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Abstract 
Economic sanctions are frequently used for political objectives in foreign policy in order to coerce 

other states into a wanted behavior. Economic sanctions are popular due to that they are considered 

more humane and less costly than military interventions. However, economic sanctions have far 

from always been successful in inducing policy change. 

Previous studies have shown that variables such as the goal of the sanctions, the cost (both economic 

and political) and the type of strategy affects the propensity to induce policy change within the target 

state. It has also been argued that economic sanctions affect democracies and dictatorships 

differently and that dictatorships are less likely to accept senders’ demands. 

This essay focuses solely on sanctions directed to dictatorships. The aim is to examine whether some 

dictatorships are more likely to make concessions than others and if it is possible to get an enhanced 

understanding of the role of regime types when assessing the effects of economic sanctions. Based 

on previous research, four variables are examined; repression, structure of the leadership, 

personalism and dogmatic goal.  

The analysis is conducted by a quantitative study with a sample of 95 cases of implemented 

economic sanctions towards dictatorships. The result of the study indicates that personalism and 

dogmatic goal affects the propensity of making concessions negatively. The level of repression and 

structure of leadership do not seem to affect the likelihood of making concessions in a substantial 

way.  

The significant variables, personalism and dogmatic goal, are used to categorize dictatorships in 

order to examine whether the propensity of concessions differ among different dictatorial regimes. 

The result indicates that the effectiveness of economic sanctions differ among dictatorial regimes 

especially among dictatorships that either have both or none of the variables personalism and 

dogmatic goal. Sanctions directed to dictatorial regimes with a personalist leader and a dogmatic 

goal have been least successful among the observations included in the study.  

Key words: Economic sanctions, regime type, dictatorships, personalism, dogmatic goal  
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Introduktion 
Ekonomiska sanktioner har frekvent använts som ett maktpolitiskt vapen i utrikespolitiken under det 

senaste århundradet för att åstadkomma olika typer av politiska förändringar hos andra stater. De 

har under åren använts till många olika typer av mål som har varierat från mindre sakfrågor till krav 

på regimbyte eller vapenvila. Antalet ekonomiska sanktioner ökade kraftigt under 1990-talet och är 

idag ett mycket vanligt maktmedel inom utrikespolitiken. Metodens popularitet kan förstås utifrån 

en uppfattning om att sanktioner är ett mer moraliskt vapen att använda än traditionell militär 

krigsföring för att åstadkomma utrikespolitiska mål.1 Skeptiker menar dock att sanktioner inte i 

någon signifikant utsträckning leder till önskade mål och att det inte alls är mer moraliskt då 

sanktionerna tenderar att leda till försämrade villkor för civilbefolkningen.2  

Den mest omfattande kvantitativa studien om ekonomiska sanktioner har genomförts av Gary Clyde 

Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberley Ann Elliot och Barbara Oegg i Economic Sanctions Reconsidered 

(2009). I den senaste upplagan analyseras 204 observationer av ekonomiska sanktioner och 

inkluderar implementerade ekonomiska sanktioner mellan perioden 1914 till 2006. Av dessa 204 fall 

beräknas 70 sanktioner som lyckade vilket motsvarar ungefär 34 % av fallen.3 Studien visar också att 

antalet sanktioner har ökat från några enstaka fall i början av perioden till mer än 30 

implementerade fall under 1990-talet och denna siffra har fortsatt att öka under 2000-talet.4 

Kritiken mot ekonomiska sanktioner är först och främst relaterad till användbarheten eller 

effektiviteten av denna typ av maktpolitiska vapen. Ekonomiska sanktioner har ofta misslyckats med 

att påtvinga politisk förändring hos målstaten och många akademiker inom området menar att det är 

ett tandlöst vapen.5 Vidare blev sanktioner som utrikespolitiskt maktmedel särskilt kritiserat för det 

massiva lidandet bland civilbefolkningen i Irak år 1990 som orsakades av omfattande sanktioner mot 

landet. Sanktionerna mot Irak pågick under mer än ett decennium och hade näst intill universell 

uppslutning. Sanktionerna ledde till svält och hade förödande konsekvenser för civilbefolkningen.6 

Ekonomiska sanktioner blev nu inte bara ifrågasatt som ett effektivt medel för att framkalla politisk 

förändring, utan också som ett moraliskt försvarbart medel eftersom de påverkade civilbefolkningen 

mycket negativt. Att ekonomiska sanktioner skulle vara mer humana än militära medel blev i och 

med detta starkt ifrågasatt.7  

För att undvika civilt lidande i framtiden utvecklade akademiker och utrikespolitiska aktörer så 

kallade riktade eller ”smarta” sanktioner. Syftet med denna typ av sanktioner var att rikta kostnaden 

mot den regerande eliten och på så vis maximera effektiviteten, samtidigt som kostnaden för 

civilsamhället minimerades. Forskning visar att riktade sanktioner i mångt och mycket är mer 

humana än breda sanktioner eller ”comprehensive sanctions” i den bemärkelsen att kostnaderna för 

                                                           
1 Peter Hough, Understanding Global Security, 2008 s.107 
2 Se exempelvis Richard N. Haass i Sanctioning Madness, 1997; Robert A. Pape i Why Economic Sanctions do not 
Work, 1997; David Cortright & George A. Lopez, Smart Sanctions: Targeting Economic Statecraft, 2002 s.6 
3 Gary Clyde Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberley Ann Elliot & Barbara Oegg, Economic Sanctions 
Reconsidered, 2009 s.3, 18, 159 
4 Gary Clyde Hufbauer, Trade as a weapon, 1999 
5 Se exempelvis Haass i Sanctioning Madness, 1997 och Pape i Why Economic Sanctions do not Work, 1997 
6 Daniel W. Drezner, How Smart are Smart Sanctions?, 2003 s.107; Hough, Understanding Global Security, 2008 
s.106   
7 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.79; Daniel W. Drezner, Sanctions Sometimes Smart; Targeted Sanctions in 
Theory and Practice, 2011 p.97-98 
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civilsamhället har minskat. Samtidigt menar kritiker att riktade sanktioner är mindre effektiva när det 

kommer till att uppnå önskade mål.8 

Tidigare forskning har visat att bland annat variabler som sanktionernas mål, kostnader (såväl 

ekonomiska som politiska), strategityp och antal aktörer påverkar utfallet.9 Dessa variabler har visats 

påverka möjligheterna för en lyckad sanktion men de kan långt ifrån alltid förklara varför 

sändarstaten ibland lyckas, men alltför ofta misslyckas med att tvinga målstaten att följa kraven. 

Således finns fortfarande behov av mer kunskap om vad som påverkar sanktioners effektivitet. 

Studier har även visat att inhemska variabler, såväl ekonomiska som politiska, påverkar utfallet av 

ekonomiska sanktioner. En variabel som uppmärksammats är målstatens regimtyp där det 

diskuterats att demokratier är mer benägna att gå med på sändarens krav än diktaturer.10 Samtidigt 

är en klar majoritet av tillämpade sanktioner riktade mot just diktaturer. En viktig orsak till att 

diktaturer uppvisar en lägre frekvens av lyckade fall kan hänga samman med att diktaturer lättare 

kan kringgå kostnaderna orsakade av såväl breda som riktade sanktioner genom att omfördela 

kostnaderna till civilsamhället.11 En annan förklaring är att demokratiska ledare är mer rädda för 

folkligt missnöje som kan uppkomma i samband med sanktioner och att diktaturer i många 

situationer har färre incitament för att göra eftergifter.12  

I de fall där regimtyp analyseras eller diskuteras definieras variabeln ofta som en dikotomi, en 

tvådelad variabel där statsskick kategoriseras som antingen demokrati eller diktatur.13 Denna 

kategorisering är dock för många syften alltför förenklad, eftersom såväl demokratier som diktaturer 

är långt ifrån homogena grupper. Ingående analyser av regimtyp som påverkansvariabel inom 

ekonomiska sanktioner är dock sparsamt studerat och vilka faktorer som är relevanta för att förstå 

eftergiftsbenägenheten hos en viss typ av regim studeras sällan i detalj.  

I denna uppsats undersöks om vissa typer av diktaturregimer är mindre eftergiftsbenägna när de 

utsätts för ekonomiska sanktioner än andra. Uppsatsen syftar till att studera dels huruvida vissa 

karaktäristika påverkar diktaturregimens benägenhet att göra eftergifter när de utsätts för 

ekonomiska sanktioner, och dels om man genom att addera andra aspekter kan kategorisera 

diktaturregimer på ett annat sätt för att bättre förstå utfallet. Frågeställningen som ligger till grund 

för uppsatsen lyder:  

Är ekonomiska sanktioner mindre effektiva mot vissa typer av diktaturer än andra?  

Den beroende variabeln som studeras är sanktionernas utfall som benämns som policyresultat och 

definieras som graden av eftergift, det vill säga hur stor del av kraven som uppfylls. Den oberoende 

variabeln är ekonomiska sanktioner och regimtyp är en möjlig interagerande variabel som kan 

påverka effektiviteten av ekonomiska sanktioner och sanktionernas möjligheter att leda till politisk 

förändring hos målstaten.  

                                                           
8 Drezner, How Smart Are Sanctions?, 2003 s.107-108; Cortright & Lopez, Smart Sanctions: Targeting Economic 
Statecraft, 2002 s.1 
9 Se Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.162-163, 178; Jean-Marc F Blanchard & Norrin M 
Ripsman, Asking the right question: When do economic sanctions work best?, 1999 s.251; Haass, Sanctioning 
Madness, 1997 s.75-77 
10 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2008 s.166-167; Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.79-
80; Susan Hannah Allen, The Determinants of Economic Success and Failure, 2005 s.133 
11 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.80 
12 Allen, The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, 2005 s.133 
13 Se exempelvis Susan Hannah Allen, The Domestic Political Costs of Economic Sanctions, 2008; Allen, The 
Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, 2005; Haass, Sanctioning Madness, 1997 
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En kvantitativ studie har genomförts för att studera om effektiviteten av ekonomiska sanktioner 

påverkas av målstatens regimtyp. Studien har genomförts i två steg; först har eventuella egenskaper 

som påverkar eftergiftsbenägenheten identifierats. Därefter har en alternativ kategorisering 

utvecklats utifrån de egenskaper som visats ha effekt på eftergiftsbenägenheten. Kategoriseringen 

ämnar vara anpassad för att analysera hur stater reagerar när de utsätts för ekonomiska sanktioner, 

med en förhoppning om ökad precision i jämförelse med mer generella kategoriseringar, samtidigt 

som en hög grad av generaliserbarhet bibehålls. Databasen som ligger till grund för analysen består 

av 95 fall av genomförda ekonomiska sanktioner mellan åren 1972-2000. Databasen baseras bland 

annat på data som presenteras i Economic Sanctions Reconsidered (2009).  

Den första delen av studien presenterar forskningsläget inom området ekonomiska sanktioner där 

studien relateras till såväl det nuvarande kunskapsläget som de kunskapsbehov som finns. Denna del 

kommer även att relateras till forskning om regimförändringar bland diktaturer. Därefter följer 

hypotesformulering med koppling till relevant forskning samt metodologiska frågor och 

begränsningar. Här presenteras även fyra komponenter som används i analysen. 

Undersökningen grundar sig i analys av de fyra komponenter som kan vara av betydelse för 

målstatens eftergiftsbenägenhet;  

 Graden av repression  

 Förekomsten av ett dogmatiskt mål 

 Förekomsten av en personalistisk ledare 

 Ledarskapsstruktur kategoriserat som; 

o Militär ledarskapsstruktur 

o Ärvd ledarskapsstruktur 

o Konkurrensbetonad ledarskapsstruktur 

Valet av just dessa variabler beror delvis på insikter från tidigare forskning men också på avsaknaden 

av analys för de olika variablerna. Grunden för de fyra variablerna kommer att diskuteras närmare 

under rubriken ”regimtypens betydelse för utfallet av ekonomiska sanktioner”. 

I den tredje delen jämförs den teoretiska delen med det empiriska materialet. Tyder empiri på att 

vissa diktaturer är mer eftergiftsbenägna än andra? I ett första steg kommer de fyra komponenterna 

att analyseras var och en för sig i förhållande till det empiriska materialet för att urskilja om 

variablerna påverkar effektiviteten av ekonomiska sanktioner i en betydande utsträckning. Därefter 

utarbetas nya kategorier utifrån de variabler som visat sig vara relevanta. 
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Ekonomiska sanktioner; en översiktsbild av den akademiska debatten och utvecklingen 

av ekonomiska sanktioner som ett utrikespolitiskt maktmedel 
 

Den ekonomiska komponenten i internationella relationer är på intet sätt ny i akademisk forskning 

och ekonomiska sanktioner har i praktiken använts som maktmedel långt innan 1900-talet.14 

Definitionen av ekonomiska sanktioner är inte universell, men kan i stora drag beskrivas som ett 

ekonomiskt utrikespolitiskt maktmedel som har till syfte att försämra den ekonomiska utvecklingen 

hos en annan stat för att tvinga målstaten till ett förändrat politiskt beteende. Centralt är målet att 

förändra ett politiskt beteende, vilket särskiljer ekonomiska sanktioner från exempelvis 

handelskonflikter.15 I denna uppsats kommer följande definition att användas:  

“Economic sanctions seek to lower the aggregate economic welfare of a target state in order to coerce the 

target government to change its political behavior. Sanctions can coerce either directly, by persuading the 

target government that the issues at stake are not worth the price, or indirectly, by inducing popular pressure 

to force the government to concede by inducing a popular revolt that overthrows the government, resulting in 

the establishment of a government that will make the concessions.”16 

Som anges i definitionen ovan kan ekonomiska sanktioner framtvinga förändring både direkt, genom 

att den ekonomiska kostnaden för sanktionen överstiger den politiska kostnaden för medgivande i 

konfliktfrågan, eller indirekt, genom att sanktionerna framkallar en folklig revolt där den sittande 

regeringen byts ut mot en regering som efterföljer de krav som sändarstaten ställer. Det finns dock 

ytterligare ett möjligt scenario som Richard Haass i sin artikel Sanctioning Madness kallar för ”rally 

around the flag”. Haass menar att ekonomiska sanktioner kan leda till en situation där befolkningen 

istället för att vända sig mot sin regering, ökar samtycket med det politiska ledarskapet. Stödet för 

diktatorn stärks och skulden för den försämrade ekonomin läggs på sändaren snarare än den egna, 

icke-demokratiska regeringen.17  

Studier om ekonomiska sanktioner kan i grova drag delas in i två läger där den ena sidan menar att 

ekonomiska sanktioner inte kan framkalla viktig politisk förändring medan den andra sidan menar att 

ekonomiska sanktioner under rätt förutsättningar är ett fungerade maktpolitiskt vapen.  

Traditionellt sett har det varit mer eller mindre allmänt accepterat att högpolitiska frågor, exempelvis 

frågor som rör statlig suveränitet, kräver militär inblandning för att påtvinga politisk förändring. I 

samband med att liberalismen introducerades i studiet av internationella relationer medföljde även 

en optimism över möjligheten att lösa internationella konflikter med ekonomiska medel istället för 

vapen. Denna optimism kan exemplifieras av Woodrow Wilsons uttalande i samband med skapandet 

av Nationernas Förbund, om att ekonomiska medel i framtiden till och med skulle kunna ersätta 

militära medel. Optimismen har med tiden visserligen minskat i styrka, men fortfarande hyser många 

stora förhoppningar till att ekonomiska medel ska användas mer frekvent än militära medel.18  

Den akademiska debatten har traditionellt sett behandlat frågan om ekonomiska sanktioner är ett 

effektivt maktmedel, det vill säga i den mån att målstater faktiskt förändrar sitt beteende i den 

riktning som sändarstaten kräver. Inom forskningen finns det de som menar att sanktioner är ett 

ineffektivt maktmedel som i en majoritet av fallen är oförmögna att framkalla meningsfull politiskt 

                                                           
14 Christopher M. Dent i Collins, Contemporary Security Studies, 2007 s.206-207 
15 Pape i Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.94-95 
16 Ibid. s.93-94 
17 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.80 
18 Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.90; Dent i Allan Collins, Contemporary Security Studies, 
2007 s.206-207; Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.1 
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förändring hos målstaten.19 Andra menar att sanktioner kan få andra stater att ändra sitt beteende 

under rätt förutsättningar och de fokuserar främst på när ekonomiska sanktioner är mest troliga att 

fungera som utrikespolitiskt vapen.20  

De studier som har genomförts har ofta analyserat ett eller ett fåtal fall för att pröva sin tes. Den 

första stora kvantitativa och fortfarande mest omfattande studien som har genomförts inom 

området är skriven av Hufbauer, Schott och Elliot i den första upplagan av Economic Sanctions 

(1985). Syftet med studien var bland annat att genom statistiska metoder påvisa andelen lyckade 

sanktioner i jämförelse med misslyckade försök. Flera nya upplagor har publicerats där antalet fall 

har adderats med tiden. I den senaste upplagan, Economic Sanctions Reconsidered (2009), har 

antalet fall utökats till 204 fall där 70 stycken beräknas som ”lyckade”.21 Publiceringen av Economic 

Sanctions har haft stor inverkan på amerikansk utrikespolitik och resultatet har legat till grund för hur 

amerikanska ekonomiska sanktioner har utformats i syfte att få ett så fördelaktigt utfall som 

möjligt.22  

Hufbauer et al., analyserar ett stort antal variabler som kan tänkas påverka sannolikheten för att 

sanktioner ska leda till utsatta mål. Analysen inkluderar bland annat variabler som den ekonomiska 

stabiliteten hos såväl målstaten som sändarstaten, kostnaderna som sanktionerna resulterat i, både 

mätt i amerikanska dollar och effekt på BNP, geografisk läge och tidigare relationer mellan sändar- 

och målstat. 23 De variabler som framförallt betonas är målet med sanktionerna, kostnaden som 

medförs och vilken typ strategi som väljs. 24  

Economic Sanctions Reconsidered har hyllats av både akademiker och praktiska utövare av 

utrikespolitik men studien har inte undgått kritik. Studien har exempelvis fått hård kritik för att 

överestimera andelen lyckade fall.25 I Economic Sanctions Reconsidered mäts graden av framgång 

genom två olika variabler, graden av eftergivenhet hos målstaten och uppskattad inverkan av 

sanktionerna. 26 Ekonomiska sanktioner är sällan en enskild aktion utan kombineras ofta med andra 

strategier såsom diplomati eller militära medel. Resultatet av ekonomiska sanktioner bör således 

förstås som en kedja av händelser och hur stor inverkan sanktionerna allena har haft på resultatet är 

därför ofta svårt att avgöra.  

