98 Men
volymen är för låg för att kategoriseras med ett lågt eller medel leverage, då nivån för detta är
minst 200 000 fat råolja per dag.

Ghanas mottagna bistånd låg på mellan 12-13% utav landets BNP under den undersökta
tidsperioden, med undantag för 1996 då biståndet utgjorde 9% av BNP. 99 Bland de största
givarna fanns framförallt västländer och multilateral organisationer, men bland de stora
biståndsgivarna finns det även en icke-västerländsk stat; Japan. 1996, 2000 och 2004 gav
Japan Ghana bistånd som motsvara 1% eller mer av landets BNP, beräknat i 1995-års
index.100 Under denna period uppfyller även Japan kriterierna för en ”Svart riddare” med
militära utgifter på cirka 40 till 45 miljarder USD och en BNP på 30 000 till 34 000 per
capita.101 Levitsky och Way framhåller just Japan som ett exempel på en ”Svart riddare” vars
assistans kan försvaga västvärldens demokratipåtryckningar.102

World Bank, “GDP (current US$)”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=GH, 2019, (hämtad: 2019-0512).; Bureau of Labor Statistics, 2019.
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98
U.S. Energy Information Administration, 2019.
99
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2019, (hämtad: 2019-05-13).; World Bank, “GDP (current US$)”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=GH,
2019, (hämtad: 2019-05-12).
100
AIDDATA, ”Timeline Chart”, http://dashboard.aiddata.org/#/advanced/analytic-dashboard, 2014, (hämtad: 2019-05-13).; World Bank,
“GDP (current US$)”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=GH, 2019, (hämtad: 2019-05-12).; Bureau of
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101
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Diplomatiska kontakter mellan Ghana och USA har existerat sedan 1950-talet, och sedan
1975 med EU.103 Sedan 1983 har dessutom väst-ledda multilaterala organisationer som
Internationella valutafonden, Världsbanken och FN bistått Ghana med lån och bistånd. Likaså
har USA sedan 1960-talet samt Storbritannien och Tyskland sedan 1970-talet.104 Denna typ av
kontakt mellan västvärlden och Ghana tycks fortsatt över såväl 1990- som 2000-talet.105 Att
det förekommit en tämligen utbred kontakt mellan Ghana och väst, samt avsaknaden utav data
som uppger annat, tolkas som att inga omfattande säkerhetspolitiska dilemman förekommit i
Ghana under den undersökta tidsperioden 1991 till 2004.

5.3.1 Sammanfattning av västerländskt leverage inom Ghana mellan 1991 och 2004
Ghanas ekonomiska nivå, sett till BNP 1991, 1996, 2000 och 2004, var med god marginal
under 50 miljarder USD. BNP-nivån var således för låg under samtliga undersökta år för att
Ghana ska kunna kategoriseras med ett lågt leverage i denna aspekt. Likaså gäller aspekten
oljeproduktion och kärnvapenkapacitet. Ghana hade en oljeproduktion under samtliga
undersökta år, men i för små volymer för att uppnå kriterierna för lågt eller medel leverage.

Att Ghana haft såväl diplomatiskt som ekonomiskt utbyte med väst sedan flera decennier
tillbaka, och att denna kontakt inte tycks avbrutits eller bromsat in under den undersökta
perioden 1991 till 2004, tolkas som att inga omfattande säkerhetspolitiska dilemman för väst
existerat inom Ghana under denna period. Däremot har Japan, som uppfyller kriterierna för att
räknas som en ”Svart riddare”, givit Ghana bistånd på 1% eller mer av BNP sedan åtminstone
1996.

1991 är Japans bistånd dock inte av denna storlek och det bistånd som givits vid denna
tidpunkt tycks främst varit västerländsk. En ”Svart riddare” i form av Japan förekommer

U.S. Embassy in Ghana, “U.S. – Ghana Relations”, https://gh.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/us-country-relations/, 2019,
(hämtad: 2019-05-14).; Delegation of the European Union to Ghana, “Ghana and the EU”,
https://eeas.europa.eu/delegations/ghana_en/1247/Ghana%20and%20the%20EU, 2016-11-05, (hämtad: 2019-05-14).
104
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105
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därmed i Ghana 1996, 2000 samt 2004 och gör att Ghana kategoriseras med ett lågt/medel
leverage under dessa år, men inte 1991. Detta på grund av att det räcker att ett kriterium
uppfylls för att kategoriseras med lågt/medel leverage. Utvecklingen av Ghanas leverage
tycks därmed gått i den riktning att det blivit lägre över tid.

