
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMOKRATINS GODA HUMÖR, NERVER 
AV STÅL OCH GNUTTA TUR  

 
En kvantitativ studie om demokratiska principer och dess 

relation till mänsklig utveckling. 
 
 
 
 
 

Bruce Byrskog & Tomas Hedlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Viktor Dahl 
 
Seminariedatum: 2019-06-04 
 
Statskunskap kandidatkurs 
Självständigt arbete 15 hp. 

 



 
 

 I 

Abstract 
 
The United Nation has declared a number of articles that protect human rights and with those 

articles imposing special obligations on the state to enforce these requirements. With this in 

mind it's not too hard to understand the democratic triumph over other regimes. The 

democratic regime has great theoretical and empirical support for its ability to bring higher 

levels of human development to citizens. This could be one of the reasons why democracy 

has spread over the world since the 19th century. But in recent years the importance of 

democracy has been questioned. The purpose of this paper is therefore to examine the 

connection of various democratic principles to human development. We are particularly 

interested in analyzing 1) if dissimilar democratic principle have any relation to human 

development and 2) if there are any democratic principles that tends to have a distinguishable 

relation to human development over recent decades. 

  

In this paper we use correlation- and regression analysis to analyze this relationship. The 

democratic principles are measured with the democratic components created by the V-Dem 

institute while human development is measured with the Human Development Index. Our 

findings give support to the existence of a relation between all measured democratic 

principles and human development. According to our findings, the democratic principle of 

equality has a distinguishable relationship to human development that runs over recent 

decades. This paper concludes the several shapes of relationships that occur between 

democratic principles and human development.  
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1. Inledning 
“To be, or not to be – that is the question” yttrade prins Hamlet i William Shakespeare 

välkända tragedi med samma titel som prinsens namn. Det val som Hamlet stod inför var av 

hjärtskärande och sorglig karaktär och troligtvis skulle Hamlet helst undvikit valsituationen 

som han stod inför. Men att få välja kan också beskrivas som en frihet. Friheten att välja har 

till och med kommit att beskrivas som ett överordnat mål för mänskligheten (Sen 2002:10). 

Denna frihet blir givetvis svår att se i den valsituation som Hamlet stod inför. Istället handlar 

denna mänskliga frihet om vilka valmöjligheter människor har för att kunna utforma sina liv i 

enlighet med sina egna övertygelser. Det är med förankring i ett sådant perspektiv på frihet 

som begreppet mänsklig utveckling kommit att beskrivas. 

  

Precis som frågan om huruvida hönan eller ägget kom först så har anledningen till statens 

uppkomst länge diskuterats. Thomas Hobbes förklarade naturtillståndet dvs, det anarkiska 

tillstånd som rådde innan statens uppkomst, som ett tillstånd speglat av misär och kamp för 

överlevnad. Anledningen till statens uppkomst var människornas vilja att få leva i fred och 

trygghet. I utbyte mot den totala frihet människorna åtnjöt i naturtillståndet fick människorna 

leva i fred och trygghet inom staten (Nordin 1999:80-88). Statens huvudsakliga syfte blir på 

så sätt att garantera fred och trygghet för sina medborgare. Men staten har också många andra 

grundläggande syften och mål som ska eftersträvas. FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter tillkännager en rad artiklar som stater förväntas efterleva. Många av de rättigheter 

som framgår i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter har också förankring i den frihet 

mänsklig utveckling handlar om. För att kunna utöva friheten att forma sitt liv i enlighet med 

sin egen vilja är det nödvändigt att man exempelvis undgår slaveri. Det finns på så sätt motiv 

för att den moderna staten har flera syften, att till exempel förse medborgarna med den frihet 

som mänsklig utveckling handlar om är ett av dessa syften. 

  

Med utgångspunkt i att staten har ett syfte att införliva mänsklig utveckling blir det inte svårt 

att motivera demokratins triumferande i modern tid. Att människor i demokratier åtnjuter 

högre mänsklig utveckling än vad människor gör i stater med andra regimtyper har också 

konstaterats i flera studier (Altman & Castiglioni 2009; Gerring, Thacker & Alfaro 2012; 

Norris 2012). Antalet demokratier har sedan 1800-talet kommit att öka och detta brukar 
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ibland beskrivas med hjälp av så kallade demokratiska vågor (Møller & Skaaning 2013: 66–

67). Det finns många förklaringar till varför antalet demokratier ökat men en av dessa är 

troligen demokratins uttalade förmåga att tillbringa mänsklig utveckling. Men under senare 

tid har denna uttalade förmåga kommit att tonas ner. Demokratins betydelse för mänsklig 

utveckling i utvecklingsländer har under senare tid förklarats som svag (Tsai 2006). Likaså 

finns det studier som visar att demokratier i jämförelse med autokratier varit sämre på att 

tillgodose livsnödvändiga vacciner (Gauri & Khaleghian 2002). När det dessutom finns 

tendenser på en avtrappning i tillväxt av antalet demokratier i världen blir det inte svårt att 

beskriva demokratins fortsatta triumferande som hotad (Freedom House 2019). Detta kan 

skapa flera frågeställningar, en av dessa är om vi bevittnar slutet av demokratins glansdagar? 

 

Oavsett tävling rådet det troligtvis konsensus om att den vinnande deltagaren presterat bäst i 

jämförelse med övriga deltagare. I golf gäller det för vinnaren att slå färre slag än sina 

medspelare. I ishockey ska istället det vinnande laget göra fler mål än motståndarlaget. I de 

flesta tävlingar finns det således en mätbar prestation som vinnaren presterat bäst i. Vad är 

den mätbara prestationen som gör att vissa styrelseskick triumferar över andra? Med 

utgångspunkt i vad som tidigare diskuterats i denna inledning finns det en viss rimlighet i att 

denna prestation skulle kunna utgå från styrelseskickets relation till mänsklig utveckling. När 

man får i uppgift att besvara frågan som avslutar stycket ovan blir det därför av intresse att 

undersöka demokratins relation till mänsklig utveckling. Men eftersom demokrati innefattar 

många egenskaper finns det möjligtvis flera kopplingar mellan demokrati och mänsklig 

utveckling. Demokrati kan ju beskrivas som en samling liberala institutioner, som 

yttrandefrihet och rörelsefrihet, likväl som en valsituation där medborgarna deltar. I likhet 

med ett ishockeylag bestående av en målvakt, backar och forwards kan vi se att demokrati 

består av flera komponenter som tillsammans beskriver begreppet. Dessa komponenter väljer 

vi att förstå som demokratiska principer. Med förankring i en valsituation där medborgarna 

deltar kan vi se en demokratisk princip om val likväl som vi kan se en demokratisk princip 

om liberalism i demokratins värnande om politiska- och civila rättigheter. Vi kan även se 

demokratiska principer om deltagande, jämlikhet och samtal.   

  

Ett bra humör, nerver av stål och en gnutta tur är signifikativt för en vinnare av en 

golftävling. Vi vågar till och med påstå att dessa tre aspekter är giltiga över tid och rum. Som 

vi redan förklarat så finns det flera studier som ger stöd för att demokrati har en positiv 

relation till mänsklig utveckling likväl som det finns studier där denna relation förklarats som 
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oriktig eller som svag. Huruvida det finns en koppling mellan demokrati och mänsklig 

utveckling är således oklart. Men oavsett vad sanningen i detta är så finns det i vår mening 

anledning att sätta kopplingen mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling i fokus 

när syftet är att förstå demokratins relation till mänsklig utveckling. Vi ser på så sätt 

möjligheter till att det finns demokratiska principer som utgör demokratins goda humör, 

nerver av stål och gnutta tur. För att sedan kunna besvara frågan om huruvida vi bevittnar 

slutet av demokratins glansdagar behövs ytterligare ett perspektiv. Forskaren Carl Sagen ska 

en gång ha yttrat ”You have to know the past to understand the present” (Hyper Island 2018) 

vilket beskriver hur man måste förstå det förflutna för att kunna förstå morgondagen. För att 

förstå om demokratins glansdagar närmar sitt slut är det också viktigt att förstå hur 

kopplingen mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling sett ut över tid. Är det 

principen om val, med förankring i den demokratiska valsituationen, som har en tydlig 

koppling med mänsklig utveckling över tid? Finns det någon tydlig koppling mellan 

principen om liberalism, med förankring i bl.a. yttrande- och rörelsefrihet, och mänsklig 

utveckling över tid? Det kanske inte finns några kopplingar alls och den utmärkande aspekten 

för vår tids segrande styrelseskick kanske inte utgörs av en koppling till mänsklig utveckling. 

Vem vet? Oavsett svaren på dessa frågor så behöver läsaren av denna inledning inte längre 

oroas över att denna uppsats ska komma att handla om Hamlet, golf eller ishockey. Detta är 

en uppsats om kopplingen mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling och på så 

sätt en uppsats om vad som eventuellt utgör demokratins goda humör, nerver av stål och 

gnutta tur. 
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1.1 Syfte och Frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att utöka förståelsen vad gäller demokratins relation till mänsklig 

utveckling. I uppsatsens fokus står relationen mellan olika demokratiska principer och den 

mänskliga utvecklingen i världens stater under tidsperioden 1990–2017. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

● Vilka demokratiska principer har en relation till mänsklig utveckling? 

● Vilken eller vilka demokratiska principer tenderar att ha en tydligare relation till 

mänsklig utveckling under de senaste decennierna? 

1.2 Disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut på följande sätt: I nästkommande kapitel följer ett 

teoriavsnitt bestående av redogörelser av begreppen mänsklig utveckling och demokrati samt 

en teoretisk redogörelse för hur demokratins relation till mänsklig utveckling tidigare 

beskrivits. Därefter följer en redogörelse över empiriska resultat kopplade till demokratins 

betydelse för mänsklig utveckling samt andra faktorers relation till mänsklig utveckling. Det 

efterföljande kapitlet behandlar metodologiska tillvägagångssätt och övervägande. Detta 

kapitel följs av ett kapitel bestående av resultatredovisning. Uppsatsen avrundas med två 

kapitel där slutsatser och en avslutande diskussion ingår. 
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2. Teoriavsnitt 
Detta avsnitt är uppdelat i tre delar. Den första delen innefattar teoretiska redogörelser för 

begreppet mänsklig utveckling. I den andra delen redogörs för begreppet demokrati och för 

vad vi avser med demokratiska principer. I den tredje delen följer en redogörelse om hur 

demokratins relation till mänsklig utveckling beskrivits utifrån olika teorier.  

2.1 Mänsklig utveckling 

För att ge en övergripande förståelse av begreppet mänsklig utveckling inleds detta avsnitt 

med redogörelser om begreppet utveckling utifrån olika perspektiv. Avsnittet avslutas sedan 

med en redogörelse av den syn på mänsklig utveckling som blir gällande för denna uppsats. 