Robert O. Pape menar i sin artikel Why Economic Sanctions do not Work (1997) att av de 40 fall som 

kodas som lyckade i den andra upplagan kan endast fem fall faktiskt räknas som lyckade, vilket är ett 

betydligt sämre utfall än vad som hävdas av Hufbauer et al.27 Den främsta anledningen till denna vitt 

skilda syn på andelen framgångsrika fall ligger i definitionen av begreppet framgång. Vad räknas som 

                                                           
19 Se exempelvis Pape, Why Economic  Sanctions do not Work, 1997; T Clifton Morgan & Valerie L Schwebach, 
Fools Suffer Gladly: The Use of Economic Sanctions in International Crises, 1997; Haass, Sanctioning Madness, 
1997 
20 Se exempelvis Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009; Blanchard & Ripsman, Asking the 
right question: When do economic sanctions work best?, 1999; Daneil W. Drezner, The Hidden Hand of 
Economic Coercion, 2003 
21 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.159 
22 Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.92 

23 Se Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 kapitel 3 & 4 om politiska and ekonomiska 
variabler s.65-125. 
24 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009. s.162-163 
25 Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.93 
26 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009. S.49-50 
27 Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.93 
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en lyckad sanktion? Frågan kan vid en första anblick kännas trivial men blir betydligt mer komplex vid 

en djupare diskussion.  

Som nämnt ovan är ekonomiska sanktioner ofta en aktion i en rad av andra handlingar. Om 

målstaten beslutar att göra eftergifter på något område uppstår frågor om vilket agerande det var 

som i slutänden fick målstaten att gå med på kraven. Det kan självfallet vara ett resultat av flera 

aktioner men hur stor betydelse hade i så fall sanktionerna, om de överhuvudtaget hade någon 

betydelse? Vidare kan man ifrågasätta om man kan bedöma en sanktion som lyckad om målstaten 

går med på vissa krav men inte alla. Hur stor del av kraven behöver i så fall målstaten gå med på för 

att det ska räknas som en lyckad aktion? Dessa frågor tar Pape fasta på i Why Economic Sanctions do 

not Work (1997). Pape menar att sanktioner enbart kan räknas som lyckade i frånvaro av en annan 

mer trolig förklaring. Det innebär bland annat att sanktioner enbart kan räknas som lyckade i 

frånvaro av militär styrka eller hot om detta eftersom, enligt Pape, militära medel alltid är en mer 

trovärdig förklaring än ekonomiska medel.28 

Slutet av kalla kriget karaktäriserades av en framväxande optimism över möjligheten att använda 

ekonomiska medel för att påverka internationella frågor, vilket ledde till en markant ökning av 

antalet implementerade sanktioner. Sanktionerna blev också mer och mer omfattande eftersom 

forskning hade visat att chanserna för framgång blev större då kostnaden som var förknippad med 

sanktionerna ökade. Denna typ av breda sanktioner kom dock till ett abrupt slut efter alarmerande 

rapporter från människorättsorganisationer om ökad barnadödlighet och spridningen av mat- och 

vattenburna sjukdomar som ett led av de massiva sanktionerna mot Irak under 1990-talet. 

Sanktionerna blev hårt kritiserade för att inkludera sanktioner av mat och mediciner, vilket 

påverkade civilbefolkningen i betydligt högre utsträckning än den sittande eliten med Saddam 

Hussein i spetsen.29  

Förenta Nationernas (FN:s) säkerhetsråd var en av de främsta aktörerna i utformandet av ”smarta 

sanktioner”. Bortsett från FN:s arbete hölls även tre olika konferenser för att försöka utveckla 

”riktade” eller ”smarta” sanktioner till ett effektivt maktvapen genom att centrera kostnaden för 

sanktionerna till den styrande eliten och på så vis undvika civilt lidande. Konferenserna handlade 

bland annat om att förbättra praxis för finansiella sanktioner och vapenembargon samt öka 

effektiviteten av riktade sanktioner i FN.30  

Påverkansfaktorer för utfallet av ekonomiska sanktioner 
Vilka faktorer som påverkar utfallet av ekonomiska sanktioner är ett vitt debatterat ämne. Vissa 

variabler har framhållits mer än andra. Här presenteras några variabler som har betonats i stor 

utsträckning inom forskningen.  

Det är praktiskt taget universellt accepterat att målet för sanktioner spelar en stor roll för dess 

möjlighet att påtvinga politisk förändring hos målstaten. Det är uppenbarligen svårare att med hjälp 

av ekonomiska sanktioner påtvinga stora politiska förändringar såsom vapenuppehåll, än mindre 

specifika politiska krav som inte utgör något hot för den sittande regimen. Det finns dock en intensiv 

debatt om ekonomiska sanktioner överhuvudtaget kan användas för att påverka så kallade high 

policy-mål.31    

                                                           
28 Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.97 
29 Drezner, Sanctions Sometimes Smart: Targeted Sanctions in Theory and Practice, 2011 s.97-98, 100 
30 Ibid. s.101 
31 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.159 
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Ekonomiska sanktioner kan förstås utifrån ett antagande om att ekonomisk bestraffning kan förändra 

det politiska beteendet hos en annan stat.32 Vidare ligger populariteten av ekonomiska sanktioner 

dels i en tro om att det är ett mer moraliskt medel än traditionella vapen men också i att det är 

mindre kostsamt att genomföra för sändarstaten.33 Ekonomiska sanktioner påverkar ofta även 

sändarstaten eftersom exempelvis ett handelsförbud innebär avbruten handel för både sändar- och 

målstaten. Kostnaden för sanktionerna bedöms dock generellt vara betydligt mindre för 

sändarstaten än kostnaden för en militär intervention. Ekonomiska medel är således ett populärt 

vapen, speciellt i de fall då konfliktfrågan inte är ett säkerhetshot för sändarstaten.34  

Logiken bakom sanktioner ligger i att man vill skapa en situation där kostnaden för bristande 

efterlevnad överstiger kostnaden för att gå med på sändarens krav och utföra de förändringar som 

sändarstaten kräver. Denna logik innebär ett antagande om att finns en kritisk punkt för målstaten 

där det inte längre är värt att vägra efterlevnad av sändarstatens krav. Det betyder således teoretiskt 

att genom att öka den ekonomiska kostnaden kommer sanktionerna förr eller senare leda till politisk 

förändring. Ett vanligt kritiskt motargument är dock att det finns vissa mål som helt enkelt alltid är 

för viktiga för att ekonomiska medel ska kunna vara ett effektivt medel. Utifrån denna synvinkel är 

kostnaden för att gå med på sändarens krav i vissa fall högre än vad någon ekonomisk smärta 

någonsin kan uppbringa.35 Vissa menar att högpolitiska mål som exempelvis rör statens suveränitet 

är så fundamentalt annorlunda från exempelvis handelsfrågor att de inte kan förstås med samma 

logik och att ekonomisk smärta aldrig kommer vara tillräckligt stark för att medföra politisk 

förändring avseende dessa typer av frågor.36  

Ett annat argument till varför ekonomiska sanktioner ofta misslyckas med att påtvinga politisk 

förändring hos målstaten är att kostnaden är för stor även för sändaren. Denna problematik 

diskuteras av Harrison R. Wagner i Economic interdependence, bargaining power, and political 

influence (1988) där han argumenterar för att även sändaren kommer att vara villig att göra 

eftergifter eftersom sanktionerna har negativ inverkan även på sändarstaten. Enligt Wagner är 

sanktioner sällan ett effektivt medel eftersom det även påverkar sändarstaten negativt. Sanktioner 

kan leda till eftergifter, under förutsättning att det dels finns ett asymmetriskt beroende av den 

ekonomiska relationen där målstaten är mer beroende av samarbetet än sändaren. Utöver detta 

måste det också finnas möjlighet till förhandlingsfördelar som sändarstaten ännu inte utnyttjat. Om 

sändaren avbryter en ekonomisk relation där dessa två förutsättningar är uppfyllda så kan 

sanktionen lyckas och därigenom förändra målstatens beteende.37    

I grova drag kan sägas att målet och kostnaden för sanktionen är de variabler som framhållits 

påverka utfallet i störst utsträckning. Vissa menar också att antalet sändare är en viktig faktor. Ju fler 

aktörer som är involverade, desto färre alternativa leverantörer av de sanktionerade varorna finns 

och då blir kostnaden mer kännbar för målstaten.38 

Ekonomiska sanktioner kan utformas på olika sätt och kan klassificeras utifrån olika strategier. 

Sanktionsstrategierna kan lite grovt delas in i tre olika subgrupper; handelssanktioner, finansiella 

                                                           
32 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61-62 
33 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.75; Hough, Understanding Global Security, 2008 s.107 
34 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.158;  
35 Ibid. s.159 
36 Pape i Baldwin & Pape, Evaluating Economic Sanctions, 1998 s.196; Hufbauer et al., Economic Sanctions 
Reconsidered, 2009 s.159  
37 Harrison R. Wagner, Economic interdependence, bargaining power, and political influence, 1988 s.480-481 
38 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.77 
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sanktioner och frysning av tillgångar. Valet av strategi påverkar utfallet på så vis att målstaten kan 

vara extra sårbar för en viss typ av sanktionsstrategi.39 

  

Regimtyper och politisk förändring i diktaturer 
Majoriteten av alla ekonomiska sanktioner är riktade mot diktaturer och detta har riktat ljuset mot 

regimtypens betydelse för sannolikheten att en stat går med på de krav som ställs. Studier har visat 

att ekonomiska sanktioner påverkar demokratier och diktaturer olika och att demokratier har en 

större benägenhet att gå med på krav som ställs i samband med sanktioner än diktaturregimer.40  

En förklaring till varför så är fallet är att demokratier är beroende av folkligt stöd för att behålla den 

politiska makten. Demokratiska ledare tenderar att ta beslut som maximerar det politiska stödet från 

befolkningen. Detta medför att ledarna är mer känsliga för den indirekta effekten av ekonomiska 

sanktioner. Det vill säga den effekt som innebär att sanktionerna leder till missnöje hos befolkningen, 

som i sin tur pressar den sittande regeringen till att gå med på de krav som ställs av sändarstaten. 41 

Det har också diskuterats att den indirekta effekten av ekonomiska sanktioner är av betydligt mindre 

betydelse i en diktatur och att diktaturer har lättare att omfördela varor och bristande tillgångar för 

att skydda sig själva och sina anhängare från sanktionernas negativa effekter.42  

Hur regimtyper kategoriseras kan skilja sig åt i olika studier, vilket ibland beror på studiens syfte. Ofta 

används dock generella kategoriseringar som definieras likartat, oavsett studieområden. 

Kategoriseringen baseras ofta på skillnader som rör graden av civila och politiska rättigheter, 

antingen direkt eller indirekt.  

Ted Gurr och Keith Jaeger menar att en stat kan ha olika grader av demokratiska och auktoritära 

egenskaper. 43 Gurr och Jaeger har konstruerat en databas som fokuserar på institutionella 

dimensioner för att skilja demokratier och diktaturer. Det gäller exempelvis institutionaliserad 

politisk konkurrens, regelverk för politiskt deltagande och institutionella begränsningar av 

verkställande makt. I databasen mäts stater på två olika skalor, där graden av demokratiska 

egenskaper mäts på en skala 0 - 10 och graden av auktoritära egenskaper mäts på skalan -10 - 0. 

Dessa två värden adderas sedan för ge en skala som varierar mellan -10 (mest auktoritär) till +10 

(mest demokratisk).44 

Denna databas ligger till grund för den regimklassificering som används i Economic Sanctions 

Reconsidered (2009) där tre olika regimkategoriseringar identifieras; demokratier, anokratier och 

autokratier.45 Exakt vilka gränsvärden som skiljer de olika regimtyperna åt är dock svårt att urskilja, 

vilket gör det svårt att återanvända samma operationalisering.  

                                                           
39 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.91 et seq 
40 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.166-167; Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.79-
80; Allen, The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, 2005 s.133 
41 Allen, The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, 2005 s.118; Bruce Bueno de Mesquita, 
James D. Morrow, Randolph M. Siverson & Alastair Smith, Political Competition and Economic Growth, 2001 
s.59-60 
42 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.79-80; Allen, The Determinants of Economic Sanctions Success and 
Failure, 2005 s.133 
43 Gurr & Jeager, Tracking democracy’s third Wave with the Polity III data, 1995 s.470 beskrivs i Hufbauer et al., 
Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61 
44 Ibid.  
45 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61 
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Inom studier om regimförändringar har regimtyper inom diktaturer analyserats mer ingående även 

om man traditionellt sett även inom detta område har tenderat att analysera diktaturer som en mer 

eller mindre homogen grupp. En traditionellt vanlig distinktion har varit mellan totalitära och 

auktoritära stater. Denna distinktion har fått en hel del kritik för att definitionen av totalitära stater 

varit alltför snäv medan begreppet auktoritära stater har varit alltför inkluderande.46  

Barbara Geddes menar att även om diktaturer inte berörs av att den civila befolkningen lider så 

måste en diktatur tillhandahålla fördelar till den ofta begränsade gruppen av anhängare för att 

bibehålla makten.47 Beroende på hur regimen är uppbyggd och hur relationen mellan ledare och 

anhängare ser ut kommer vissa diktaturer att vara mer beroende av ekonomiskt resultat än andra. 

Diktaturer skiljer sig från varandra precis som de skiljer sig från demokratier. Skillnaderna ligger bland 

annat i vilken grupp ledarna kommer från, processerna för att komma till makten, vilka segment i 

samhället man förlitar sig på att få stöd ifrån, procedurerna för beslutsfattande och vilka 

intressegrupper som påverkar beslutsfattandet. 48 

Geddes identifierar fyra olika regimtyper som syftar till att identifiera de viktigaste skillnaderna 

mellan diktaturer för att förstå regimförändringar och sönderfall av diktaturregimer och dessa är 

följande; militärregimer, enpartiregimer, personalistiska regimer och blandregimer. Militärregimer 

definieras som regimer med en grupp av militärer som styr och påverkar politiken. Enpartiregimer är 

regimer där ett parti dominerar de politiska positionerna och kontrollerar politiken, även om andra 

partier kan finnas. I personalistiska regimer bestämmer en enskild individ vilka som får tillgång till 

politiska positioner, varken militären eller politiska partier har någon oberoende möjlighet att fatta 

beslut.49 

Militärregimer är mindre stabila eftersom att de militära ledarna i första hand har som mål att bevara 

disciplin, hierarki och enighet inom militären snarare än att vidmakthålla den politiska makten, vilket 

är det primära målet för andra regimtyper. Det är även viktigt att ha god ekonomi för att kunna 

attrahera de bästa militärerna och köpa material av hög kvalitet. Utsätts denna typ av regim för inre 

fraktioner eller stor ekonomisk påfrestning är det troligt att militären drar sig tillbaka från den 

politiska makten eftersom det är viktigare att bibehålla en autonom och enhetlig militär. Militära 

regimer faller ofta sönder till följd av fraktioner inom den styrande militära eliten.50  

Personalistiska ledare är också svaga för interna fraktioner och är beroende av stöd från en mindre 

grupp anhängare. Personalistiska ledare tenderar att falla sönder till följd av att antingen ledaren 

dör, blir allvarligt sjuk eller för att svåra ekonomiska händelser gör att ledaren inte längre kan ge 

fördelar till sina nära anhängare. 51       

Enpartiregimer drivs av att vidmakthålla den politiska makten. Konflikter rör oftast politiska 

meningsskiljaktigheter och konkurrens om ledarskapet. För enpartiregimer är det dock bättre att 

partiet bibehåller sin maktposition vilket gör att man vill att konflikterna stannar inom partiet och 

man tenderar att gå ihop med politiska rivaler snarare än att exkludera dem.52    

En annan typ av kategorisering presenteras av Axel Hadenius och Jan Teorell i artikeln Pathways 

From Authoritarianism (2007).  De utreder om vissa diktaturer har lättare att falla sönder än andra 

                                                           
46 Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.144 
47 Geddes; Authoritarian Breakdown, 2004 s.4 
48 Ibid. s.4-5 
49 Ibid. s.5-6 
50 Ibid. s.8 
51 Ibid. s.5-6 
52 Ibid. s.12-13 
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och i så fall om vissa typer av regimer har en större sannolikhet att demokratiseras än andra.53 

Hadenius och Teorell tar avstamp i Geddes analys om regimtyper, men menar att Geddes 

kategorisering utesluter vissa typer av diktaturer, däribland monarkier och s.k. ”competitive” eller 

”electoral autocracies”, det vill säga diktaturer där det förekommer val men där valen inte är öppna 

och fria som i en demokrati. Geddes gör således ingen distinktion mellan diktaturer där det bara finns 

ett parti och diktaturer där flera partier konkurrerar men där ett parti styr. Ytterligare en brist som 

framförs är att personalism inte bör ses som en egen regimtyp utan snarare som en egenskap som en 

diktatur kan ha mer eller mindre av.54  

Hadenius och Teorell använder istället tre huvudkategorier av regimtyper; monarkier, militärregimer 

och ”electoral regimes”. ”Electoral regimes” delas därefter in tre olika subkategorier; ”no-party 

regimes”, ”one party regimes” och ”limited multiparty regimes”.55 Att Hadenius och Teorell kommer 

fram till en annan typ av kategorisering behöver dock inte nödvändigtvis vara konkurrerande med 

Geddes kategorisering eftersom man försöker förstå olika typer av fenomen.56  

Ett något annorlunda perspektiv presenteras av Ronald Wintrobe i artikeln The Tinpot and the 

Totalitarian: An Economic Theory of Dictatorships (1990) och senare i artikeln The Political Economy 

of Dictatorships (1998). Som titeln avslöjar har Wintrobe en ekonomisk utgångspunkt, där han 

diskuterar hur ekonomisk fluktuation påverkar den sittande regimen och de framtida politiska beslut 

som regimen behöver ta ställning till. Wintrobe skiljer mellan två olika idealtyper av diktaturer, tinpot 

och totalitära regimer. Alla diktaturer har en sak gemensamt, de vill bibehålla makten, men enligt 

Wintrobe använder sig diktaturer av olika strategier för att uppnå detta mål. Tinpotregimen 

karaktäriseras av en regim med lågt förtryck där ledaren framförallt är intresserad av att maximera 

sina egna ekonomiska tillgångar och försöker inte att maximera makten över populationen. Staten 

håller en låg grad av repression och kontrollerar enbart samhället i den utsträckning som krävs för att 

den politiska eliten ska kunna bibehålla makten. Den totalitära regimen karaktäriseras istället av en 

stark stat med en kraftig inblandning i det civila och ekonomiska samhället. Målet för en totalitär 

diktator är att maximera den politiska makten i samhället.57 

Wintrobe menar att en diktator kan använda sig av två metoder för att bibehålla eller maximera 

makten över befolkningen. Den första metoden är repression, som syftar till att minimera och 

förbjuda den politiska oppositionen. Det kan exempelvis innebära ökade utgifter för 

polismyndigheten som tvingar oppositionen till lydnad och straffar dem som bryter mot lagen. Den 

andra metoden kallar Wintrobe för ”political rent”. ”Political rent” eller ”politisk hyra” innebär att 

diktatorn spenderar pengar på olika tjänster som gynnar befolkningen. Det kan exempelvis gälla 

upprustning av infrastruktur, byggnation av dammar, broar eller att förbättra sjukvården. Diktatorn 

kan således bygga upp lojaliteten och på så vis bibehålla maktpositionen genom att använda s.k. 

politisk hyra. Utifrån Wintrobes perspektiv spelar repression en betydande roll eftersom repression 

är ett tecken på vilka drivkrafter regimen har och vilken metod de främst använder för att bibehålla 

makten. 58 Repressionen har även en indirekt betydelse för hur regimen teoretiskt sett bör agera 

                                                           
53 Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.143 
54 Ibid. s.143-145 
55 Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.146-147 
56 Geddes fokuserar på att förklara varför vissa diktaturer tenderar att lättare falla sönder än andra. Hadenius 
och Teorell fokuserar istället på hur troligt det är att en stat kommer att genomgå en demokratiseringsprocess 
efter ett sönderfall. Se Geddes; Authoritarian Breakdown, 2004 och Hadenius & Teorell, Pathways from 
Authoritarianism, 2007  
57 Se Ronald Wintrobe, The Tinpot and the Totalitarian: an Economic Theory of Dictatorship, 1990 & Wintrobe, 
The Political Economy of Dictatorships, 1998 
58 Ronald Wintrobe, The Tinpot and the Totalitarian: an Economic Theory of Dictatorship, 1990 s.857 
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under trycket av ekonomiska sanktioner. Ledaren över en tinpotregim drivs av girighet och bibehåller 

framförallt sin makt genom att skapa lojalitet med hjälp av ekonomiska medel medan den totalitära 

regimen istället använder sig av repression för att förhindra politiskt motstånd. Tinpotregimen bör 

således vara mer känslig för ekonomisk prestation vilket indirekt också gör dem mer känsliga för 

ekonomiska sanktioner. 

