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Sammanfattning 
I demokratiteori har flera olika förklaringar om vad som förklarar demokratisk utveckling 

förts fram. I den här uppsatsen testas tre, av en annan forskare tidigare framförda, förklaringar 

till detta genom en studie av de ur demokratisynpunkt mycket olika utfallen i Indien och 

Pakistan efter att länderna blev självständiga. I studien visas att främst olikartade ekonomiska 

förutsättningar mellan fallen tycks ha varit av särskilt avgörande betydelse för de olika 

utfallen mellan fallen i studien, emedan tidigare framförda påståenden om att institutionella, 

strategiska och säkerhetspolitiska förutsättningar tycks haft en svagare koppling till utfallen 

än vad som tidigare hävdats i litteraturen. Även politiskt inflytande från militären är en möjlig 

förklaring som inte kan uteslutas. 
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1. Introduktion 
När det brittiska styret över Indien upphörde 1947 i samband med avkoloniseringen skapades 

två nya självständiga stater, Indien och Pakistan. Trots att länderna uppenbarligen hade 

mycket gemensamt, de delade samma brittiska koloniala bakgrund och hade även innan 

kolonialtiden en i stora delar gemensam historia där bägge länderna t.ex. varit delar av det 

tidigare Mogulriket, utvecklades de efter självständigheten i diametralt skilda riktningar. 

Indien påbörjade genast en demokratisk utveckling som fortsatt oavbrutet, med undantag för 

Indira Gandhis undantagstillstånd 1975-1977, fram till idag och landet är idag världens största 

demokrati med en stark ekonomisk tillväxt. Pakistan å andra sidan utvecklades snabbt till en 

militärstyrd stat och förblev sådan under flera decennier. Detta kan förstås tyckas vara ganska 

förbryllande. Givet att Indien och Pakistan hade så mycket gemensamt med hänsyn till 

historisk och kulturell bakgrund hade man väl rimligen kunnat förvänta sig att de bägge 

länderna snarare skulle ha utvecklats mer likartat. Så hur kunde det komma sig att två länder 

med en så till synes likartad bakgrund och historia ändå kunde slå in på så diametralt olika 

spår ifråga om deras demokratiska utveckling efter självständigheten?  

1.1 Teoretiska och empiriska utgångspunkter 
 Ayesha Jalal för i Democracy and Authoritarianism in South Asia fram tre förklaringar som 

hon menar kan förklara varför Indien och Pakistan, trots deras i stora drag gemensamma 

historia med samma brittiska koloniala arv o.s.v., utvecklats i så vitt skilda riktningar 

beträffande den demokratiska utvecklingen efter att länderna blev självständiga 1947. 

För det första menar hon att det institutionella arvet som länderna fick med sig efter delningen 

av brittiska Indien skiljde sig åt i relevanta avseenden. Indien tog enligt Jalal över en redan 

färdig och relativt välfungerande statsapparat från det tidigare brittiska styret. Det fanns enligt 

Jalal redan en fungerande administration och personalförsörjning som gjorde att Indien hade 

tillgång till kompetent personal som klarade av att sköta de administrativa uppgifterna. Därtill 

kom även att Kongresspartiet i Indien, det klart dominerande partiet i Indien vid tidpunkten, 

sedan innan självständigheten hade en väl utbyggd och fungerande organisation ute i de 

hindudominerade provinserna i det brittiska Indien. Det var dessa provinser som sedermera 

blev det självständiga Indien. Med den relativt välfungerande statsapparaten och 

Kongresspartiets starka organisation ute i provinserna fanns det enligt Jalal goda möjligheter 

att efter självständigheten konsolidera ett civilt styre över staten i Indien utan att bli beroende 

av för demokratins del mindre lyckade aktörer, t.ex. militären.1  

Det var emellertid precis vad som skedde i Pakistan enligt Jalals resonemang. Pakistan ärvde 

till skillnad från Indien inte en särskilt välfungerande statsapparat från det tidigare koloniala 

styret. I Pakistans fall var man enligt Jalal istället mer eller mindre tvungna att börja om från 

noll och bygga upp en fungerande administration och statsapparat från grunden. Dessvärre 

saknades goda förutsättningar för att lyckas med detta. Det berodde på att det dels rådde brist 

på kompetent personal med god förmåga att sköta de administrativa uppgifterna i Pakistan. 

Därtill kom att Muslim League, det dominerande politiska partiet i Pakistan, sedan tidigare, 

innan självständigheten, inte hade byggt upp en stark organisation i de muslimskt dominerade 

                                                 
1 Jalal, Democracy and authoritarianism in South Asia s.16ff. 
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provinserna i brittiska Indien. Det var just de provinserna som senare blev Pakistan. Därmed 

saknades en politisk organisation som kunde sätta sig i kontroll över provinserna.  

Detta sammantaget, brist på kompetent personal och politisk organisation, gjorde att 

förutsättningarna för att konsolidera kontrollen över landet under ett civilt styre inte fanns i 

Pakistan. För att kunna kontrollera landet blev man istället tvungna att sätta sin tillit till 

militären och till auktoritärt skolade byråkrater ute i provinserna som saknade demokratisk 

förankring. Det bidrog inte till att främja en demokratisk utveckling i Pakistan.2 

För det andra menar Jalal att Indien och Pakistan även skiljde sig åt vad gällde de strategiska 

och ekonomiska förutsättningarna. De olikheterna hade även en påverkan på möjligheterna till 

demokratisk utveckling. Orsakerna till det som Jalal lyfter fram som betydelsefulla är att 

Indien vid delningen av brittiska Indien tog över den absolut största delen av de industriella 

resurserna i tidigare brittiska Indien. Hon hävdar att det som efter delningen blev Pakistan 

utgjorde runt 23 procent av den totala geografiska ytan av det odelade brittiska Indien. Sett till 

befolkningen så levde 18 procent av den totala befolkningsmängden i brittiska Indien inom 

det som efter delningen blev Pakistan. Samtidigt hävdar Jalal emellertid att endast 7 procent 

av de industriella resurserna i brittiska Indien tillföll Pakistan vid delningen. Den här ojämlika 

fördelningen av de indsutriella resurserna mellan Indien och Pakistan medförde enligt Jalal ett 

väsentligt sämre ekonomiskt läge för Pakistan där hon framförallt lyfter fram att detta innebar 

väsentligt sämre möjligheter för Pakistan än för Indien att avsätta ekonomiska resurser till att 

utveckla landet i fråga om sådant som utbildningsväsende och andra välfärdssatsningar. 

Eftersom dessa typer av samhällsfunktioner, inte minst utbildning, spelar en väsentlig roll i 

demokratisk utveckling medförde Pakistans sämre ekonomiska läge också sämre 

förutsättningar att få till stånd en demokratisk utveckling.3 

Samtidigt som Pakistan ärvde ett svagare ekonomiskt läge var enligt Jalal även det strategiska 

läget som Pakistan ärvde efter självständigheten mer problematiskt och hotfullt än vad det var 

i fallet med Indien efter självständigheten. Skälen som Jalal anger för detta var att Pakistans 

territorium var delat mellan västra Pakistan och östra Pakistan (dagens Bangladesh) vilket 

skiljde sig från Indiens mer fördelaktiga läge där hela landet var enat i ett territorium. Ett 

annat problem för Pakistan menar Jalal var att det rådde oroligheter i de nordvästra och 

nordöstra delarna av Pakistan. Detta för Pakistans del strategiskt dåliga läge innebar att 

Pakistans ledning för att försöka behålla kontrollen över landet var tvungen att avsätta mycket 

stora resurser till försvaret på bekostnad av utvecklingssatsningar. För att upprätthålla 

militären var Pakistans ledning tvungna att ta ut stora ekonomiska resurser från provinserna 

vilket medförde att provinserna knappt hade några resurser kvar efteråt att använda till att 

bygga ut utbildningsväsende och basala samhällsfunktioner. Kontentan i Jalals resonemang 

tycks vara att det strategiska läget förvärrade det ekonomiska läget för Pakistan i högre grad 

än det gjorde det för Indien.4  

                                                 
2 Jalal, Democracy and authoritarianism in South Asia s.16ff. 
3 Jalal, Democracy and authoritarianism in South Asia s.22ff. 
4 ibid 
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Detta sammantaget, det ojämlikt fördelade ekonomiska resurserna i kombination med ett 

likaledes ojämlikt strategiskt läge mellan länderna till Pakistans nackdel bidrog alltså enligt 

Jalal också till de olika utfallen i statsskicket. 

Den tredje huvudförklaringen till de olika utfallen i statsskick som Jalal tar upp handlar om 

hur respektive lands internationella förbindelser såg ut och hur detta påverkade maktbalansen 

mellan olika samhällsinstitutioner. Jalal menar att maktbalansen mellan institutionerna, främst 

militärens roll, i Pakistan var till nackdel för att få till stånd en demokratisk utveckling.  

I fallet med Indien behövdes som nämnt inte militären och andra, som Jalal kallar dem, icke-

demokratiska aktörer för att upprätthålla kontrollen över landet. I Pakistans fall var det som 

ovan nämnt emellertid nödvändigt för att upprätthålla kontroll över landet och militärens makt 

och inflytande i samhället gynnades enligt Jalal i Pakistan av hur de internationella 

förbindelserna såg ut. Det utländska stödet till Pakistan gynnade främst militären och 

möjliggjorde för denna att öka sitt inflytande i samhället på andra institutioners bekostnad. 

Motsvarande maktbalans till militärens fördel verkar enligt Jalal inte ha förelegat i samma 

utsträckning i Indien, där hade civila institutioner makten, vilket medförde bättre möjligheter 

till demokrati i Indien.5 

1.2 Syfte och avgränsning 
På senare tid har emellertid mycket ny information presenterats inom området för 

demokratisk utveckling. Inte minst genom V-dem-projektet har det framkommit nya fakta 

rörande en mängd faktorer som på olika sätt berör demokratisk utveckling. I många fall finns 

där även information rörande faktorer som sträcker sig långt tillbaka i tiden. I ljuset av den 

nya information som framkommit sedan Jalal presenterade sina tre ovan nämnda förklaringar 

till varför två länder med så mycket gemensamt kunnat utvecklas så olika demokratiskt, 

framstår det som motiverat att göra en studie för att med hjälp av nytt material testa Jalals 

förklaringar. Frågeställningen för uppsatsen kommer således att vara: 

 Kan Jalals bud på förklaringar till de olika demokratiska utfallen i Indien och Pakistan 

verifieras med hjälp av den nya information som framkommit genom V-dem projketet 

eller ger den nya informationen skäl att tvivla på förklaringarnas giltighet?  