Tabell 1.7 summerar Ghanas resultat på de olika leverage-variablerna. Ghanas leverage är
därmed högt 1991 men inte 1996, 2000 eller 2004.
Tabell 1.7. Ghanas resultat på de olika leverage-variablerna.
Lågt/medel
leverage

Stor/medelstor
ekonomi

Stor/medelstor
oljeproducent

Kärnvapen

Säkerhetspolitiskt
dilemma

Förekomst
av ”Svart
riddare”

1991

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej

1996

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller

2000

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller

2004

Uppfyller ej

Uppfyller ej

Uppfyller
ej
Uppfyller
ej
Uppfyller
ej

Uppfyller ej

Uppfyller

5.4

Högt
leverage

Ingen
förekomst
utav
medel
eller lågt
leverage
Uppfyller

Uppfyller
ej
Uppfyller
ej
Uppfyller
ej

Västerländskt linkage i Ghana mellan 1991 och 2004

Ekonomiskt linkage
Ghanas ekonomiska linkage till väst har under hela den undersökta perioden varit omfattande.
Enbart Världsbanken, USA och Storbritannien bistod Ghana med mellan minst 650 till 1100
miljoner USD 1991, 1996, 2000 och 2004. Världsbanken har stått för det mesta av detta
bistånd och bidragit med mellan 400 och 600 miljoner USD till Ghana för respektive år.106
Dessutom har EU investerat 20 miljoner euro 1991 och innan dess åtminstone 110 miljoner
euro. Mellan år 1992 och 1996 var investeringarna cirka 40 miljoner euro, 1996 till 2000

106

AIDDATA, 2014.
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åtminstone 47 miljoner euro samt 168 miljoner euro mellan 2000 och 2004.107 Vidare
exempel på Ghanas höga ekonomiska linkage är att exempelvis Danmark bistod landet med
mellan 120 till närmare 300 miljoner danska kronor årligen mellan 1994 och 2004.108

1996 var nio utav tio av Ghanas största exportländer västerländska. Sju av dem var EUländer, en var USA och den största exportpartnern var Schweiz. När det gäller import var sju
av de tio största västerländska, varav Storbritannien, USA och Tyskland var de största.109
Exporten minskar till 2000 men Schweiz och Storbritannien förblev landets största
exportpartners, medan Nigeria var landets största importpartner. En import som i övrig
dominerades av västländer.110 2004 ökade exporten igen till samma nivå som 1996 och det var
främst västerländska stater som var bland de största exportländerna. Däremot klev Kina upp
som Ghanas största importpartner, tätt följd av USA och Tyskland. Ghana ökade även sin
import från Sydafrika och Brasilien under 2004.111 Hierarkin över vilka stater som varit
Ghanas största handelspartners har ändrats något över tid och över tid har fler ickevästerländska stater vuxit fram som en av landets tio största handelspartners. Men
genomgående har listan över Ghanas tio största handelspartners dominerats av västerländska
stater och de västerländska ländernas handlingsutbyte mätt i USD har varit tämligen konstant.

Ghanas ekonomiska linkage till väst har varit högt under hela den undersökta perioden, och av
data att döma tycks nivån varit tämligen kontinuerligt och konstant; väst har varit Ghanas
viktigaste partner sett till både handel och bistånd och därmed bedöms Ghanas ekonomiska
linkage varit högt för samtliga undersökta år.