I studier om ekonomiska sanktioner finns flera som fokuserar på inhemska politiska effekter för 

målstaten. Nikolay Marinov hävdar exempelvis att för att ekonomiska sanktioner ska fungera måste 

sanktionerna medföra politiska kostnader och inte bara ekonomiska. 59 De politiska kostnaderna är 

delvis förknippade med att civilbefolkningens stöd för ledarskapet minskar, vilket hotar ledningens 

maktposition. Marinov menar att sanktioner fungerar åtminstone i det avseendet att sanktionerna 

destabiliserar ledarskapet i målstaten. För att staten ska göra eftergifter krävs dock att de politiska 

kostnaderna överväger kostnaden att inte efterfölja kraven.60 På liknande sätt menar Susan Allen att 

ledarna måste uppleva politiska kostnader till följd av sanktionerna för att det ska finnas incitament 

till att göra eftergifter. 61 Allen menar att ekonomiska sanktioner kan leda till folkligt uppror, vilket i 

sin tur tvingar regimen till efterlevnad. Denna effekt kräver dock viss politisk öppenhet och är 

betydligt större bland demokratiska regimer. Eftersom diktaturer inte har samma incitament till att 

följa sändarens krav är diktaturer mindre eftergiftsbenägna.62  

Trots vetskapen om att ekonomiska sanktioner praktiskt taget enbart riktar sig mot diktaturer saknas 

en djupare förståelse för vilka aspekter som är nödvändiga att ta hänsyn till för att studera 

regimtypens betydelse för effektiviteten av sanktionerna. Regimtypens roll för utfallet av ekonomiska 

sanktioner har dels varit för abstrakt i den mån att man inte har undersökt om det finns specifika 

egenskaper som är särskilt viktiga att ta i beaktande. Ytterligare ett problem är att de 

kategoriseringar som har använts varit alltför inkluderande, där diktaturer ofta har behandlats som 

en mer eller mindre homogen grupp.  

Studier inom ekonomiska sanktioner har till stor del genomförts med kvalitativa metoder där ett eller 

ett fåtal fall har studerats. Det har givit mycket viktig djuplodande information, men dessvärre har 

helhetsperspektivet fallit i skymundan och studier som empiriskt kan belysa regimtypens generella 

roll är få. Debatten om ekonomiska sanktioner har således, paradoxalt nog, varit både alltför abstrakt 

och samtidigt brustit i generaliserbarhet, vilket medfört att det finns luckor i kunskapen om 

regimtypens roll för utfallet av ekonomiska sanktioner. 

Differentiering av olika typer av diktaturer har lyfts fram inom olika statsvetenskapliga 

studieområden bland annat inom studier om demokratiseringsprocesser och regimförändringar. 

Tidigare forskning om regimtyper inom såväl ekonomiska sanktioner som regimförändringar spelar 

en viktig roll för den teoretiska bakgrunden i den här uppsatsen. Denna forskning används som 

utgångspunkt för vilka variabler som kan vara av intresse.  

 

Regimtypens betydelse för utfallet av ekonomiska sanktioner 
Tidigare forskning inom studier om ekonomiska sanktioner och regimförändringar har presenterats i 

uppsatsens föregående del. I denna del presenteras fyra variabler som var och en sammankopplas 

med en hypotes kring varför just dessa variabler kan tänkas påverka statens eftergiftsbenägenhet. 

                                                           
59 Nikolay Marinov, Do Economic Sanctions Destabilize Country Leaders?, 2005 s.566  
60 Ibid. s.564-566  
61 Allen, The Domestic Political Costs of Economic Sanctions, 2008 s.939-940 
62 Ibid. 
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Dessa variabler kan i sin tur tänkas vara viktiga att ta i beaktande när man kategoriserar regimtyper i 

syfte att förklara effektiviteten av ekonomiska sanktioner.  

Hypotes I. Repression har en negativ effekt på målstatens benägenhet att göra eftergifter när den 

utsätts för ekonomiska sanktioner. 

Gemensamt för olika kategoriseringar i tidigare forskning är att man antingen direkt eller indirekt tar 

hänsyn till graden av repression. Utgångspunkten är att regimer med högre grad av repression är 

mindre benägna att göra eftergifter när de utsätts för ekonomiska sanktioner.  

Ekonomiska sanktioner kan ha både en direkt och indirekt effekt på politiska beslut. Den direkta 

effekten är den kostnad sanktionerna medför genom att avbryta handel med vissa varor. Den 

indirekta effekten rör istället befolkningens reaktioner på sanktionerna när civilbefolkningen genom 

politisk påtryckning tvingar regimen till eftergift eller avsätter regimen och tillsätter en ny som är 

villig att gå med de krav som ställs. 63 Den indirekta effekten bedöms vara betydligt svagare hos starkt 

repressiva stater eftersom ledningens stöd kommer från en mindre grupp anhängare och 

civilbefolkningen har mycket begränsade möjligheter att uttrycka sina åsikter. 64 

Vidare har det diskuterats att kraftigt förtryckande stater bryr sig mindre om att civilbefolkningen 

lider så länge det inte berör ledningen eller hotar deras maktposition. 65 Det har även hävdats att 

denna typ av stater lättare kan kringgå kostnader för sanktioner genom att omfördela kostnaderna 

till civilbefolkningen samtidigt som ledningen inte påverkas i någon större utsträckning av den 

försämrade ekonomiska utvecklingen.66 

Graden av repression bör således påverka utfallet genom att sanktionernas konsekvenser begränsas 

till att huvudsakligen bestå av den direkta effekten och, utöver det, att ledningen har lättare att 

undgå de negativa effekterna av sanktionerna. Det innebär att starkt repressiva diktaturer 

hypotetiskt sett bör vara mindre eftergiftsbenägna.  

 

Hypotes II. Ledarskapsstrukturer påverkar regimens känslighet för ekonomisk påtryckning, vilket i sin 

tur påverkar statens eftergiftsbenägenhet vid trycket från sanktioner.  

Studier om regimförändringar visar att olika typer av regimer har varierande sannolikhet att falla 

sönder, men också varierad benägenhet att efter ett sönderfall genomgå en demokratiseringsprocess 

eller övergå till en ny diktaturregim.67  

De olika ledarskapsstrukturerna skiljer sig bland annat åt vad gäller vem/vilka som innehar den 

exekutiva makten och dynamiken inom den politiska eliten. De olika strukturerna bedöms ha 

varierande grad av stabilitet och påverkas olika av interna konflikter och ekonomisk påfrestning. Här 

urskiljs tre olika typer av ledarskapsstrukturer och dessa är; 

 Militär ledarskapsstruktur 

 Ärvd ledarskapsstruktur 

                                                           
63 Pape, Why Economic Sanctions Do Not Work, 1997 s.93-94 
64 Resultat från exempelvis Allen i The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure (2005) och The 
Domestic Political Costs of Economic Sanctions (2008) tyder på att effekten av folkligt uppror är svagare bland 
diktaturer. 
65 Allen The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, 2005 s.124 
66 Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.80 
67 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 och Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 



 

14 
 

 Konkurrensbetonad ledarskapsstruktur 

Militära ledarskapsstrukturer har visat sig vara mindre stabila och har därför lättare att falla sönder. 

Sönderfall beror ofta på inre konflikter inom militären och denna typ av struktur är särskilt känslig för 

meningsskiljaktigheter inom den styrande eliten. Det militära ledarskapet har, till skillnad från andra 

ledarskap, i första hand ett mål om att bibehålla militärens autonoma roll snarare än att bibehålla 

den politiska makten. Det gör att det militära ledarskapet är troliga att avsäga sig den politiska 

makten för att bibehålla militärens styrka och struktur om konflikter hotar militärens 

sammanhållning. Sanktioner kan således antingen direkt leda till eftergifter eller indirekt genom att 

regimen fallerar på grund av interna konflikter. Ledarskapet och dess anhängare är dessutom ofta 

beroende av att vinna ekonomiska fördelar genom sitt ledarskap, vilket kan göra dem mer känsliga 

för ekonomiska påtryckningar. 68 Hypotetiskt sett bör denna typ av ledarskapsstruktur vara 

förhållandevis eftergiftsbenägen eftersom strukturen är känslig för interna konflikter och i hög grad 

är beroende av ekonomisk prestation. 

I det ärvda ledarskapet är det viktigaste målet för ledaren att bibehålla sin maktposition. Ledaren kan 

till viss del ha olika grad av faktiskt inflytande över politiska beslut, men samtliga har formellt politiskt 

inflytande över politiken. Denna typ av ledarskap tenderar att vara långvariga.69 Det ärvda 

ledarskapet bör hypotetiskt sett vara mindre eftergiftsbenäget än den militära ledarskapsstrukturen 

eftersom dessa stater tenderar att ha stabila politiska system. 

Konkurrensbetonade ledarskapsstrukturer (exempelvis enpartistater eller flerpartistater där andra 

partier inte konkurrerar på lika villkor) bygger redan från början på en viss grad av konkurrens, som 

namnet tyder på. Konkurrensen kan antingen komma från andra partier eller från konkurrens om 

ledarpositioner inom partiet. Denna typ av struktur är mindre känslig för inre konflikter eftersom 

ledarskapets dynamik bygger på en viss grad av konkurrens. Hypotetiskt sett bör denna typ av 

ledarskapsstruktur vara mindre benägen att göra eftergifter eftersom den sittande eliten har för vana 

att hantera meningsskiljaktigheter.70 Denna typ av ledarskap bedöms dessutom vara mindre 

beroende av ekonomiska fördelar än ett militärt ledarskap eftersom den politiska makten spelar en 

mer central roll. Således bör denna typ av ledarskapsstruktur vara mindre känslig för ekonomiska 

påtryckningar.  

Hypotes III. Stater som styrs av en personalistisk ledare har större benägenhet att göra eftergifter.  

Personalism har i tidigare studier om ekonomiska sanktioner varit en mycket frånvarande, om inte 

obefintlig, variabel. Trots frånvaron finns anledning att tro denna variabel kan vara av betydelse.  

Geddes identifierar personalism som en egen regimtyp. Personalism är dock en egenskap som olika 

ledare kan ha oberoende av ledarskapsstruktur. Av den anledningen bedöms det vara mer relevant 

att analysera personalism separat från ledarskapsstrukturer eftersom såväl en monark som en 

partiledare kan ha starkt personalistiska drag.  

Geddes menar att en personalistisk regim tenderar att falla sönder på grund av antingen att ledaren 

avlider, blir allvarligt sjuk eller att kraftigt försämrad ekonomi medför att den personalistiska ledaren 

inte längre kan ge sina anhängare tillräckliga fördelar för att kunna bibehålla makten. 71 Ledaren är 

enligt denna tes i hög grad beroende av ekonomisk prestation. En personalistisk ledare bör därför 

                                                           
68 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s. 8-12 
69 Se Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.150-151 
70 Denna hypotes grundar sig i Geddes analys av diktaturregimer i Authoritarian Breakdown (2004) se s.15-16 
71 Ibid. s.6 
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vara särskilt känslig för ekonomiska påtryckningar eftersom ekonomiska prestation påverkar ledarens 

möjlighet för stöd till att bibehålla makten. Samtidigt gör denna typ av ledare allt för att hålla sig kvar 

vid makten. Geddes menar att denna typ av ledarskap ofta slutar i blodiga uppgörelser eftersom 

ledaren in i det sista vill behålla den politiska makten. 72  

Känsligheten för ekonomisk prestation och det starka målet om att bibehålla makten medför att det 

blir osäkert vilken av dessa faktorer som väger tyngst. I den inledande hypotesen bedöms dock att en 

personalistisk ledare är mer eftergiftsbenägen på grund av känsligheten för ekonomisk prestation.  

Hypotes IV.  En stat med ett dogmatiskt mål, exempelvis en politisk eller religiös övertygelse, har 

mindre benägenhet att göra eftergifter än stater utan denna typ av mål. 

Den dogmatiska komponenten behandlas i vissa studier indirekt genom att man särskiljer totalitära 

stater som ofta inkluderar en stark ideologisk drivkraft och autokratier som inte bedöms drivas av 

denna typ av mål. 73 I flera studier särskiljs totalitära stater på grund av att de bedöms vara betydligt 

mer politiskt stängda än andra diktaturer och styras av mycket stark repression. 

I denna uppsats prövas en hypotes om att vissa diktaturer även bör särskiljas på grund av regimens 

ideologiska eller politiska drivkrafter. Enligt denna hypotes är stater med ett dogmatiskt mål betydligt 

mindre benägna att göra eftergifter vid påtryckningar genom ekonomiska sanktioner. Det beror på 

att det dogmatiska målet är så pass starkt drivande att ekonomiska sanktioner inte resulterar i en 

kostnad som överväger kostnaden för eftergifter. Det dogmatiska målet påverkar ofta relationer med 

andra länder med andra motsägande ideologier vilket, hypotetiskt sett, leder till att denna typ av stat 

inte är eftergiftsbenägen även om målet i sig inte berör det dogmatiska målet.74

                                                           
72 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.6 
73 Se exempelvis Wintrobe, The Tinpot and the Totalitarian: An Economic Theory of Dictatorships, 1990 
74 Denna hypotes bygger dels på att vissa mål bedöms vara så pass fundamentalt annorlunda att ekonomiska 
sanktioner inte kan bringa en tillräckligt stor kostnad att det överväger kostnaden för efterlevnad. Det bygger 
också på att relationerna mellan sändarstaten och målstaten visat sig ha betydelse för målstatens 
eftergiftsbenägenhet. Se Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.159, 163-164 
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Metod 
För att studera om ekonomiska sanktioner är mer effektiva mot vissa typer av diktaturregimer har en 

kvantitativ undersökning genomförts.  

Fyra hypoteser används för att analysera regimtypens betydelse. Dessa hypoteser baseras på resultat 

från tidigare forskning inom både ekonomiska sanktioner och regimförändringar. Uppsatsen har en 

teoriutvecklande ambition genom att undersöka om man bättre kan förstå utfallet av ekonomiska 

sanktioner genom att differentiera regimtyper utifrån att komplettera nya variabler och studera om 

effektiviteten skiljer sig beroende på dessa egenskaper.75 Samtidigt är hypoteser och variabler 

sprungna ur kunskap från forskning inom såväl ekonomiska sanktioner som regimförändringar vilket 

även ger ett teoriprövande inslag.   

Regimtyp bedöms vara en interagerande variabel som kan påverka effektiviteten av ekonomiska 

sanktioner gentemot diktaturer. 76 Regimerna fungerar således som en form av segment, som 

baseras på vissa betydelsefulla egenskaper. Om vissa egenskaper är av betydelse för 

eftergiftsbenägenheten bör regimkategoriseringar, eller segment av diktaturregimer, som baseras på 

dessa egenskaper också uppvisa olika grad av eftergiftsbenägenhet. Sanktionernas effektivitet 

varierar således beroende på typ av diktaturregim.  

Relationen mellan ekonomiska sanktioner och policyresultat antas utifrån detta perspektiv se ut på 

följande sätt, där regimtyp påverkar styrkan i sambandet mellan ekonomiska sanktioner och det 

politiska utfallet:  

 

  

 

 

 

 
 

 

I denna uppsats ligger fokus på just regimtypens betydelse, trots att det även finns andra variabler 

som påverkar utfallet. Regimtyp bör betraktas som en kompletterande faktor där även andra 

faktorer som exempelvis sanktionernas mål, kostnad och strategi också kan spela roll.   

För att undersöka och förstå ett eventuellt samband mellan regimtyper och resultatet av ekonomiska 

sanktioner genomförs en kvantitativ studie av samtliga fall av ekonomiska sanktioner under en 

specifik tidsperiod. Samtliga fall refererar till samtliga ekonomiska sanktioner som riktats mot stater 

där målet är att påverka den andra statens politiska beteende. Det innebär att sanktioner där målet 

är av rent ekonomiska karaktär, exempelvis olika typer av handelskonflikter inte finns med i 

databasen.77 

                                                           
75 Se Peter Esaiasson, Mikael Giljam, Henrik Oskarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan: Konsten att 
studera, samhälle, individ och marknad, 2007 s.124-125 om teoriutvecklande metoder.  
76 Ibid. s.102-103, 106-112 
77 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.3-4 
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Kvantitativa studier har en stor fördel genom möjligheten till generaliseringar, som sedan kan 

användas för att exempelvis predicera framtida analysenheters reaktion under en viss typ av 

stimulering; i det här fallet hur diktaturer reagerar då de utsätts för ekonomiska sanktioner.78 

Nackdelen med statistiska studier är dock att generaliseringar är just generaliseringar, där det finns 

risk för att erhållna teser inte kan förklara specifika fall eller att man missar viktiga variabler för det 

enskilda fallet. Statistiska studier tenderar att tappa kontextuella skillnader och man riskerar att 

förbise interagerande eller konkurrerande variabler eftersom analysen har ett fågelperspektiv som 

syftar till att kunna förklara ett större antal fall.    