2.1.1 Utveckling utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv förknippades utveckling länge med ekonomisk tillväxt. Att 

förstå ekonomisk tillväxt utifrån tillväxt i bruttonationalprodukt (BNP) var därför vanligt när 

syftet var att förstå ekonomisk utveckling (Dutt & Wilber 2010:7). Förståelsen av utveckling 

kom sedermera att problematiseras och revideras eftersom förändringar av BNP inte längre 

ansågs förklara ekonomisk utveckling i tillräcklig grad. Myrdal definierade ekonomisk 

utveckling som ”en rörelse uppåt för det hela sociala systemet” och ansåg att ekonomisk 

utveckling borde utökas till att även inkludera värden som berör hela samhällets utveckling 

(Brinkman & Brinkman 2011:451; Myrdal 1974:729). Att uppskatta ekonomisk utveckling 

med ett sådant förhållningssätt till ekonomisk utveckling nödvändiggör att man förutom BNP 

också använder indikatorer med förankring i bl.a. de hälso- och utbildningsnivåer som finns 

inom stater (Ibid 1974:729). På ett liknande sätt var Viner kritisk till hur ekonomisk tillväxt 

blivit synonymt med ekonomisk utveckling varpå han ansåg att inkomstfördelning inom 

samhällen också borde inkluderas i begreppet (Dutt & Wilber 2010:8). Denna typ av kritiska 

röster har bidragit till den förändring i betydelse som begreppet genomgått inom ramen för 

ekonomisk teori. Under senare tid har ekonomisk utveckling kommit att förknippas med 

bland annat graden av fattigdom, inkomstfördelningen inom samhällen och i vilken 

utsträckning människors fundamentala behov tillgodoses (Ibid 2010:7–8). 
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2.1.2 Utvecklingsetik 

Inom utvecklingsetiken förenas etiska överväganden med utveckling. Inom detta perspektiv 

blir moralens betydelse för vad som är rätt och fel och hur dessa överväganden får betydelse 

för bemötandet av globala problem av central betydelse (Löfquist 2010:9). I likhet med det 

ekonomiska perspektivet har ekonomiska faktorer betydelse inom utvecklingsetiken, men det 

är framförallt moraliska ställningstaganden i relation till ekonomiska ojämlikheter som är av 

intresse. Denis Goulet var en av utvecklingsetikens pionjärer och han ansåg att samhällen 

med högt ekonomiskt välstånd har ett ansvar att hjälpa andra samhällen drabbade av 

fattigdom och förödelse. På ett liknande sätt har människor ett miljöansvar i den mening att 

människors handlande ska ske med respekt och utifrån reflektion av handlandets betydelse 

för planetens välmående (Dutt & Wilber 2010:10–11). Men vad är utveckling enligt detta 

perspektiv? För Goulet var utveckling en process med ett slutgiltig mål. Utveckling kan på så 

sätt vara en process som resulterar i flera olika mål. Men vad som är av stor betydelse i 

Goulets förståelse av utveckling är att det just är utvecklingsprocessens deltagare som 

beslutar vad utvecklingens mål är (Ibid 2010:11). Den konsumtion som ekonomisk 

utveckling möjliggör var enligt Goulet inte nödvändigtvis ett medel för utveckling. Inkomst 

som gör att människor kan köpa fundamentala attribut för sitt välmående, såsom mat och 

kläder, bidrar till utveckling men inkomster kan också möjliggöra konsumtion som inte 

gynnar människors välmående och därför inte heller utvecklingen (Ibid 2010:11). Utifrån 

ovanstående kan utveckling upplevas som ett mångfasetterat begrepp som beroende på 

kontext innebär olika mål och processer. Även om flera olika mål och medel kan inkluderas i 

en sådan förståelse av begreppet blir expansionen av människors makt över sina egna 

livsöden en signifikant egenskap för Goulets förståelse av utveckling (Ibid 2010:12). Inom 

utvecklingsetiken finns även andra perspektiv på utveckling. Till skillnad från Goulet 

beskriver Amartya Sen utveckling utifrån ett perspektiv förankrat i människors funktioner 

och förmågor (Sen 1989:43). 

 

Utifrån Sens perspektiv handlar människolivet om en uppsättning funktioner och individens 

uppsättning av funktioner definierar vem individen är (Sen 1989:44). En funktion är något 

värdefullt människan kan göra eller att vara. Funktioner kan handla om saker så som 

möjligheten att leva ett liv utan fattigdom och misär. Likväl kan funktioner handla om 
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möjligheten att vara politiskt aktiv eller att genom utbildning kunna bredda sin kompetens. 

Förmågor handlar istället om olika egenskaper och tillgångar människan besitter. Förmågor 

kan således handla om läsförmåga, hälsostatus och inkomster men även många andra 

element. Det är förmågorna som gör det möjligt för människan att utöva olika funktioner. 

Förmågorna ger på så sätt uttryck för individens möjlighet att välja sin egen uppsättning av 

funktioner vilket således tillkännager friheten att styra hur man själv ska komma att 

definieras som människa. Det är friheten att få styra sitt liv i enlighet med sin egen 

övertygelse om vem man är, eller vill vara, som utveckling handlar om (Sen 2002:32–35, 

107–108). 

 

I likhet med Goulet är Sen återhållsam gällande den ekonomiska tillväxtens betydelse för 

utveckling. Att ekonomiskt välstånd kommit att bli ett mål för stater är Sen inte kritisk till i 

sak. Sens kritik riktas istället mot hur ekonomiskt välstånd kommit att bli ett överordnat mål 

vilket innebär att det mest betydelsefulla, dvs. utveckling, förbises. Det faktum att stater med 

hög ekonomisk tillväxt samtidigt kan vara drabbat av hög fattigdom och bristande 

utbildningsväsende gör att det inte finns generella garantier till att utvecklingen gynnas av 

ekonomiskt välstånd (Sen 1989:41–42). Att se utveckling utifrån ekonomisk tillväxt blir på så 

sätt något som inte förenas med Sens förståelse av utveckling (Sen 2002:17). 

2.1.3 Förenta nationernas utvecklingsprogram och mänsklig utveckling  
I Förenta nationernas utvecklingsprograms (UNDP) första rapport om mänsklig utveckling, 

Human Development Report (HDR) 1990 återfinns den definition som används i UNDP:s 

rapporter om mänsklig utveckling i världen: ”Human development is a process of enlarging 

people’s choices” (UNDP 1990:10). Mänsklig utveckling handlar således om människors 

valmöjligheter. Möjligheten till att leva ett långt och hälsosamt liv, utöka sin kompetens samt 

att utifrån sina ekonomiska förutsättningar kunna leva under drägliga förhållanden utgör tre 

aspekter som är av fundamental betydelse för mänsklig utveckling (Ibid 1990:10). Mänsklig 

utveckling handlar både om vilka förmågor människan har men också om hur människan 

väljer att använda sina förmågor: 

 

Human development has two sides: the formation of human capabilities – such 

as…knowledge and skills – and the use people make of their acquired capabilities - 
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…for productive purpose or being active in cultural, social and political affairs  (UNDP 

1990:10). 

 

UNDP:s förståelse av mänsklig utveckling har från och med 1990, när den första HDR 

lanserades, varierat i viss utsträckning. Exempelvis har värden förenade med miljöaspekter, 

civila fri- och rättigheter och säkerhet förenats med begreppet. Även om UNDP:s förståelse 

av begreppet i omgångar reviderats förenas de olika förståelserna av begreppet i att mänsklig 

utveckling handlar om människors valmöjligheter. Möjligheten till ett långt och hälsosamt 

liv, att förbättra sin kunnighet och samtidigt ha ekonomiska förutsättningar för att kunna leva 

under drägliga förhållanden förenar också UNDP:s olika tolkningar av begreppet (Alkire 

2010).  

  

När UNDP redogör för sin förståelse av mänsklig utveckling förklarar de också sin syn på 

ekonomiska förutsättningar och sådana förutsättningars betydelse för mänsklig utveckling. 

För UNDP är inkomst ett möjligt medel för mänsklig utveckling samtidigt som inkomst 

också kan medföra hämmande effekter på mänsklig utveckling. ”It may be used for essential 

medicines or narcotic drugs” (UNDP 1990:10). Inkomst kan således vara av positiv och 

negativ betydelse för mänsklig utveckling. UNDP hävdar också att det finns exempel på 

stater med hög mänsklig utveckling men med låga inkomstnivåer likväl som stater med låg 

mänsklig utveckling och med höga inkomstnivåer. Detta är något som befäster det 

ekonomiska välståndets begränsade betydelse för mänsklig utveckling (Ibid 1990:10).  

2.1.4 Hur vi förstår mänsklig utveckling 

I redogörelserna ovan beskrivs hur både utveckling och mänsklig utveckling inom vissa 

perspektiv handlar om människors frihet att utöva valmöjligheter. Denna frihet framgår både 

i UNDP:s definition av mänsklig utveckling och i de utvecklingsetiska perspektiv på 

utveckling som Goulet och Sen presenterar. Gör likheterna mellan Goulets, Sens och UNDP:s 

tolkningar att vi borde förstå utveckling och mänsklig utveckling som synonyma? Att 

ekonomisk utveckling under senare tid kommit att inkludera värden förknippade med 

människors ekonomiska förutsättningar, exempelvis inkomstfördelning i samhällen, framgår i 

redogörelsen ovan. UNDP framhäver också att ekonomiska förutsättningar kan vara av 
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betydelse för mänsklig utveckling men att denna betydelse är begränsad. En likhet mellan 

ekonomisk utveckling och UNDP:s definition av mänsklig utveckling upplevs på så sätt i hur 

båda begreppen kan ha förankring i människors ekonomiska förutsättningar. Vi anser därför 

att mänsklig utveckling istället kan ses som ett begrepp med förankring i flera teoretiska 

perspektiv. Att mänsklig utveckling handlar om möjligheter kan härledas till det 

utvecklingsetiska perspektivet på utveckling. Att ekonomiska förutsättningar är av betydelse 

för mänsklig utveckling kan på ett liknande sätt härledas till den förståelse av ekonomisk 

utveckling som tillkommit på senare tid. Till detta kan man från UNDP:s definition av 

mänsklig utveckling också se en förankring i hälsonivåer och kompetensutveckling. Med 

utgångspunkt i det resonemang som finns i detta stycke finner vi därför skäl till att definiera 

mänsklig utveckling enligt följande:  

Mänsklig utveckling handlar om möjligheter för medborgare i en stat att leva ett långt och 

hälsosamt liv, utöka sin kompetens samt att utifrån ekonomiska förutsättningar kunna leva 

under drägliga förhållanden. 

 

Den definition som uttrycks här bygger på teoretiska grunder från flera av de perspektiv som 

tidigare framkommit i detta avsnitt. Likaså upplevs likheter mellan den definition som uttryck 

här och definitioner av begreppet som förekommit i andra statsvetenskapliga arbeten (Tsai 

2006; Cassani, Luppi & Natalizia 2016).   

2.2 Demokrati 
I uppsatsens inledning uppmärksammades hur demokrati i likhet med ett ishockeylag 

bestående av målvakt, backar, och forwards i vår mening är ett begrepp bestående av flera 

komponenter. Innebörden av denna liknelse kommer förhoppningsvis vara än mer tydlig efter 

att läsaren tagit del av detta avsnitt. I detta avsnitt kommer vi nämligen redogöra för en 

mångdimensionell förståelse av demokrati som kommer bli gällande i denna uppsats. Med 

denna mångdimensionella förståelse av demokrati i hänseende förklarar vi senare i avsnittet 

hur vi identifierat fem demokratiska principer.  
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2.2.1 Demokrati och demokratiska principer 
Den första kontakten många får med begreppet demokrati är troligtvis i förskolan eller 

lågstadiet. Ofta fattades kollektiva beslut om huruvida det skulle spelas fotboll eller 

rundpingis under rasterna. Att läraren sedan berömde tillvägagångssättet beslutet fattades 

genom eftersom det var rättvist och demokratiskt är något som vissa troligtvis kan minnas. 