European Commission, “Annual Report on EU Cooperation activities with Ghana”, 2003.; European Commission, “Annual Report on EU
Cooperation activities with Ghana”, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-annual-report-06-cooperation-eu-ghana2007_en_1.pdf, 2006, (hämtad: 2019-05-15).
108
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Socialt linkage
Ghanas migration till och från väst tycks varit tämligen liten mellan 1991 till 1995.112 Men
mellan 1995 och 2000 ökade utvandringen kraftigt, för att under första halvan av 2000-talet
vända och istället karaktäriseras av invandringen till landet snarare än ut.113 Men även om
invandringen var stor efter 2000, så tycks utvandringen hållit ungefär samma nivåer som
mellan 1995 och 2000.114 Invandringen till Ghana tycks framförallt varit från de afrikanska
grannstaterna som Togo, Mali och Burkina Faso115, medan utvandringen i stor grad varit till
västerländska stater som USA, Storbritannien, Tyskland, Italien och Kanada. Bland annat
ökade andelen ghananer i Storbritannien med 72% mellan 1991 och 2001.116 Mer detaljerad
data än så är bristfällig, men eftersom utvandringen tycks varit omfattande mellan 1995 och
2000 samt att data tyder på att utvandringen varit likvärdig i början av 2000-talet och att
denna utvandringen i stor utsträckning varit till väst bedöms även Ghanas sociala linkage i
denna aspekt varit hög under denna period. Bristen på migration 1991 tolkas som att det
sociala linkaget i denna aspekt varit lågt.

Data över Ghanas turistnäring 1991 saknas. Men 1996 hade Ghana cirka 300 000 besökande
turister, cirka 400 000 turister 2000 samt närmare 600 000 år 2004. Vilket dock är lågt jämfört
med exempelvis Rumänien och Dominikanska republiken.117 Därmed bedöms Ghanas sociala
linkage i denna aspekt varit låg, men ökande.

Andelen personer från Ghana som studerade utomlands 2000 respektive 2004 ökade med
närmare 60%, från 4700 till 8100, och utgjorde 2004 cirka 12% utav Ghanas studenter. En
stor del av dessa studenter studerade i USA och Storbritannien.118 Data för studentutbyte
mellan Ghana och väst innan 2000 saknas till stor del, därmed tolkas detta konsekvent som att

Migration Policy Institute, “Ghana: Searching for Opportunities at Home and Abroad”, https://www.migrationpolicy.org/article/ghanasearching-opportunities-home-and-abroad, 2006-03-01, (hämtad: 2019-05-16).
113
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utbytet varit lågt. 12% utav den samlade studentkåren, varav en stor del i väst, 2004 bedöms
däremot vara ett högt antal och likaså antalet utlandsstudenter 2000.

Ghanas sociala linkage bedöms ökat kontinuerligt över den undersökta perioden. 1991 är dock
Ghanas grad av socialt linkage på samtliga aspekter lågt, 1996 är graden utav migration hög
men inte graden av turism eller studentutbyten. Därmed bedöms Ghanas sociala linkage under
dessa år varit lågt men av ökande karaktär. Under 2000 och 2004 är både graden av migration
till väst samt studentutbytet med väst högt, samtidigt som turistnäringen ökar kraftigt. Därmed
tolkas det sociala linkaget varit både högt och ökande under denna period.

Diplomatiskt linkage
USA har haft etablerade diplomatiska kontakter med Ghana och haft en ambassadör i landet
sedan Ghana blev en självständig stat 1957.119 EU och Ghana etablerade sitt första samarbete
sinsemellan 1975120, och sedan 1957 har Ghana även varit en medlem i FN, IMF och
Världsbanken.121 1957 skrev man även på det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), men
det dröjde fram till 1995 innan Ghana blev en medlem i WTO.122 1958 blev man en medlem i
Interpol123 och 1987 i International Organiztion for Migration (IOM).124 1970 besökte USA:s
statssekreterare Ghana, president Bill Clinton gjorde samma 1998 och däremellan har Ghanas
presidenter besökt USA och träffat USA:s president regelbundet mellan 1958 och 2004.125
Presidentbesöken mellan 1991 och 2004 är i nivå med exempelvis Rumänien och Albanien
samt en högre nivå än Dominikanska Republiken under samma tidsperiod, tre stater som
Levitsky och Way kategoriserar med högt linkage.126 Samtidigt har EU gjort investeringar på
över 300 miljoner euro sedan 1976 och var särskilt aktiva under 1990-talet.127
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En utbred integrationen med USA, EU och multilateral organisationer tycks funnits redan
redan innan 1991, och inte tycks det försvagats efter 1991 heller, utan snarare ökat i grad
något under åtminstone 1990-talet. Ghanas diplomatiska linkage till väst var således utbrett
redan innan 1991, men har efter det ökat ytterligare i grad under 1990-talets gång för att sedan
ligga kvar på liknade nivåer.