Vidare är underlaget är relativt begränsat för en statistisk undersökning. Studien genomförs på totalt 

95 fall av ekonomiska sanktioner under perioden 1972-2000. I databasen ingår samtliga fall av 

ekonomiska sanktioner gentemot diktaturer under denna period. Statistiska studier kan mycket väl 

genomföras på en bas av denna storlek, särskilt då populationen är liten. Man bör dock ha i åtanke 

att osäkerheten blir större jämfört med om ett större antal observationer ingått i basen. Ett problem 

som är förknippat med en liten bas är att basen påverkar känsligheten i signifikanstest. 79Det krävs 

betydligt mer markanta skillnader för att ge ett signifikant resultat om basen är liten. Det innebär en 

risk för att ett resultat inte uppvisar signifikans, trots att variabeln egentligen är av betydelse.  

Signifikanstest används för att urskilja vilka variabler som är relevanta att ta i beaktande. Då denna 

undersökning inte baseras på ett sannolikhetsurval bör signifikansen tolkas som sannolikheten för att 

man skulle se sambandet givet att det egentligen inte föreligger något samband mellan variablerna, 

istället för ett mått på säkerheten att generalisera resultatet till den faktiska populationen.80  

Samtliga variabler mäts på antingen en nominal (personalism, ledarskapsstruktur, dogmatiskt mål 

och militära medel) eller ordinal skalnivå (repression, policyresultat och sanktionernas mål). Variabler 

som mäts på en nominal skalnivå kan enbart delas upp utan inbördes ordning. De siffror som dessa 

variabler erhåller ska således enbart tolkas som en kategorisering av olika grupper. Variablerna 

repression, policyresultat och sanktionernas mål mäts istället på en ordinal skalnivå vilket innebär att 

det finns en inbördes ordning, men att skillnaden mellan olika skalsteg inte är identisk.81   

För att testa de olika hypoteserna kommer korrelations- och regressionsanalys att göras. Till en 

början kommer varje enskild variabel att analyseras var för sig, för att på så vis se vilka komponenter 

som kan vara intressanta att ta i beaktande. Efter att variablerna analyserats var för sig, kommer de 

variabler som har visat sig ha signifikant effekt att analyseras tillsammans i en multivariat 

regressionsanalys. Den multivariata analysen fokuserar således på de variabler som visar en 

signifikant effekt i den bivariata analysen. För att säkerställa att viktiga samband inte går förlorat har 

dock även en multivariat analys genomförts med samtliga av de fyra komponenterna (se not 121). 

Spearmans rangkorrelationsvärde kommer att användas, eftersom Pearsons korrelationskoefficient i 

första hand är anpassad för kvot- eller intervalldata. Spearmans rho varierar mellan 1 och -1, där 1 

                                                           
78 Esaisson et al. Metodpraktikan: Konsten att studera, samhälle, individ och marknad, 2007 s.393 
79 Olle Vejde, Hur man räknar statistik, 2005 s.145; Esaisson et al. Metodpraktikan: Konsten att studera, 
samhälle, individ och marknad, 2007 s.206 
80 Anders Sundell (2009): Guide: Regressionsanalys” Spssakuten.se hämtat 2016-05-06 
https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/  
81 Vejde, Hur man räknar statistik, 2005 s.18-20  

https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
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innebär fullständig positiv korrelation och -1 innebär att korrelationen är fullständigt negativ. Värdet 

0 innebär att det inte föreligger något samband alls mellan variablerna.82  

En regressionsanalys används för att analysera relationen mellan påverkansvariablerna och utfallet 

av sanktionerna. En klassisk regressionsanalys är bäst anpassad för analyser där den beroende 

variabeln mäts på en intervall- eller kvotskala. Vid en regressionsanalys där den beroende variabeln 

mäts på ordinal skalnivå, vilket är fallet i denna analys, behandlas den beroende variabeln som en 

kontinuerlig utfallsvariabel. Huruvida ordinaldata kan behandlas som en kontinuerlig utfallsvariabel 

är omdiskuterat. Vissa menar att det kan vara befogat och i praktiken är det vanligt att man gör det.83 

Ett alternativ till att använda en klassisk regressionsanalys är att göra om variabeln policyresultat till 

en dummyvariabel, där utfallet istället mäts som antingen misslyckat eller framgångsrikt och därefter 

göra en logistisk regression. I denna uppsats bedöms det senare alternativet vara mindre fördelaktigt 

eftersom man tappar möjligheten att se utfallet som ett spektrum där målen kan uppfyllas i mer eller 

mindre hög utsträckning. Det leder även till ökad svårighet att bedöma ett specifikt fall, eftersom 

tveksamheten kring när man kan betrakta ett utfall som lyckat blir mer framträdande i samband med 

att bedömningen blir mer kategorisk.   

Trots att det finns vissa metodologiska begränsningar för analysen bedöms underlaget kunna ge 

betydande indikationer om relationen mellan regimtyp och sanktionernas utfall.  

Definitioner, operationaliseringar och kategoriseringar 
I föregående avsnitt presenterades de variabler och hypoteser som ligger till grund för analysen. I 

följande del kommer definitioner och operationaliseringar av variablerna av intresse och andra 

väsentliga begrepp att presenteras.  

Den beroende variabeln policyresultat 

Utifrån ett sändarperspektiv kan en sanktion sägas vara framgångsrik om målstaten förändrar sitt 

politiska beteende i önskad riktning. Men exakt hur bör en lyckad sanktion definieras? Kan 

sanktionen anses ha lett till framgång om målstaten går med på vissa krav men inte andra? Hur vet vi 

att sanktionerna överhuvudtaget påverkat resultatet och hur stor inverkan har de i så fall har haft?  

I Economic Sanctions Reconsidered definieras den beroende variabeln som success. Sanktionernas 

framgång bedöms genom att multiplicera två variabler;  

(i) policyresultat  

(ii) sanktionernas inverkan 

Båda variablerna mäts på en skala mellan 1 och 4, där 1 betyder ingen eftergift/negativ inverkan och 

4 betyder full eftergift/stor inverkan. Success är en dikotom variabel där sanktionerna bedöms som 

lyckade om utfallet mäts 9 eller mer efter att ha multiplicerat de två variablerna (på en skala mellan 1 

och 16).84 För att ett fall ska kunna klassificeras som lyckat enligt denna modell krävs alltså att 

sanktionerna åtminstone bedöms ha haft viss inverkan på resultatet och att stora delar eller samtliga 

krav ha uppfyllts.  

                                                           
82 Esaisson et al. Metodpraktikan: Konsten att studera, samhälle, individ och marknad, 2007 s.418; Vejde, Hur 
man räknar statistik, 2005 s.113, 115 
83 Anders Sundell (2009): Guide: Regressionsanalys” Spssakuten.se hämtat 2016-05-09 
https://spssakuten.wordpress.com/2010/03/14/lasarfraga-ordinalskalor-som-beroende-variabel/  
84 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.49-52 

https://spssakuten.wordpress.com/2010/03/14/lasarfraga-ordinalskalor-som-beroende-variabel/
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Detta mått på framgång är inte helt oproblematisk eftersom graden av framgång kräver att 

sanktionerna också bedöms haft viss inverkan på utfallet. Genom denna typ av kategorisering 

filtrerar man på så vis bort fall där målstaten visserligen kan ha gjort full eftergift, men där 

sanktionerna som sådana inte bedöms ha haft någon inverkan på resultatet. Resonemanget tangerar 

ett tautologiskt inslag eftersom graden av framgång (effekten av ekonomiska sanktioner) kräver att 

sanktionerna har haft inverkan, det vill säga effekt på resultatet. Det innebär att sanktionernas effekt 

påverkar variabeln sanktionernas inverkan som tillsammans med policyresultat bygger den beroende 

variabeln success. Bedömningen av effekten av ekonomiska sanktioner blir således problematisk 

eftersom framgångsrika eller lyckade fall (där sanktionerna har effekt på utfallet) kräver att 

sanktionerna har haft inverkan på resultatet (indirekt effekt på den oberoende variabeln).   

För att undgå denna problematik kommer policyresultat istället att användas som beroende variabel. 

Policyresultat definieras som graden av eftergift sett till hur väl målstaten efterföljt sändarstatens 

krav. Bedömning av sanktionernas utfall, mätt i graden av eftergift, kommer att baseras på de 

kodningar som görs i Economic Sanctions Reconsidered. Som anges ovan mäts policyresultat på en 

skala mellan 1 och 4 enligt följande definition; 85  

1) Misslyckat utfall 

2) Oklart men möjligt positivt utfall 

3) Positivt utfall där delar av målen uppfyllts 

4) Lyckat utfall där samtliga eller nästan samtliga mål uppfyllts 

Detta mått är dock inte heller helt oproblematiskt eftersom resultatet av ekonomiska sanktioner bör 

förstås som en kedja av händelser där sanktioner i vissa fall bara är en komponent bland flera andra 

aktioner. Det har inom forskningen särskilt diskuterats att militära medel är en mer trolig förklaring 

till att en stat gör eftergifter.86 För att till viss del undkomma problematiken kring osäkerhet om 

militära medel som konkurrerande förklaring, kommer denna variabel att adderas som en 

kontrollvariabel. Det utesluter visserligen inte möjligheten att även andra faktorer kan ha spelat in, 

exempelvis diplomati, men det ger ändock analysen ett starkare förklaringsvärde.  

Databasen som ligger till grund för studien baseras på data från Economic Sanctions Reconsidered, 

där samtliga fall som varit riktade mot diktaturer under en specifik tidsperiod ingår i analysen.87 

Databasen består totalt av 95 fall av implementerade sanktioner under en period mellan 1972-2000. 

Dock implementerades inga sanktioner mot diktaturer år 2000 vilket innebär att avgränsningen i 

praktiken är år 1999. Den valda tidsperioden beror dels på att Freedom House index för civila och 

politiska rättigheter används för att bedöma diktaturens grad av repression, där data finns att tillgå 

fr.o.m. 1972.88 Vidare används databasen i Economic Sanctions Reconsidered för variabeln 

policyresultat och kontrollvariablerna militära aktioner och sanktionernas mål där observationerna är 

kodade fram till år 2000.89 Tidsavgränsningarna beror således delvis på att det av rent praktiska skäl 

är fördelaktigt att använda sekundärdata i den mån som möjligheten finns. Det bygger även på 

kvalitetsmässiga skäl där ett komplement av egenkodade fall riskerar att bedömas på ett annorlunda 

                                                           
85 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.49-50 
86 Se exempelvis Pape, Why Economic Sanctions Do not Work, 1997 s.97 
87 Samtliga fall refererar till samtliga ekonomiska sanktioner enligt definitionen att sanktionerna riktas mot 
stater och där sanktionernas är att påverka en annan stats politiska beteende. Det innebär att sanktioner där 
målet är av rent ekonomisk karaktär, exempelvis olika typer av handelskonflikter inte finns med i databasen. Se 
Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.3-4 
88 Freedom House, Freedom in the World (databas) URL: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-
world   
89 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.20-33 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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sätt än de övriga observationerna. Genom att använda samma kodning undviks således risk för en 

viss typ av snedfördelning i sanktionernas utfall från år 2000 och framåt. Det är också fördelaktigt att 

det har hunnit gå ett antal år efter att sanktionerna har implementerats för att kunna bedöma såväl 

sanktionernas utfall som regimens karaktär.  

Samtliga variabler som används i analysen presenteras i medföljande bilaga. Bedömningar gällande 

grad av repression, ledarskapsstruktur, dogmatiskt mål och till viss del även personalism har gjorts 

utifrån regimens karaktär under den period då sanktionerna startade. För att kunna fånga 

personalismen har dock hänsyn tagits till ett längre tidsspann. Bedömningen har således baserats 

både på ledarskapets karaktär under den period då sanktionerna implementerades, men hänsyn har 

även tagits till ledarens karaktär under den totala regeringsperioden.  

 

Regimtyp 

Det finns studier som diskuterar hur utfallet av ekonomiska sanktioner påverkar olika typer av 

regimer, men där man ofta behandlar regimtyp som en dikotomi där man endast separerar 

demokratier och diktaturer från varandra.90  

Ett annat sätt är att särskilja totalitära stater och diktaturer med en högre grad av öppenhet. Som 

tidigare nämnts, klassificeras tre olika regimtyper i Economic Sanctions Reconsidered; demokratier, 

anokratier och autokratier.91 Dessa tre regimtyper kategoriseras utifrån ett index som Gurr och 

Jaeger har konstruerat. I korta drag innebär detta index att stater kategoriseras utifrån graden av 

auktoritära och demokratiska inslag där utgångspunkten är de institutionella egenskaper regimen 

har. Man tar fem olika dimensioner i beaktning: 

”1) the influence relations between superordinate and subordinate strata; 2) the degree of inequality between 

the strata 3) the institutional relationship among superordinates 4) the competitiviness of recruitment to 

subordinate positions; and 5) the political legitimacy whether personal, substantive or procedural”92 

I skapandet av detta regimindex subtraherar Gurr och Jaeger statens autokratiska ”poäng” från dess 

demokratiska värden vilket ger en skala som varierar från -10 (mest autokratisk) till +10 (mest 

demokratiskt).93 

Ett stort problem med operationaliseringen av regimtyper i Economic Sanctions Reconsidered är att 

det inte på något tydligt sätt framgår vilka gränsvärden som används. Det är svårt att tyda vad som 

krävs för att en stat exempelvis ska räknas som en autokrati istället för anokrati, vilket leder till en 

reliabilitetsproblematik.  

I denna uppsats undersöks om vissa typer av diktaturer är mer eftergiftsbenägna än andra när de 

utsätts för ekonomiska sanktioner. Analysen tar sin utgångspunkt i att studera om det finns andra 

variabler av intresse för att differentiera olika typer av diktaturer från varandra som tidigare spelat 

en obefintlig eller marginell roll i studier om ekonomiska sanktioner. I sin tur syftar det till att skapa 

en regimkategorisering som är direkt anpassad för att förstå regimtypens betydelse för effektiviteten 

av ekonomiska sanktioner.  

                                                           
90 Se exempelvis Allen, The Domestic Political Costs of Economic Sanctions, 2008; Allen, The Determinants of 
Economic Sanctions Success and Failure, 2005; Haass, Sanctioning Madness, 1997 
91 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61 
92 Gurr & Jeager, Tracking democracy’s third Wave with the Polity III data, 1995 s.470 beskrivs i Hufbauer et al., 
Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61  
93 Ibid. s.61 
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För att göra det kommer de fyra variablerna graden av repression, ledarskapsstruktur, personalism 

och dogmatiskt mål att granskas utifrån om de har en betydande inverkan på sanktionernas 

effektivitet.  

Eftersom denna studie är begränsad till att endast analysera diktaturer krävs till en första början en 

distinktion mellan demokratier och diktaturer, för att sedan fördjupa resonemanget om andra typer 

av egenskaper som diktaturerna kan besitta. För att göra det kommer bedömningen i Economic 

Sanctions Reconsidered (och indirekt Gurr och Jaegers index) att användas, där samtliga fall där 

målstaten klassificeras som en demokrati exkluderas medan både autokratier och anokratier 

inkluderas.  

 

Repression 

Repression definieras som graden av förtryck och inskränkning av frihet i samhället. Denna variabel 

mäts som graden av politiska och civila rättigheter och är på sätt och vis lik en traditionell 

kategorisering av regimtyper. De flesta kategoriseringar av regimtyper behandlar graden av 

repression (eller graden av frihet som är andra sidan av myntet) antingen direkt eller indirekt.  

Variabeln kommer att mätas genom att addera två olika mått från Freedom House; Political Rights 

och Civil Liberty Index.94 Index för politiska rättigheter mäter graden av frihet i valprocessen, politisk 

pluralism, politisk delaktighet och statens funktionalitet. Index för civila rättigheter mäter istället 

graden av yttrandefrihet, religionsfrihet och mötes- och föreningsfrihet. Båda indexen mäts på en 

skala mellan 1 och 7, där 1 betyder mest fritt och 7 betyder minst fritt. Graden av repression mäts 

genom att addera dessa två index och dividera med 2 vilket i slutändan ger en skala mellan 1 och 7, 

där 1 lägst och 7 högst grad av repression. Freedom House använder själva denna metod för att mäta 

Freedom in the world. 95  

Anledningen till att index från Freedom House används istället för Gurr and Jaeger’s index Polity IV är 

att Polity IV inkluderar flera andra aspekter som inte direkt rör graden av repression enligt den 

definition som används i denna studie.  

Gurr och Jaeger analyserar institutionella relationer mellan ”superordinates”, ojämlikhet mellan olika 

politiska aktörer och rekrytering till olika politiska positioner. 96 Dessa faktorer är mycket viktiga att ta 

i beaktning för att bedöma en stats mått av auktoritära eller demokratiska egenskaper. I denna 

studie är dock de auktoritära egenskaperna en förutsättning eftersom studien är begränsad till att 

omfatta olika typer av diktaturer. Repression är således en variabel som används för att differentiera 

olika typer av diktaturer beroende på hur man utövar makt över befolkningen och i vilken grad 

civilbefolkningen har möjlighet att påverka sitt eget liv och den samhälleliga utvecklingen. Freedom 

House bedöms fånga dessa aspekter på ett bra sätt eftersom perspektivet fokuserar på 

civilbefolkningens möjlighet att leva ett fritt liv och möjlighet till politisk påverkan.  

En viktig sak att framhålla är att de två indexen Civil Liberty och Political Rights samvarierar i hög grad 

med varandra. Trots denna samvariation kommer båda dessa index att användas eftersom de faktiskt 

                                                           
94 Freedom House, Freedom in the World (databas) URL: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-
world 
95 Freedom House, Earth Trends, Civil liberty index & Political Rights, source/technical notes; 
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2016/methodology 
96 Gurr & Jeager, Tracking democracy’s third Wave with the Polity III data, 1995 s.470 beskrivs i Hufbauer et al., 
Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2016/methodology
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mäter olika faktorer som berör graden av repression (kontra graden av frihet). För att få en bred bild 

av hur diktaturerna utövar sin makt gentemot civilbefolkningen bör både politiska och civila 

rättigheter beaktas.   

 

Ledarskapsstruktur  

Vissa typer av regimer eller ledarskapsstrukturer påverkar regimens stabilitet och 

överlevnadsförmåga.97 Hypotesen bygger på att en regim som är stabil med liten risk att sönderfalla 

är mindre benägen att göra eftergifter vid trycket från ekonomiska sanktioner och vice versa. 

Ledarskapsstruktur berör styrets uppbyggnad och vilka ämbeten som innehar den exekutiva makten. 

Här särskiljs tre olika ledarskapsstrukturer; militär ledarskapsstruktur, ärvd ledarskapsstruktur och 

konkurrensbetonad ledarskapsstruktur. 

(1) Militär ledarskapsstruktur. Definieras som en diktatur där militären innehar den politiska makten. 