Lärarens uppsåt med att uppmärksamma elevernas beslutsfattande kanske kan härledas till 

skollagen som läraren troligtvis tagit del av under sina år inom lärarutbildningen. I skollagens 

första kapitel, § 5, står det nämligen ”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt 

för… de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (SFS 

2010:800). Minnet av hur läraren uttryckte beröm över sättet att fatta beslut på skolgården 

och den ovanstående paragrafens betoning av demokratiska värderingar uppmärksammar två 

viktiga aspekter: (1) demokrati kan beskrivas på flera olika sätt och (2) demokrati kan finnas 

på flera nivåer. Då demokrati kan beskrivas som en beslutsprocess likväl som en samling 

värderingar visar hur begreppet kan tillskrivas flera egenskaper. Att demokrati kan finnas på 

en skolgård under friare former likväl som i gällande lagstiftning beskriver hur demokrati kan 

finnas på flera nivåer. Med sådana aspekter i åtanke har vi funnit goda anledningar till att 

förstå demokrati som ett mångdimensionellt begrepp. Eftersom det är den statliga nivån som 

är av intresse i denna uppsats så kommer inte demokratins olika nivåer diskuteras mer i denna 

uppsats. Däremot är demokratins olika egenskaper av betydelse för de demokratiska principer 

vi i denna uppsats intresserar oss av.   

Demokrati är ett mångdimensionellt begrepp 

2.2.2 Demokratins egenskaper  
När vi har tagit del av arbeten där innebörden av demokrati redogörs har vi funnit att 

demokratins egenskaper kan kategoriseras till processer, institutioner och kultur. Gällande 

processer har demokrati beskrivits som en beslutsprocess där medborgare väljer statens styre 

(Holmström 2008:313–315). Demokrati har också beskrivits som ett styrelseskick där det 

finns möjlighet att delta i och etablera intresseorganisationer (Dahl 2002:343–345). Det finns 

således två typer av demokratiska processer, både en konstitutionell beslutsprocess som är 

tydligt utformad men även en process där medborgare under friare former kan delta politiskt. 

 

Gällande institutioner har demokrati beskrivits som ett styrelseskick där bl.a. yttrande- och 

rörelsefrihet finns. Till detta kan också tilläggas hur demokrati har beskrivits som ett 
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styrelseskick där människors individuella rättigheter skyddas genom konstitutionella 

begränsningar av den verkställande maktens maktbefogenheter. Demokratiska kontrollmedel 

skapar på så sätt möjligheter för folket att välja statens styre samtidigt som medborgarna 

skyddas av lagstiftning som säkerställer att staten respekterar individuella rättigheter 

(Holmström 2008:314–315).  

 

Gällande kultur har demokrati beskrivits som ett styrelseskick där det finns en kultur av 

jämlikhet. Denna jämlikhet är som enklast att beskriva utifrån hur varje medborgares vilja är 

av samma vikt när medborgarna väljer statens styre enligt den process som tidigare 

uppmärksammats. Denna jämlikhet kan i viss grad hänföras till hur det i en demokrati 

förväntas finnas en opartisk förvaltning som behandlar medborgare utifrån allmängiltiga 

grunder (Dahl 2005:5). Att det råder en kultur av acceptans är också något som beskrivits 

som en för demokratin signifikativ egenskap. Gällande acceptans är det framförallt en kultur 

där det finns en acceptans för olika åsikter och en öppenhet för dialog kring politiska frågor 

som framlyfts som en för demokratin särpräglande kultur. Till detta kan också nämnas hur 

demokrati beskrivits som ett styrelseskick där det rådet konsensus om att politiska beslut ska 

fattas med ett för medborgarna allmänintresse i åtanke (Blaug & Schwarzmantel 2001:492–

493; Holmström 2008:319; Jodal 2008:78–79). Utifrån ovanstående upplever vi att det finns 

vissa värderingar som utmynnat i en demokratisk kultur.  

 

Gällande vår mångdimensionella förståelse av demokrati inkluderas samtliga av dessa 

egenskaper i samma begrepp. Läsaren bör dock vara uppmärksam på hur flera av dessa 

egenskaper kommit att utgöra olika demokratitypers utmärkande drag. Institutioner som 

skyddar civila- och politiska rättigheter och en opartisk förvaltning som behandlar 

medborgare utifrån jämlika grunder har beskrivits som några av den liberala demokratins 

särprägelser (O'Donnell 2001:24–25). Likaså har den process där medborgarna väljer statens 

styre beskrivits som valdemokratins utmärkande drag (Møller & Skaaning 2013:43–44). Det 

finns flera demokratityper men dessa kommer inte diskuteras vidare här eftersom det inte är 

demokratityper som är av intresse i denna uppsats. Vad som däremot är av intresse är hur vi 

ser att demokratins olika egenskaper ger uttryck för olika principer. Att demokrati innebär en 

beslutsprocess där medborgare väljer statens styre ger i vår mening uttryck för en princip 

medan demokratins institutioner som skyddar civila- och politiska rättigheter i vår mening 

ger uttryck för en annan princip. Liknelsen med ett hockeylag bestående av målvakt, backar 



 
 

 12 

och forwards är kanske för läsaren något mer uppenbar nu. Det är demokratins olika principer 

som utgör demokratins målvakt, backar och forwards. 

Demokrati är ett mångdimensionellt begrepp bestående av flera egenskaper. 

2.2.3 Hur vi förstår demokrati 
Utifrån vad som presenterades i avsnittet ovan har vi identifierat fem principer som i vår 

mening är särpräglande för det demokratiska styrelseskicket. Vi har identifierat en princip om 

val i hur demokrati innebär en beslutsprocess där medborgare kollektivt väljer statens styre. 

Genom hur det demokratiska styrelseskicket ger möjlighet att delta och etablera 

intresseorganisationer ger i vår mening uttryck för en princip om deltagande. De för 

demokrati gällande institutionerna som skyddar civila- och politiska rättigheter genom både 

konstitutionella rättigheter och begränsningar av den verkställande maktens maktutövningar 

ger i vår mening uttryck för en princip om liberalism. En princip om samtal identifierar vi i 

den kultur av acceptans och öppenhet för att föra dialoger om politiska frågor. Avslutningsvis 

har vi identifierat en princip om jämlikhet som går att återkoppla till flera egenskaper. 

Principen om jämlikhet kan härledas till hur medborgarnas vilja värderas lika vid den 

demokratiska beslutsprocessen men också i hur demokrati innefattar en opartisk förvaltning 

som behandlar medborgare utifrån allmängiltiga grunder.  

Demokrati är ett mångdimensionellt begrepp bestående av flera egenskaper. Demokratins 

olika egenskaper ger uttryck för principer som är särpräglande för det demokratiska 

styrelseskicket. Demokratins fem principer är principen om val, principen om deltagande, 

principen om liberalism, principen om samtal och principen om jämlikhet. 

2.3 Teoretiska ramverk: demokratins betydelse för mänsklig 
utveckling 
Demokratins relation till mänsklig utveckling har i tidigare forskning förklarats genom olika 

mekanismer. Många av de mekanismer som förekommer i sådana sammanhang kan i vår 

mening härledas till de demokratiska principer vars relation till mänsklig utveckling vi i 

denna uppsats ämnar undersöka. 

 

I tidigare studier klargörs att demokrati skapar förutsättningar till att genomföra val där 

människor tävlar om den politiska makten. Dessa valprocedurer skapar incitament för de 
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politiska ledarna att genomföra förändringar i samhället utifrån de sociala behov som finns. 

Möjligheten att behålla makten i återkommande val blir därför en stark drivkraft för att 

genomföra investeringar som förbättrar medborgarnas liv, eftersom de politiska ledarna 

annars kan utkrävas ansvar för den otillräckliga styrningen och ersättas vid nästkommande 

val (Gerring et al. 2012:2–3). Detta går att härleda till principer om val.  

  

Det finns även artiklar som lyfter fram logiken kring att demokratier är bättre på att främja 

mänsklig utveckling genom att dess medborgare tillåts att fritt organisera sig i olika 

organisationer och mobilisera sig för förändring. Kopplat till detta finns antaganden om att 

demokratier främjar den mänskliga utvecklingen genom att i större utsträckning tillåta civila- 

och politiska rättigheter. Rättigheter gör det möjligt för medborgarna att i större utsträckning 

agera och därmed utforma sina egna liv efter vad de själva önskar (Altman & Castiglioni 

2009:8–9). Dessa mekanismer har en koppling till principer om liberalism, deltagande och 

samtal. För dessa principer finns det tydliga kopplingar till individuella fri- och rättigheter 

och möjligheten att delta i det offentliga genom exempelvis medlemskap i organisationer och 

möjligheten att ta del av information och delta i diskussioner. Det går även att koppla 

resonemang till antaganden om att demokratiska institutioner kan främja ett välutvecklat 

civilsamhälle. Ett sådant civilsamhälle leder till en offentlig administration som värdesätter 

att tillgodose utsatta gruppers behov vad gäller politiska- och civila rättigheter (Gerring et al. 

2012:3).  

 

Vad som avslutar stycket ovan går även att koppla till resonemang om att demokratier skapar 

kulturer som främjar och värnar om jämlikhet. Denna kultur förstärker bland annat utsatta 

gruppers rättigheter och skapar en dynamik i samhället som främjar den mänskliga 

utvecklingen på så sätt att staten tar större ansvar för dessa gruppers välmående och intressen. 

Kulturen främjar på så sätt en stat som försöker tillfredsställa dessa intressen för utsatta 

grupper i den politiska, sociala och ekonomiska sfären (Gerring et al. 2012:3–4). Ett sådant 

resonemang kan kopplas till principer om jämlikhet där fokus ligger på att den offentliga 

verksamheten bedrivs utifrån allmängiltiga principer som inte innebär ett missgynnande av 

särskilda grupper.  
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3. Forskningsöversikt 

Forskning har visat att det finns flera faktorer som har en relation till mänsklig utveckling. 

För att ge en förståelse om detta område så kommer vi i detta kapitel redogöra för vilka 

faktorer som utifrån tidigare forskning har haft en relation till mänsklig utveckling.  

3.1 Empiriska slutsatser om demokratins betydelse för mänsklig 

utveckling 

Inom forskningsfältet har demokratins relation till mänsklig utveckling studerats mot flera 

demokratityper och varierande definitioner av demokrati. I flera studier är det demokratins 

eventuella påverkan på mänsklig utveckling som stått i fokus. Det finns varierande slutsatser 

om huruvida påverkan finns och om påverkan är indirekt eller direkt. I denna uppsats är det 

demokratiska principers relation till mänsklig utveckling som står i fokus och i denna uppsats 

finns det inga anspråk på att förklara ett eventuellt kausalt samband. Men hur demokratins 

relation till mänsklig utveckling beskrivits i andra studier är ändock av intresse eftersom de 

demokratiska principerna härletts från demokratibegreppet. Med detta avsnitt vill vi därför 

belysa de empiriska slutsatser som finns gällande demokratins relation till mänsklig 

utveckling.   