Organisatoriskt linkage
Vid 1991 har Amnesty International ett huvudkontor i Ghana och man diskuterade bekymmer
kring situationen med de mänskliga rättigheter i landet med ett flertal regeringsrepresentanter.
Organisationen släppte dessutom en rapport om situationen i landet under 1991 för att sätta
ytterligare press på regimen.128 1996 höll organisationen sitt första seminarium kring kvinnlig
omskärelse, vilket ägde rum i Bolgatnga, Ghana. Ett seminarium som väckte stor medial
uppmärksamhet och blev en huvudnyhet på landets nyheter. Åren efter höll Amnestys lokala
sektion i Ghana en rad workshops om mänskliga rättigheter på lärarutbildningar och skolor i
landet.129 Men under 2000-talet tycks organisationens inventioner och närvaro i landet varit av
betydligt mer blygsam karaktär och inga större aktiviteter anordnade av Amnesty i Ghana
nämns i organisationens årsrapporter.

Men både SOS barnbyar och den kristna humanitära biståndsorganisationen World Vision
International har verkat i Ghana sedan 1970-talet med ett större antal projekt.130 Vidare har
barnrättsorganisationen Plan International verkat Ghana sedan början av 1990-talet, och
CARE International, som arbetar med att bekämpa fattigdom och sociala orättvisor, sedan
1994.131 Transparency International började inte rapportera om Ghanas korruption förrän
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1998.132 Men dessa organisationers aktivitet inom Ghana tycks inte minskat som Amnestys
aktivitet tycks gjort. Ghanas kontakt med västerländska icke-statliga organisationer tycks varit
högt under hela perioden, då flertalet stora betydelsefulla organisationer verkat i landet genom
hela den undersökta perioden. Men sett till frekvens har det organisatoriska linkaget ökat
under 1990-talets första hälft för att sedan möjligtvis minska något när Amnesty minskat sin
närvaro. Amnestys arbete för mänskliga rättigheter kan argumenteras för vara extra viktigt för
en demokratisering, men i takt med att deras aktiviteter på plats i Ghana minskat har
Transparency tillkommit vilket tolkas som att Ghanas organisatoriska linkage varit i
någorlunda jämn nivå.

Information-linkage
Ghanas kommunikativa förbindelser internationellt sett till snittiden för internationella samtal
tycks varit tämligen begränsade. 1991 var snittet 1,8 minuter per person och 1996 blott 5,6
minuter. 2000 hade snittiden ökat till 10,1 minuter och 2004 låg samma tid på mellan 15 och
20 minuter per person. Vilket är låga siffror jämfört med exempelvis Rumänien, Albanien och
Dominikanska Republiken. Likaså gäller andelen av befolkningen som hade tillgång till
internetuppkoppling.133

Däremot tycks förekomsten av västerländsk tv varit tämligen utbred i Ghana, särskilt efter
1997. Exempelvis uppges det förekommit ett större antal globala, varav majoriteten
västerländska, nyhetsprogram än inhemska under perioden 1997 till 2003. Förutom
västerländska nyhetsprogram förekom även en utbred skara västerländsk serie/film, sport och
tv-shows i Ghanas tv-tablå under denna perioden. Trenden utav västerländska tv-sändningar
har varit uppgående under hela den undersökta perioden men innan 1997 var den betydligt
mindre. 1991 var andelen mycket låg för att 1996 närmare 30 olika sändningar, ett antal som
mer än fördubblades 1997 och framåt.134 Ur denna aspekt var således Ghanas informativa
linkage lågt 1991 men högt 1996. 1996 och framåt utvecklas linkage ur denna aspekt
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uppåtgående. Däremot är Ghanas linkage lågt sett till internationella samtal och
internetuppkoppling. Men sett till den relativt höga andelen, närmare 60%, utav Ghanas
befolkning som hade tillgång och brukade tv-sändningar redan 1995135 bedöms det höga
linkaget i denna aspekt vara skäl nog för att kategorisera Ghanas informativa linkage som
högt från 1996 och framåt.