1.3 Tidigare demokratiseringsforskning 
Inom demokratiteorin har flera förklaringar förts fram av olika forskare om vad som förklarar 

demokratisk utveckling. Ett tungt namn inom demokratiseringsforskningen som bör nämnas 

är statsvetaren och sociologen Dankwart Rustow. Rustow skiljer sig en hel del ifrån Jalal i det 

att Rustow menar att den klart viktigaste faktorn när det kommer till att förklara varför länder 

blir demokratiska eller inte är inställningen bland den politiska eliten i samhället. Rustow 

definierar denna elit som de ledande politikerna i ett land.6 Det Rustow menar är den primärt 

avgörande faktorn för huruvida en demokratisering skall komma till stånd är huruvida den 

politiska eliten i ett samhälle kan enas om att stödja demokratiska värderingar. Detta menar 

Rustow är den viktigaste förutsättningen för demokratisering eftersom Rustow verkar se det 

                                                 
5 Jalal, Democracy and authoritarianism in South Asia s.38 
6 Rustow, Tranisations to democracy 
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som att om den politiska eliten kan enas kring demokratiska värderingar så öppnar 

möjligheten även upp sig för att demokratiska värderingar även skall sprida sig till övriga 

delar av samhället. Att demokratiska värderingar delas av alla skikt i samhället menar Rustow 

vidare är en vital förutsättning för att ett demokratiskt styre skall överleva.7 Rustow tycks 

emellertid avvisa ekonomiska förklaringar, som exempelvis de Jalal lyfter fram, som särskilt 

viktiga för demokratisering. I sin artikel Transitions to democracy nämner Rustow Indien som 

ett av ett par fall där han tycks mena att ekonomiska faktorer i synnerhet inte tycks ha spelat 

en stor roll för den politiska utvecklingen. Istället lyfter han fram de ledande politiska 

aktörernas, d.v.s. elitens, agerande som avgörande för den politiska utvecklingen i dessa 

länder.8  

Genom att Rustow tycks avvisa, eller i vart fall kraftigt tona ned betydelsen av flera av de 

faktorer Jalal lyfter fram som betydelsefulla för de olika demokratiska utfallen i Indien och 

Pakistan blir han i viss mån en motpol till Jalal. Jalals förklaringar om institutionellt arv, 

strategiska och ekonomiska förutsättningar verkar ju lägga mer fokus på strukturella faktorer 

medan Rustow tycks mer aktörsbaserad genom sitt fokus på de ledande politikerna. I det 

perspektivet blir det också motiverat att testa Jalals förklaringar. Skulle det i studien gå att 

belägga att exempelvis ekonomiska och startegiska förutsättningar som Jalal hävdar faktiskt 

verkar ha varit en viktig förklaring till de olika demokratiska utfallen mellan studiens fall 

skulle det rimligen kunna ses som ett utmanande bidrag mot en forskare som Rustow i och 

med att han tycks hävda att dessa faktorer inte spelar så stor roll. Detta skulle kunna vara ett 

möjligt bidrag till demokratiseringsforskningen som den här studien i så fall skulle kunna 

bidra med. 

En annan tvistefråga som även bör tas upp i detta avsnitt är att det inom 

demokratiforskningen, bland forskare som anser att det finns ett samband mellan ekonomi och 

demokrati, råder en konflikt om hur detta samband ser ut. Seymour Martin Lipset och andra 

företrädare för den s.k. moderniseringsteorin, som i korthet går ut på att ekonomisk utveckling 

är den avgörande faktorn som leder till demokratisering, menar att sambandet ser ut som att 

demokratiseringen är den beroende variabeln och de ekonomiska faktorerna den oberoende 

variabeln i sammanhanget. Ekonomiska faktorer ger enligt dessa forskare upphov till mer 

eller mindre gynnsamma förutsättningar för att en demokratisering skall komma till stånd.9 

Kritik har emellertid framförts mot denna hypotes av andra forskare som istället menar att det 

snarare är demokrati som bör ses som den oberoende variabeln som förklarar ekonomiskt 

välstånd. Demokrati skapar enligt företrädarna för detta synsätt mer gynnsamma 

förutsättningar än andra styrelseskick för ekonomisk utveckling.10 Jalals teori blir i ljuset av 

denna konflikt rörande orsaksriktningen motiverad att undersöka eftersom Jalal skulle kunna 

ses som en företrädare för den förstnämnda positionen. Detta i och med att en del i Jalals 

resonemang bygger på att hon hävdar att de ekonomiska förutsättningarna var en bidragande 

orsak till de olika utfallen i Indien och Pakistan. Därmed hävdar hon ju att de ekonomiska 

                                                 
7 Rustow, Tranisations to democracy 
8 ibid 
9 Oskarsson och Widmalm, Myt eller verklighet, s.29 ff. 
10 Lindgren, Myt eller verklighet, s.67ff. 
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förutsättningarna är en oberoende variabel till demokratiskt utfall.11 Går det då att belägga att 

Jalal också har rätt i detta avseende skulle det tala för den förstnämnda av de två positionerna, 

att ekonomiska faktorer är en oberoende variabel och demokratisering den beroende 

variabeln. Det skulle kunna vara ett ytterligare bidrag till demokratiforskningen som studien i 

så fall kan bidra med. 

1.4 Metod  
Studien kommer att läggas upp som en jämförande studie med två analysenheter, Indien och 

Pakistan. De bägge fallen varierar i den beroende variabeln som undersökningen är tänkt att 

förklara, d.v.s. utfallet i statsskick. För det andra är de även lämpliga fall att jämföra med 

varandra eftersom Indien och Pakistan som nämnt i inledningen har mycket gemensamt 

historiskt och kulturellt vilket gör att de möjliga förklaringarna till de olika utfallen borde 

begränsas. Det är inte så troligt att förklaringen till de olika utfallen i demokratisk utveckling 

skulle bero på någon helt annan historisk eller kulturell aspekt som inte finns utrymme för att 

täcka in i denna studie i och med att fallen är så pass lika i dessa avseenden. Analysmetoden 

som kommer att ligga till grund för undersökningen är ett ”allt annat lika” upplägg. Det är ett 

lämpligt upplägg i och med att fallen varierar i den beroende variabeln och det finns tre 

möjliga förklaringar till varför de gör det. Går det att visa att fallen antar snarlika värden för 

någon eller flera av förklaringarna bör inte den förklaringen rimligen vara orsaken till de olika 

utfallen i den beroende variabeln.12  

För att testa Jalals förklaringar har dessa operationaliseras med hjälp av olika variabler från 

V-dem. Operationaliseringen har gjorts genom att var och en av förklaringarna delats upp på 

olika kontrollvariabler som bedömts vara relevanta mot den teoretiska bakgrunden. En 

ändring som gjorts i studien och som kan vara värd att uppmärksamma är att de strategiska 

och socioekonomiska förutsättningarna i studien delats upp i två skilda förklaringar. När Jalal 

beskriver detta drar hon ihop dessa i en gemensam förklaring. Men eftersom dessa handlar om 

ganska vitt skilda saker, och det inte är orimligt att tänka sig att enbart ekonomiska 

förutsättningar skulle kunna ha en effekt på den beroende variabeln, oavsett de strategiska 

förutsättningarna och vice versa, har dessa i den här studien behandlats var för sig. 

Den största nackdelen med metodvalet är att det fortfarande inte helt går att utesluta att det 

skulle kunna finnas andra förklaringar till utfallen i den beroende variabeln. Det går som 

nämnt under förra rubriken att föra fram andra förklaringar än de Jalal presenterat och som 

redogjorts för i tidigare avsnitt till varför länder utvecklas demokratiskt, eller varför de inte 

gör det. Resultaten skall med denna risk för ytterligare förklaringar i åtanke inte tas för helt 

huggna i sten, det bör erkännas att den metod och de avgränsningar som gjorts i denna studie 

inte helt kan uteslutna andra möjliga förklaringar. För att göra detta skulle krävas en mer 

omfattande studie än vad tid och utrymmet nu tillåter.   

Ett sista metodologiskt problem i uppsatsen var att avgöra vilken tidsperiod som var relevant 

att mäta för. Jalal intresserar sig ganska ofta för perioden innan Indien och Pakistan blev 

                                                 
11 Jalal, Democracy and authoritarianism in South Asia s.22ff. 
12 Teorell och Svensson, Att fråga och att svara, s. 226ff. 
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självständiga och bägge länderna styrdes av britterna. Inte minst gäller detta för de 

institutionella förutsättningarna som Jalal ju menar att länderna ärvde från britterna. Ett 

problem som uppstod i detta avseende är att V-dem saknar uppdelad information om Indien 

och Pakistan som sträcker sig tillbaka till perioden innan 1947, eftersom Pakistan inte fanns 

som land innan dess. För att försöka lösa detta problem har jag i de fall det varit lämpligt 

försökt titta på värdena för brittiska Indien (Indien åren innan 1947 i V-dem). Det ger förstås 

ingen information om eventuell variation mellan länderna, men för att bedöma institutionellt 

arv var det ändå delvis användbart. Annars har detta problem främst bemötts genom att titta 

på värdena för kontrollvariablerna under åren direkt vid självständigheten och under den 

närmaste perioden som följde på den. På så vis gick det att få fram info om variation mellan 

fallen, men det medför också en viss risk. Risken som uppstår när man går in i perioden efter 

självständigheten är att det blir mindre självklart sett till tidsordningen vad som är oberoende 

och beroende variabel. Detta problem hade inte varit lika påtagligt om det gått att finna info 

uteslutande om perioden innan 1947, då är tidsordningen mer uppenbar eftersom utfallen som 

inträffade efter självständigheten givetvis inte kan vara oberoende variabel till något som 

skedde innan självständigheten. Detta medför givetvis att det blir extra viktigt att i analysen 

av resultaten att tänka igenom tidsordningen. 