Denna typ av styren är ofta kortvariga och instabila. Det beror på att det primära målet inte är att 

bibehålla politisk makt utan att bevara militärens autonoma roll, hierarki och enighet. Vid interna 

konflikter är denna typ av styre mer trolig att dra sig tillbaka från den politiska makten i syfte att 

upprätthålla militärens roll än att under alla omständigheter försöka bibehålla den politiska 

makten.98 Det finns många exempel på denna typ av styren genom den moderna historien. I bland 

annat Sydamerika har det funnits ett antal olika militära styren som dessutom varit mål för 

ekonomiska sanktioner, exempelvis Chile under Pinochet och Uruguay under Demicheli. 

(2)  Ärvd ledarskapsstruktur. Definieras som ett styre där ledaren via någon form av 

successionsordning har ärvt sin position. Det kan exempelvis vara en monarki men även andra typer 

av styren där diktatorn har ärvt sin position och således inte på egna meriter erhållit en ledande 

position. Till skillnad från den definition som Hadenius och Teorell använder i Pathways from 

Authoritarianism (2007) inkluderas här fall där makten överförts från far till son, även om det inte är 

nedskrivet i en officiell konstitution.99 Det beror på att fokus ligger just på ärftligheten, där det 

hypotetiskt sett är troligt att ledarskapet särskiljer sig genom att det inte finns en konkurrens om 

ledarskapet, eftersom positionen från början är given, till skillnad från exempelvis den 

konkurrrensbetonade ledarskapsstrukturen. Ett exempel på denna typ av styre är Nordkorea med 

Kim Jong-Il som ärvt positionen från sin far.  

(3) Konkurrensbetonad ledarskapsstruktur. Den konkurrensbetonade ledarskapsstrukturen är en 

heterogen grupp av stater som inkluderar tre breda subgrupper; icke-partistater, enpartistater och 

flerpartistater. Det som karaktäriserar denna grupp är att ledarskapet styrs av politiska aktörer (ej 

militära) och där det finns viss konkurrens om ledarskapet. Konkurrensen kan antingen vara mellan 

olika partier eller mellan olika ledande aktörer.  

  

Personalism 

Den tredje variabeln som ingår i analysen är förekomsten av en stark personalistisk ledare och kallas 

här för personalism. Personalism definieras som ett styre där en enskild ledare påverkar de politiska 

                                                           
97 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004; Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 
98 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.8-9, 19 ; Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 
s.150 
99 Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.146 
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besluten i mycket hög utsträckning och där varken andra politiska aktörer eller militären har 

oberoende beslutsfattande makt från ledaren.100   

Det är inte helt enkelt att bedöma om en regim bör klassificeras som personalistisk eller ej. Det beror 

på att det inom samtliga regimer alltid finns en politisk eller makthavande elit och det är ofta svårt 

att bedöma i vilken utsträckning de har oberoende möjlighet att påverka politiska beslut. Hadenius 

och Teorell bedömer personalism utifrån hur länge en diktator sitter vid makten och ett långvarigt 

styre indikerar att ledare har stort eget inflytande över politiken.101 Detta kommer att användas som 

en riktlinje för att klassificera personalism. Dock kan personalistiska ledare även förekomma vid 

kortvariga styren vilket medför att bedömningen inte uteslutande beror på ledarskapets 

långvarighet. Centralt är att ledaren har en uttalat framträdande roll med stort eget inflytande över 

politiken. 102 Ledaren innehar företrädesvis, men inte nödvändigtvis, ledarskapspositionen under en 

lång tid totalt sett.   

En personalistisk ledare kan vara såväl en monark, inneha ett ärvt ledarskap eller leda ett politiskt 

parti. Några exempel på regimer med personalistiska ledare i denna uppsats är Syrien under Hafez al-

Assad, Uganda under Idi Amin och Chile under Augusto Pinochet.  

Denna variabel kommer i analysen att mätas som en dikotom variabel där diktaturer med en 

personalistisk ledare klassificeras med siffran 1 och övriga med siffran 0. Det kan diskuteras huruvida 

denna variabel bör bedömas som en dikotom variabel eller om man snarare bör se det som en 

gradskala. Hadenius och Teorell menar exempelvis att regimledare har mer eller mindre av 

personalistiska drag vilket är en befogad synpunkt.103 Det är svårt att hävda att det finns en exakt 

gräns mellan det personalistiska ledarskapet kontra det icke-personalistiska. Snarare kan vissa ledare 

ha en mycket stark personalism medan det är mindre framträdande eller obefintligt hos andra. För 

denna studie bedöms det dock inte vara möjligt att göra en kategorisering utifrån en gradskala 

eftersom det är ett alltför omfattande arbete för studiens omfång. Bedömningen av personalism 

kommer således utgöra en snävare bedömning där ledare med stark personalism räknas som en 

kategori.  

 

Dogmatiskt mål 

Den sista variabeln som granskas är huruvida staten styrs av ett dogmatiskt mål eller ej. Ett 

dogmatiskt mål kan ha exempelvis en religiös eller politisk grund där målet kännetecknas av en 

politisk eller religiös sanning som är oförenlig med andra synsätt.  

I tidigare studier har det funnits problem när man definierat totalitära stater eftersom definitionen 

varit så pass snäv att få stater faktiskt fallit under denna kategorisering.104 För att denna problematik 

inte ska uppstå med variabeln dogmatiskt mål kommer denna variabel inte enbart inkludera 

dogmatiska ideologier utan även fall där mycket starkt drivande politiska målsättningar ingår. I den 

dogmatiska ideologin inräknas exempelvis regimer som drivs av en tro att vissa etniska grupper eller 

religiösa grupper har större rättigheter än andra. Centralt är att målet har en så pass stark drivkraft 

att staten har som central politik att uppfylla dessa mål och att man är beredd att göra stora 

övertramp på mänskliga rättigheter för att uppnå detta mål. Det innebär att exempelvis Afghanistan 

                                                           
100 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.5-6 
101 Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.149 
102 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.5-6 
103 Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s.145 
104 Ibid. s.144 
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under Talibanregimen eller Kambodja under kommunistiskt styre inräknas. Även andra länder som 

Rwanda och Albanien under 1990-talet som inte hade en lika tydlig ideologi eller religiös koppling, 

men där målet var så starkt drivande att det till och med resulterade i folkmord inräknas.  

Enligt hypotesen påverkar ett dogmatiskt mål ofta statens relationer till andra stater med annan 

uppfattning negativt, eftersom motstridiga uppfattningar försvårar samarbete från båda håll. Vidare 

förutsätts här att stora delar av politiken genomsyras av det aktuella målet.  

 

Kontrollvariabler; sanktioners mål och förekomst av militära medel 

Sanktioners mål delas in i fem olika kategorier; (1) anspråkslösa mål, (2) regimskifte/demokratisering, 

(3) störa militära aktioner men inte större krig (4) förstöra militär potential inklusive större krig och 

(5) krav som innebär andra omfattande politiska förändringar hos målstaten, inklusive krav på 

överlämnande av territorium. 105  

Anspråkslösa mål definieras som mål där kravet inte hotar ledarens makt eller militära potential. 

Regimskifte och/eller demokratisering inkluderar situationer där sändaren ställer krav på 

demokratisering och exempelvis krav på fria och rättvisa val. Denna typ av mål har framförallt riktats 

mot afrikanska länder och användes frekvent efter kalla krigets slut. Den tredje kategorin, störa 

militära aktioner men inte större krig, definieras som en situation där sändaren försöker avbryta en 

militär konflikt som den själv inte deltar i. Den fjärde kategorin refererar till fall där sändaren försöker 

inskränka målstatens militära kapacitet. Ett exempel på denna typ av krav är sanktioner som riktades 

mot Iran i syfte att tvinga dem att lägga ner sitt program för att konstruera massförstörelsevapen. 

Den femte kategorin definieras som omfattande mål som inte passar i någon av de övriga 

kategorierna. Det kan exempelvis vara sanktioner för att avbryta målstatens relation med annan stat 

eller överlämnande av territorium.106  

Ekonomiska sanktioner används ofta i kombination med andra utrikespolitiska medel. Framförallt 

förekomsten av eller hot om militära medel har framhållits som en viktig konkurrerande förklaring till 

varför stater går med på de krav som ställs i samband med implementering av ekonomiska 

sanktioner. Vissa menar att militära medel är en betydligt mer trolig förklaring till att en stat går med 

på sändarens krav än vad de ekonomiska sanktionerna är.107 Det är således inte helt enkelt att avgöra 

huruvida sanktionerna de facto har haft en betydande inverkan på utfallet. Det innebär en risk att 

man ser ett samband mellan två variabler, men där den egentliga påverkansfaktorn är hot om eller 

förekomsten av militära medel. För att kontrollera ett spuriöst samband kommer militära medel 

därför att adderas som en kontrollvariabel. 

Militära medel definieras som situationer där antingen kvasi-militära operationer eller faktiska 

militära aktioner har förekommit och mäts som en dikotom variabel. Kvasi-militära operationer 

innebär att man använt hot om militära medel exempelvis genom att placera trupper på strategiska 

områden utanför målstatens territorium. Faktiska militära aktioner innebär helt enkelt att man i 

kombination med de ekonomiska sanktionerna även har använt militära medel för att tvinga 

                                                           
105 Kategoriseringen och bedömningen återfinns i Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.52-
53. Kategorinamnen har översatts till svenska. De ursprungliga namnen är lyder följande; (1) change target 
country policies in relatively modest and limited way, (2) change the target country’s regime (3) disrupting 
military adventure (4) imparing the target country’s military potential (5) change target country in other major 
way.  
106 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.66-72, 75-88 
107 Pape, Why Economic Sanctions Do Not Work, 1997 s.97 
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målstaten till eftergifter. Exempel på fall där faktiska militära medel har använts är Panama (1987), 

Irak (1990) och Haiti (1991). 108 

Data om militära medel baseras på information från Economic Sanctions Reconsidered, mer specifikt 

variabeln companion policies som kodar förekomsten av covert action, quasi-military operation och 

regular military operation.109 I denna studie ingår militära medel som en kategori där såväl kvasi-

militära som faktiskt militära operationer ingår. Det beror på att just förekomsten av militära medel 

har diskuterats kraftigt försämra trovärdigheten och förklaringsgraden i analysen av de ekonomiska 

sanktionernas utfall.110  

Resultat 
Hypotes I. Repression har en negativ effekt på målstatens benägenhet att göra eftergifter när de 

utsätts för ekonomiska sanktioner. 

Tidigare forskning har givit indikationer på att repression har en inverkan på statens benägenhet att 

göra eftergifter. Repression förväntas ha betydelse eftersom stater med en hög grad av repression 

minskar civilbefolkningens möjlighet till politiska påtryckningar vilket leder till att den indirekta 

effekten av ekonomiska sanktioner blir marginell eller obefintlig. 111 Diktaturregimen behöver 

dessutom inte ta hänsyn till hur civilbefolkningen påverkas i samma utsträckning som en stat med 

lägre grad av repression.112  

En diktatur har per definition en viss grad av repression, vilket medför att de studier som visar att 

diktaturer har lägre eftergiftsbenägenhet än demokratier indirekt tar hänsyn till att graden av 

repression har betydelse för utfallet. Graden av repression har däremot inte analyserats som en 

enskild variabel, vilket medför att det saknas analyser som visar explicit på om just repression har en 

betydande effekt för utfallet av ekonomiska sanktioner eller om det finns andra faktorer som är av 

större betydelse.  

Analyseras repression enskilt kan man se att det finns ett samband mellan repression och utfallet av 

ekonomiska sanktioner. Bivariata analyser mellan repression och policyresultat visar att det finns ett 

signifikant negativt samband mellan graden av repression och utfallet av ekonomiska sanktioner (se 

tabell 1 och 2). Sambandet är relativt svagt men ändock signifikant vilket tyder på att repression har 

en betydande effekt för utfallet. Om graden av repression ökar så minskar policyresultat, det vill säga 

att en mindre andel av kraven uppfylls av målstaten. Graden av repression tycks således vara en 

intressant variabel att ta i beaktande vid analys av regimtypens betydelse för utfallet av ekonomiska 

sanktioner. 

Tabell 1. Korrelation – repression och policyresultat 

 Repression 

Spearman's rho Policyresultat 

Korrelationskoefficient -,206* 

Sig. (ensidig) ,022 

N 95 

*. Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå (ensidig). 

 

                                                           
108 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.56 
109 Ibid. 
110 Pape, Why Economic Sanctions Do Not Work, 1997 s.97 
111 Allen, The Determinants of Economic Sanctions Success and Failure, 2005 s.133 
112 Haass, Sanctioning Madness, 1997; Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.4 
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Tabell 2. Regression - oberoende variabel: repressiona 

Modell 2 

Repression 

Ostandardiserade koefficienter  Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. 

B Standardfel Beta 

1 
(Intercept) 3,796 ,603  6,297 ,000 

Repression -,210 ,103 -,208 -2,051 ,043 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 

Hypotes II. Ledarskapsstrukturer påverkar regimens känslighet för ekonomisk påtryckning, vilket i sin 

tur påverkar statens eftergiftsbenägenhet vid trycket från sanktioner. 

Geddes och Hadenius och Teorell visar att vissa typer av regimer har lättare att falla sönder än andra 

och att vissa regimer har större möjlighet att efter ett sönderfall utvecklas till en demokrati.113 Mot 

bakgrund av att vissa regimtyper bedöms vara mer stabila än andra testas här en hypotes om att 

vissa typer av ledarskapsstrukturer är mer benägna att göra eftergifter när de utsätts för ekonomiska 

sanktioner. 

Analys över ledarskapsstrukturernas betydelse för utfallet av ekonomiska sanktioner indikerar dock 

att ledarskapsstruktur, kategoriserat som ärvd ledarskapsstruktur, konkurrensbaserad 

ledarskapsstruktur och militär ledarskapsstruktur, inte har en signifikant effekt på statens 

eftergiftsbenägenhet. Ledarskapsstrukturerna mäts på en nominal skalnivå och har av den 

anledningen gjorts om till tre separata dummyvariabler i regressionsanalysen i tabell 3. 

Ledarskapsstrukturerna tycks dock inte ha en signifikant effekt på policyresultat. 

Tabell 3. Regression - oberoende variabel: Ledarskapsstruktur indelad i tre dummyvariabler: 

Konkurrensbetonad, ärvd och militär (intercept) ledarskapsstruktura 

Modell 3 

Ledarskapsstruktur 

Ostandardiserade koefficienter Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. 

B Standardfel Beta 

1 

(Intercept) 2,733 ,194  14,083 ,000 

Konkurrensbetonad 

ledarskapsstruktur 
-,287 ,241 -,132 -1,193 ,236 

Ärvd ledarskapsstruktur ,267 ,446 ,066 ,598 ,552 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 

Det kan dock finnas anledning att tro att just militär ledarskapsstruktur spelar en särskild roll 

eftersom såväl Geddes som Hadenius och Teorell menar att en militär ledarskapsstruktur är mindre 

stabil och därmed lättare faller sönder än andra regimer.114 Trots att resultatet tyder på att 

ledarskapsstruktur inte är av nämnvärd betydelse har militär ledarskapsstruktur i tabell 4 och 5 även 

analyserats enskilt för att säkerställa att ett betydande samband inte går förlorat. Återigen visar dock 

resultatet att det inte finns något signifikant samband mellan militär ledarskapsstruktur och utfallet 

av ekonomiska sanktioner. 

                                                           
113 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004; Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 
114 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.19; Hadenius & Teorell, Pathways from Authoritarianism, 2007 s. 
150 
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Tabell 4. Korrelation – Militär ledarskapsstruktur och policyresultat 

 Militär 

ledarskapsstruktur 

Spearman's rho Policyresultat 

Korrelationskoefficient ,101 

Sig. (ensidig) ,168 

N 93 

 

Tabell 5. Regression - oberoende variabel: militär ledarskapsstruktura 

Modell 5 

Militär ledarskapsstruktur 

Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

t Sig. 

B Standardfel Beta 

1 
(Intercept) 2,508 ,134  18,655 ,000 

Militär ledarskapsstruktur ,225 ,237 ,099 ,952 ,343 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 
Ledarskapsstruktur, utifrån den kategorisering som här används, tycks således inte ha en signifikant 

påverkan på en regims benägenhet att göra eftergifter vid trycket från ekonomiska sanktioner. 

Statens ledarskapsstruktur kommer således inte att inkluderas framöver i studiens kommande 

analyser, eftersom det inte finns tillräcklig grund för att tro att ledarskapsstruktur är intressant att 

titta på i syfte att förstå regimtypens påverkan på policyresultat.   

Att olika ledarskapsstrukturer inte verkar påverka statens eftergiftsbenägenhet betyder dock inte att 

ekonomiska sanktioner nödvändigtvis påverkar ledarskapet på samma sätt. Det är möjligt att även 

om utfallet inte skiljer sig i någon signifikant utsträckning så kan orsakssambandet se olika ut. Det vill 

säga att olika faktorer spelar olika stor roll beroende på ledarskapsstrukturen. Något som en 

djuplodande kvalitativ analys kan ge mer kunskap om.  

 

Hypotes III. Stater som styrs av en personalistisk ledare har större benägenhet att göra eftergifter. 

Oavsett ledarskapsstruktur kan en stat ledas av en personalistisk ledare. Det innebär att den enskilde 

ledaren har mycket stark egen påverkan på politiska beslut där andra politiska eller militära aktörer 

inte har möjlighet till oberoende politisk påverkan från den enskilde ledaren.115   

Trots att personalistiska ledare har mycket stort eget inflytande över politiken är de beroende av att 

ha stöd från en mindre grupp anhängare. Enligt hypotesen, som kopplas till Geddes forskning inom 

regimförändringar, är stödet för ledaren i hög grad beroende av att denne kan förmedla politiska och 

ekonomiska fördelar till sina anhängare. En personalistisk ledare bör således ha svårare att stå emot 

trycket av ekonomiska sanktioner eftersom ledarens möjlighet att bibehålla makten bygger på att 

denne kan leverera ekonomiska fördelar till sina anhängare. Kan ledaren inte längre göra det tappar 

ledaren stöd och riskerar att i sin tur misslyckas med att upprätthålla sin maktposition. Samtidigt är 

de starkt benägna att hålla sig fast vid makten och konflikter om ledarskapet slutar ofta i blodiga 

uppgörelser.116 

                                                           
115 Geddes, Authoritarian Breakdown, 2004 s.5-6 
116 Ibid. s.6 
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Resultatet visar att det finns ett signifikant samband mellan personalism och policyresultat. Dock 

visar resultatet att sambandet är negativt vilket innebär att eftergiftsbenägenheten snarare är lägre 

bland personalistiska ledare (se tabell 6 och 7).  

 

Tabell 6. Korrelation – Personalism och policyresultat 

 Personalism 

Spearman's rho Policyresultat 

Korrelationskoefficient -,267** 

Sig. (ensidig) ,004 

N 95 

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (ensidig). 
 