Teknokratiskt linkage
Som tidigare nämnt under socialt linkage så var Ghanas studentutbyte med väst mellan 2000
och 2004 tämligen stort. Mellan 1995 och 2004 emigrerade dessutom 23-25% av Ghanas
högutbildade sjukvårdare från landet, varav många till USA och Storbritannien. För utbildade
läkare och apotekare ökade antalet utlandsflyttande kraftigt i början av 2000-talet.
Sjukvårdssektorn var mest påverkad, men även annan kvalificerad arbetskraft lämnade landet
för väst under 1990- och 2000-talet.136

Flertalet av Ghanas högre makthavare, som presidenter, vice presidenter och ministrar mellan
1991 och 2004 har en utbildnings- och/eller arbetsbakgrund i västvärlden innan de tillträdde
sitt ämbete i Ghana. John Kufuor, president mellan 2001 och 2009, studerade på Oxford
University under början av 1960-talet.137 Likaså var landets vice presidenter mellan 1997 och
2009, Kow Nkensen Arkaah och John Atta Mills (senare även president), utbildade i
Storbritannien och USA.138 Försvarsministern mellan 2001 och 2008 utbildades bland annat i
medicin vid Cambridge.139 Vidare var exempelvis samtliga utrikesministrar mellan 1982 och
2007 utbildade i väst, främst i Storbritannien och USA, och likaså samtliga
utbildningsministrar mellan 1989 och 2003.140
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Ghanas teknokratiska linkage till väst tycks varit högt under stora delar av den undersökta
perioden. Genomgående för perioden har högre makthavare haft en stark koppling till
västerländska universitet och från åtminstone 1995 tycks flödet utav professionella
yrkesgrupper till väst varit högt och konstant. Under 2000-talet har även studentutbytet varit i
en hög grad. Att Ghanas ledande makthavare i hög grad haft ett band till väst bedöms vara av
vikt, och detta linkage tycks ökat och varit som högst efter 1996. Således bedöms Ghanas
teknokratiska linkage varit lågt 1991, men ökat och varit högt 1996. Efter 1996 har graden av
teknokratiskt linkage ökat ytterligare och varit konstant mellan fram till 2004.

Geografiskt linkage
Ghana, som är beläget i nordvästra subsahariska Afrika, är geografiskt avlägset från
västvärlden och har utifrån det ett lågt geografiskt linkage till väst. Detta baseras på att
Levitsky och Way framhåller just stater belägna i subsahariska Afrika som geografiskt
avlägsna. De menar att det är främst är stater med gräns mot USA eller EU som är geografiskt
nära och kan kategoriseras med ett högt linkage i denna aspekt.141 Vilket Ghana inte
uppfyller.

5.4.1 Sammanfattning av västerländskt linkage inom Ghana mellan 1991 och 2004
Ghanas linkage till väst tycks varit högt under nästan hela den undersökta perioden. 1991 är
undantaget från de övriga årtalen, då man under denna period inte uppfyllde ett högt linkage
på majoriteten av variablerna. Det ekonomiska, diplomatiska och organisatoriska linkaget har
varit högt och konstant genomgående för alla undersökta årtal. Dessutom har graden av
socialt, informativt och teknokratiskt linkage ökat kontinuerligt över tid och varit högt sedan
åtminstone 1996. Tabell 1.8. redogör för Ghanas resultat på respektive linkage-variabel.

141

Levitsky & Way, 2010, s. 44.
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Tabell 1.8. Ghanas resultat på de olika linkage-variablerna.

1991
1996
2000
2004

Ekonomiska
värden

Sociala
värden

Diplomatiska
kontakter

Information

Teknokratiskt
utbyte

Geografisk
närhet

Högt
Högt / Ökat

Kontakt med
transnationella
icke-statliga
organisationer
Högt
Högt / Ökat

Högt
Högt /
Neutralt
Högt /
Neutralt
Högt /
Neutralt

Lågt
Lågt /
Ökat
Högt /
Ökat
Högt /
Ökat

Lågt
Högt / Ökat

Lågt
Högt / Ökat

Högt /
Neutralt
Högt /
Neutralt

Högt /
Neutralt
Högt /
Neutralt

Högt / Ökat

Högt / Ökat

Högt / Ökat

Högt / Ökat

Lågt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt
Lågt /
Neutralt

Eftersom Ghanas linkage bedöms varit högt på en majoritet av variablerna 1996, 2000 samt
2004 bedöms Ghanas linkage till väst varit högt under dessa tidsperioder. Men inte 1991, där
graden av linkage på en majoritet av variablerna bedömts varit låg. 1996 är dessutom
utvecklingen av graden av linkage positiv på en majoritet av variablerna, men inte för något
av de andra undersökta årtalen.