1.5 Material 
Materialet som kommer att ligga till grund för studien är till största del hämtat ur V-dem-

projektet. V-dem är ett ganska nystartat forskningsprojekt knutet bl.a. till statsvetenskapliga 

institutionen i Göteborg. De arbetar framförallt med att samla in och sammanställa 

information om olika länder rörande olika faktorer kopplade till demokratiseringsområdet. De 

har ett flertal statsvetare och experter på aktuella områden knutna till sig som genomför deras 

mätningar och sammanställer information. Allt material som är hämtat därifrån finns att ladda 

ned från deras hemsida. Att detta material är relevant och intressant att använda beror 

framförallt på att det är så pass nytt och omfattande sett till mängden variabler, vilket innebär 

att det ger goda möjligheter att testa tidigare vedertagna förklaringar. Det är det huvudsakliga 

skälet till valet av detta material för studien. Ett möjligt problem med materialet är förstås att 

V-dem i viss mån är hänvisade till att använda sig av uppskattningar som metod för att 

sammanställa sitt material, vilket givetvis kan innebära en risk sett till tillförlitligheten i 

materialet. Det är dock svårt att se hur denna risk skall kunna undvikas om man vill kunna 

studera händelser som ligger så pass långt tillbaka i tiden som fallen för denna studie. Att V-

dem som nämnt förlitar sig på experter med god kunskap om faktorerna de arbetar med borde 

även innebära att materialet ändå kan ses som tillräckligt tillförlitligt för att användas i 

studien. 

Ett annat materialrelaterat problem har också varit hur förklaringarna skall operationaliseras 

på ett tillräckligt valitt vis. Vad gäller de strategiska förutsättningarna är detta inte ett så stort 

problem då interna och externa konflikter framstod som ganska självklara kontrollvariabler i 

sammanhanget. Däremot var detta problem mer påtagligt ifråga om den första förklaringen 

gällande de institutionella förutsättningarna, det var inte lika uppenbart vilka variabler som är 

relevanta och inte att använda för att fånga in den problematik som beskrivs, vilket är en 
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osäkerhet man bör vara medveten om. Hur de politiska och administrativa institutionerna i ett 

samhälle fungerar har operationaliserats med hjälp av följande kontrollvariabler: 

 Public sector corruption index: Denna variabel mäter graden av korruption inom den 

offentliga sektorn. Med korruption menas i beskrivningen av variabeln dels att ta emot 

mutor eller andra otillbörliga belöningar för att utföra tjänster. Därtill räknas även in 

att stjäla eller på annat missbruka statens resurser för egen eller andras vinning. De 

personer som den här variabeln intresserar sig för är personal som arbetar inom den 

offentliga sektorn.13 

 Executive corruption index: Denna variabel ger ett mått på graden av korruption inom 

den verkställande makten. Själva definitionen av vad som utgör korruption är 

densamma som beskrevs i föregående variabel. Här är det dock fråga om att de som 

ägnar sig åt korruption är personal inom den verkställande makten, exempelvis 

personer inom regeringen.14 

Skälet till att dessa två är lämpliga indikatorer beror på att utbredd korruption är ett typiskt 

tecken på att de administrativa institutionerna i samhället inte fungerar väl. Utbredd 

korruption skapar problem för att utöva ett effektivt styre och det är en typisk indikation på att 

det finns problem med inkompetent personal inom förvaltningen. En hög grad av korruption 

och inkompetens bland personalen inom den offentliga sektorn eller inom regeringen skulle 

kunna skapa en grogrund för de institutionella problem med svag organisering Jalal tar upp. 

Det gör att dessa två variabler är relevanta kontrollvariabler gällande de institutionella 

förutsättningarna. En ytterligare variabel som bör undersökas inom ramen för den första 

förklaringen är: 

 State authority over territory. Variabeln mäter hur stor del av ett lands de jure erkända 

territorium som staten de facto också har kontroll över. Exempel på när så inte är fallet 

kan vara om det finns andra aktörer i samhället som är kapabla att köra över statens 

auktoritet, t.ex. kriminella organisationer eller dylikt som styr istället. Det kan också 

vara ett resultat av att staten är så ineffektiv att den inte kan utöva kontroll.15  

Ett av problemen som Jalal diskuterar gällande Pakistans institutioner är just svårigheterna 

man hade att konsolidera auktoriteten över provinserna. Att kontrollera för denna variabel 

verkar därför relevant. Bristande kontroll över territoriet vore en ganska sannolik indikation 

på att regimen och de administrativa institutionerna är oförmögna att befästa sin auktoritet. 

Visar det sig att delar av territoriet de facto inte kontrollerades av staten och att det 

samvarierar med ett ofördelaktigt utfall i den beroende variabeln (demokrati eller diktatur) 

skulle det kunna stärka tilltron till betydelsen av de institutionella förutsättningarna i 

sammanhanget. 

                                                 
13 V-dem codebook, Public sector corruption index 
14 V-dem codebook, Executive corruption index 
15 V-dem codebook, State authority over territory 
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För att operationalisera de strategiska förutsättningarna för respektive land har följande 

variabler valts ut som operationella indikatorer i studien: 

 Armed conflict, internal: Variabeln kontrollerar huruvida det rådde en väpnad konflikt 

inrikes eller ej. Om sådana konflikter föreligger kan det rimligen ses som ett väldigt 

uppenbart säkerhetspolitiskt och strategiskt hot mot landet ifråga. Det gör att variabeln 

är relevant att använda som operationell indikator inom ramen för denna förklaring.16 

 Armed conflict, external: Den här variabeln används till att kontrollera för huruvida 

det aktuella landet var inblandad i en internationell väpnad konflikt, t.ex. ett krig. Dess 

relevans som indikator på de strategiska förutsättningarna består i att inblandning i 

internationella väpnade konflikter kan ses som ett i högsta grad påtagligt strategiskt 

hot. Däri ligger skälet till att det är en relevant kontrollvariabel här.17 

De ekonomiska förutsättningarna är vidare tänkta att operationaliseras med hjälp av följande 

kontrollvariabler: 

 Total resources income: Mäter den sammanlagda inkomsten per capita av olika 

industriella resurser för ett land. De olika slags resurser som inkluderats i variabeln är 

olja, gas och kol. Även metallproduktion har inkluderats i sammanställningen.  

Jalal hävdar ju att en viktig del i att Indien hade ett starkare ekonomiskt läge och därmed 

kunde utveckla landet mer var att Indien tog över lejondelen av de industriella resurserna i det 

innan 1947 odelade brittiska Indien. I och med att denna variabel verkar inkludera de mest 

väsentliga industriella resurserna och mäta inkomsten från dessa i per capita borde den kunna 

ge ett ganska bra mått på hur stora ojämlikheter det eventuellt rådde mellan Indien och 

Pakistan i det avseendet, och av det skälet är det enligt min mening en rimlig kontrollvariabel 

att använda i studien för att operationalisera de ekonomiska förutsättningarna.18 Ytterligare 

variabler som använts för det ändamålet är följande: 

 GDP/capita: Ger ett mått på den ekonomiska utvecklingsnivån.19 

 Education 15+: Kontrollerar för hur lång den genomsnittliga utbildningslängden är 

bland ett lands invånare. Variabeln kontrollerar för de invånare som är 15 år eller 

äldre.20  

Även om det skulle visa sig att det förelåg skillnader i ländernas industriella förutsättningar 

kan det ifrågasättas vilken betydelse detta haft för den demokratiska utvecklingen om 

ekonomisk utvecklingsnivå per capita och utbildningsnivåerna skulle visa sig vara likartade 

och låga för bägge länderna. Om inte utbildningsväsende och välfärd fungerar bättre bord inte 

starkare industriella förutsättningar i sig leda till demokrati. Jalal hävdar själv som tidigare 

nämnt att de industriella förutsättningarna var betydelsefulla för att de, som hon menar, gav 

                                                 
16 V-dem codebook, Armed conflict: internal 
17 V-dem codebook, Armed conflict:external 
18 V-dem codebook, Total resources income 
19 V-dem codebook, GDP per capita 
20 V-dem codebook, Education 15+ 
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Indien bättre möjligheter att utveckla viktiga samhälleliga institutioner som exempelvis 

utbildningsväsendet, vilket kom befolkningen och i förlängningen den demokratiska 

utvecklingen till del. De två sistnämnda variablerna blir i det avseendet relevanta att 

kontrollera för, de kan användas för att ge en indikation om hur samhällsutvecklingen fortgick 

i respektive land. 

Den sista av Jalals förklaringar, att internationella förbindelser påverkade maktbalansen 

mellan samhällets institutioner, kommer att delas upp och operationaliseras genom följande 

variabler: 

 Head of state, control over: Visar vilka institutioner statsöverhuvudet i regel måste få 

godkännande ifrån innan han eller hon fattar beslut i inrikespolitiken. De aktörer och 

institutioner som kontrolleras för är militären, andra stater, ledarskicket i det styrande 

partiet, religiösa auktoriteter, kungliga råd ifall ett sådant existerar och etniska råd. 

Mest relevant för den här undersökningen är militären.21  

 Head of state, removal by others: Vilka institutioner skulle med stor sannolikhet 

lyckas om de ville avsätta statsöverhuvudet, utan att ta till regelrätt våld. Kontroll för 

samma institutioner som nämndes i föregående variabel.22  

 Head of government, removal by others, Vilka institutioner skulle kunna avsätta 

regeringschefen om de ville. Återigen utan att ta till regelrätt våld. Institutionerna som 

kontrolleras för är samma som i ovanstående två. Den enda skillnaden är att även 

statschefen kontrolleras för här.23 

 Head of government, control over: Vilka institutioner söker regeringen stöd hos innan 

den fattar beslut rörande inrikespolitiken. Kontroll för samma institutioner som i 

ovanstående variabel.24 

Vitsen med att kontrollera för ovanstående fyra variabler är att de kan användas som 

indikatorer för att bedöma maktbalansen mellan institutionerna i samhället. Jalal menade ju att 

främst militären i det pakistanska fallet hade ett starkt inflytande över styret av landet. Om det 

stämmer borde man kunna förvänta sig att militären i ett sådant samhälle har ett starkt 

inflytande över de politiska besluten som tas. I det sammanhanget är den första och den fjärde 

av ovanstående variabler relevanta. Det är även troligt att militären i så fall även har möjlighet 

att göra sig av med politiska ledare de inte gillar. Det är skälet till att den andra och tredje 

variabeln också är relevanta att använda.  