 

Tabell 7. Regression - oberoende variabel: personalisma 

Modell 7 

Personalism 

Ostandardiserade koefficienter Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. 

B Standardfel Beta 

1 
(Intercept) 2,818 ,138  20,393 ,000 

Personalism -,568 ,213 -,267 -2,668 ,009 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 
Det innebär att det finns anledning att tro att personalism har en effekt på regimens 

eftergiftsbenägenhet, däremot håller inte den förklaring som ligger till grund för hypotesen. En 

möjlig förklaring till det negativa sambandet är att ledaren har stora möjligheter att undgå de 

negativa effekterna genom att rikta om ekonomiska kostnader till civilsamhället. Sanktioner påverkar 

således inte ledaren eller dess anhängare i någon betydande utsträckning vilket gör att kostnaden 

inte är tillräckligt stor för att det ska vara värt eftergifter.117 En annan förklaring kan vara att 

personalistiska ledare är mindre beroende av ekonomisk välfärd än man tidigare har trott. För att 

styrka sambandet mellan personalism och utfallet av ekonomiska sanktioner behövs dock mer 

djuplodande analyser. Orsakssambandet får därför ses som en hypotes eller spekulation som 

behöver styrkas i vidare studier.  

Det finns alltså skäl att tro att personalism är en betydande variabel. Som tidigare diskuterats är dock 

variabeln personalism i många fall en svår variabel att bedöma eftersom det sällan framgår tydligt 

hur stort inflytande den enskilda ledaren har över politiska beslut. Dessa svårigheter bör man ha med 

sig, men utifrån den definition som här används indikerar resultatet på att personalism är av 

betydelse. 

 

Hypotes IV.  En stat med ett dogmatiskt mål, exempelvis en politisk eller religiös övertygelse, har 

mindre benägenhet att göra eftergifter än stater utan denna typ av mål. 

Enligt den fjärde hypotesen är stater med dogmatiska mål mindre eftergiftsbenägna för att det 

dogmatiska målet påverkar uppfattningen om kostnaden för eftergift i förhållande till kostnaden för 

sanktionerna. Därutöver kan det även finnas ett samband att denna typ av stat tenderar att ha en 

                                                           
117 Denna hypotes bygger bland annat på diskussioner i Haass, Sanctioning Madness, 1997 s.79-80 
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sämre relation till sändarstaten till följd av skilda åsikter kring det dogmatiska målet vilket i sin tur 

också påverkar eftergiften negativt. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förekomsten av ett dogmatiskt mål visar sig ha ett betydande samband med statens benägenhet att 

gå med på de krav som ställs i samband med ekonomiska sanktioner (se tabell 9 och 10). I tabell 8 ser 

man att bland de stater med ett dogmatiskt mål bedöms ca 40 % helt ha misslyckats med att 

påtvinga politisk förändring jämfört med endast ca 2 % bland stater som inte drivs av ett dogmatiskt 

mål. Vice versa är andelen lyckade utfall där samtliga eller nästan samtliga mål uppfyllts betydligt 

större bland stater som inte bedöms ha ett dogmatiskt mål. 

Analyserar man dogmatiskt mål utifrån en bivariat regressionsanalys ser man tydligt att förekomsten 

av ett dogmatiskt mål har en signifikant negativ effekt på policyresultatet (se tabell 10). Det tyder på 

att en stat med ett dogmatiskt mål är betydligt mindre eftergiftsbenägen än en stat som inte har det. 

                                                           
118 Denna hypotes bygger dels på att vissa mål bedöms vara fundamentalt annorlunda att ekonomiska 
sanktioner inte kan bringa en så stor kostnad att den överväger kostnaden för efterlevnad. Det bygger också på 
att relationerna mellan sändarstaten och målstaten visat sig ha betydelse för målstatens eftergiftsbenägenhet. 
Se Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.159, 163-164 

Tabell 8. Korstabell – Dogmatiskt mål och policyresultat  

 Dogmatiskt mål Total 

,00 1,00 

Policyresultat 

Misslyckat utfall 
Antal 1 15 16 

% 2% 40% 17% 

Oklart, möjligt positivt 

utfall 

Antal 24 9 33 

% 42% 24% 35% 

Positivt utfall, vissa 

mål har uppnåtts  

Antal 12 9 21 

% 21 % 24% 22% 

Lyckat utfall 
Antal 20 5 25 

% 35% 13% 26% 

Total 
Antal 57 38 95 

% 100% 100% 100% 

Tabell 9. Korrelation – Dogmatiskt mål och policyresultat 

 Dogmatiskt mål 

Spearman's rho Policyresultat 

Korrelationskoefficient -,362** 

Sig. (ensidig) ,000 

N 95 
 

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (ensidig). 
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Det kan i mångt och mycket anses vara en självklarhet att en stat med en mycket stark övertygelse 

om en viss ideologi, religiös tro eller annan typ av dogmatiskt mål kommer att vara mindre benägen 

att göra eftergifter på grund av ekonomiskt tryck utifrån, särskilt om kraven på förändring är i direkt 

motsats till det dogmatiska målet. Trots det har denna variabel förbisetts i studiet av ekonomiska 

sanktioner. I de fall regimtyp har förekommit som variabel har man snarare valt att fokusera på 

institutionella skillnader eller graden av civila och politiska rättigheter. Denna analys visar dock att 

stater med dogmatiska mål är betydligt mindre eftergiftsbenägna än stater som inte drivs av denna 

typ av mål.  

Hur kommer det sig då att det är så tunt med analyser kring dogmatiskt mål som enskild variabel?  

En möjlig orsak är att det förutsatts att det föreligger ett starkt samband mellan variabeln dogmatiskt 

mål och graden av repression och att det är graden av civila och politiska rättigheter som är den 

faktiska påverkansvariabeln. Denna aspekt fångas i så fall indirekt upp genom graden av repression 

men har inte någon enskilt avgörande effekt. 

Det går att konstatera att det finns ett samband mellan variabeln dogmatiskt mål och repression. 

Frågan är dock om sambandet är så pass starkt att det finns risk för multikollineraritet, det vill säga 

att sambandet mellan de två variablerna är så pass starkt att det inte går att avgöra effekten av de 

enskilda variablerna. Ett sätt att mäta om det finns problem med multikollinearitet är att titta på hur 

starkt sambandet mellan de två variablerna är. Det finns inget definitivt värde för hur starkt samband 

man kan acceptera mellan två oberoende variabler. En tumregel är dock att korrelationer på 0,8 eller 

mer samvarierar i för hög grad för att man ska kunna analysera dem som två separata variabler. 119  

Ett annat sätt är att titta på Variance Inflation Factor (”VIF”) vilket kortfattat är ett värde som mäter 

hur mycket variansen ”uppblåses” på grund av en existerande korrelation mellan några av de 

oberoende variablerna. Återigen finns det inget exakt värde för att säga när man har problem med 

multikollinearitet. Däremot kan man säga att VIF-värdet som lägst kan vara 1 och att man bör 

fundera kring om man har ett problem med multikollinearitet om värdet överstiger 4. 120 Som tabell 

11 visar är multikollinearitet här inte ett bekymmer, vilket därför stödjer tesen om att repression och 

dogmatiskt mål bör analyseras som två separata variabler.  

 

 

                                                           
119 Svante Körner & Lars Wahlgren, Statistisk dataanalys, 2006 s.398; Anders Sundell (2009): Guide: 
Regressionsanalys” Spssakuten.se hämtat 2016-05-16 https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-
regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/ 
120 Anders Sundell (2009): Guide: Regressionsanalys” Spssakuten.se hämtat 2016-05-16 
https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/ 

Tabell 10. Regression - oberoende variabel: dogmatiskt måla 

Modell 10 

Dogmatiskt mål 

Ostandardiserade koefficienter Standardiserade 

koefficienter 

t Sig. 

B Standardfel Beta 

1 
(Intercept) 2,895 ,131  22,100 ,000 

Dogmatiskt mål -,789 ,207 -,368 -3,812 ,000 

a. Beroende variabel: Policyresultat 
 

https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/
https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/
https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/
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Tabell 11. Regression - oberoende variabler: dogmatiskt mål och repressiona 

Modell 11 

Dogmatiskt mål och 

repression 

Ostandardiserade 

koefficienter 

standardiserade 

koefficienter 

T Sig. Tolerans-

värde 

VIF 

B Standardfel Beta   

1 

(Intercept) 3,144 ,612  5,140 ,000   

Dogmatiskt mål -,743 ,236 -,346 -3,157 ,002 ,780 1,282 

Repression -,046 ,111 -,046 -,417 ,678 ,780 1,282 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 

I en frekvensanalys framgår det att stater med ett dogmatiskt mål ofta har en hög grad av repression 

(≥ 6). Däremot bedöms ungefär hälften av de stater med en hög av repression (≥ 6) inte ha ett 

dogmatiskt mål. Det innebär att även om regimen styr landet med hög grad av repression (eller 

mycket liten grad av politiska och civila rättigheter) betyder det inte per automatik att regimen också 

drivs av ett dogmatiskt mål.  

I tabell 12 framgår det också att även om man enbart analyserar stater med hög grad av repression 

så är stater som också har ett dogmatiskt mål betydligt mindre benägna att genomföra eftergifter när 

de utsätts för ekonomiska sanktioner. Fördelningen mellan policyresultat beroende på dogmatiskt 

mål eller ej förhåller sig faktiskt mycket likartat även när man enbart tittar på stater med hög 

repression (≥ 6) jämfört med fördelningen för samtliga fall (se tabell 8 och 12). 

Tabell 12. Korstabell – Dogmatiskt mål och policyresultat, givet en hög grad av repression (≥6) 

 Dogmatiskt mål Total 

,00 1,00 

Policyresultat 

Misslyckat utfall 
Antal 0 13 13 

% 0% 45% 26% 

Oklart, möjligt positivt 

utfall 

Antal 9 6 15 

% 43% 21% 30% 

Positivt utfall, vissa mål 

har uppnåtts  

Antal 4 7 11 

% 19% 24% 22% 

Lyckat utfall 
Antal 8 3 11 

% 38% 10% 22% 

Total 
Antal 21 29 50 

% 100% 100% 100% 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att repression och dogmatiskt mål i viss grad samvarierar men inte i så 

pass hög utsträckning att man inte kan behandla dem som två separata variabler. Vidare är antalet 

misslyckade fall betydligt fler bland stater med ett dogmatiskt mål jämfört med andra stater oavsett 

graden av repression. Huruvida staten drivs av ett dogmatiskt mål eller ej tycks således vara en 

mycket viktig variabel för att förstå eftergiftsbenägenheten.
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Variablernas gemensamma påverkan på policyresultat 
Hittills har varje enskild komponent i huvudsak analyserats var för sig. Nästa steg är att analysera de 

olika komponenterna tillsammans.  

De bivariata analyserna har givit indikationer på att några av variablerna har betydelse för diktaturers 

benägenhet att göra eftergifter när de utsätts för ekonomiska sanktioner. Det har visat sig att 

ledarskapsstruktur inte har någon signifikant effekt på utfallet av ekonomiska sanktioner. Av den 

anledningen kommer denna variabel att exkluderas i den fortsatta analysen. Den multivariata 

analysen fokuserar således på att analysera de variabler som enligt den bivariata analysen tycks ha 

betydande effekt för utfallet.121 

Syftet med detta steg är att säkerställa att variablerna fortfarande är signifikanta när man analyserar 

dem som en helhetsmodell. I vissa fall kan en variabel ta ut effekten av en annan variabel, vilket kan 

tyda på att effekten av en specifik variabel förklarar variationen på den beroende variabeln. Det kan 

också tyda på att ett multikollineärt samband mellan två eller flera av de oberoende variablerna.122   

 

Tabell 13. Regression - oberoende variabler: dogmatiskt mål, repression och personalisma 

Modell 13 

Dogmatiskt mål, 

repression och personalism 

Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. Tolerans-

värde 

VIF 

B Standardfel Beta   

1 

(Intercept) 2,931 ,608  4,818 ,000   

Dogmatiskt mål -,732 ,231 -,341 -3,167 ,002 ,780 1,282 

Repression ,023 ,114 ,023 ,203 ,839 ,716 1,396 

Personalism -,458 ,215 -,215 -2,133 ,036 ,890 1,123 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 
I tabell 13 presenteras en multivariat regressionsanalys med dogmatiskt mål, repression och 

personalism som oberoende variabler. Personalism tycks även utifrån denna modell ha en betydande 

påverkan på statens eftergiftsbenägenhet. Den mest framträdande skillnaden från den bivariata 

analysen är dock att variabeln repression tappar signifikans i modellen och inte har en betydande 

påverkan på utfallet.  

Variabeln repression tappar signifikans när den analyseras tillsammans med variabeln dogmatiskt 

mål. I och med att det redan har kontrollerats för problem med multikollinearitet tyder det på att 

repression inte är den egentliga påverkansvariabeln. Den signifikanta effekt som repression har beror 

egentligen till stor del på att dogmatiskt mål har funnits som en bakomliggande faktor. Det innebär 

att dogmatiskt mål är den variabel som istället är intressant att ta i beaktande. Sambandet mellan 

graden av repression och policyresultat tycks alltså inte vara betydande för att analysera 

effektiviteten av ekonomiska sanktioner gentemot diktaturer, trots att det vid en första anblick kan 

                                                           
121 Ledarskapsstrukturerna har även analyserats i en multivariat regressionsanalys tillsammans med övriga 
variabler (repression, personalism och dogmatiskt mål) för att säkerställa att man inte går miste om ett viktigt 
samband. Dock visar även den multivariata regressionsanalysen att ledarskapsstrukturerna inte har en 
signifikant effekt på utfallet av ekonomiska sanktioner. 
122 Anders Sundell (2009): Guide: Regressionsanalys” Spssakuten.se hämtat 2016-05-16 
https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/   

https://spssakuten.wordpress.com/2010/10/16/guide-regressionsdiagnostik-–-multikollinearitet/
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se så ut. Dessa insikter leder dock till en viktig följdfråga; är graden av repression av betydande effekt 

givet att ingen stat drivs av ett dogmatiskt mål?  

Analyserna i tabell 14 och 15 visar att så inte är fallet. Givet att ingen stat drivs av ett dogmatiskt mål 

så har graden av repression fortfarande inte en signifikant effekt på resultatet. Återigen tyder det på 

att repression egentligen inte är den variabel som är av intresse, utan att det är variabeln dogmatiskt 

mål som är mest intressant. Det bör dock noteras att antalet observationer naturligtvis minskar om 

man enbart analyserar de fall som inte bedöms ha ett dogmatiskt mål. En minskad bas innebär att 

det är svårare att få utslag på ett signifikanstest. Trots det ligger signifikansnivån så pass långt ifrån 

en acceptabel nivå (≤ 0,05) att det inte heller går att se en tendens till att repression har betydande 

effekt på eftergiftsbenägenheten bland icke-dogmatiska stater. 

 
Tabell 14. Korrelation – Repression och policyresultat, givet ej dogmatiskt mål 

 Repression 

Spearman's rho Policyresultat 

Korrelationskoefficient ,044 

Sig. (ensidig) ,374 

N 57 

 

 

 
Tabell 15. Regression - oberoende variabel: repression, givet ej dogmatiskt måla 

Modell 15 

Repression, givet ej 

dogmatiskt mål 

Ostandardiserade koefficienter Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. 

B Standardfel Beta 

1 
(Intercept) 2,732 ,656  4,161 ,000 

Repression ,030 ,120 ,034 ,253 ,801 

a. Beroende variabel: Policyresultat 

 

Graden av repression har ofta inkluderats antingen direkt eller indirekt som en påverkansvariabel i 

analyser om regimtypens betydelse för utfallet av ekonomiska sanktioner.123 Graden av repression 

har dock inte granskats tillräckligt noggrant för att klargöra ett samband mellan repression och 

policyresultat vilket har inneburit att sambandet många gånger tagits för givet. I denna studie är det 

dock tydligt att repression inte spelar den betydande roll som det ofta funnits skäl att tro.   

Graden av repression behöver dock inte nödvändigtvis vara obetydlig. En möjlighet är att repression 

är av betydelse om man även inkluderar demokratier. Graden av repression bör kunna fånga 

sanktionernas indirekta effekt och eftersom den indirekta effekten bedöms vara större bland stater 

som har en högre grad av civila och politiska rättigheter (dvs en lägre grad av repression) kan 

relationen mellan repression och policyresultat möjligtvis vara av större betydelse om analysen även 

inkluderar demokratier.124   

                                                           
123 Se exempelvis Allen, The Domestic Costs of Economic Sanctions, 2008; Hufbauer et al. Economic Sanctions 
Reconsidered, 2008 
124 Som tidigare diskuterats innebär den indirekta effekten att sanktionerna framkallar uppror bland 
civilbefolkningen där den sittande regeringen tvingas bytas ut mot en annan som är villig att gå med på de krav 
som sanktionerna är förknippade med. Se Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.97 
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Eftersom denna studie enbart fokuserar på diktaturer förutsätts en viss grad av repression i och med 

att graden av repression är starkt förknippat med själva definitionen av en diktatur. Det kan således 

vara som så att givet en viss grad av repression så tappar repressionsnivån förklaringsvärde. Det vill 

säga repression kan förklara hur utfallet skiljer sig mellan demokratier och diktaturer men inte inom 

diktaturer. Det går dock inte att styrka denna tes eftersom det kräver att man utökar analysen till att 

inkludera även demokratier, vilket ligger utanför denna studies område.  

Graden av civila och politiska rättigheter berör till stor del den civila befolkningen och deras 

möjligheter att påverka och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Diktatorer tenderar dock att se till 

sitt eget och sin grupp av anhängares bästa medan civilbefolkningen hamnar i skymundan där 

möjligheten att påverka politiska beslut är marginell eller obefintlig. Graden av repression mäter 

regimens grad av repressivt styre men eftersom beslutsprocessen framförallt beror på en liten grupp 

anhängare så kommer repressionen i sig inte att påverka eftergiftsbenägenheten i någon betydande 

utsträckning. Ledarens möjlighet att bibehålla sin maktposition beror inte i första hand på folkligt 

stöd utan på stöd från en mindre grupp anhängare (partikamrater, militären etc) som i sin tur inte 

fångas av en bedömning av statens repression. Detta har bland annat diskuterats av Susan Allen och 

är en möjlig förklaring till att resultatet i denna studie inte visar att repression har en betydande 

effekt på utfallet av ekonomiska sanktioner.125  

Hypotesen är således att givet en viss grad av repression påverkar inte längre den indirekta effekten i 

någon betydande utsträckning. Det vill säga när man har nått en viss grad av repression (vilket alla 

diktaturer gör även om det till viss del kan variera) har folkligt uppror en så pass liten effekt på 

utfallet av ekonomiska sanktioner att det helt enkelt inte är relevant huruvida repressionen är 

medelmåttig eller mycket stark.  