48

6. Diskussion och slutsatser
Utav analyserna av de utvalda årtalen och materialet kring dessa, framgår det att utvecklingen
av västerländskt linkage och leverage varit föränderligt över tid i både Mongoliet och Ghana.
Det framgår även att både Mongoliet och Ghana vid minst ett tillfälle besuttit ett högt
leverage till väst, men att linkage i Mongoliets fall aldrig varit högt och att leverage i Ghanas
fall aldrig korrelerat med ett högt linkage. Mongoliets leverage må ha vuxit över tid, men
landets linkage till väst har ständigt varit lågt även om de haft en viss ökande grad under 1991
och 1995. I fallet med Ghana är situationen den omvända, landets leverage har minskat över
tid medan landets linkage varit ständigt högt i många avseenden och dessutom haft en ökande
trend över tid.

Det kan således konstateras att Mongoliet och Ghana i sig själva är två fall vars
demokratisering inte enbart kan förklaras utifrån Levitsky och Ways teori om linkage och
leverage. Detta eftersom varken Mongoliet eller Ghana besuttit både ett högt linkage samt
leverage till väst samtidigt under sin demokratiseringsperiod, men ändå demokratiserats.
Däremot kanske demokratisering är möjligt vid ett högt leverage även om linkage är lågt om
inflytandet från alternativa makter är försumbart och leverage används på ett effektivt sätt,
som Lebanidze menar. Det skulle i så fall kunna vara en förklaring till Mongoliets
demokratisering även utifrån teorin om linkage och leverage. Möjligtvis kan, i enlighet med
Tolstrups komplettering till teorin, förekomsten av en västvänlig elit, en så kallad
grindvaktselit, förklara en stats demokratisering. Ghanas politiska elit tycks i hög grad
utbildat sig i väst och det skulle kunna vara ett tecken på existensen av en sådan gridvaktselit,
vilket skulle kunna förklara landets demokratisering trots att leverage till väst varit lågt. Men
dessa möjligheter har inte rymts inom denna studies syfte och således kan inga direkta
slutsatser dras kring dem heller. Studiens syfte har varit att undersöka hur västvärldens
linkage och leverage gentemot Mongoliet och Ghana utvecklats över tid samt om denna
utveckling haft något samband med respektive stats demokratiseringsframsteg.
Sammanfattningsvis har studien besvarat frågeställningarna som följande;
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•

Hur har västvärldens demokratiseringspåtryckningar (linkage och leverage) utvecklats
gentemot Mongoliet mellan 1989 och 1998?

Innan Sovjets upplösning som stat 1991 var Mongoliets leverage till väst lågt, detta på grund
utav Mongoliets starka biståndsberoende gentemot Sovjet. Efter 1991, när Sovjet inte längre
var en stark aktör i landet, har däremot Mongoliet varit sårbart gentemot västerländska
demokratiseringspåtryckningar. Dock har Mongoliets linkage till väst aldrig varit högt.

Under åren 1991 och 1995 må banden till väst varit i tilltagande grad men aldrig nått nivåer
för att kunna kategoriseras som högt. Tabell 1.9 redovisar Mongoliets resultat på linkage och
leverage för respektive år. Under inget undersökt år har resultatet varit högt på bägge
variablerna samtidigt.

Tabell 1.9. Mongoliets linkage och leverage 1989, 1991, 1995 och 1998.

•

Linkage

Leverage

1989

Lågt

Lågt

1991

Lågt / Ökat

Högt

1995

Lågt / Ökat

Högt

1998

Lågt / Minskat

Högt

Finns det något samband mellan västvärldens demokratiseringspåtryckningar och
demokratiseringsframsteg i Mongoliet?

Som tabell 1.9 visar har Mongoliets leverage ökat med tiden under vilken Mongoliet
genomgått sin demokratiseringsprocess. Samtidigt har linkage visat en viss tendens till ökning
under Mongoliets tidiga fas av demokratiseringsprocessen, 1991 och 1995. På så vis finns det
ett samband mellan Mongoliets ökade grad av främst leverage men också linkage och landets
demokratiseringsframsteg. Men det finns inga samband mellan en hög grad utav båda
variablerna, tillsammans, och demokratiseringsframstegen.
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•

Hur har västvärldens demokratiseringspåtryckningar (linkage och leverage) utvecklats
gentemot Ghana mellan 1991 och 2004?