En brist i studien som bör erkännas med hänsyn till de indikatorer som valts ut för 

operationalisering av Jalals sista förklaring är att dessa fyra variabler bara kan ge en bild av 

hur själva maktbalansen mellan olika institutioner såg ut. Jalal lyfte ju fram att det var de 

internationella förbindelserna som gav upphov till den skeva maktbalansen i Pakistan. 

Huruvida det resonemanget är korrekt kan inte beläggas med de variabler som valts ut i 

                                                 
21 V-dem codebook, HOS control over 
22 V-dem codebook, HOS removal by others 
23 V-dem codebook, HOG removal by others 
24 V-dem codebook, HOG control over 
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studien. Det fanns helt enkelt inga variabler som verkade kunna ge en tillräckligt valid 

indikation om huruvida detta stämmer eller inte. Men även om detta givetvis är en brist är det 

enligt min mening inte förödande. Det viktigaste är rimligen att själva maktbalansen i sig kan 

beläggas. För så länge det går att belägga hur själva maktbalansen såg ut bör det åtminstone 

vara möjligt att dra slutsatser om huruvida maktbalansen mellan samhällets institutioner kan 

ha påverkat utfallen, vilket ju är det centrala för studiens syfte. 

2. Resultat 
I följande avsnitt kommer resultaten för var och en av förklaringarna att presenteras, d.v.s. 

vilka värden antog de olika kontrollvariablerna. Den första förklaringen som kommer att 

undersökas är den rörande de institutionella förutsättningarna. Därefter kommer de strategiska 

förutsättningarna att presenteras. Därefter presenteras de ekonomiska förutsättningarna. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultaten i ett analysdiagram. 

2.1 Institutionella förutsättningar 
Den första kontrollvariabeln som skall undersökas inom ramen för denna förklaring är hur 

förekomsten av korruption inom den offentliga sektorn såg ut inom respektive fall. Det första 

fallet som vi skall titta på är Indien för att sedan gå över till Pakistan. Variabeln är mätt i 

intervallskala mellan 0 och 1 där ett högt värde indikerar en hög grad av korruption. 

1947 och åren strax innan tycks korruptionen inom den offentliga sektorn inte ha varit 

särdeles omfattande i Indien. För året 1947 när delningen ägde rum är det ungefärliga värdet 

på skalan 0,07. Åren dessförinnan var denna typ av korruption än mindre omfattande och låg 

kring 0,02 på skalan. Det är dock viktigt att ha i åtanke att för tiden innan 1947 gäller måttet 

för hela brittiska Indien vilket också inkluderar det som senare blev Pakistan. Åren som följde 

på självständigheten verkar emellertid denna typ av korruption ha förvärrats avsevärt i Indien. 

Redan 1948 hade den ökat till drygt 0,3. Denna nivå på korruptionen inom den offentliga 

sektorn håller sig efter denna stora ökning efter självständigheten ganska konstant fram till 

senare delen av 1960-talet då den ökar något ytterligare. 

Åren som föregick 1947 gäller samma värden för Pakistan som för resten av brittiska Indien 

så denna tidsperiod går inte att utläsa några skillnader för. 1947 låg emellertid 

korruptionsnivåerna inom den offentliga sektorn runt 0,13 på skalan. Dock sker inte samma 

dramatiska ökning av korruptionen som skedde i Indien. Denna form av korruption ökar 

visserligen även i Pakistan fram till början av 1950-talet då nivån låg på runt 0,3. Därefter höll 

sig korruptionsnivån konstant fram till 1970 då den återigen ökar något.25 

Nästa variabel som skall kontrolleras för är hur det förhöll sig med korruptionen inom den 

exekutiva makten. Variabeln är kodad enligt samma modell som den föregående. 

Resultaten för Indien avseende denna variabel visar att korruptionen inom exekutiven vid 

tidpunkten för självständigheten 1947 låg på en nivå runt 0,13. Det är en ökning mot hur det 

såg ut innan självständigheten då denna form av korruption låg kring 0,02. Korruptionen inom 

                                                 
25 V-dem dataset, Public sector corruption index 
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exekutiven fortsatte att öka ytterligare under åren som följde på självständigheten. 1948 var 

denna typ av korruption uppe på en nivå runt 0,24. Därefter låg nivån relativt konstant fram 

till slutet av 1960-talet då den åter ökade. 

I Pakistan låg korruptionen inom exekutiven redan 1947 då landet blev självständigt på en 

nivå runt 0,36. Därefter sker en kraftig ökning utav denna slags korruption och 1958 är 

korruptionsnivån inom exekutiven uppe i 0,6, vilket är en hög nivå. Även efter detta fortsätter 

denna korruption att öka nästan oavbrutet fram till idag.26 

Nästa kontrollvariabel som skall undersökas handlar om hur stor del av landets juridiskt 

erkända territorium staten i respektive land de facto kontrollerade. Variabeln är mätt i procent 

och anger alltså hur många procent av territoriet staten har kontroll över. 

1947 kontrollerades 86 % av det indiska territoriet av den indiska staten. Det är en viss 

förbättring mot hur läget var innan självständigheten. Åren som föregick den kontrollerades 

nämligen bara runt 80 % av territoriet av staten. Dock är det då återigen det odelade brittiska 

Indien som åsyftas. 1948 har nivån emellertid ökat till att staten kontrollerar runt 95 % av 

territoriet. Denna nivå på drygt 95 % ligger sedan konstant ända fram till idag. 

I Pakistan kontrollerades 1947 88 % av territoriet av staten, alltså ungefär samma grad av 

kontroll som i Indien. Dock sker inte motsvarande förbättring som gick att se i Indien i 

Pakistan. Det av staten kontrollerade territoriet ligger kvar på en nivå runt 88 % under 

perioden efter självständigheten fram till 1968 då en viss tillfällig försämring sker.27 

2.2 Strategiska förutsättningar 
När det gäller de strategiska förutsättningarna är det två kontrollvariabler som skall 

kontrolleras för, vi börjar med att titta på förekomsten av interna konflikter för respektive fall. 

Variabeln är kodad så att den antar värdet 1 om det rådde en konflikt under ett givet år. 

Gjorde det inte det antar den värdet 0. 

I fallet med Indien går att utläsa att det vid delningen av brittiska Indien 1947 rådde interna 

konflikter i landet. Även året dessförinnan, 1946, rådde konflikter av detta slaget. Under de 

närmsta åren som följde efter delningen mellan Indien och Pakistan varierar förekomsten av 

interna konflikter lite från år till år. 1948 var även det ett konfliktdrabbat år, därefter var det 

lugnt vad gällde interna konflikter mellan 1949 och fram till 1954. 1955 blossar det emellertid 

upp nya interna konflikter som sedan oavbrutet fortsätter fram till 1964. Sammanfattningsvis 

kan det utifrån de uppgifter som V-dem presenterar här sägas ha funnits betydande problem 

för Indien i detta avseende. 

I Pakistan tycks läget vad gäller interna konflikter faktiskt ha varit bättre än vad som var fallet 

i Indien. Utifrån vad som går att utläsa ur materialet rådde inte interna konflikter i Pakistan 

vid året för delningen 1947. Inte heller om man tittar längre fram i tiden tycks interna 

konflikter ha varit ett allvarligt problem. Det är först i början av 1970-talet som också 

Pakistan verkar ha drabbats av problem av detta slaget.  

                                                 
26 V-dem dataset, Executive corruption index 
27 V-dem dataset, State authority over territory 
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Nästa variabel att kontrollera för inom ramen för de strategiska förutsättningarna är huruvida 

det rådde en extern konflikt eller ej i respektive fall. Kodningen är gjord efter samma mönster 

som föregående där 1 betyder att en konflikt förelåg och 0 att det inte gjorde det. 

För Indiens del förelåg externa konflikter 1947. Även några år innan självständigheten, 

mellan 1942 fram till 1945 förelåg det externa konflikter genom Indiens inbladning i andra 

världskriget som en del av Storbritannien. Efter 1947 fortsatte det att vara problem i detta 

avseende fram till 1949. Därefter var det dock med undantag för 1955 lugnt i detta avseende 

fram till början av 1960-talet och det indisk-kinesiska kriget som utspelade sig 1962. 

Vad gäller Pakistan så förelåg det i likhet med Indien externa konflikter mellan åren 1947, 

vilket är det år mätningarna börjar för Pakistans del, och fram till 1949. Värt att notera är ju 

att precis detsamma gällde för Indien under dessa år alldeles efter brittiska Indiens delning 

och självständigheten för Indien och Pakistan. Förklaringen till detta är enkel. Indien och 

Pakistan hamnade nämligen i krig med varandra redan 1947 över Kashmirfrågan och detta 

krig fortsatte fram till att ett vapenstillestånd förklarades den första januari 1949.28 Efter detta 

verkar inga konflikter ha ägt rum, med undantag för 1955, förrän 1965 då Indien och Pakistan 

återigen råkade i krig med varandra.  

Sammanfattningsvis verkar bägge länderna ha haft problem inledningsvis efter 

självständigheten p.g.a. att de låg i krig med varandra. Men därefter verkar det ha varit relativt 

lugnt fram till 1960-talet i bägge fallen. 

2.3 Ekonomiska förutsättningar 
Gällande de ekonomiska förutsättningarna handlar den första kontrollvariabeln som gås 

igenom om hur stora inkomster respektive land hade från sina industriella resurser räknat i per 

capita. Den här variabeln är mätt i US dollars. 

När det gäller Indien saknas data rörande en stor del av 1940-talet. 1941var den sammanlagda 

inkomsten från industriella resurser runt 3,9 dollar per capita. Detta handlar då återigen om 

brittiska Indien innan delningen mellan Indien och Pakistan. 1950 är det år närmast efter 

självständigheten och delningen som det finns information rörande denna variabel. Då låg 

inkomsten per capita från de industriella resurserna omkring 5,4 dollar. Går man längre fram i 

tiden fram till 1960 har värdet av de industriella resurserna ökat till 6,9 dollar per capita. 