Sammanfattningsvis innebär det att personalism och dogmatiskt mål tycks ha en betydande effekt på 

utfallet av ekonomiska sanktioner, men inte graden av repression. 

                                                           
125 Se Allen, The Domestic Political Costs of Economic Sanctions, 2008 
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Alternativa förklaringar 
Denna uppsats syftar på intet sätt att negligera andra variablers inverkan på sanktionernas 

effektivitet och det finns givetvis även andra faktorer utöver regimtyp som påverkar utfallet. Det är 

rimligt att tro utifrån den forskning som bedrivits att exempelvis sanktionernas mål, strategi och 

kostnad också är av betydelse.126 Utifrån tidigare forskning är det också tydligt att det är svårt att 

förutsäga eller förklara utfallet av ekonomiska sanktioner och för att få ökad kunskap behövs mer 

forskning inom området.  

En av de kanske viktigaste externa variablerna att ta hänsyn till är sanktionernas mål. Tidigare 

forskning visar, och det kan även till viss del upplevas självklart, att vissa mål är betydligt svårare att 

uppnå genom att använda ekonomiska sanktioner som medel än andra. Det är exempelvis betydligt 

enklare att genom ekonomiska sanktioner få en stat att utelämna en fånge än att överlämna ett 

ockuperat territorium. 127 Det är däremot viktigt att notera att hur kostsamt ett visst mål upplevs för 

målstaten, är en subjektiv bedömning där kostnaden för efterlevnad kan uppfattas olika trots att 

målen innehåller likartade krav.  

En annan viktig variabel att ta i beaktning är huruvida militära medel har använts eller ej. Effekten 

som ekonomiska sanktioner har på policyresultatet är många gånger svårt att urskilja eftersom 

ekonomiska sanktioner ofta används tillsammans med andra medel, däribland militära medel. Vissa 

forskare menar att militära medel eller hot om militära medel är en mer sannolik förklaring till varför 

en stat gör eftergifter än sanktionerna i sig.128 Ett motargument är dock att även om militära medel 

påverkar statens beteende så betyder det inte att de ekonomiska sanktionerna inte också har haft 

betydelse för utfallet. 129 

 

Tabell 16. Regression - oberoende variabler: dogmatiskt mål, personalism, sanktionernas mål 

och militära medela  

Modell 16 

Dogmatiskt mål, personalism, 

sanktionernas mål och militära 

medel 

Ostandardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. 

B Standardfel Beta 

1 

(Intercept) 3,046 ,233  13,052 ,000 

Dogmatiskt mål -,812 ,208 -,378 -3,900 ,000 

Personalism -,429 ,200 -,201 -2,147 ,034 

Sanktionernas mål -,048 ,080 -,058 -,602 ,548 

Militära medel ,629 ,234 ,260 2,684 ,009 

a. Beroende variabel: Policyresultat 
 

 

Vad som är tydligt i tabell 16 är att varken personalism eller dogmatiskt mål tappar signifikant 

betydelse trots att sanktionernas mål och militära medel inkluderas som kontrollvariabel. Däremot 

tycks målet för sanktionen inte vara signifikant. Det kan bero på flera orsaker; exempelvis att vissa 

                                                           
126 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered, 2009; Allen, The Determinants of Economic Success and 
Failure, 2005 
127 Hufbauer et al. Economic Sanctions Reconsidered, 2009; s.65, 163  
128 Pape, Why Economic Sanctions do not Work, 1997 s.97 
129 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.159 
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typer av mål har en betydande effekt på utfallet eller att basen är för liten vilket gör att variabeln inte 

ger ett signifikant resultat. Ytterligare en orsak är att de andra variablerna helt enkelt tar ut effekten 

av sanktionernas mål. Relationen mellan sanktionernas mål och utfallet kommer inte att diskuteras 

vidare i denna uppsats. Det som däremot är relevant är att både personalism och dogmatiskt mål 

tycks vara variabler av betydelse för att förstå utfallet av ekonomiska sanktioner trots att 

sanktionernas mål och militära medel adderas som kontrollvariabler. 

 

Alternativ kategorisering av regimtyper  
Hittills i studien har fyra olika variabler studerats som kan tänkas påverka diktaturers benägenhet att 

acceptera de krav som sändaren ställer i samband med implementeringen av ekonomiska sanktioner. 

Av de variabler som analyserats är det endast två kvar som visat sig ha en signifikant effekt på utfallet 

av ekonomiska sanktioner, nämligen variablerna personalism och dogmatiskt mål.  

För att på ett enkelt sätt kunna analysera hur olika typer av diktaturregimer förväntas reagera när de 

utsätts för ekonomiska sanktioner kommer nya kategorier att skapas utifrån de relevanta 

variablerna. Syftet och förhoppningen är att dessa kategorier kommer att vara bättre anpassade för 

att analysera utfallet av ekonomiska sanktioner jämfört med mer generella kategoriseringar.  

Kategoriseringarna bygger på det resultat som framkommit. Dessa kategorier skiljer sig från andra 

generella kategoriseringar genom att differentieringen är direkt anpassad för variabler som påverkar 

diktaturers benägenhet att genomföra politisk förändring under trycket av ekonomiska sanktioner. 

Det innebär dock att dessa kategorier är anpassade för att studera just ekonomiska sanktioner, vilket 

innebär att de inte nödvändigtvis är fruktbara för att analysera andra fenomen.  

Hur man väljer att differentiera regimer bör baseras på syftet för analysen eftersom vilka variabler 

som är av intresse skiljer sig åt beroende på vad undersökningen ämnar studera. Det är exempelvis 

möjligt att olika variabler är av intresse för en studie om demokratisering jämfört med en studie som 

denna, som behandlar effekten av ekonomiska sanktioner. Man bör således inte utan vidare anamma 

en klassificering som är anpassad för en annan typ av analys inom andra ämnesområden. Nedan 

föreslås fyra olika klassificeringar av diktaturer baserat på det resultat som hittills framkommit.  

 

(1) Icke-personalistisk, odogmatisk diktatur 

Den icke-personalistiska, odogmatiska diktaturen definieras som en stat som styrs av en ledning som 

varken styrs av en personalistisk ledare eller drivs av ett dogmatiskt mål. Diktaturen kan styras med 

olika grad av repression eftersom repression inte bedöms påverka eftergiftsbenägenheten bland 

diktaturer. Denna diktatur bedöms vara den mest eftergiftsbenägna regimen eftersom denna typ av 

regim varken drivs av ett dogmatiskt mål eller en personalism, vilket båda har en negativ inverkan på 

statens eftergiftsbenägenhet.  

Denna grupp av diktaturregimer är troligtvis den mest heterogena av de fyra och kan inkludera både 

stater med låg grad av repression som Argentina 1978 och 1982 och strängare diktaturer som ett 

flertal afrikanska länder under 1990-talet (exempelvis Sierra Leone).  

Detta breda spektrum kan uppfattas som en nackdel men eftersom resultatet inte indikerar att vare 

sig ledarskapsstruktur eller grad av repression är av signifikant betydelse finns det inte fog för att 

differentiera flera regimtyper inom denna kategori.  
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(2) Personalistisk, odogmatisk diktatur  

Den personalistiska, odogmatiska diktaturen definieras av en stat som styrs av en ledare som har 

starkt eget inflytande över politiska beslut, men där ledaren inte drivs av ett dogmatiskt mål. Denna 

typ av regim bedöms vara mindre eftergiftsbenägen än den icke-personalistiska, odogmatiska 

diktaturen på grund av att personalism påverkar utfallet negativt.  

Exakt vad som orsakar att personalistiska ledare är mindre eftergiftsbenägna än andra diktaturer är 

inte helt klart. En hypotes är att denna typ av ledare har en mycket stark drivkraft att bibehålla 

makten och har stora möjligheter att undgå och omfördela de kostnader som sanktionerna resulterar 

i. Om sanktionerna hotar ledarens ställning är denna typ av stat dock hypotetiskt sett benägen att 

göra eftergifter i syfte att säkra den politiska makten. 

Personalismen tycks inte ha lika stark påverkan på utfallet som förekomsten av ett dogmatiskt mål. 

Av den anledningen bedöms denna typ av diktatur vara något mer eftergiftsbenägen än den 

dogmatiska icke-personalistiska diktaturen.    

Exempel på denna typ av diktatur var Jordanien under styret av kung Hussein.  

 

(3) Dogmatisk, icke-personalistisk diktatur 

Den dogmatiska, icke-personalistiska diktaturen definieras som en stat som styrs av ett ledarskap 

som drivs av ett dogmatiskt mål vilket genomsyrar politiken och samhället. Denna typ av regim 

bedöms vara svår att sanktionera. Samtidigt bedöms denna typ av regim vara något mer 

eftergiftsbenägen än den dogmatiska, personalistiska diktaturen eftersom denna regim inte styrs av 

en personalistisk ledare.  

För denna regimtyp och den dogmatiska personalistiska diktaturen är det dogmatiska målet så starkt 

drivande att krav som är i motsättning med det dogmatiska målet troligen bör betraktas som ”high 

policy”-mål.  

Exempel på denna typ av diktatur var Afghanistan under Talibanstyret. 

 

(4) Dogmatisk, personalistisk diktatur 

Den dogmatiska, personalistiska diktaturen är den regimtyp som bedöms vara minst 

eftergiftsbenägen. Utöver att staten drivs av ett dogmatiskt mål har ledaren även en stark 

personalism som ytterligare påverkar eftergiftsbenägenheten i negativ riktning. Ledarskapet kan 

karaktäriseras av en personkult där det dessutom finns ett tydligt mål som påverkar såväl det 

politiska systemet som civilsamhället.   

Exempel på denna typ av diktatur var Kambodja under styret av Pol Pot. 
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Regimtypernas förklaringsvärde  
I denna studie har regimtyper studerats på ett nytt sätt genom att inkludera ytterligare dimensioner i 

syfte att undersöka regimtypens betydelse för utfallet av ekonomiska sanktioner. Analysen har visat 

att variablerna personalism och dogmatiskt mål har en betydande effekt på utfallet av ekonomiska 

sanktioner.  

Regimtyp har tidigare förekommit genom att man har tittat på effektiviteten bland demokratier och 

diktaturer. I vissa studier har man även separerat två olika typer av diktaturer för att särskilja 

totalitära stater från mindre repressiva regimer, där Economic Sanctions Reconsidered är ett 

exempel.130 

I studier som Economic Sanctions Reconsidered  (Hufbauer et al. 2009) och Domestic Political Costs of 

Economic Sanctions (Allen 2008) framgår det att det finns ett samband mellan regimtyp och utfallet 

av ekonomiska sanktioner. I dessa studier har man framförallt fokuserat på att framhålla att 

demokratier är mer eftergiftsbenägna än diktaturer. I Economic Sanctions Reconsidered menar man 

dessutom att regimtyp har en förhållandevis liten påverkan på utfallet av ekonomiska sanktioner. 131 

Sett till den databas som används i denna studie tyder resultatet på liknande sätt att effektiviteten av 

ekonomiska sanktioner till viss del skiljer sig mellan autokratier och anokratier men att sambandet är 

förhållandevis svagt (se tabell 17). 132 

Det innebär att den differentiering som görs mellan autokratier och anokratier inte på ett tillräckligt 

sätt fångar de faktorer som påverkar statens eftergiftsbenägenhet eftersom den regimkategorisering 

som inkluderar förekomsten av personalism och dogmatiskt mål har ett betydligt starkare samband 

med policyresultat (se tabell 17 och 18). Resultatet indikerar således att regimtyp har betydelse för 

utfallet av ekonomiska sanktioner mot diktaturer och att det går att få en bättre förståelse för 

regimtypens betydelse genom att addera variablerna dogmatiskt mål och personalism.  

 

Tabell 17. Korrelation – Regimtyp från Economic Sanctions Reconsidered och policyresultat 

 Regimtyp –  

Economic Sanctions Reconsidered 

Spearman's rho Policyresultat 

Korrelationskoefficient ,180* 

Sig. (ensidig) ,041 

N 94 

*. Korrelationen är signifikant på en 0.05 nivå (ensidig). 
 

 

 

 

Tabell 18. Korrelation – Regimtyp och policyresultat 

 Regimtyp 

Spearman's rho Policyresult 

Korrelationskoefficient -,402** 

Sig. (ensidig) ,000 

N 95 

**. Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (ensidig). 
 

 

                                                           
130 Hufbauer et al., Economic Sanctions Reconsidered, 2009 s.61 
131 Allen, The Domestic Political Costs of Economic Sanctions, 2008; Hufbauer et al., Economic Sanctions 
Reconsidered, 2009 s.166-167 
132 Variabeln är en dummy variabel där 0=autokratier och 1=anokratier 
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Tabell 19. Regression - oberoende variabel: regimtypa 

Modell 19 

Regimtyp 

Ostandardiserade koefficienter Standardiserade 

koefficienter 

T Sig. 

B Standardfel Beta 

1 
(Intercept) 3,355 ,208  16,143 ,000 

Regimtyp -,360 ,084 -,404 -4,256 ,000 

a. Beroende variabel: Policyresultat 
 

Sett till fördelningen mellan de olika regimtyperna ser man att sambandet mellan regimtyp och 

policyresultat är starkast bland ytterligheterna (se tabell 20). Det bör tolkas som att sambandet är 

starkare mellan stater som har båda eller ingen av egenskaperna, dogmatiskt mål och personalism. 

Har regimen bara en av egenskaperna är variationen av policyresultat betydligt större.  

I de två mittenkategorierna är alltså resultatet inte lika tydligt. Det kan tyda på att 

eftergiftsbenägenheten inte skiljer sig i särskilt hög utsträckning bland regimer som bara har en av 

egenskaperna personalism eller dogmatiskt mål. Däremot uppvisar den icke-personalistiska, 

dogmatiska diktaturen till viss del en högre grad av helt misslyckade fall och en lägre andel lyckade 

fall vilket kan tyda på att det finns viss skillnad i eftergiftsbenägenhet även bland dessa två 

regimtyper. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att dessa alternativa regimkategoriseringar på 

ett tydligare sätt kan påvisa regimtypens betydelse för utfallet av ekonomiska sanktioner. 

 

Tabell 20. Korstabell – Regimtyp och policyresultat 

 Regimtyp Total 

1,00 2,00 3,00 4,00 

Policyresultat 

Misslyckat utfall 
Antal 1 1 4 10 16 

%  3% 5% 27% 50% 17% 

Oklart, möjligt positivt 

utfall 

Antal 13 12 5 3 33 

%  33% 60% 33% 15% 35% 

Positivt utfall, vissa mål 

har uppnåtts  

Antal 10 2 4 5 21 

%  25% 10% 27% 25% 22% 

Lyckat utfall 
Antal 16 5 2 2 25 

%  40% 25% 13% 10% 26% 

Total 
Antal 40 20 15 20 95 

%  100% 100% 100% 100% 100% 
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Slutsatser 
Generellt kan sägas att ekonomiska sanktioner är ett utrikespolitiskt medel som är svårt att använda 

och i en stor del av fallen leder sanktionerna inte till några betydande politiska förändringar hos 

målstaten. Det är mycket svårt att förutse utfallet av ekonomiska sanktioner, men det går trots det 

att göra bättre prediktioner och förklaringar genom att analysera vissa specifika variabler som 

påverkar målstatens eftergiftsbenägenhet.    

Redan i tidigare forskning har man sett att utfallet av ekonomiska sanktioner inte enbart kan förstås 

utifrån externa faktorer som är mer eller mindre påverkansbara för sändarstaten (exempelvis mål, 

kostnad, antal sändare etc) utan även interna faktorer inom målstaten spelar roll för om en sanktion 

kommer att lyckas med att inducera politisk förändring eller ej. Det har framhävts att regimtyp har 

effekt i den bemärkelsen att demokratier har varit mer eftergiftsbenägna än diktaturer.  

Denna studie visar att även vissa typer av diktaturer har en lägre eftergiftsbenägenhet än andra. Det 

vill säga; beroende på vilka egenskaper en diktatur besitter kommer eftergiftsbenägenhet att vara 

betydligt lägre bland vissa diktaturer än andra. De variabler som visat sig vara av intresse är huruvida 

staten drivs av ett dogmatiskt mål eller ej och om ledarskapet styrs av personalistisk ledare. 

Sannolikheten för att en sanktion ska lyckas gällande de krav som man ställer på målstaten, 

försämras märkbart om regimen har dessa två egenskaper. 

Likt tidigare studier om ekonomiska sanktioner kan dessvärre inte heller denna uppsats ge några 

exakta riktlinjer för vilka ekonomiska sanktioner som kommer att lyckas och vilka som inte kommer 

att göra det. Däremot visar resultatet att det går att göra bättre prediktioner för regimtypens 

inverkan på utfallet genom att segmentera regimtyper utifrån de variabler som visar sig ha effekt på 

en regims eftergiftsbenägenhet. Genom att studera diktaturer utifrån ytterligare aspekter jämfört 

med vad som tidigare gjorts i studier om ekonomiska sanktioner kan ett starkare samband mellan 

regimtyp och policyresultat visas.  

Diktaturer bör inte behandlas som en homogen grupp när man studerar ekonomiska sanktioners 

effektivitet som utrikespolitiskt maktmedel. Differentieringar som demokratier/diktaturer eller som i 

Economic Sanctions Reconsidered (2009) mellan demokratier, anokratier och autokratier är inte 

tillräckligt för att fånga regimtypens effekt på sanktionernas utfall.  

Den negligerade roll som regimtyp har spelat i studier om ekonomiska sanktioner visar sig ha varit en 

brist i den akademiska debatten, eftersom det finns egenskaper som tidigare spelat liten eller 

marginell roll i forskningen men som visar en tydlig effekt på eftergiftsbenägenheten.  

Sammanfattningsvis kan några huvudsakliga slutsatser att dras utifrån resultatet av denna uppsats 

och dessa är följande; Diktaturer är en heterogen och komplex grupp av stater och det finns starka 

indikationer på att vissa typer av diktaturregimer är mer benägna att göra eftergifter vid trycket från 

ekonomiska sanktioner än andra. Regimtyp är således en viktig variabel för att förstå effekten av 

ekonomiska sanktioner. 

Resultatet betyder dock inte att man inte ska sanktionera vissa diktaturer. Däremot är det 

nödvändigt att ha kunskap om den förväntade eftergiftsbenägenheten för att ha som underlag när 

man tar ställning till om sanktioner är rätt medel att använda. 

Regimtyper är mycket komplexa och det kan inte uteslutas att det finns ytterligare variabler man bör 

ta i beaktande för att förstå regimtypens betydelse för sanktionernas effektivitet. Sett till unika 

diktaturer går det mycket väl att hävda att fler faktorer än de som analyserats i denna studie har 
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påverkat utfallet för en enskild stat. För att mer djupgående förstå varför en specifik stat väljer att 

agera som de gör när de utsätts för ekonomiska sanktioner krävs även en kvalitativ studie.  