3.1.1 Demokrati och offentlig styrning 

Utformningen och styrningen av offentlig verksamhet har i vissa arbeten beskrivits som 

betydelsefullt för mänsklig utveckling. I en studie har betydelsen av regimtyp och grad av 

byråkratisk styrning för mänsklig utveckling studerats. Denna studie visar att demokratier 

med hög grad av byråkratisk styrning också har en hög grad av mänsklig utveckling. I 

jämförelse med andra regimtyper som har haft en bristande byråkratisk styrförmåga är 

skillnader dessutom stora. Utifrån ett sådant perspektiv medför demokrati tillsammans med 

förmågan att byråkratiskt styra statlig verksamhet positiva effekter för mänsklig utveckling. 

Båda dessa faktorer har även en utpräglad effekt på mänsklig utveckling men när faktorerna 

existerar tillsammans blir effekten större (Norris 2012:146, 151–154, 190–191). I andra 

arbeten har demokrati istället beskrivits som en regimtyp som genererar en offentlig service 

speglad av hög kvalité. Genom att uppskatta den offentliga servicens kvalité utifrån variabler 

med anknytning till vad som kan beskrivas som offentliga angelägenheter, exempelvis 
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utbildningsväsendets och sjukvårdens omfattning, uppvisar demokratier en mer kvalitativ 

offentlig service i jämförelse med andra regimtyper. En offentlig service präglad av kvalité är 

också positiv för människors välmående (Lake & Baum 2001:599–604, 617–618). Att 

demokrati tillsammans med ekonomisk utveckling främjar en större offentlig sektor är en 

annan slutsats om vad som är betydelsefullt för utformningen av offentlig verksamhet (Boix 

2001:15). 

3.1.2 Demokrati som grad, kategori eller innehav 

Demokrati kan beskrivas på olika sätt. Demokrati kan beskrivas som en grad, kategori men 

även som ett innehav. I en studie där demokrati betraktats som grad framgår att stater med 

högre demokratigrad åtnjuter högre mänsklig utveckling än stater med låg demokratigrad 

(Altman & Castiglioni 2009:303). Liknande slutsatser har formulerats när begreppet 

demokrati betraktats som kategori. När demokrati betraktats som en kategori av flera 

regimtyper har demokratiska stater i jämförelse med andra regimtyper uppvisat högre 

mänsklig utveckling (Altman & Castiglioni 2009:313–314).  

 

Demokrati har också kommit att betraktas som ett innehav. Ett motiv för att se demokrati som 

innehav utgår från att demokratins effekter är tidsberoende i den mening att demokratins 

effekter först tillkommer när demokratiska institutioner funnits inom staten en längre tid 

(Gerring et al. 2012:2). Med ett sådant perspektiv har demokratins betydelse för mänsklig 

utveckling kommit att undersökas utifrån staters historiska innehav av demokratiska 

institutioner. I studier har det framkommit att stater med ett större så kallat demokratinnehav 

uppnått högre mänsklig utveckling i jämförelse med stater med mindre demokratinnehav. 

Demokratinnehavet har sedermera förklarats som mer betydelsefullt för den mänskliga 

utvecklingen än den stundande demokratinivån i stater (Gerring et al. 2012:15). Att 

demokrati som grad, innehav och kategori av regimtyp förklarats ha positiva effekter framgår 

i stycket ovan. Oberoende om begreppet hanteras som grad, kategori eller innehav har 

demokrati beskrivas som betydelsefullt för mänsklig utveckling.  

3.1.3 Demokratins svaga eller obefintliga effekt 

Flera studier visar på demokratins positiva effekt för mänsklig utveckling vilket framgår i 

avsnittet ovan (Altman & Castiglioni 2009; Gerring et al. 2012; Lake & Baum 2001; Norris 

2012). Men demokratins effekt på mänsklig utveckling har också förklarats som obefintlig 
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eller svag. I en studie har det förklarats att utvecklingsländer med lägre grad av demokrati 

haft högre positiv förändringstakt inom mänsklig utveckling från 1980-talet fram till 1990-

talets slut än vad stater med högre grad av demokrati har haft. Med bakgrund i sådana 

slutsatser har demokratins betydelse för mänsklig utveckling tonats ner (Tsai 2006:260). 

Betydelsen av demokrati har också tonats ner när förklaringar till barnadödlighet i 

utvecklingsländer undersökts eftersom studier visat att demokrati inte inneburit att 

barnadödligheten varit lägre än i andra regimtyper (Shandra, Nobles, London & Williamson 

2004:26–27:328). I andra studier har det även framkommit att utvecklingsländer med hög 

demokratigrad varit sämre än autokratiska regimer på att tillgodose livsnödvändiga vacciner 

åt sina medborgare (Gauri & Khaleghian 2002). 

 

Att demokratins betydelse för mänsklig utveckling är mindre för utvecklingsländer i 

jämförelse med stater generellt är något som stycket ovan understryker. En potentiell 

förklaring till demokratins frånvarande effekter i utvecklingsländer kan vara att demokratins 

effekter först tillkommer när demokratins institutioner funnits inom staten en längre tid 

(Gerring et al. 2012). Ett sådant resonemang kan förankras i det som vi tidigare redogjort om 

det så kallade demokratinnehavet. 

3.2 Empiriska slutsatser om andra faktorers relation till mänsklig 

utveckling 

Det finns även studier som hävdar att det finns andra faktorer än demokrati som har en 

relation till mänsklig utveckling. Även dessa studier kretsar i många fall kring ett eventuellt 

kausalt samband men är ändå av intresse eftersom studierna visar den mångfald av faktorer 

som kan ha en relation till mänsklig utveckling. Nedan presenteras därför andra faktorer som 

enligt studier har en relation till mänsklig utveckling.  
 

Det finns studier som pekar på att det finns ekonomiska faktorer som påverkar mänsklig 

utveckling. När stater ökar investeringarna riktad mot skola och hälsa i proportion av BNP så 

påverkas mänsklig utveckling positivt (Ranis, Stewart & Ramirez 2000:204). Samma studie 

ger också stöd för att ekonomisk tillväxt påverkar mänsklig utveckling positivt (Ibid 

2000:208). Det finns även studier som visar att det finns ett positivt samband mellan 

ekonomisk frihet och bland annat högre läskunnighet och längre livslängd. Ekonomisk frihet 

beskriver framförallt i vilken utsträckning medborgare har möjlighet att bedriva ekonomisk 
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verksamhet (Espostos & Zaleski 1999:189–194; Ghering 2013:22–24; Gwartney, Holcomb & 

Lawson 2004; Naanwaab 2018). 

 

Det finns även studier som pekar på betydelsen av att vissa stater är beroende av utländska 

investeringar och hur detta kan hämma den mänskliga utvecklingen. I en studie framkommer 

det att effekten av att vara beroende av andra utländska investeringar är stor och negativ i 

förhållande till staters förmåga att förse medborgarna med bl.a. längre livslängd och lägre 

barnadödlighet (Williams & London 1988:759–161,768).  
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4. Summa Summarum: Vår syn på demokratiska 
principers relation till mänsklig utveckling 
Även om vi i det senaste kapitlet redogjorde för demokratins relation till mänsklig utveckling 

så är det fortfarande relationen mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling som 

står i fokus i denna uppsats. För att återkoppla till vad som står i fokus i denna uppsats så 

följer nedan en konkretisering av vår syn på de demokratiska principernas relation till 

mänsklig utveckling. Vår syn på de demokratiska principernas relation till mänsklig 

utveckling har förankring i vad som presenterats i kapitel två och tre.  

 

I uppsatsens forskningsöversikt framgår empiriskt stöd för att flera faktorer är betydelsefulla 

för mänsklig utveckling. Demokrati blir på så sätt en av flera faktorer som har betydelse för 

mänsklig utveckling. En utgångspunkt i denna uppsats är därför att demokrati är en av flera 

betydelsefulla faktorer för mänsklig utveckling.  

 

I uppsatsens teoriavsnitt framgår hur det finns flera mekanismer som teoretiskt förklarar 

demokratins betydelse för mänsklig utveckling. I avsnittet redogörs också för hur vi kan 

härleda flera av demokratins mekanismer till de demokratiska principer vi i denna uppsats 

avser undersöka. Den demokratiska valsituationen har förklarats som positiv för mänsklig 

utveckling varpå denna valsituation i vår mening kan härledas till principen om val. 

Demokratins främjande av civila- och politiska rättigheter förväntas påverka mänsklig 

utveckling positivt varpå ett sådant främjande kan härledas till principer om liberalism, 

deltagande och samtal. Sedermera ser vi också hur principen om jämlikhet kan återfinnas i 

demokratins förstärkande av utsatta gruppers fri- och rättigheter, något som också förklarats 

som positivt för mänsklig utveckling. Vi ser därför att det finns teoretiska förklaringar som 

ger stöd för att demokratiska principer har specifika effekter på mänsklig utveckling. I denna 

uppsats kommer vi därför utgå från att demokratiska principer har betydelse för mänsklig 

utveckling och denna betydelse är separat för varje princip. 

 

Styckena ovan belyser hur vi i denna uppsats grundlagt två utgångspunkter med härledning 

från uppsatsens forskningsöversikt och teoriavsnitt. Utgångspunkten som härleds från 

forskningsöversikten är att demokrati är betydelsefullt för mänsklig utveckling samtidigt som 

det finns andra faktorer som också har effekter på mänsklig utveckling. Utgångspunkten som 

härleds från teoriavsnittet är att demokratiska principer har specifika effekter på mänsklig 
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utveckling. Det ska uppmärksammas att vi i denna uppsats inte ämnar undersöka något 

kausalt samband mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling. Men det finns både 

teoretiska och i viss mån empiriska slutsatser som ger stöd för att det skulle finnas ett kausalt 

samband. Det är därför också rimligt att vi i denna uppsats har utgångspunkter med kausala 

tendenser även om det inte är kausalitet vi i denna uppsats undersöker. Utgångspunkterna 

sammanfattas i analysmodellen nedan. 

 
Bild 1. Demokratiska principer och mänsklig utveckling. 

4.1 Relevans 
Att demokratins betydelse för mänsklig utveckling studerats i vid utsträckning är något som 

framgår i uppsatsens teoretiska ramverk och forskningsöversikt. Både demokratins och andra 

faktorers betydelse för mänsklig utveckling har studerats. Till skillnad från andra arbeten 

inom detta fält kommer vi studera fem demokratiska principers separata relation till mänsklig 

utveckling. I redogörelsen av uppsatsens analysmodell framgår hur vi kan härleda flera av 

demokratins mekanismer till de fem demokratiska principer vi avser att uppskatta. Samtidigt 

upplevs en frånvaro av studier där man studerat samtliga av dessa fem principers separata 

relation till mänsklig utveckling. Eftersom principernas relation till mänsklig utveckling 

enligt vår utsago inte tidigare blivit klargjord upplevs denna uppsats kunna bidra med ny 

kunskap till diskursen om demokratins koppling till mänsklig utveckling.  
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5. Metod  
Metodkapitlet består av fyra delar. I den första delen redogör vi för inhämtning av data. I den 

andra delen beskrivs hur vi avser mäta mänsklig utveckling och de fem demokratiska 

principerna. I del tre beskrivs den analysmetod som tillämpas i denna uppsats och denna del 

följs av en fjärde del som tar upp metodmässiga överväganden och dess betydelse för 

tillförlitlighet och räckvidd. 