Även gällande Pakistan saknas data för de sista åren av 1940-talet. Närmsta årtal efter 

självständigheten som det finns data för är år 1950. Då var inkomsten från de industriella 

resurserna i Pakistan 1,07 dollar per capita. Under 1950-talet ökar inkomsterna relativt stadigt 

för att år 1960 ligga på en nivå kring 1,9 dollar per capita.29 

Sammanfattningsvis är det av vad som här framkommit med andra ord tydligt att Indien hade 

väsentligt större inkomster från sina industriella resurser än vad Pakistan hade både strax efter 

självständigheten och även under den närmast påföljande tidsperioden. 

                                                 
28 BBC, Indo-Pakistanska kriget 1947, hämtad den 25/4 2016 
29 V-dem dataset, Total resources income 
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Nästa variabel att undersöka är hur länderna placerade sig med avseende på BNP per capita. 

Precis som den föregående variabeln är även denna mätt i US dollars. 

När det gäller Indien hade landet 1947 en BNP per capita som låg runt 618 dollar. Efter 

självständigheten sker en viss ökning av BNP per capita. Detta är emellertid långt innan den 

indiska ekonomin började växa med de rekordnivåer vi ser idag, utan det är en ganska modest 

ökning det handlar om. Går man en bit framåt i tiden till 1960 så var Indiens BNP per capita 

då uppe i 753 dollar. 

Vad gäller Pakistan så saknas data rörande åren fram till 1950. 1950 låg Pakistans BNP per 

capita på 643 dollar. Blickar man framåt den närmsta perioden efter självständigheten växer 

denna nivå nästan ingenting. Värt att notera är att BNP per capita krymper under första delen 

av 1950-talet. 1952 är BNP per capita bara 595 dollar. Det är först i början av 1960-talet som 

BNP per capita är uppe i nivå med 1947. 1960 ligger nivån på 647 dollar och först därefter 

verkar en någorlunda stabil ökning ske.30  

Tabellen nedan ger en fullständig beskrivning av länderna mellan 1947 till 1960: 

Årtal Indien BNP/capita Pakistan BNP/capita 

1947 617,57 Uppgift saknas 

1948 616,93 Uppgift saknas 

1949 624,31 Uppgift saknas 

1950 619 643,02 

1951 622,91 607,54 

1952 629,43 595,58 

1953 656,89 637,26 

1954 671,66 636,42 

1955 675,64 635,5 

1956 700,69 638,38 

1957 679,52 649,94 

1958 715,64 642,63 

1959 717,13 633,25 

1960 753,25 647,41 

 

Slutligen skall vi även titta på den genomsnittliga utbildningslängden inom respektive land 

som sista kontrollvariabel för de ekonomiska förutsättningarna. Den här variabeln är mätt i 

antal år. 

Vad som går att utläsa är att den genomsnittliga utbildningslängden för personer över 15 år i 

Indien år 1947 var 0,8 år. Efter detta sker dock en ganska långsam men stabil förbättring i 

detta avseende. En period efter självständigheten, år 1960 som kan tas som exempel igen, var 

den genomsnittliga utbildningslängden bland befolkningen uppe i nästan 1,2 år. Den positiva 

utvecklingen har sedan fortsatt oavbrutet fram till idag. I dagsläget är den uppe i runt 5,4 år. 

                                                 
30 V-dem dataset, GDP per capita 
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För Pakistans del gick det betydligt sämre i det här avseendet. 1947 var den genomsnittliga 

utbildningslängden aningen längre än i Indien eftersom denna i Pakistan då var runt 1,1 år. 

Åren som följde gick dock utvecklingen i en negativ riktning och redan år 1950 hade den 

genomsnittliga utbildningslängden sjunkit till knappt 0,7 år. För att nämna hur läget såg ut 

1960 så var nivån då nere på runt 0,6 år efter att ha gått stundtals och stundtals ned under 

1950-talet. I dagsläget är den genomsnittliga utbildningslängden 4,2 år.31 

Vad som är tydligt för att sammanfatta läget är att det med avseende på denna variabel gick 

betydligt bättre för Indien än för Pakistan under den period som följde på självständigheten. 

Indien hade från början en positiv utveckling som fortsatt emedan Pakistan hade rejäla 

problem under samma period. 

2.4 Maktbalans 

Det sista som skall undersökas är maktbalansen mellan olika institutioner inom respektive 

land. En första variabel att titta på är vilka institutioner i samhället som sannolikt skulle 

lyckas om de ville avsätta statsöverhuvudet. Mätningen av denna och följande tre variabler 

har gjorts genom att varje institution som undersökts ställts upp som en dikotom variabel som 

kunnat anta antingen värdet 1 eller 0. 1 innebär att institutionen ifråga haft inflytande och 0 att 

den inte haft det. 

I Indien bedöms ingen av de undersökta institutionerna haft kapacitet att göra sig av med 

statsöverhuvudet. Detta resultat gäller även för perioden före, vid självständigheten och 

delningen 1947 och såväl för den närmsta perioden efter denna. 

Inte heller i Pakistan är det troligt att militären skulle ha kunnat avsätta statsöverhuvudet 

under motsvarande period. Den enda institution som bedöms ha kunnat göra detta är det vid 

tillfället styrande partiet och dess ledning. I Pakistans fall handlar det om Muslim League och 

dess ledarskikt eftersom det var det ledande partiet i Pakistan. Detta gäller enligt mätningen 

dock enbart för perioden 1949-1951.32 

Vid kontroll för vilka institutioner statsöverhuvudet måste söka stöd hos innan han eller hon 

fattar politiska beslut gäller för Indien att ingen av de undersökta institutionerna heller i detta 

avseende hade något inflytande, varken perioden före, vid och efter 1947. 

Vad gäller Pakistan är det bara det styrande partiet och dess ledarskikt som bedöms ha haft 

inflytande av det här slaget under perioden 1947-1952. I övrigt är det inga undersökta 

institutioner som bedöms ha haft inflytande i detta avseende.33  

Vad som är viktigt att notera sammanfattningsvis, innan vi går vidare, gällande de två senaste 

kontrollvariablerna är att militären i varken Indien eller Pakistan tycks ha haft något större 

inflytande över statsöverhuvudet. 

                                                 
31 V-dem dataset, Education 15+ 
32 V-dem dataset, HOS removal by others 
33 V-dem dataset, HOS control over 
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De två sista kontrollvariablerna handlar om vilka institutioner som möjligen hade makt över 

regeringen och dess ledare. Det första att kontrollera för här är vilka institutioner som troligen 

skulle kunnat avsätta regeringen om de velat. 

I fallet med Indien är det precis som även var fallet gällande statschefen ingen av de 

undersökta institutionerna som troligen skulle ha lyckats med detta, varken 1947 eller senare. 

I Pakistan ser läget lite annorlunda för denna variabel. En institution som sannolikt skulle ha 

kunnat avsätta regeringen är dels statschefen, detta gäller först från 1948 och verkar sedan ha 

cementerats under 1950-talet. Ett för studien kanske mer intressant resultat är dock att även 

militären troligen skulle ha lyckats med detta i början av 1950-talet.34 

Den andra variabeln att kontrollera för gällande vilka institutioner som hade makt över 

regeringen är vilka av dessa regeringen behövde söka stöd från i politiska beslut. I Indien är 

det ingen av de undersökta institutionerna som hade något inflytande över regeringen, varken 

1947 eller senare. 

I Pakistan är det två av de undersökta institutionerna som hade inflytande av detta slag över 

regeringen. För det första hade statschefen det mellan 1947 och 1949. För det andra hade 

militären inflytande från och med 1953 och framåt.35 

2.5 Sammanfattning av resultat 
Efter att nu resultaten för samtliga kontrollvariabler redogjorts för kan resultaten 

avslutningsvis sammanfattas med hjälp av analysschemat nedan. Med närmast följande period 

menas här perioden efter självständigheten år 1947 och fram till 1960: 

                                 Analysenheter 

Tänkbara förklaringar Indien Pakistan 

Institutionella 

förutsättningar 

  

Korruption inom den 

offentliga sektorn 

0,07 år 1947. Närmast 

följande period runt 0,3.  

0,13 år 1947. Närmast 

följande period runt 0,3.  

Korruption inom den 

exekutiva makten 

Runt 0,13 år 1947. Närmast 

följande period runt 0,24.  

Runt 0,36 år 1947. Åren 

därefter ökning upp till 

nivåer runt 0,6. 

Kontroll över territoriet 86 % 1947, Närmast följande 

period runt 95 %. 

88 % 1947. Samma grad av 

kontroll under närmast 

följande period. 

Strategiska förutsättningar   

Externa väpnade konflikter Krig med Pakistan 1947-

1949.  

Krig med Indien 1947-1949. 

Interna väpnade konflikter Konflikter vid och innan 

självständigheten. Ytterligare 

Inga omfattande problem 

före 1970-talet. 

                                                 
34 V-dem dataset, HOG removal by others 
35 V-dem dataset, HOG control over 
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konflikter under nära 

påföljande år. 

Ekonomiska 

förutsättningar 

  

Inkomst från industriella 

resurser per capita 

5,4 US dollar/capita strax 

efter självständigheten. 1960 

uppe i 6,9 US dollar/capita. 

1,07 US dollar/capita strax 

efter självständigheten. 1960 

uppe i 1,9 US dollar/capita. 

BNP/capita Runt 620 dollar direkt efter 

självständigheten. Långsam 

tillväxt närmsta perioden 

efteråt. 

Runt 640 dollar direkt efter 

självständigheten. Ingen eller 

negativ tillväxt närmsta 

perioden efteråt. 

Genomsnittlig 

utbildningslängd 

Positiv utveckling åren 1947-

1960.  

Negativ utveckling åren 

1947-1960. 

Maktbalans   

Institutioner med möjlighet 

att avsätta statsöverhuvudet 

Inga Styrande partiets ledarskikt 

1949-1951. Inget militärt 

inflytande. 

Institutioner med politiskt 

inflytande över 

statsöverhuvudet 

Inga Styrande partiets ledarskikt 

1947-1952. Inget militärt 

inflytande. 

Institutioner med möjlighet 

att avsätta regeringen 

Inga Statschef och militären 

stundtals. 

Institutioner med politiskt 

inflytande över regeringen 

Inga Statschef och militären 

stundtals. 