Samtidigt är det mycket viktigt att kunna förstå regimtypens betydelse på en aggregerad nivå som 

möjliggör generaliseringar. Generaliserbarheten är viktig; dels för att ge en indikation på om 

ekonomiska sanktioner överhuvudtaget är rätt medel att använda gentemot vissa typer av stater, 

dels är det viktigt för att kunna finslipa sanktionerna för att bli ett bättre och mer effektivt medel. 

Det är också viktigt utifrån ett moraliskt perspektiv. Om sanktionerna inte är effektiva mot en viss typ 

av diktaturer så påverkar det även synen på ekonomiska medel som ett mer moraliskt försvarbart 

medel än vapenmakt. Om vi inte förväntar oss att en viss typ av diktatur kommer att göra eftergifter 

när de utsätts för ekonomiska sanktioner, kan vi då hävda att det är ett mer moraliskt medel än 

andra metoder? 

Som vid de flesta undersökningar så väcker även denna uppsats ett antal nya frågor där det finns ett 

behov för vidare studier och forskning. I den sista delen nedan kommer några av dessa 

frågeställningar att summeras och diskuteras för kommande undersökningar. 

 

Förslag på vidare forskning 
Denna studie bygger på en kvantitativ studie där 95 olika fall av ekonomiska sanktioner analyseras. 

Samtliga fall under en tidsperiod mellan 1972-2000 analyseras men trots det är antalet ganska litet 

för att vara en kvantitativ studie. Denna studie kan med fördel upprepas om ett antal år då möjlighet 

finns att inkludera fler fall vilket ger en större säkerhet i analysen.  

Personalism och dogmatiskt mål som ordinal skalnivå 

Såväl personalism och dogmatiskt mål klassificeras i denna studie som en dummyvariabel. På grund 

av studiens omfattning har det inte bedömts vara möjligt att behandla dessa variabler på en 

gradskala även om det kan finnas fördelar med att se dessa egenskaper som dimensionella snarare 

än kategoriska. Det kan vara av intresse att fördjupa sig i dessa variabler i en studie med ett mindre 

antal fall där man på djupet kan analysera hur dessa variabler bör definieras och operationaliseras.  

Vidare är det av intresse att dyka djupare i dessa variabler för att få en ökad förståelse om 

orsakssambandet. Det är tydligt att ett dogmatiskt mål och personalism har en negativ inverkan på 

utfallet av ekonomiska sanktioner. Vilka mekanismer ligger bakom det? Kan ekonomiska sanktioner 

utformas på ett annat sätt för att bli mer effektiva gentemot dessa typer av diktaturregimer? Är det 

helt enkelt inte värt att använda ekonomiska sanktioner gentemot denna typ av stater om man ser 

det utifrån ett rationellt, effektivitetsperspektiv?  

Det är även av intresse att undersöka orsakssambandet för personalism och policyresultat. Enligt 

hypotesen bör sambandet vara positivt, där en stat med en personalistisk ledare är mer 

eftergiftsbenägen än andra. Empiriskt material tyder dock på det motsatta. Även om hypoteser kring 

det negativa orsakssambandet har diskuterats så krävs vidare studier för att förstå det kausala 

sambandet.  

Det moraliska perspektivet 

Den här uppsatsen har fokuserat på ett rationellt sändarperspektiv där utgångspunkten är att 

sändaren vill nå så goda resultat som möjligt. Utifrån detta perspektiv bör ekonomiska sanktioner 

riktas mot de stater där man kan anta bäst resultat.  
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Effektivitetsperspektivet är givetvis viktigt för att få ökad kunskap kring det praktiska användandet så 

att utfallet kan förväntas bli positivt för sändarstaten, men det är även viktigt för den moraliska 

debatten.  

Det moraliska perspektivet har i flera studier spelat en central roll. Trots att fokus har riktats på 

moral saknas en mer filosofisk och övergripande diskussion. Om ekonomiska sanktioner inte är 

effektiva, kan vi då hävda att det är ett moraliskt försvarbart maktmedel? 

En annan central diskussion inom moralperspektivet handlar om huruvida det är moraliskt 

försvarbart att överhuvudtaget handla med vissa typer av stater.  

Erfarenheter från såväl historiska händelser som tidigare forskning visar att ekonomiska sanktioner 

tenderar att påverka civilbefolkningen i betydligt högre utsträckning än den politiska elit som 

sanktionerna egentligen syftar till att nå. Med det som utgångspunkt, bör ekonomiska sanktioner 

anses moraliskt felaktigt att använda eller är ekonomiska sanktioner trots denna vetskap ett mer 

moraliskt medel än vapen?  

Denna diskussion grundar sig i en frågeställning om huruvida medlen helgar målet. Om ekonomiska 

sanktioner inte lyckas med att påtvinga politisk förändring kan det då hävdas vara värt det lidande 

som civilbefolkningen får utstå under sanktionernas gång? Om möjligheten till att lyckas är liten bör 

vi i så fall betrakta det som moraliskt felaktigt på grund av att civilbefolkningen utsätts för lidande 

utan att betydande förändring sker?  

Dessa frågeställningar belyser vikten av forskning där en övergripande moralisk debatt integreras 

med den kunskap som finns om ekonomiska sanktioners effektivitet. 
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https://spssakuten.wordpress.com/2009/12/21/regressionsanalys-1/
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Bilaga  
 

Nedan listas de observationer som inkluderas i analysen. I vissa fall har flera sanktioner 

implementerats under samma år vilket kan medföra att ett land listas två gånger efter varandra. Data 

för målstat, årtal, sändarstat, policyresultat, sanktionernas mål, militära medel och den 

regimkategorisering som används av Hufbauer et al., återfinns i Economic Sanctions Reconsidered 

(2009). 

 

Målstat Årtal Repression Ledarskapsstruktura Personalismb Dogmatiskt 
målc 

Regimtypd 

1. Sovjetunionen 1975 6,5 3 1 1 4 
2. Albanien 1978 6,5 3 1 1 4 
3. Sovjetunionen 1978 6,0 3 1 1 4 
4. Iran 1979 5,0 3 0 1 1 
5. Irak 1980 7,0 3 1 0 2 
6. Sovjetunionen 1983 7,0 3 0 1 3 
7. Zimbambwe 1983 4,5 3 1 0 2 
8. Libanon 1984 4,5  0 0 1 
9. Syrien 1986 6,5 3 1 0 2 
10. Jordanien 1990 5,0 2 1 0 2 
11. Yemen et al. 1990 5,5 3 0 0 1 
12. Turkmenistan 1991 5,5 3 1 0 2 
13. Libyen 1992 7,0 3 1 1 4 
14. Sudan 1993 7,0 3 1 1 4 
15. Kazakhstan 1993 5,0  0 0 1 
16. Albanien 1994 3,5 3 0 0 1 
17. Afghanistan 1999 7,0 3 0 1 3 
18. Uganda 1972 7,0 3 1 0 2 
19. Sydkorea 1973 5,0 1 1 0 2 
20. Kampuchea 1975 7,0 3 1 1 4 
21. Chile 1975 6,0 1 1 0 2 
22. Uruguay 1976 6,0 1 0 0 1 
23. Paraguay 1977 5,5 3 1 0 2 
24. Guatemala 1977 3,5 1 0 0 1 
25. Argentina 1977 6,0 1 0 0 1 
26. Nicaragua 1977 5,0 2 0 0 1 
27. El Salvador 1977 4,0 1 0 0 1 
28. Brasilien 1977 4,5 1 0 0 1 
29. Etiopien 1977 7,0 1 0 1 3 
30. Bolivia 1979 3,0 3 0 0 1 
31. Nicaragua 1981 5,5 2 0 0 1 
32. Polen 1981 5,5 3 0 1 3 

                                                           
a 1) Militär ledarskapsstruktur 2) Ärvd ledarskapsstruktur 3) Konkurrensbetonad ledarskapsstruktur  
b 0) Ej personalism 1) Personalism 
c 0) Ej dogmatiskt mål 1) Dogmatiskt mål 
d 1) Icke-personalistisk, odogmatisk diktatur 2) Odogmatisk, personalistisk diktatur 3) Dogmatisk, icke-
personalistisk diktatur 4) Dogmatisk, personalistisk diktatur 
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Målstat Årtal Repression Ledarskapsstruktura Personalismb Dogmatiskt 
målc 

Regimtypd 

33. Turkiet 1981 5,0 1 0 0 1 
34. Lesotho 1982 5,0 3 0 0 1 
35. Rumänien 1983 7,0 3 1 1 4 
36. Rumänien 1983 7,0 3 1 1 4 
37. Sydafrika 1985 5,5 3 0 1 3 
38. Angola 1986 7,0 3 0 0 1 
39. Panama 1987 5,5 1 1 0 2 
40. Haiti 1987 5,5 1 0 0 1 
41. Fiji 1987 4,5 1 0 0 1 
42. Burma 1988 6,5 1 0 0 1 
43. Somalia 1988 7,0 1 1 1 4 
44. Kina 1989 7,0 3 0 1 3 
45. Sudan 1989 7,0 3 1 1 4 
46. Kenya 1990 6,0 3 1 0 2 
47. Zaire 1990 6,5 3 1 0 2 
48. Thailand 1991 5,0 1 0 0 1 
49. Haiti 1991 7,0 1 0 0 1 
50. Sovjetunionen 1991 4,0 3 0 0 1 
51. Togo 1992 5,5 3 1 0 2 
52. Malawi 1992 6,5 3 1 0 2 
53. Ekvatorial Guinea 1992 6,5 3 1 0 2 
54. Algeriet 1992 6,5 1 0 0 1 
55. Cameroon 1992 5,5 3 1 0 2 
56. Kambodja,  
Röda Khmererna 

1992 6,0 3 0 1 3 

57. Kambodja,  
Röda Khmererna 

1992 6,0 3 0 1 3 

58. Guatemala 1993 4,5 1 0 0 1 
59. Nigeria 1993 6,0 1 0 0 1 
60. Gambia 1994 6,5 1 1 0 2 
61. Burundi 1996 7,0 3 0 1 3 
62. Nigeria 1996 6,0 1 0 0 1 
63. Zambia 1996 4,5 3 0 0 1 
64. Sierra Leone 1997 6,5 3 0 0 1 
65. Elfenbenskusten 1999 5,0 1 0 0 1 
66. Pakistan 1999 6,0 1 1 1 4 
67. Vietnam 1978 7,0 3 0 1 3 
68. Liberia 1992 6,5 1 0 0 1 
69. Peru 1995 4,5 3 0 0 1 
70. Sydkorea 1975 5,0 1 0 0 1 
71. Sydafrika 1975 4,5 3 0 1 1 
72. Taiwan 1976 5,0 2 0 0 1 
73. Brasilien 1978 4,0 1 0 0 1 
74. Argentina  1978 5,5 1 0 0 1 
75. Libyen 1978 6,0 3 0 1 3 
76. Pakistan 1979 5,5 3 1 1 4 
77. Pakistan 1979 5,5 3 1 1 4 
78. Sovjetunionen 1980 6,5 3 1 1 4 
79. Sovjetunionen 1981 6,5 3 1 1 4 
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Målstat Årtal Repression Ledarskapsstruktura Personalismb Dogmatiskt 
målc 

Regimtypd 

80. Argentina 1982 3,0 1 0 0 1 
81. Iran 1984 5,5 3 0 1 3 
82. Irak (efter krig) 1990 7,0 3 1 1 4 
83. Nordkorea 1993 7,0 2 1 1 4 
84. Nordkorea 1993 7,0 2 1 1 4 
85. Egypten 1978 5,0 3 1 0 2 
86. Nepal 1989 4,5 2 1 0 2 
87. Irak (före krig) 1990 7,0 3 1 1 4 
88. Jugoslavien 1991 5,5 3 0 1 3 
89. Kina 1991 7,0 3 0 1 3 
90. Indonesien 1991 5,5 1 1 0 2 
91. Liberia 1992 6,5 1 0 0 1 
92. Azerbaijan 1992 5,0 3 0 1 1 
93. Angola, UNITA 1993 7,0 3 0 0 1 
94. Rwanda 1994 7,0 3 0 1 3 
95. Jugoslavien, Serbien 1998 6,0 3 1 1 4 
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Målstat Sändarstat Policyresultate Sanktionernas 

målf 
Militära 
medelg 

Regimtyp 
Hufbauerh 

1. Sovjetunionen USA 4 1 0 0 
2. Albanien Kina 1 1 0 0 
3. Sovjetunionen USA 1 1 0 0 
4. Iran USA 4 1 1 1 
5. Irak USA 2 1 0 0 
6. Sovjetunionen USA 1 1 0 0 
7. Zimbambwe USA 2 1 0 1 
8. Libanon USA 2 1 0 1 
9. Syrien USA 2 1 0 0 
10. Jordanien USA, Saudi 

Arabien 
2 1 1 1 

11. Yemen et al. USA, Saudi 
Arabien 

3 1 0 1 

12. Turkmenistan USA, Ryssland 4 1 0 0 
13. Libyen FN 4 1 0 0 
14. Sudan US 2 1 1 0 
15. Kazakhstan Sovjetunionen 

/Ryssland 
3 1 0 1 

16. Albanien Grekland 4 1 0 1 
17. Afghanistan FN, USA 1 1 1 0 
18. Uganda USA, UK 4 2 0 0 
19. Sydkorea USA 2 2 0 0 
20. Kampuchea USA 1 2 0 1 
21. Chile USA 4 2 0 0 
22. Uruguay USA 3 2 0 0 
23. Paraguay USA 2 2 0 0 
24. Guatemala USA 3 2 0 1 
25. Argentina USA 3 2 0 0 
26. Nicaragua USA 4 2 0 0 
27. El Salvador USA 2 2 0 0 
28. Brasilien USA 3 2 0 1 
29. Etiopien USA 2 2 0 0 
30. Bolivia USA 2 2 0 1 
31. Nicaragua USA 4 2 1 1 
32. Polen USA 3 2 0 0 
33. Turkiet EC 3 2 0 1 
34. Lesotho Sydafrika 4 2 1 0 
35. Rumänien USA 3 2 0 1 
36. Rumänien USA 3 2 0 1 

                                                           
e (1) Misslyckat utfall (2) Oklart men möjligt positivt utfall (3) Positivt utfall där delar av målen uppfyllts 
(4)Lyckat utfall där samtliga eller nästan samtliga mål uppfyllts 
f 1) Anspråkslösa mål 2) regimskifte/demokratisering 3) störa militära aktioner men inte större krig 4) förstöra 
militär potential inklusive större krig 5) krav som innebär omfattande politiska förändringar hos målstaten, 
inklusive krav på överlämnande av territorium.  
g 0) Ej militäramedel 1) Militära eller kvasi-militäramedel. I Economic Sanctions Reconsidered används tre 
kategorier J) Covert action Q) Quasi-military operations R) Regular military action. Se Hufbauer et. al., Economic 
Sanctions Reconsidered (2009) s.77  
h 0) Autokratier 1) Anokratier. I Economic Sanctions Reconsidered används tre kategorier 1) autocracy 2) 
anocracy 3) democracy. Se Hufbauer et. al., Economic Sanctions Reconsidered (2009) s.77 
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Målstat Sändarstat Policyresultate Sanktionernas 

målf 
Militära 
medelg 

Regimtyp 
Hufbauerh 

37. Sydafrika USA, Brittish 
Commonwealth 

4 2 0 1 

38. Angola USA 3 2 1 0 
39. Panama USA 4 2 1 0 
40. Haiti USA 2 2 0 0 
41. Fiji Indien, 

Australien, Nya 
Zeeland 

2 2 0 1 

42. Burma USA, EU, Japan 2 2 0 0 
43. Somalia FN, USA, UK 1 2 1 0 
44. Kina USA 1 2 0 0 
45. Sudan USA 2 2 0 0 
46. Kenya USA, Western 

donors 
2 2 0 0 

47. Zaire USA, Belgien 
Frankrike 

2 2 0 0 

48. Thailand USA 3 2 0 1 
49. Haiti FN, USA, OAS 4 2 1 0 
50. Sovjetunionen USA, EC 4 2 0 1 
51. Togo EU, Frankrike, 

EU 
2 2 0 1 

52. Malawi USA, UK 4 2 0 0 
53. Ekvatorial Guinea EU, Spanien 2 2 0 0 
54. Algeriet EU 2 2 0 0 
55. Cameroon USA 2 2 0 1 
56. Kambodja,  
Röda Khmererna 

FN, USA, 
Tyskland 

2 2 0 0 

57. Kambodja,  
Röda Khmererna 

FN, USA, 
Tyskland 

3 2 0 1 

58. Guatemala USA, EU 4 2 0 1 
59. Nigeria USA, EU 2 2 0 0 
60. Gambia USA, EU, Japan 2 2 0 0 
61. Burundi East African 

members of 
OAU 

2 2 0 1 

62. Nigeria USA, EU 3 2 0 0 
63. Zambia USA, Western 

donors 
2 2 0 1 

64. Sierra Leone FN, ECOWAS 4 2 1 1 
65. Elfenbenskusten USA, EU, 

Frankrike 
2 2 0 1 

66. Pakistan USA, Japan 1 2 0 0 
67. Vietnam Kina 3 3 1 0 
68. Liberia ECOWAS, FN** 4 3 0 1 
69. Peru USA 4 3 0 1 
70. Sydkorea USA, Kanada 4 4 0 0 
71. Sydafrika USA 2 4 0 1 
72. Taiwan USA 4 4 0 0 
73. Brasilien USA 2 4 0 1 
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Målstat Sändarstat Policyresultate Sanktionernas 

målf 
Militära 
medelg 

Regimtyp 
Hufbauerh 

74. Argentina  USA 2 4 0 0 
75. Libyen USA 4 4 1 0 
76. Pakistan USA 2 4 0 0 
77. Pakistan USA 1 4 0 0 
78. Sovjetunionen USA 1 4 1 0 
79. Sovjetunionen USA 1 4 0 0 
80. Argentina USA 4 4 1 0 
81. Iran USA 2 4 1 0 
82. Irak (efter krig) FN, USA 3 4 1 0 
83. Nordkorea FN, USA 3 4 1 0 
84. Nordkorea FN, USA 1 4 1 0 
85. Egypten Arab League 1 5 0 0 
86. Nepal Indien 3 5 0 1 
87. Irak (före krig) USA, FN 1 5 1 0 
88. Jugoslavien USA, FN 3 5 1 1 
89. Kina USA 2 5 0 0 
90. Indonesien USA, 

Nederländerna 
3 5 0 1 

91. Liberia ECOWAS, FN 4 5 1 1 
92. Azerbaijan USA 1 5 0 1 
93. Angola, UNITA FN 4 5 1 0 
94. Rwanda USA, FN 1 5 0 0 
95. Jugoslavien, 
Serbien 

USA, EU 3 5 1 0 

 