5.1 Datainhämtning 

Den data som används i denna uppsats är hämtad från Quality of government (QoG). GoQ 

institutet är stationerad vid den statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. I vår 

uppsats har vi använt oss av QoG Standard dataset vilket är en databas som består av mer än 

2100 variabler och 100 olika datakällor. Databasen är framtagen för att främja forskning 

kring orsaker och konsekvenser av statlig styrning (Quality of government, 2019). En 

kontrollvariabel avseende antalet år som demokrati har hämtats från databasen Democracy 

and Dictatorship Revisited (Cheibub, Gandhi & Vreeland 2010). Variablerna som används i 

uppsatsen har hanterats genom SPSS. I SPSS har vi skapat en databas där variablerna som 

redogörs för nedan struktureras för land, år och variabelvärden.  

5.2 Att uppskatta mänsklig utveckling och de fem demokratiska 

principerna 

Nedan följer redogörelser över hur vi kommer uppskatta mänsklig utveckling och de fem 

demokratiska principerna i det fortsatta arbetet med uppsatsen.  

5.2.1 Att uppskatta mänsklig utveckling 

I uppsatsens teoriavsnitt framgår den definition av mänsklig utveckling som används i denna 

uppsats. Definitionen framhäver möjligheten att leva ett långt och hälsosamt liv, utöka sin 

kompetens samt att utifrån ekonomiska förutsättningar kunna leva under drägliga 

förhållanden som fundamentala aspekter av begreppet. Vad som kan konstateras är att det 

finns betydande likheter mellan den definition som avses i denna uppsats och den definition 

av mänsklig utveckling som UNDP använder. När UNDP uppskattar mänsklig utveckling 

används indexet Human Development Index (HDI). HDI består av tre komponenter med 

förankring i kunskap, hälsa och levnadsstandard (UNDP 2018:1). De komponenter som HDI 
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innefattar upplevs som förankrade i de möjligheter som enligt vår definition utgör 

fundamentala aspekter av mänsklig utveckling. Med anledning av detta kommer vi i denna 

uppsats använda HDI vid uppskattningen av mänsklig utveckling. Nedan följer en 

redogörelse om detta index. 

5.2.1.1 Human Development Index 

HDI introducerades i samband med UNDP:s rapport Human Development Report (HDR) år 

1990. I HDR från år 1990 kartläggs den mänskliga utvecklingen i världen och sedan dess har 

UNDP kommit att publicera årliga data och HDR:s om mänsklig utveckling i världen. Data 

för HDI finns därför tillgängliga för en period på 27 år och finns tillgängligt för omkring 190 

stater (UNDP 2019).   

 

HDI är ett index som härleds till den definition av mänsklig utveckling som UNDP använder. 

HDI har således en viss förankring i de mänskliga förmågor som formuleras i UNDP:s 

definition av mänsklig utveckling. HDI har dock avgränsats till ett specifikt antal förmågor 

som beskrivits som särskilt betydelsefulla för mänsklig utveckling. För att en förmåga ska 

betraktas som särskilt betydelsefull för mänsklig utveckling behöver förmågan uppfylla två 

kriterier. För det första måste förmågan vara allmängiltig i den mening att förmågan anses 

som viktig oberoende kulturell och social omslutning. För det andra måste förmågan vara 

grundläggande i den mening att förmågan möjliggör införskaffandet av andra förmågor. Det 

är med anledning av dessa kriterier som kunskap, hälsa och levnadsstandard fått utgöra 

komponenter i indexet HDI (Fukuda-Parr 2003:305–306). Vid uträkning av 

hälsokomponenten används data för förväntad livslängd vid födsel. Vid uträkning av 

kunskapskomponenten används data för förväntat och faktiskt antal år i skolgång medan 

bruttonationalinkomst per capita används vid uträkningen av komponenten om 

levnadsstandard. Dessa tre komponenter utgör sedermera det gemensamma indexet HDI 

(UNDP 2018).  

5.2.2. V-Dem och fem demokratiska principer 

Av teoriavsnittets första del framgår en redogörelse om demokrati och de demokratiska 

principer vi i denna uppsats avser analysera. De demokratiska principer som identifierats i 

teoriavsnittet är: val, liberalism, deltagande, samtal och jämlikhet.  
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För att undersöka dessa demokratiska principer kommer V-dems demokratiindex att 

användas. Genom V-Dems demokratiindex betraktas demokrati utifrån fem principer som 

utgjort utgångspunkter för olika definitioner av demokrati. Demokrati kan således uppfattas 

innefatta olika egenskaper beroende på vilken av dessa principer man utgår från. V-Dem 

institutet betraktar på så sätt demokrati som ett multidimensionellt begrepp som innefattar 

flera principer (Lindberg et al. 2014). De principer som V-Dem utgår från är valprocess 

(electoral component index), liberalism (liberal component index), deltagande (participatory 

component index), samtal (deliberative component index) och jämlikhet (egalitarian 

component index). Det finns i och med det likheter mellan vår förståelse av demokrati och 

demokratiska principer samt utformningen av V-dems demokratiindex. 

5.2.2.1 Principen om val  

Electoral component index bidrar med svar till frågan ”I vilken utsträckning är den 

demokratiska principen om valprocess uppnådd?”. Data för graden av föreningsfrihet, fria 

och rättvisa val, yttrandefrihet, valda beslutsfattare och rösträttens utsträckning används vid 

beräkningen av indexet. Indexet sträcker sig från noll till ett. Högre tal innebär högre 

överensstämmelse med principen om val. 

5.2.2.2 Principen om liberalism  

Liberal component index bidrar med svar till frågan ”I vilken utsträckning är den 

demokratiska principen om frihet uppnådd?”. Data för graden av likhet inför lag, individuell 

frihet och begränsningar av beslutsfattares maktutövning används vid beräkningen av 

indexet. Indexet sträcker sig från noll till ett. Högre tal innebär högre överensstämmelse med 

principen om liberalism. 

5.2.2.3 Principen om deltagande 

Participatory component index bidrar med svar till frågan ”I vilken utsträckning är principen 

om deltagande uppnådd?”. Data för graden av intresseorganisationers inflytande vid 

policyformandet, strukturellt röstsystem, decentraliserad politisk makt till regioner och i 

vilken utsträckning sådana företrädare är demokratiskt valda används vid beräkningen av 
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indexet. Indexet sträcker sig från noll till ett. Högre tal innebär högre överensstämmelse med 

principen om deltagande. 

5.2.2.4 Principen om samtal 

Deliberative component index bidrar med svar till frågan ”I vilken utsträckning är den 

demokratiska principen om deliberation uppnådd? Data för graden av motiverat 

beslutsfattande, motiverat beslutsfattande utifrån allmänintresset, respekt för motargument 

vid beslutsfattande och civilt inflytande vid beslutsfattande används vid beräkningen av 

indexet. Indexet sträcker sig från noll till ett. Högre tal innebär högre överensstämmelse med 

principen om samtal. 

5.2.2.5 Principen om jämlikhet  

Egalitarian component index bidrar med svar till frågan ”I vilken utsträckning är principen 

om jämlikhet uppnådd?”. Data för graden av jämlikt skydd av olika sociala gemenskapers 

rättigheter, jämlik tillgång till politisk makt bland olika sociala gemenskaper och jämlik 

fördelning av offentliga resurser används vid beräkningen av indexet. Indexet sträcker sig 

från noll till ett. Högre tal innebär högre överensstämmelse med principen om jämlikhet 

(Coppedge et al.).  

5.3. Kontrollvariabler  

För att inte riskera ett överskattande av demokratiska principers betydelse för mänsklig 

utveckling har vi valt att inkludera flera kontrollvariabler i vår analys. Några av 

kontrollvariablerna har förankring i vad som tidigare presenteras i denna uppsats och vissa 

kontrollvariabler har hämtats från andra studier där avsikten varit att studera faktorers relation 

till mänsklig utveckling. Två variabler som uppskattar statens styrningsförmåga har 

inkluderats i analyserna. Den ena av dessa variabler utgår från statens styrningsförmåga och 

resurseffektivitet och den andra utgår från statens skatteinkomster i procent av BNP. I en 

annan studie inom samma område har liknande kontrollvariabler använts (Tsai 2006). Vi har 

även inkluderat en variabel som kontrollerar för betydelsen av ekonomiska faktorer. 

Variabeln som kontrollerar för betydelsen av ekonomiska faktorer beskriver andelen urban 

befolkning i procent av statens befolkningen som helhet. Tiden som demokrati förklarades i 
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en av artiklarna som nämns i forskningsöversikten som betydande för mänsklig utveckling 

(Gerring 2012). Vi har därför inkluderat en variabel som beskriver antalet år som staten 

klassificerats som demokratisk. Avslutningsvis så har även en variabel som beskriver den 

etniska mångfalden inkluderats i analysen. En sådan kontrollvariabel används i en annan 

studie inom samma område (Gerring 2012).  

5.4 Analysmetod 

Demokratiska principers relation till mänsklig utveckling är vad som i denna uppsats står i 

fokus. Att använda en analysmetod där vi kan uppskatta en faktors samband till en annan 

faktor är både rimligt och nödvändigt för att kunna svara på uppsatsens forskningsfrågor. I 

uppsatsen kommer vi därför i huvudsak genomföra multipla regressionsanalyser men även en 

korrelationsanalys. Syftet med korrelationsanalysen förtydligas i uppsatsens analyskapitel.  

 

Genom multipla regressionsanalyser kommer vi kunna undersöka förhållandet mellan en 

beroende variabel och flera oberoende variabler samtidigt. Multipla regressionsanalyser 

möjliggör också slutsatser om huruvida variation i en beroende variabel kan härledas till en 

oberoende variabel (Hair, Black, Babin & Anderson 2010:16, 161–16). Detta innebär inte att 

vi kan förklara förekomsten av ett kausalt samband mellan demokrati och mänsklig 

utveckling. Att man i en multipel regressionsanalys kan inkludera flera oberoende variabler 

innebär att oberoende variabler kontrollerar för vardera variabels betydelse för variation i den 

beroende variabel (Ibid 2010:16, 161–16). Detta innebär att vi genom en multipel 

regressionsanalys kommer kunna ha andra faktorers relation till mänsklig utveckling i 

hänseende samtidigt som vi vill förklara huruvida det finns demokratiska principer som har 

en relation till mänsklig utveckling. Om principernas samband till mänsklig utveckling 

existerar genom en sådan analys kan vi med viss säkerhet uttala oss om att skensamband inte 

förekommer. Sannolikheten för att vi kommer överskatta relationen mellan demokratiska 

principer och mänsklig utveckling och på så sätt riskera att formulera felaktiga slutsatser 

minskar på så sätt.   
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Multipla regressionsanalyser kommer användas för att besvara samtliga av de i uppsatsen 

formulerade forskningsfrågorna. Användandet av multipla regressionsanalyser kommer dock 

anpassas utifrån forskningsfrågans utformning. I analyserna kommer data avseende perioden 

år 1990 till och med år 2017 användas. Anledningen till att år 2017 utgör den sista 

mätpunkten beror på att det efter år 2017 inte finns tillgänglig data för både HDI och V-Dems 

demokratikomponenter.   

5.5 Hantering av data 

Nedan följer redogörelser över hantering av data som ingår i uppsatsens analys. I denna del 

redogör vi för ställningstaganden beträffande hantering av bortfall samt hur vi kontrollerat för 

antaganden om normalitet, linjäritet, homoskedasticitet och multikollinearitet.  