Västvärldens demokratiseringspåtryckningar gentemot Ghana har utvecklats mellan 1991 och
2004 på ett sådant vis att landets linkage till väst varit av kontinuerligt ökande grad och högt
sedan åtminstone 1996. 1991 var Ghanas linkage lågt, men ökade kraftigt i grad till 1996 då
det kategoriseras som högt. Efter 1996 har Ghanas linkage fortsatt utvecklas positivt.

Däremot har landets leverage utvecklats i motsatt riktning. Ghanas leverage var högt 1991,
men har därefter försvagats till följd av ett starkt biståndsmottagande ifrån Japan som räknas
som en ”svart riddare”, det vill säga en alternativ maktfaktor till väst. Tabell 1.10 redogör för
Ghanas resultat på linkage och leverage för respektive undersökt årtal. Under inget av de
undersökta åren har Ghana besuttit både ett högt linkage och leverage.

Tabell 1.10 Ghanas linkage och leverage 1991, 1996, 2000 och 2004.

•

Linkage

Leverage

1991

Lågt

Högt

1996

Högt / Ökat

Lågt

2000

Högt / Ökat

Lågt

2004

Högt / Ökat

Lågt

Finns det något samband mellan västvärldens demokratiseringspåtryckningar och
demokratiseringsframsteg i Ghana?

Under Ghanas demokratiseringsprocess har landets linkage till väst blivit högre kontinuerligt
under samma period som Ghanas demokratiseringsframsteg förekommit. Ghanas höga samt
ökade grad utav linkage har därmed ett samband med landets demokratiseringsframsteg.
Däremot har graden av ett högt leverage och Ghanas demokratiseringsprocess inga samband.
Ghana saknar även samband mellan demokratiseringsframsteg och en hög grad utav både
linkage samt leverage samtidigt.
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7. Framtida forskning
“…if you want to see democracy in action, if you want to see progress being shaped by
leaders who are more concerned about lifting up their people than fattening their bank
accounts, come to Mongolia.”
-

Hillary Clinton, International Women's Leadership Forum, 9 juli 2012

Hillary Clinton framhåller Mongoliets lyckade demokratisering som ett föredöme att dra
lärdom av, men landets demokratisering under 1990-talet är ett svårförklarat fenomen och
därmed möjligen problematiskt att applicera på andra fall. Framtida forskning av liknande
slag som denna, med utgångspunkt i teorin om linkage och leverage, skulle kunna ge en
bredare samt djupare förståelse för Mongoliet och Ghanas demokratiseringsprocesser och
vilken roll västvärlden kan ha i dessa. I denna studie har två fall studerats utifrån en mestolika-design, men möjligen skulle en djupare förståelse för exempelvis Mongoliets
demokratisering kunna fås av att jämföra Mongoliet med stater med liknade geografisk
placering som exempelvis Kazakstan, Kyrgyztan och Uzbekistan. Eller jämföra Ghana med
sina grannar Togo, Elfenbenskusten och Burkina Faso. Möjligen står Mongoliet respektive
Ghanas linkage och leverage mer i kontrast till sina icke-demokratiska grannar, och därmed
möjligtvis kunna fördjupa förståelsen kring varför Mongoliet och Ghana sticker ut som
demokratier i sin region.

Vidare forskning kring Mongoliet och Ghanas eliters attityd gentemot väst skulle även det
möjligen kunna ge en djupare förståelse för demokratiseringsprocessen inom dessa två stater.
Är det så att exempelvis Mongoliets elit agerat ”grindvakt” och på så vis möjliggjort landets
lyckade demokratisering trots den låga nivån av linkage?

Hur som helst, om lärdomar ska kunna dras av exempelvis Mongoliets
demokratiseringsframgångar och kunna bidra till demokratiseringsarbetet i andra kontexter
måste en bred samt djup förståelse kring demokratiseringsprocessen nås. Därför är fortsatt
forskning som ger en djupare och bredare förståelse för demokratiseringsprocessen i
allmänhet viktig, för att det framtida demokratiseringsarbetet i världen ska fortskrida effektivt.
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Att i synnerhet fortsätta studera och förstå Mongoliet och Ghanas lyckade demokratisering
kan vara en viktig komponent i det arbetet.
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