Utfall Demokrati Auktoritärt styre 

3. Diskussion 
Frågan är då vilka slutsatser som går att dra av de resultat som framkommit. Den frågan 

kommer att vara ämnet för resten av den här texten. I följande stycken skall vi gå igenom hur 

väl de olika förklaringarna som gicks igenom i början av uppsatsen verkar stämma i ljuset av 

resultaten för våra kontrollvariabler. 

3.1 Institutionella förutsättningar 
Vad gäller de institutionella förutsättningarna så fann vi att korruptionen inom den offentliga 

sektorn verkar ha varit ganska likartad i bägge fallen. I både Indien och Pakistan anger 

resultaten att denna låg kring 0,3 vilket verkar vara en ganska måttlig nivå kring. Eftersom det 

i stort sett saknas variation mellan fallen här verkar det osannolikt att detta skulle ha haft en 

avgörande inverkan på utfallet i den beroende variabeln. Om detta vore av avgörande 

betydelse borde en logisk följd av de lika utfallen i den oberoende variabeln ha varit att även 

utfallen i demokrati, den beroende variabeln, skulle ha varit desamma. 

Går vi vidare till korruptionen inom den exekutiva makten verkar läget ha varit till viss del 

annorlunda. Det finns en viss variation redan vid självständigheten mellan Indien och Pakistan 
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där denna form av korruption tycks ha varit lite mer omfattande i Pakistan än vad den var i 

Indien. Men även om detta tycks ha varit ett mer utbrett problem i Pakistan än i Indien så 

verkar det ändå inte ha varit ett gigantiskt problem heller i Pakistan vid tiden för 

självständigheten. Resultaten anger ju 0,36 vilket även om det inte är en obetydlig grad av 

korruption ändå är en relativt måttlig nivå på korruptionen, det är fortfarande klart på den 

lägre delen av skalan. Längre fram förändras dock läget ganska radikalt, för under 1950-talet 

ökade som kan ses i resultatdelen korruptionen inom exekutiven i Pakistan till riktigt höga 

nivåer. En nivå på 0,6 som är fallet i Pakistan senare under 1950-talet verkar onekligen ha 

potential att innebära allvarliga demokratiska problem. En så hög grad av korruption inom 

den verkställande makten innebär ju i praktiken att den verkställande makten i samhället i stor 

utsträckning låter sig styras av mutor och agerar efter otillbörligt egenintresse, och det verkar 

stå i bjärt motsats till vad som kan förväntas av ett fungerande demokratiskt styre. 

Frågan är dock om den omfattande korruption inom exekutiven som dyker upp i Pakistan 

under perioden efter självständigheten bör ses som en förutsättning för det icke-demokratiska 

styre som blev utfallet ifråga om demokratisk utveckling? 

I och med att detta först verkar bli ett riktigt allvarligt problem flera år efter självständigheten 

finns det enligt min mening skäl att tvivla på huruvida detta bör tolkas som en avgörande 

förutsättning till de olika utfallen i demokratisk utveckling. Hade nivån kring 0,6 redan 

förelegat vid självständigheten 1947 hade det säkerligen kunnat vara en trolig bidragande 

orsak till att Pakistan inte blev demokratiskt under perioden som följde. Då hade det varit 

svårt att se någon annan trolig tolkning eftersom det auktoritära styret då inte skulle ha kunnat 

föregå den höga korruptionen. Men när korruptionen först når dessa nivåer några år senare 

skulle en möjlig tolkning av variationen mellan fallen givet den tidordning som då uppstår 

mellan korruption och utfall också kunna vara att det var det under 1950-talet redan 

etablerade auktoritära styret i Pakistan som istället var det som gav upphov till den höga 

korruptionen inom den verkställande makten. Det skulle i så fall vara en omvänd 

orsaksriktning mot vad studien letar efter där korruptionen inom exekutiven blir den beroende 

variabeln och styrelseskick den oberoende.  

Ett auktoritärt styre innebär ju också rimligen sämre möjligheter till granskning och kontroll 

av den verkställande makten än vad ett någorlunda demokratiskt styrelseskick, som 

exempelvis det i Indien, ger möjlighet till. Det och tidsordningen som tagits upp gör att 

Pakistans redan auktoritära styre nog snarare bör tolkas som det som kunnat ge upphov till de 

höga korruptionsnivåerna inom exekutiven under 1950-talet. Det verkar mer sannolikt än att 

en ökning upp till de höga korruptionsnivåer som sker först under 1950-talet skulle vara det 

som gav upphov till det auktoritära styret. Ett sådant resonemang verkar enligt min mening 

spänna kärran framför hästen. Sammanfattningsvis bör det därför ses som tveksamt huruvida 

heller detta är en särskilt stark förklaringsfaktor till de olika utfallen. 

Ifråga om svårigheterna att kontrollera territoriet finns det en viss variation som skulle kunna 

vara relevant. Indien konsoliderar snabbt efter självständigheten kontroll över drygt 95 % av 

landet. I Pakistan däremot lyckas staten inte ta kontroll över mer än 88 % av landet, det sker 

ingen förbättring här efter självständigheten. Vad Jalal hävdade var ju att Indien hade en 
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starkare administrativ organisation som gav Indien goda förutsättningar att kunna upprätta ett 

civilt styre med god kontroll över provinserna, vilket hon menar var relevant för den 

demokratiska utvecklingen i Indien eftersom det innebar att man inte behövde förlita sig på 

militären för att göra detta. Att blanda in militären i styret över provinserna menade hon 

skulle försvåra en demokratisering. Att Indien så pass snabbt efter självständigheten har 

kontroll över nästan hela sitt territorium skulle kunna tolkas som ett stöd för Jalals 

resonemang. En fullt möjlig förklaring till att Indien, men inte Pakistan, snabbt lyckas 

konsolidera kontrollen över sitt territorium skulle kunna vara att Indien hade en starkare 

administrativ organisation med bättre kapacitet att klara av detta. Å andra sidan är emellertid 

frågan varför i så fall inte också korruptionsnivåerna var lägre i Indien. Om förklaringen till 

att Indien klarade av att konsolidera kontrollen över landet bättre än Pakistan ligger i att de 

hade en stark och relativt välfungerande administrativ organisation som Jalal talar om borde 

väl rimligen detta även avspegla sig på korruptionen? En välfungerande politisk och 

administrativ organisation borde t.ex. även ha en positiv effekt på korruptionen inom den 

offentliga sektorn. Den sortens korruption borde förväntas vara lägre i en stat som har en 

välfungerande administrativ organisation än i en stat som saknar en sådan. Men några sådana 

effekter finns som redan nämnt inget större stöd för i resultaten, ifråga om korruptionen inom 

den offentliga sektorn är ju länderna som nämnt tidigare i avsnittet mycket lika. Det talar 

enligt min mening för att skillnaderna som observerats gällande kontroll över territoriet 

mellan fallen troligen kan ha berott på något annat. En möjlig förklaring som skulle kunna 

vara orsaken till den lägre graden av kontroll i Pakistan är att gränstrakterna mot Afghanistan, 

den s.k. Durandlinjen, enligt ett avtal styrs av stammar och därför kan sägas ligga utom den 

pakistanska regeringens direkta kontroll.36 Däri ligger sannolikt förklaringen till att resultaten 

ser ut som de gör för Pakistan. 

Vad som ytterligare kan vara värt att notera innan vi går vidare till de övriga förklaringarna är 

att Jalal menade att förklaringen till att Indien enligt henne var mer välinstitutionaliserat var 

att Indien skulle ha ärvt ett mer fördelaktigt institutionellt läge än vad Pakistan gjorde. Detta 

påstående verkar emellertid delvis motsägas om man tittar på korruptionsnivåerna som de såg 

ut åren innan delningen när bägge länderna fortfarande lydde under det brittiska styret. Då låg 

dessa precis som man bör förvänta sig av en välfungerande institutionell organisation på 

mycket låga nivåer, 0,02 år 1946 som exempel gällande korruptionen inom den offentliga 

sektorn. Redan inom treårsperiod efter självständigheten har emellertid dessa nivåer även i 

Indien mer än fyrdubblats från 0,07 år 1947 till runt 0,3 vid 1950-talets början. Det rimmar 

enligt min mening ganska illa överrens med Jalals argumentation att Indien skulle ha ärvt en 

välfungerande administrativ organisation från britterna. Resultaten verkar ju snarare peka mot 

att britterna i enlighet med vad Jalal hävdar hade en ganska välfungerande organisation, 

däremot verkar resultaten som går att utläsa av korruptionsnivåerna inte ge särskilt starkt stöd 

för att denna välfungerande organisation levde vidare i det självständiga Indien som Jalal 

hävdar att den gjorde. 

Sammanfattningsvis verkar det alltså inte som att det var institutionella förutsättningar som i 

första hand var det som ledde till olika utfall i demokrati mellan fallen. Det kan grundas på att 

                                                 
36Barfield, The Durand line report 
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det för det första inte verkar finns stöd för att Indien ärvde en mer välfungerande 

administration än Pakistan, om än möjligen större, vilket Jalal hävdade var huvudskälet till de 

olika förutsättningarna. För det andra verkar resultaten inte heller ge något entydigt stöd för 

att Indien efter delningen ändå skulle ha haft en avsevärt mer välfungerande administrativ 

organisation än Pakistan. Den skillnad som finns stämmer inte tidsmässigt för att ses som en 

trolig oberoende variabel. Därmed blir det enligt min tolkning svårt att hävda att förklaringen 

till de olika utfallen i demoratisk utveckling kan förklaras med skillnader i institutionella 

förutsättningar. Detta kan emellertid enbart sägas utifrån de variabler som i dagsläget gått att 

finna information om och undersöka. Man bör ha respekt för att det finnas aspekter som vi i 

dagsläget inte har information tillgänglig om, men som skulle kunna vara relevanta. Skulle ny 

information framkomma kan det därför finnas skäl att ompröva denna slutsats.  