5.5.1 Bortfall 
Två kriterier har styrt vårt urval av stater till denna uppsats. Det första kriteriet har varit att 

staterna vid flera tillfällen ska ha data för HDI och det andra kriteriet har varit att staterna vid 

flera tillfällen ska ha data för V-Dems demokratikomponenter. Detta har kommit att innebära 

att vi vid den första mätpunkten avseende år 1990 har ett urval på 118 stater och vid den sista 

mätpunkten avseende år 2017 har ett urval på 168 stater. Bortfallet av stater beror således i 

huvudsak på att data inte varit tillgänglig i tillräcklig utsträckning för att genomföra analyser 

där dessa stater kunnat inkluderas. 

5.5.2 Normalitet  
Vid genomförande av parametriska test så som multipel regressionsanalys finns det vissa 

antaganden som behöver betraktas för den data som ska användas. Ett av dessa antaganden är 

att den data som används behöver vara normalfördelad. Normalfördelad innebär att typvärde, 

median och medelvärde sammanfaller samt att det finns en slumpmässig fördelning av 

variabelns värden kring medelvärdet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018:68–69). För att 

kontrollera normalfördelningen av vår data har vi kontrollerat genom tumregler som gäller 

för statistiska metoder.  

 

För att göra vår data så normalfördelad som möjligt har vi använt oss av några olika 

tillvägagångssätt. I vissa fall har data lämnats oförändrad då de varit inom önskade 
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gränsvärden. Data har i vissa fall logaritmeras då detta har varit det effektivaste 

tillvägagångssättet för att förbättra normalfördelningen. I andra fall har vi använt 

rotfunktioner och transformeringar för att förbättra normalfördelningen (Field 2013:203).  

5.5.3 Linjäritet och homoskedasticitet  
Ett annat antagande som gäller för parametriska test är de om linjäritet och homoskedasticitet. 

Homoskedasticitet innebär att variansen i den beroende variabeln behöver vara av samma 

grad på alla nivåer av den oberoende variabeln. Antagandet om linjäritet innebär att det ska 

finnas ett linjärt samband mellan oberoende- och beroende variabler. Om antagandet om 

linjäritet och homoskedasticitet ska gälla så ska det inte finnas någon systematisk relation 

mellan den beroende och de oberoende variablerna (Field 2013:174–175, 192–193). 

  
Då vi granskar vår data för antaganden om linjäritet och homoskedasticitet så gör vi det 

genom en scatterplot. Enligt vår bedömning så uppvisar data inga tecken på linjäritet 

eftersom vi inte ser att någon typ av icke-linjärt samband uppstår mellan den beroende- och 

de oberoende variablerna. Vad gäller homoskedasticitet så ser vi att data i vissa fall har liten 

systematisk fördelning i variansen mellan den beroende- och de oberoende variablerna. Data 

har utifrån detta hanterats för att få en så god homoskedasticitet som möjligt.  

5.5.4 Multikollinearitet och korrelation mellan oberoende och beroende 
variabler 
Vid multipla regressionsanalyser kan ett problem vara hög korrelation mellan oberoende 

variabler. Detta kallas för multikollinearitet vilket innebär att variabler troligtvis uppskattar 

samma egenskaper och på så sätt mäter samma sak. Om korrelationen mellan oberoende 

variabler uppnår värden över 0.8 eller 0.9 bör man misstänka multikollinearitet (Djurfeldt et 

al. 2018:364–366).  

 

Vid en inledande korrelationsanalys mellan oberoende variabler framkom hög korrelation 

mellan de demokratiska principerna. Att de demokratiska principerna består av specifika 

egenskaper är något som i denna uppsats teoriavsnitt förklaras. Likaså förklaras tidigare i 

detta kapitel hur V-Dems demokratikomponenter består av specifika egenskaper. Vi upplever 

därför att det inte finns några anledningar till att misstänka att variablerna beskriver samma 

egenskaper även om det finns hög korrelation mellan variablerna.  



 
 

 27 

 

Kontrollvariabeln som beskrev andelen urban befolkning i procent av befolkningen som 

helhet fick efter den inledande korrelationsanalysen uteslutas från de kommande analyserna. 

Kontrollvariabelns korrelation med HDI var över 0.9 vilket förelåg beslutet att utesluta den 

från kommande analyser. Eftersom korrelationen var över 0.9 så uppstår ett problem som 

brukar beskrivas som autokorrelation. I likhet med multikollinearitet relaterar autokorrelation 

till för höga korrelationsvärden.  

5.6 Tillförlitlighet och räckvidd. 

Nedan kommer en redogörelse över svårigheter som framkommit vad gäller validitet och 

reliabilitet samt hur vi har behandlat dessa genom några olika tillvägagångssätt.  

  

Det finns en del svårigheter som behöver bemötas i uppsatsen. För det första är det en 

svårighet att skapa definitioner av de begreppen som undersöks i uppsatsen med anledning av 

dess komplexitet och de delade meningar som funnits sett ur ett historiskt perspektiv. För det 

andra skapas stora utmaningar då den teoretiska definitionen som antagits ska omvandlas till 

en operationell nivå. Problematiken som uppstår har bemötts genom flera olika 

tillvägagångssätt. För det första har problematiken hanterats genom att de teoretiska 

definitionerna har getts en stark koppling till tidigare forskning. Tyngdpunkterna i 

utformandet av definitionerna har placerats där det till viss del råder konsensus. För det andra 

har problematiken hanterats genom att den operationella nivån har hämtats från befintliga, 

etablerade och vedertagna databaser inom forskningen. Angående mänsklig utveckling är vår 

övertygelse att HDI trots sin enkelhet ändock undersöker mänsklig utveckling med fokus på 

de möjligheter som avses i vår definition. Beträffande V-Dems demokratikomponenter som 

tillämpas i uppsatsen så möjliggör de sådan undersökning av förhållandet till mänsklig 

utveckling som efterfrågas i denna uppsats vilket vid tillämpning av andra befintliga 

operationaliseringar inte hade varit möjligt (Fukuda-Parr 2003:304–308; Lindberg et al. 

2014:159–162). För det tredje är det en stor utmaning att hantera tillgängliga data på ett 

korrekt sätt för att undvika bristande reliabilitet i uppsatsen. Detta anser vi hanteras genom att 

tillämpa databaser som många gånger utsätts för kritiska granskningar av dess administratörer 

och forskarsamhället. Vi har till detta granskat data så att de uppfyller de antaganden som 
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gäller för parametriska test. Utöver detta har vi arbetat med så stor noggrannhet som möjligt i 

vår behandling av data för att undvika slumpmässiga fel uppstår (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud 2017:58–66). 

 

En styrka med denna uppsats är dess omfattning rörande antalet stater som kommer 

analyseras. En majoritet av världens stater ingår i analysen och den data som används 

sträcker sig över årtionden. Detta gör det möjligt att realisera generellt gällande slutsatser om 

kopplingen mellan olika demokratiska principer och mänsklig utveckling för populationen i 

sin helhet, trots att ett visst bortfall beträffande stater finns. Styrkan med uppsatsen vad gäller 

möjlighet att generalisera medför samtidigt vissa komplikationer vad gäller möjligheter att 

konstatera beskrivande och förklarande slutsatser. Uppsatsens utformning gör det inte möjligt 

att genomföra några välgrundade slutledningar kring vad som orsakar det aktuella utfallet. 

För att göra sådana slutsatser möjliga är det nödvändigt att genomföra kompletterande studier 

som undersöker vad som exakt ligger till grund för det aktuella förhållandet på en djupgående 

nivå (Esaiasson et al. 2017:58–59). 
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 6. Resultatredovisning 
Detta kapitel är indelat i två övergripande avsnitt. I det första avsnittet analyseras vilka 

demokratiska principer som har samband med mänsklig utveckling. I detta avsnitt ingår fem 

separata regressionsanalyser avseende sambandet mellan samtliga demokratiska principer och 

mänsklig utveckling men också en inledande korrelationsanalys. I det andra avsnittet 

analyseras huruvida det finns några demokratiska principer som haft ett tydligare samband 

med mänsklig utveckling över tid. Men innan vi ska förkovra oss mer i demokratiska 

principers relation till mänsklig utveckling ska några aspekter med anknytning till vårt 

metodval redogöras. 

 

I metodavsnittet presenteras hur vi i denna uppsats genom en kvantitativ ansats kommer 

genomföra flera statistiska analyser. I statistiska analyser förekommer sannolikhetstest som 

förklarar hur trovärdigt det är att analysernas resultat överensstämmer med verkligheten. Vid 

Sannolikhetstest används ofta så kallade signifikansvärden med tillhörande signifikansnivåer. 

I denna uppsats har vi valt en signifikansnivå på 95%. Detta innebär att under förutsättning 

att signifikansvärdet understiger 0.05 så antar vi att den faktor signifikansvärdet avser är 

riktig. Innebörden av detta kommer bli än mer tydligt i analyserna. En annan betydelsefull 

aspekt är hur hanteringen av data kommit att påverka tolkningen av regressionsanalyserna. 

Hanteringen av data har kommit att innebära att variablerna uppvisar normalfördelning men 

på bekostnad av att sambandens riktning utifrån regressionsanalyserna inte alltid kan tolkas 

på det sätt som man vanligtvis gör. Framförallt är det så kallad transformering som medfört 

denna begränsning. Transformering (reciprocal transformation) medför att rangordningen i 

data blir omvänt dvs. det högsta värdet transformeras till det lägsta värdet medan det lägsta 

värdet transformeras till det högsta värdet. Vad som är det mest kärnfulla i detta är att högre 

värden genom transformering blir lägre värden medan lägre värden genom transformering 

blir högre (Field 2013:203). Betydelsen av transformering vid sambandsanalyser är att 

samband som i verkligheten är positiva istället blir negativa i de statistiska analyserna. I de 

analyser som presenteras nedan har variabler med transformerade data markerats med en 

apostrof (‘). Med bakgrund i vad som presenterats i detta stycke så finner vi goda skäl till att 

tolka sambandens riktning som det motsatta gällande analyser där variabler med 

transformerade data inkluderats.  
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6.1 Demokratiska principers betydelse för mänsklig utveckling 
Detta avsnitt inleds med en korrelationsanalys som på ett relativt enkelt sätt beskriver 

samvariation mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling. Efter detta inledande 

avsnitt följer sedan flera regressionsanalyser där vi på ett mer avancerat sätt ger svar på vilka 

demokratiska principer som har en relation till mänsklig utveckling. Notera att analyserna i 

detta avsnitt avser år 2017.  

6.1.1 Korrelationsanalys 
Nedan presenteras en korrelationsanalys med V-Dems fem demokratikomponenter och 

Human Development Index.  

 
Tabell 1. Korrelationsanalys 2017. 
Principer Korrelation HDI    Sig   N 

Principen om val  
(Electoral component index) 

-.487’ .000   168 

Principen om liberalism 
(Liberal component index)  

-.511’ .000   168 

Principen om deltagande  
(Participatory component index)  

.384 .000   168 

Principen om jämlikhet  
(Egalitarian component index)  

.613 
 

.000   168 

Principen om samtal 
(Deliberative component index)  

.401 .000   168 

 

6.1.2 Vad framgår av korrelationsanalysen? 
Vad som framgår av korrelationsanalysen är att samvariation finns mellan samtliga av V-

Dems demokratikomponenter och HDI. Detta framgår framförallt i att samtliga korrelationer 

är signifikanta (Sig. 2-tailed <0,05) men även i att samtliga korrelationer har värden som är 

skilda från noll. Samtliga korrelationer är också positiva vilket framgår i att det endast 

gällande principerna om val och liberalism finns ett minustecken framför korrelationsvärdet. 

Principerna om val och liberalism har transformerad data och korrelationernas riktning tolkas 

därför som det motsatta. 
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Eftersom korrelationerna är signifikanta kan vi sluta oss till att samvariation mellan 

variablerna existerar i den bakomliggande populationen. Det blir på så sätt statistiskt 

säkerställt att principen om val, liberalism, samtal, deltagande och jämlikhet samvarierar med 

mänsklig utveckling. Samtliga samvariationer är positiva vilket framgår i hur samtliga 

variabler avseende demokratiska principer har positiv korrelation med mänsklig utveckling.  

6.2 Regressionsanalyser  
Vad korrelationsanalysen visar är att det finns samvariation mellan samtliga fem 

demokratiska principer och mänsklig utveckling. Givetvis är samvariation nödvändigt för att i 

någon utsträckning kunna hävda förekomsten av någon typ av samband. Men samvariation 

kan uppstå på grund av anledningar som inte nödvändigtvis innebär att det finns mekanismer 

som kopplar samman faktorerna. För att på bättre grunder kunna utesluta skensamband 

mellan demokratiska principer och mänsklig utveckling kommer vi nu presentera fem 

regressionsanalyser.  

 

De regressionsanalyser som vi genomfört utgår från vardera demokratisk princip och de fem 

kontrollvariabler som tidigare diskuterats inkluderats i samtliga analyser. Som tidigare nämnt 

har vi valt att inte inkludera kontrollvariabeln avseende andelen urban befolkning. Eftersom 

all den information som regressionsanalyserna innehåller inte är av intresse så summeras den 

information som är av intresse i en tabell. Nedan presenteras denna tabell. 

 

Tabell 2. Regressionsanalys med kontrollvariabler 2017. 
Principer 2017 

Principen om val  
(Electoral component index) 

 
 

Justerat R^2 .436 
ANOVA Sig .000 
B-Koefficienter -.184’ 
B- Koefficienter Sig .018 
N 168 

Principen om liberalism 
(Liberal component index)  

 

Justerat R^2 .444 
ANOVA Sig .000 
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B-Koefficienter -.207’ 
B- Koefficienter Sig .004 
N 168 

Principen om deltagande  
(Participatory component index)  

 

Justerat R^2 .425 
ANOVA Sig .000 
B-Koefficienter .219 
B- Koefficienter Sig .111 
N 168 

Principen om jämlikhet  
(Egalitarian component index)  

 

Justerat R^2 .573 
ANOVA Sig .000 
B-Koefficienter .327 
B- Koefficienter Sig .000 
N 168 

Principen om samtal 
(Deliberative component index)  

 

Justerat R^2 .426 
ANOVA Sig .000 
B-Koefficienter .152 
B- Koefficienter Sig .097 

N 168 

6.2.1 Förklaringsgrader och modellernas signifikans  

När förklaringsgraden är skild från noll och när modellen är signifikant så har vi genom 

regressionsanalysen lyckats förklara varians i den beroende variabeln. I samtliga 

regressionsanalyser var förklaringsgraden skild från noll. Samtliga modeller var också 

signifikanta på en signifikansnivå av 95%. Detta innebär att vi genom samtliga 

regressionsanalyser lyckats förklara varians i mänsklig utveckling. Huruvida denna varians 

går att härleda till demokratiska principer beror på huruvida B-koefficienterna för variablerna 

är signifikanta. Nedan analyseras huruvida variation i mänsklig utveckling går att härleda till 

demokratiska principer i fem separata avsnitt.  
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6.2.2 Principen om val och mänsklig utveckling 
Här presenteras regressionsanalysen avseende principen om val. Variabeln Electoral 

component index har inkluderats i regressionsanalysen och utgör på så sätt 

operationaliseringen av principen om val. B-koefficienten för Electoral component index är 

skild från noll (-0.184<0.000). B-koefficienten är också signifikant vid en signifikansnivå på 

95% (0.018<0.05). Eftersom B-koefficienten för Electoral component index är skild från noll 

och dessutom signifikant så är det statistiskt säkerställt att variation i HDI kan härledas till 

Electoral component index. Tillsammans med den övergripande redogörelsen om 

förklaringsgrader och modellernas signifikans ger resonemanget i detta stycket ett 

sammantaget stöd för att variation i mänsklig utveckling kan härledas till principen om val.  

Den demokratiska principen om val har ett positivt samband till mänsklig utveckling vilket 

framgår i hur B-koefficienten gällande Electoral component index är negativ. Data gällande 

Electoral component index är transformerad och B-koefficientens riktning tolkas därför som 

det motsatta. 

6.2.3 Principen om liberalism och mänsklig utveckling 
Här presenteras regressionsanalysen avseende principen om liberalism. Variabeln Liberal 

component index har inkluderats i regressionsanalysen och utgör på så sätt 

operationaliseringen av principen om liberalism. I B-koefficienten för Liberal component 

index är skild från noll (-0.207<0). B-koefficienten är också signifikant vid en signifikansnivå 

på 95% (0.004<0.05). Eftersom B-koefficienten för Liberal component index är skild från 

noll och dessutom signifikant så är det statistiskt säkerställt att variation i mänsklig 

utveckling kan härledas till principen om liberalism. Den demokratiska principen om 

liberalism har ett positivt samband till mänsklig utveckling vilket framgår i hur B-

koefficienten gällande Liberal component index är negativ. Data gällande Liberal component 

index är transformerad och B-koefficientens riktning tolkas därför som det motsatta. 

6.2.4 Principen om deltagande och mänsklig utveckling 
Här presenteras regressionsanalysen avseende principen om deltagande. Variabeln 

Participatory component index har inkluderats i regressionsanalysen och utgör på så sätt 

operationaliseringen av principen om deltagande. B-koefficienten för Participatory 

component index är skild från noll (0.0219>0.000). B-koefficienten är däremot inte 

signifikant vid en signifikansnivå på 95% (0.111>0.05). Eftersom B-koefficienten inte är 
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signifikant ger denna analys inget stöd för att variation i mänsklig utveckling kan härledas till 

principen om deltagande.  

6.2.5 Principen om jämlikhet och mänsklig utveckling 
Här presenteras regressionsanalysen avseende principen om jämlikhet. Variabeln Egalitarian 

component index har inkluderats i regressionsanalysen och utgör på så sätt 

operationaliseringen av principen om jämlikhet. B-koefficienten för Egalitarian component 

index är skild från noll (0.327>0.000). B-koefficienten är signifikant vid en signifikansnivå 

på 95% (0.00<0.05). Eftersom B-koefficienten är skild från noll och signifikant så är det 

statistiskt säkerställt att variation i mänsklig utveckling kan härledas till principen om 

jämlikhet. Den demokratiska principen om jämlikhet har ett positivt samband till mänsklig 

utveckling vilket framgår i hur B-koefficienten gällande Egalitarian component index är 

positiv. 

6.2.6 Principen om samtal och mänsklig utveckling 
Här presenteras regressionsanalysen avseende principen om samtal. Variabeln Deliberative 

component index har inkluderats i regressionsanalysen och utgör på så sätt 

operationaliseringen av principen om samtal. B-koefficienten för Deliberative component 

index är skild från noll (0.152>0.000). B-koefficienten är däremot inte signifikant vid en 

signifikansnivå på 95% (0.097>0.05). Eftersom B-koefficienten inte är signifikant ger denna 

analys inget stöd för att variation i mänsklig utveckling kan härledas till principen om samtal.  

6.2.7 Kommentarer utifrån regressionsanalyserna  
Utifrån de fem regressioner som genomfördes för respektive demokratisk princip för år 2017 

kan vi se att det finns en del skillnader. B-koefficienten utifrån den valda signifikansnivån 

(95%) är inte signifikant för variablerna avseende principen om deltagande och principen om 

samtal. Utifrån regressionsanalyserna kan vi därför inte sluta oss till att variation i mänsklig 

utveckling går att härleda till principen om deltagande och principen om val. Utifrån 

korrelationsanalysen kan vi dock se dessa principer som samvarierande med mänsklig 

utveckling varpå denna samvariation likväl skulle kunna bero på ett så kallat skensamband. 

Vad som bör uppmärksammas är att variablerna avseende principen om deltagande och 

principen om samtal i jämförelse med övriga principer har lägst korrelation med mänsklig 

utveckling enligt den inledande korrelationsanalysen. Att samband mellan variabler som haft 

låg korrelation blir icke-signifikanta när kontrollvariabler inkluderas i analysen upplever vi 



 
 

 35 

som ett tecken på att vår uppsättning av kontrollvariabler levt upp till sitt syfte. Det som även 

blir tydligt genom analysen är att B-koefficienterna för variablerna avseende principerna om 

val, liberalism och jämlikhet är skilda från noll och dessutom signifikanta. Utifrån 

regressionsanalyserna kan vi därför sluta oss till att variation i mänsklig utveckling går att 

härleda till principerna om val, liberalism och jämlikhet. Detta innebär att dessa principers 

samband till mänsklig utveckling även är giltigt när andra faktorers relation till mänsklig 

utveckling tas i hänseende. Eftersom principernas samband även är giltiga under sådana 

omständigheter ser vi tecken på att dessa principers samband till mänsklig utveckling inte 

utgör skensamband. Tolkningen av B-koefficienterna är att det gällande principerna om val, 

liberalism, och jämlikhet finns ett positivt samband till mänsklig utveckling.  

6.3 Regression då principerna kontrollerar för varandra 
Till skillnad från i avsnittet ovan kommer vi i detta avsnitt studera sambandet mellan 

demokratiska principer och mänsklig utveckling över tid. Vad som är av intresse i detta 

avsnitt är om det finns några principer som visar ett tydligt samband med mänsklig 

utveckling över tid. Precis som i avsnittet ovan så kommer analyserna i detta avsnitt ske 

genom regression.  

 

En betydande skillnad i förhållande till tidigare analyser i denna uppsats är att vi i analyserna 

i detta avsnitt kommer inkludera samtliga variabler avseende demokratiska principer i samma 

modell samt de kontrollvariabler som inkluderats i regressionsanalyserna ovan. Vi har utfört 

regressionsanalyser vid fyra mätpunkter: år 1990, 1999, 2008 och år 2017. För att ett 

samband ska tendera att vara ett tydligt samband över tid finner vi det som nödvändigt att 

variablernas B-koefficienter visar signifikanta resultat vid minst två tillfällen. Nedan 

presenteras information från regressionsanalyserna i en tabell. Tolkning och analys utifrån 

tabellen följer i avsnittet efter tabellen.  