3.2 Strategiska förutsättningar 
När det gäller de strategiska förutsättningarna var det två variabler vi använde för att bedöma 

dessa, förekomsten av interna och externa konflikter. När det gäller de externa konflikterna 

fann vi att bägge länderna råkade ut för problem av det slaget alldeles efter självständigheten 

för att de hamnade i krig med varandra gällande vem som skulle styra i Kashmir. Detta 

medförde förstås att variationen för denna variabel blir liten. Både Indien och Pakistan hade 

genom att de hamnade i krig med varandra säkerhetspolitiska problem med avseende på 

externa konflikter. Dock förhöll sig detta lika för bägge länderna så det förefaller ganska 

kontraintuitivt att tänka sig att det skulle ha gett upphov till förutsättningar som i det ena fallet 

hindrade en demokratisk utveckling emedan det i det andra fallet, med samma förutsättningar, 

skulle ha lett till en demokratisk utveckling. Hade detta varit en viktig oberoende variabel 

borde inte utfallet i den beroende variabeln skilja sig så mycket åt mellan fallen. Förekomsten 

av externa konflikter verkar av det skälet osannolik som förklaring till de olika utfallen i 

demokratisk utveckling. 

Sannolikheten för att förklaringen till de olika utfallen i demokratisk utveckling skulle bero på 

de strategiska förutsättningarna blir enligt min mening inte heller större när man går vidare 

och ser till förekomsten av de interna konflikterna. Om dessa skulle ha någon påverkan på den 

demokratiska utvecklingen vore väl det mest rimliga antagandet vara att förekomst av interna 

konflikter försvårar en demokratisk utveckling genom den instabilitet och spänningar det 

skapar. Att argumentera för att interna konflikter skulle bidra till att främja demokratisk 

utveckling förefaller ganska orimligt. 

Givet att man accepterar det resonemanget kan av resultaten att döma inte heller de interna 

konflikterna förklara de olika utfallen eftersom det verkar vara Indien som haft de största 

problemen med interna konflikter av de två fallen. Indien hade problem med interna 

konflikter både vid självständigheten och även under den nära perioden som följde på denna, 

emedan Pakistan å sin sida verkar ha varit relativt förskonat från interna konflikter fram till 

1970-talet.  

Hur förhåller sig då dessa resultat till vad Jalal hävdar? När Jalal förde fram de strategiska 

förutsättningarna gjorde hon det visserligen i kombination med de ekonomiska 

förutsättningarna. Vad hon hävdade var dock att Pakistan både ifråga om sina strategiska 
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förutsättningar och ifråga om sina ekonomiska förutsättningar hade ett ofördelaktigt läge 

jämfört med Indien, vilket hindrade vitala samhällsutvecklingar som menar hade en stark 

bidragande inverkan på möjligheterna till demokratisk utveckling. Resultaten som 

framkommit i denna studie tycks emellertid motsäga den första delen i detta resonemang. Att 

Indien och Pakistan verkar ha haft ungefär lika dåliga förutsättningar när det kom till externa 

konflikter, men att Indien samtidigt verkar haft mer problem vid perioden för 

självständigheten med interna konflikter talar enligt min mening för att det i själva verket var 

Pakistan som hade de mindre ofördelaktiga strategiska förutsättningarna.  

Möjligen kan man utifrån resultaten också ana en generell slutsats gällande de strategiska 

förutsättningarna som oberoende variabel. Förutsatt att man accepterar ovanstående 

resonemang om att Indien var det av fallen som hade sämst förutsättningar här skulle det 

också gå att argumentera för att Indien kan ses som ett minst troligt fall att utveckla ett 

demokratiskt styre. Vore strategiska förutsättningar avgörande för utfallet i demokratisk 

utveckling borde man kunna förvänta sig att åtminstone Indien skulle utveckla ett auktoritärt 

styre. Trots det slog Indien istället direkt efter självständigheten in på en demokratisk 

utveckling. Om Indien var ett minst troligt fall att göra det utifrån de strategiska 

förutsättningarna ger det skäl att tvivla på att de dessa bör ses som en trolig oberoende 

variabel även i ett generellt perspektiv.37 

Frågan är dock om den andra delen i Jalals resonemang vinner större stöd i resultaten. Kan de 

ekonomiska förutsättningarna förklara att utfallen i demokratisk utveckling blev så olika? 

3.3 Ekonomiska förutsättningar 
När det gällde inkomsterna från ländernas industriella resurser fann vi i resultaten att Indien 

vid självständigheten hade en inkomst ifrån dessa på 5,4 dollar per capita och att denna 

inkomst år 1960 hade ökat till 6,9 dollar per capita. I Pakistan var läget under samma period 

att dess inkomst år 1947 bara var 1,07 dollar per capita och 1960 hade inkomsten stigit till 1,9 

dollar. Givet den stora variation till Indiens fördel som dessa resultat uppvisar verkar det som 

att Jalals påstående om att Indien ärvde ett mer fördelaktigt ekonomiskt läge kan bekräftas. 

Ifråga om industriella resurser verkar det som att Indien haft ett ganska massivt försteg 

gentemot Pakistan. Redan vid tiden för självständigheten kan man t.ex. konstatera utifrån de i 

resultaten framkomna siffrorna att Indien hade femdubbelt så stora inkomster från sina 

industriella resurser än vad Pakistan hade. Att ett så pass stort övertag i detta avseende skulle 

kunna innebära bättre möjligheter för Indien att, som Jalal hävdar, utveckla viktiga 

samhälleliga funktioner med en positiv inverkan på den demokratiska utvecklingen som 

exempelvis utbildningsväsendet förefaller som en intuitivt ganska rimlig slutsats. 

Den slutsatsen får enligt min mening ytterligare stöd om man samtidigt tar i betänkande 

resultaten för de övriga två kontrollvariablerna inom ramen för de ekonomiska 

förutsättningarna, BNP per capita och utbildningslängd. Förvisso kan det tyckas att de 

absoluta skillnaderna i dessa variabler inte förefaller vara så stora, i synnerhet inte mot hur det 

ser ut gällande de industriella resurserna. När det gäller BNP per capita var t.ex. Pakistan 

t.o.m. marginellt rikare än Indien vid 1950-talets början. Även vad gäller utbildningsnivåerna 

                                                 
37 Teorell och Svensson, s. 275 f. 
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skulle en tolkning kunna vara att dessa inte borde ha haft någon större betydelse för den 

demokratiska utvecklingen då de absoluta skillnaderna är ganska små under stora delar av 

perioden som studien tittat på. 

Men även om den absoluta variationen inte är lika påfallande för dessa variabler som för den 

första som togs upp i avsnittet finns det trender när man ser till utvecklingen över tid som 

enligt min mening verkar stärka Jalals resonemang om de ekonomiska förutsättningarna som 

förklaringsfaktor till utfallen i demokrati. Både vad gäller utveckling i BNP per capita och vad 

gäller utbildningslängd sker ju nämligen en positiv utveckling i Indien, BNP per capita ökar 

kontinuerligt under perioden och likaså ökar den genomsnittliga utbildningslängden. Några 

motsvarande trender går emellertid inte att se i Pakistan. Sett över tid går det att konstatera att 

BNP per capita knappt ökat alls i Pakistan under perioden från självständigheten fram till 

1960-talets början. När det gäller den genomsnittliga utbildningslängden är läget än värre, där 

är utvecklingen t.o.m. negativ. Detta kan enligt min mening med fog kan tolkas som att det i 

Pakistan under denna period efter självständigheten måste ha rått en hel del problem gällande 

samhällsutveckling och utbildning. Om allvarliga satsningar inom dessa områden gjorts 

verkar det inte rimligt att utvecklingen skulle ha sett ut på det vis som resultaten visar. Hade 

det t.ex. gjorts verkliga satsningar på utbildningsväsendet borde inte den genomsnittliga 

utbildningslängden bland befolkningen sjunka. Det verkar synnerligen kontraintuitivt. De 

positiva trenderna gällande Indien verkar även de vara resultat som man borde förvänta sig 

om Jalals resonemang stämmer. En ökad BNP per capita och en över tid ökande genomsnittlig 

utbildningslängd förefaller vara det förväntade resultatet om landet hade de ekonomiska 

musklerna att göra ordentliga satsningar på samhällsutveckling. 

Något annat som också bör påpekas är att det gällande de ekonomiska förutsättningarna är 

svårt att se någon möjlig tolkning av resultaten som framkommit där orsakssambandet skulle 

kunna vara det omvända, alltså att de ekonomiska förutsättningarna i själva verket skulle vara 

den beroende variabeln och utfallet i styrelseskick vara en oberoende variabel. Tack vare 

tidsordningen är detta rimligen inte möjligt eftersom skillnaderna i industriellt välstånd 

förelåg redan från början när länderna blev självständiga. Dessa skillnader föregick därmed av 

uppenbara skäl utfallen i styrelseskick och då kan t.ex. det senare auktoritära styret i Pakistan 

inte rimligen vara en orsak till att landet var fattigare industriellt, till skillnad mot exempelvis 

korruptionen i den exekutiva makten där detta förhållande tycktes sannolikt.  

Sammanfattningsvis verkar alltså de ekonomiska förutsättningarna utgöra den mest lovande 

förklaringen som skulle kunna förklara de olika utfallen i demokratisk utveckling mellan 

Indien och Pakistan. Det resonemang som Jalal för fram i detta avseende tycks verifieras av 

resultaten gällande samtliga tre kontrollvariabler som den här studien tittar på, det verkar 

finnas ett tydligt samband mellan ekonomiska faktorer och demokratiskt utfall.   

Sett till tidigare nämnda forskning av Rustow är detta ett intressant resultat eftersom det tycks 

motsäga de påståenden han fört fram som gjort gällande att det enbart skulle vara den 

politiska elitens beteende som har en avgörande inverkan på demokratisering. Att de 

ekonomiska förutsättningarna tycks vara en viktig förklaring kan anses tala emot de 

påståendena. 
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Vad som även gör detta intressant sett till den tidigare forskning som tagits upp tidigare är att 

det inte bara visats att det fanns ett samband mellan ekonomiska faktorer och demokratiskt 

utfall. Som nämnt visar studien även att de ekonomiska faktorerna föregick utfallet för den 

demokratiska utvecklingen i fallen, och därmed kunde orsaksriktningen mellan dessa slås fast. 

Detta är värt att poängtera då en konflikt inom demokratiforskningen ju är frågan huruvida det 

är ekonomiska faktorer som leder till demokrati, eller om det förhåller sig tvärtom och att det 

istället skulle vara demokrati som är en oberoende variabel till ekonomisk framgång.38 I 

förhållande till resultaten är detta värt att återkoppla till här eftersom det faktum att Jalal 

verkar ha rätt ifråga om sitt resonemang rörande ekonomiska faktorer som förklaring till de 

olika utfallen i verkar tyda på att det är de ekonomiska faktorerna som bör betraktas som den 

oberoende variabeln medan demokratiskt utfall tycks vara den beroende variabeln i 

sammanhanget. 