 

Tabell 3. Regressionsanalys med principer som kontroll för varandra över tid. 
 1990 1999 2008 2017 
 Principen om val 

 (Electoral component index) 
Justerade R^2 .522 .538 .579 .542 
ANOVA Sig .000 .000 .000 .000 
B-koefficienter .067 .214 -.056 .004’ 
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B-koefficienter Sig .424 .019 .545 .973 
N 118 140 166 168 
 Principen om liberalism 

 (Liberal component index) 
Justerade R^2 .522 .538 .579 .542 
ANOVA Sig .000 .000 .000 .000 
B-koefficienter .118 -.049 -.135’ -.040’ 
B-koefficienter Sig .270 .637 .305 .747 
N 118 140 166 168 
 Principen om deltagande  

(Participatory component index) 
Justerade R^2 .522 .538 .579 .542 
ANOVA Sig .000 .000 .000 .000 
B-koefficienter -.028 -.155 .068’ .081 
B-koefficienter Sig .790 .140 .575 .611 
N 118 140 166 168 
 Principen om jämlikhet  

(Egalitarian component index) 
Justerade R^2 .522 .538 .579 .542 
ANOVA Sig .000 .000 .000 .000 
B-koefficienter .178 .351 .443 .398 
B-koefficienter Sig .027 .000 .000 .000 
N 118 140 166 168 
 Principen om samtal  

(Deliberative component index) 
Justerade R^2 .522 .538 .579 .542 
ANOVA Sig .000 .000 .000 .000 
B-koefficienter .046 .048 -.143 -.283 
B-koefficienter Sig .548 .755 .338 .036 
N 118 140 166 168 

6.3.1 Analys utifrån regressionsanalysen 
I regressionsanalysen framgår att variabeln avseende principen om jämlikhet har signifikanta 

B-koefficienter vid samtliga mätpunkter, dvs. år 1990, 1999, 2008 och år 2017. Det var 

endast denna variabel som hade signifikanta B-koefficienter vid fler än ett tillfälle. Eftersom 

variabeln avseende principen om jämlikhet har signifikanta B-koefficienter vid flera 
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mätpunkter ser vi att analyserna ger stöd för att det finns tendenser på att det finns ett tydligt 

samband mellan principen om jämlikhet och mänsklig utveckling över tid.  

 

En iakttagelse i denna analys är att B-koefficienten för principen om samtal blir signifikant 

2017. För den observante så är det tydligt att så inte var fallet i den analys som presenterades 

i avsnitt 6.2. Anledningen till att B-koefficienten för principen om samtal blir signifikant i 

analysen i avsnitt 6.3 kan vara ett fenomen som heter suppression (Tzelgov & Henik 

1991:524–536). Suppression innebär att en oberoende variabel vid analys kan bli signifikant 

då en andra oberoende variabel inkluderas i analysen. I detta läge kan det antas att någon av 

de andra demokratiska principerna bidrar till att principen om samtal blir signifikant i 

regressionen då de demokratiska principerna kontrollerar för varandra. Det bör också 

poängteras att signifikansvärdet avseende principen om samtal är 0.036 och därav i närheten 

av den kritiska gränsen 0.05. Eftersom B-koefficienten för principen om samtal enbart är 

signifikant vid ett tillfälle så innebär inte detta att det finns några tendenser på ett tydligt 

samband med mänsklig utveckling över tid.   

6.4 Sammanfattande analys 

Korrelationsanalysen och regressionsanalyserna i avsnitt 6.1 och 6.2 visar hur det finns 

skillnad i hur demokratiska principer kopplas till mänsklig utveckling. Avseende principen 

om deltagande och principen om samtal ger analyserna i avsnitt 6.1 stöd för positiv 

samvariation med mänsklig utveckling. För övriga principer har sambanden till mänsklig 

utveckling även varit statistiskt signifikanta när kontrollvariabler inkluderats i analyserna i 

avsnitt 6.2. På så sätt har vi lyckats härleda variation i mänsklig utveckling till principerna 

om val, liberalism och jämlikhet. Detta innebär att vi med större säkerhet kan anta att det inte 

är ett så kallat skensamband mellan dessa principer och mänsklig utveckling. Gällande 

principerna som endast har statistiskt säkerställd samvariation med mänsklig utveckling blir 

det däremot svårare att utesluta förekomsten av skensamband eftersom dessa principer inte 

hade signifikanta B-koefficienter i de regressionsanalyser som presenterades i avsnitt 6.2. 

Vad som dock ska poängteras är att även ett skensamband utgör en viss typ av samband.  

 

I avsnitt 6.3 framgår hur vår analys ger stöd för att det finns tendenser till ett tydligare 

positivt samband mellan principen om jämlikhet och mänsklig utveckling över tid. Med den 

inledande korrelationsanalysen i hänseende kan vi också konstatera att variabeln avseende 
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principen om jämlikhet har låg korrelation med mänsklig utveckling i jämförelse med övriga 

variabler. Att det just är principen om jämlikhet som uppvisar tendenser på att ha det mest 

tydliga sambandet över tid upplevs därför som rimligt med den höga samvariationen i 

hänseende.  
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7. Slutsats 
Som tidigare har lyfts fram så är syftet med denna uppsats att utöka förståelsen vad gäller 

demokratins relation till mänsklig utveckling. Fokusen har varit att undersöka kopplingen 

mellan olika demokratiska principer och mänskliga utvecklingen i världens stater. Särskilt 

fokus har lagts vid tidsperioden 1990–2017. 

 

Resultatredovisningen och analysen ger oss stöd i att besvara de frågeställningar som varit till 

utgångspunkt för uppsatsen. Nedan följer en redovisning av dessa slutsatser. 

 

● Vilka demokratiska principer har relation till mänsklig utveckling? 

 

Analyserna i avsnitt 6.1 ger stöd för att principerna om deltagande, samtal, val, 

jämlikhet och liberalism samvarierar med mänsklig utveckling. Eftersom 

samvariation är en typ av relation ger detta oss förutsättningar att dra följande slutsats: 

principerna om deltagande, samtal, val, jämlikhet och liberalism har en relation till 

mänsklig utveckling. Principerna om val, jämlikhet och liberalism har utifrån 

regressionsanalyserna i avsnitt 6.2 ett statistiskt samband till mänsklig utveckling och 

det finns en större säkerhet i att dessa samband inte utgör skensamband. Vi har på så 

sätt konstaterat att det finns principer som samvarierar med mänsklig utveckling och 

principer som har samband till mänsklig utveckling som med större säkerhet inte 

utgör skensamband. Utifrån våra resultat finns det på så sätt skillnader i vilken typ av 

samband som finns mellan olika demokratiska principer och mänsklig utveckling.  

 

● Vilken eller vilka demokratiska principer tenderar att ha en tydligare relation till 

mänsklig utveckling under de senaste decennierna? 

 

Genom resultatredovisningens avslutande regressionsanalys då de demokratiska 

principerna kontrollerar för varandra finner vi att det finns ett statistiskt samband 

mellan principen om jämlikhet och mänsklig utveckling vid fyra tillfällen. Principen 

om jämlikhet är signifikant vid åren 1990, 1999, 2008 och 2017. Även principerna om 

val och samtal är signifikanta vid varsitt mättillfälle. Som nämnts tidigare så finner vi 

det nödvändigt att variablernas B-koefficienter visar signifikanta resultat vid minst två 

mättillfällen för att ett samband ska vara tydligt över tid. Principen om jämlikhet 
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tenderar därför att ha en tydligare relation till mänsklig utveckling än vad 

principerna om val, deltagande, liberalism och samtal har haft under de senaste 

decennierna. Principen om jämlikhet har i denna analys positiva B-koefficienter vi 

samtliga mättillfällen.  

8. Avslutande diskussion 

I denna uppsats har vi kunnat visa att fem demokratiska principer har en relation till mänsklig 

utveckling. Med större säkerhet har vi också kunnat visa att kopplingen mellan tre 

demokratiska principer och mänsklig utveckling inte utgör ett skensamband. Detta avser 

principerna om val, jämlikhet och liberalism. Kanske är det så att valproceduren medför att 

makthavare i högre utsträckning tillgodoser medborgarnas behov och på så sätt bidrar till 

mänsklig utveckling. Likväl skulle det kunna vara så att individuella fri- och rättigheter gör 

att människor i större utsträckning kan utforma sina liv enligt egen utsago och på så sätt kan 

ta del av de möjligheter mänsklig utveckling handlar om. Det skulle också kunna vara så att 

det är den demokratiska kulturens jämlikhetstanke som bidrar till mänsklig utveckling. 

Genom en opartisk förvaltning som bemöter medborgare på ett likvärdigt sätt har ju 

demokrati beskrivits som ett styrelseskick som bidrar till mänsklig utveckling (Gerring 2012). 

Denna uppsats bidrar inte med några svar på huruvida sådana mekanismer existerar. Däremot 

har vi kunnat visa att det finns demokratiska principer som har statistiska samband med 

mänsklig utveckling. I vår mening blir det på grund av dessa slutsatser mer intressant att 

diskutera huruvida sådana mekanismer existerar eftersom det med större sannolikhet finns 

någon eller några mekanismer som kopplar samman dessa principer och mänsklig utveckling.  

 

Det kanske är principerna om val, jämlikhet och liberalism som utgör demokratins glada 

humör, nerver av stål och gnutta tur. De här principernas koppling till mänsklig utveckling 

har möjligtvis varit viktiga för demokratins triumferande i modern tid. Men det skulle också 

kunna finnas andra egenskaper som varit betydelsefulla för demokratins triumferande. Den 

mest okonstlade egenskapen skulle kunna vara att människor helt enkelt tycker om att 

bestämma över hur samhället de lever i ska utformas. Troligtvis finns det oenighet om hur 

detta egentligen är. Att det skulle vara principerna om val, jämlikhet och liberalism som utgör 
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demokratins goda humör, nerver av stål och gnutta tur bör i sammanhanget ses som en av 

flera förklaringar till demokratins triumferande. Vi har alltså inte lyckats knäcka demokratins 

kod.  

 

I inledningen till denna uppsats uppmärksammade vi frågan om huruvida demokratins 

glansdagar har kommit till ett slut. Att det finns demokratiska principer som har en relation 

till mänsklig utveckling har vi kunnat visa men huruvida vi bevittnar slutet på demokratins 

glansdagar blir svårare att svara på. Vi kan ju tyvärr inte se in i framtiden och därför inte 

heller konstatera om demokratins glansdagar snart är ett minne blott. Men i inledningen 

poängterades också hur det är viktigt att förstå det förflutna för att kunna förstå framtiden. I 

denna uppsats har vi kunnat visa att principen om jämlikhet har ett tydligt samband med 

mänsklig utveckling över tre decennier. Med hjälp av enkel sannolikhetslära kan vi sluta oss 

till att sannolikheten är hög för att denna relation även existerar i framtiden. Men givetvis kan 

vi inte svara på om demokratins glansdagar har kommit till ett slut. Det kan troligtvis inte 

någon. I vilket fall kanske de resultat som framkommer genom denna uppsats ger tröst till 

den som oroas över att demokratins glansdagar är över.  

 

Det är trist att behöva tona ner sina slutsatser och dess betydelse för världen. Givetvis hade 

det varit av stor glädje att kunna förklara huruvida vi bevittnar slutet av demokratins 

glansdagar likväl som om det är de demokratiska principernas relation till mänsklig 

utveckling som gjort att demokratin triumferat i modern tid. Men att inges av en gnutta 

realism och försiktighet är nödvändigt när denna typ av frågor lyfts. Om det är något vi har 

lärt oss under studieåren vid Örebro universitet så är det att det sällan finns enkla förklaringar 

till samhällsvetenskapliga fenomen. Däremot är vi övertygade om att vi med denna uppsats i 

viss mån bidragit till diskursen om demokratins framtid och demokratins relation till 

mänsklig utveckling. Det är något vi är stolta över.  
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