3.4 Maktbalans 
Vad gäller maktbalansen så var Jalals bud på hur det kan ha orsakat de olika utfallen i 

demokrati mellan Indien och Pakistan att framförallt militären i Pakistan hamnade i en 

inflytelserik sits politiskt under perioden efter självständigheten på bekostnad av mer 

demokratiskt legitima institutioner. 

Att döma av resultaten går det enligt min mening inte att utesluta att detta kan vara en del i 

förklaringen till de olika utfallen. Det tycks finnas en del skillnader mellan länderna som 

skulle kunna vara relevanta när det kommer till vilka institutioner som hade inflytande över 

regeringen efter självständigheten, både vad gäller möjlighet att avsätta regeringen och vilka 

regeringen sökte stöd hos i sitt beslutsfattande. Emedan militären inte hade något inflytande i 

något av dessa avseenden i Indien så hade den ju det i Pakistan. Sett ur demokratisk synpunkt 

så bör det nog precis som Jalal resonerar ses som ett ganska alarmerande förhållande att 

militären dels är kapabel att avsätta regeringen och att regeringen dessutom måste söka stöd 

hos militären för sina politiska beslut. Att militären har den typen av makt i samhälle verkar 

oförenligt med ett fungerande demokratiskt samhälle. Men det finns två möjliga tolkningar av 

detta resultat som jag ser det.  

Det skulle kunna vara så att resultaten tyder på att maktbalansen i enlighet med vad Jalal 

hävdar var en bidragande orsak till att utfallen blev olika. Att militären har ett inflytande över 

vem som skall regera och även över hur regeringen skall regera skulle kunna förmodligen 

kunna försvåra en demokratiseringsprocess genom att skapa osäkerhet och instabilitet i de 

politiska processerna. Det är inte orimligt att anta att det då blir svårt att få till stånd en stabil 

utveckling mot att inrätta ett demokratiskt styre om det hela tiden finns en risk att militären 

går in och plockar bort regeringar som inte agerar på ett för militären tillfredställande vis. Om 

militärens inflytande på det viset skapar ett osäkert politiskt klimat skulle det kunna vara en 

orsak till att ett demokratiskt styre inte kan inrättas. Det skulle i så fall bekräfta Jalals 

resonemang. 

Men en annan möjlig tolkning av resultaten här skulle också kunna vara att orsaksriktningen 

är den omvända, att det är det auktoritära styrelseskicket som gör att militären har inflytande. 

                                                 
38 Lindgren, Myt eller verklighet, s.67ff. 
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Ett auktoritärt styre kan ju inte legitimeras genom ett folkligt mandat på det sätt som ett 

demokratiskt styre av det slag som rådde i Indien kan. Styret måste då legitimeras genom 

andra metoder inom ett auktoritärt system, och ett mycket enkelt sätt att göra det på är förstås 

att ta hjälp av militären och att använda den som en garant för sitt maktinnehav. Så länge 

regimen har militären på sin sida kan ju en auktoritär regim sitta relativt säkert. Det skulle 

också kunna förklara varför militären i en auktoritär stat som Pakistan hade ett inflytande som 

den saknade i en demokrati, utan att dess inflytande för den skull var en direkt orsak till 

instiftandet av det auktoritära styret.  

Däremot kommer denna andra tolkning av resultaten inte ifrån att militärens inflytande 

fortfarande kan ha haft betydelse för utfallen i så måtto att det kan ha hjälpt till att cementera 

ett auktoritärt styre i Pakistan, utan militären hade det möjligen inte varit lika lätt gjort. 

4 Slutsatser 
Frågeställningen studien var tänkt att ge svar på var huruvida Jalals olika bud på förklaringar 

kunde verifieras eller om dessa borde omprövas i ljuset av ny information. Slutsatserna som 

verkar gå att dra av studien är att det finns skäl att tvivla på betydelsen av de institutionella 

förutsättningarna som förklaring till de olika utfallen gällande Indien och Pakistan eftersom 

skillnaderna är så pass små mellan länderna i det avseendet. Givet denna brist på variation 

som kunde studeras mellan fallen behöver dock detta inte nödvändigtvis gälla generellt. Det 

är möjligt att institutionella förutsättningar kan ha betydelse om fall med större variation 

skulle studeras. Detsamma verkar gälla för de strategiska förutsättningarna, dessa i sig tycks 

inte haft någon trolig inverkan på utfallen. Här gick dock möjligen att anta att dessa även 

generellt inte har så stor betydelse som oberoende variabel. Det fanns variation mellan fallen, 

dock till Indiens nackdel, vilket gör att Indien, om detta vore en betydelsefull oberoende 

variabel, skulle kunna betraktas som ett minst troligt fall att utveckla ett demokratiskt styre. 

Att Indien trots detta gjort just det kan därför ses som en indikation på att strategiska 

förutsättningar även generellt är en osannolik förklaringsfaktor till demokratiskt utfall. 

Sett till den tidigare forskning av Rustow som tagits upp tidigare verkar dessa slutsatser inte 

utgöra någon utmaning mot hans forskning. Att strukturella förutsättningar som institutionellt 

arv och strategiska förutsättningar är fall av inte verkar haft någon påvisbar inverkan på 

utfallen verkar ju snarare ligga i linje med vad Rustows resonemang hävdar, givet Rustows 

mer aktörsbaserade fokus på den politiska eliten.39 

Jalals resonemang rörande ekonomiska faktorer kunde däremot ganska tydligt verifieras. Här 

gick också att finna visst stöd för en generell slutsats givet att orsaksriktningen gick att slå fast 

mellan ekonomiska faktorer och demokratiskt utfall. Detta ger stöd åt slutsatsen att det är 

ekonomiska faktorer som bör betraktas som en oberoende variabel och demokratiskt utfall 

som beroende. Hur orsaksriktningen ser ut mellan ekonomiska faktorer och demokratisering 

är något som nämnt i avsnittet om tidigare demokratiseringsforskning tvistats om där en del 

forskare menat på att det är ekonomiska faktorer som leder till demokratisering, medan andra 

förespråkat att sambandet skulle vara det omvända. Resultaten som presenterats i den här 

                                                 
39 Rustow, Tranisations to democracy 
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studien tycks i ljuset av den konflikten ge stöd åt den förstnämnda positionen som menar att 

ekonomiska faktorer är den oberoende variabeln i sammanhanget. 

Att ekonomiska faktorer tycks ha haft en ganska avgörande inverkan på utfallen talar även 

emot tidigare forskning av Rustow inom demokratiseringsteorin eftersom han hävdat att den 

primära förklaringen till demokratisering handlar om hur de politiska eliterna ställer sig till 

demokratiska värderingar emedan han tonat ned betydelsen av bland annat ekonomiska 

faktorer.40 Givet att ekonomiska faktorer dock verkar ha spelat en ganska avgörande roll för 

utfallen i de av studien undersökta fallen kan det finnas skäl att revidera Rustows syn på 

ekonomiska faktorer som rent sekundära faktorer. En reservation som dock bör nämnas i 

sammanhanget är att det av resultaten i studien inte kan uteslutas att även inställningen till 

demokratisering hos den politiska eliten kan ha spelat in.  

Vidare kan även maktbalansen ha spelat in, det finns en viss samvariation mellan denna och 

utfallen. Men det är svårt att utifrån resultaten av den här studien slå fast orsaksriktningen. 

Det ger förstås upphov till möjliga vidare studier att försöka göra detta.  Givet att det finns en 

samvariation vore det en intressant frågeställning för vidare studier att besvara hur 

orsaksriktningen ser ut mellan dessa. 

Avslutningsvis bör några aspekter av den här uppsatsens begränsningar och svagheter tas upp. 

En begränsning som redan nämnts i metoddelen är förstås att det genom studien inte går att 

utesluta att det kan finnas andra möjliga förklaringar till de olika utfallen mellan studiens fall, 

av utrymmesskäl begränsades studien till Jalals förklaringar. Genom att välja fall som 

liknande varandra ifråga om kulturella och historiska aspekter var tanken att begränsa risken 

för att missa andra relevanta förklaringar, men detta är fortfarande en risk som ej kan 

uteslutas. För att minska risken för detta ytterligare skulle dock en mer omfattande studie 

behövt göras, både ifråga om undersökta förklaringsfaktorer samt ifråga om antalet 

undersökta fall. Detta fanns emellertid inte utrymme för att göras inom ramen för denna 

studie, men för eventuella framtida studier på temat är detta något som bör beaktas. 

Slutsatserna som dragits i uppsatsen bygger vidare till stor del på analys av kvantitativa data. 

Här finns givetvis en möjlighet att konkurrerande tolkningar av resultaten från V-dems data 

som motsätter sig de tolkningar som argumenterats för i uppsatsen kan föras fram. I 

diskussionen av resultaten har jag försökt att i viss mån bemöta denna brist genom att 

presentera en del alternativa tolkningar av resultaten, t.ex. rörande maktbalansen. Ett sätt att 

bättre bemöta denna brist om studien skulle upprepas vore även att i större utsträckning än 

vad som gjorts ta hjälp av utomstående forskare i analysen av data från V-dem. Inte minst 

rörande analysen av korruptionsvariablerna som visade sig ganska komplicerade att analysera 

hade detta troligen kunna ge mer styrka och tilltro åt slutsatserna.  

Vad gäller möjligheterna att generalisera slutsatserna är dessa slutligen begränsade av att 

studien enbart undersöker två fall. Detta medför att alla generella slutsatser bör beläggas med 

reservationer. Även om det i studien t.ex. gick att se ganska tydligt att orsaksriktningen 

mellan ekonomiska faktorer och demokratisering i studiens två fall var den tidigare 
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redogjorda kan det inte utifrån enbart två fall slås fast slutgiltigt att så alltid är fallet. För att 

kunna dra säkrare generella slutsatser skulle återigen en studie med fler fall inkluderade 

krävas. Det skulle ha kunnat ge starkare kvantitativa belägg för slutsatserna. 
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