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FORORD 
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1 INNLEDNING 

Temaet her er krig og fred mellom stater. Endres strukturene i verden seg i dag, slik at vi går 

mot mer fred mellom stater? Hovedoppgaven skal prøve å forklare prosesser som kan gi økt 

grad av fred mellom stater. Den overordnede problemstillingen blir derfor: Er det færre 

kriger mellom stater i dag enn tidligere som følge av at strukturene i verden har endret 

seg? Hvilke endrede strukturer har i så fall størst betydning? 

Det har vært en rekke store kriger i det 20. århundret. Vi har hatt to verdenskriger, i 

den siste ble masseødeleggelsesvåpen brukt, og vi har sett en rekke folkemord. Derfor er 

mange pessimistiske med tanke på mulighetene av å nå en fredeligere verden. Svært få ser 

for seg en verden uten krig i framtiden. I inngangen til det nye århundret vil jeg likevel tro at 

vi aldri før har hatt så god grunn til å kunne håpe på økt grad av fred mellom stater i 

framtiden, blant annet fordi resultatene av analysen i kapittel 8 i stor grad peker i den 

retning. 

Det kan selvsagt virke som et altfor stort prosjekt å se på hva som kan gi fred i verden, 

og avgrensning er uunngåelig. Det er likevel fullt mulig å forsøke å finne noen av de 

viktigste strukturelle årsakene til at det er fred mellom stater, og også se om de strukturelle 

årsakene får økende betydning i vår tid. I dette studiet skal årsakene grupperes til tre 

hovedkategorier: demokrati, kultur og økonomi. 

Blainey har sagt at for hver tusende side som skrives om årsakene til krig, skrives det 

mindre enn en side om årsakene til fred (1988:1) Siden 1980-tallet har det blitt forsket mer 

på fred enn tidligere, og spesielt demokratiforklaringene av fred, demokratisk fred, mellom 

stater har vært diskutert flittig. De siste årene har også økonomiforklaringer av fred, ofte kalt 

”liberal fred”, kommet sterkt fram som årsaksforklaring av fred. Den kulturelle 

forklaringsfaktoren har vært i bakgrunnen. 

Jeg vil her diskutere de tre mulige årsaksforklaringene av fred, hver for seg og spesielt 

i forhold til hverandre. En drøfting av problemstillingen blir derfor: Hvem av disse er 

viktigste strukturelle årsaksforklaring på fred: demokrati, økonomisk utviklingsnivå 

eller kultur/holdninger? Gir resultatet jeg finner grunn til å tro at vi vil få økt grad av 

fred i vår tid? I oppgavens kapitler 2, 3 og 4 vil jeg se nærmere på de tre strukturelle 

variablenes antatte effekt på fred hver for seg. Jeg skal diskutere variablene teoretisk og 

drøfte dem opp mot andre forskeres funn. Selvsagt griper de tre gruppene av 
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forklaringsvariabler på fred inn i hverandre, så det vil ikke være tette skott mellom de tre 

kapitlene.  

I kapittel 5 vil jeg beskrive noen demokratiseringstendenser i utviklingsland de siste 

årene for å kunne diskutere om det blir flere og flere demokratier i verden. I det kapitlet vil 

jeg også undersøke om det er økonomisk vekst i verdens regioner.  I kapittel 6 vil jeg drøfte 

de tre årsakene til fred i lys av hverandre og se nærmere på økonomiske årsaker til fred. Der 

vil jeg argumentere for at økonomisk utvikling i bunn og grunn er viktigste uavhengige 

variabel, og jeg vil i den forbindelse også argumentere for at den variabelen kommer først i 

tid. I oppgavens kapittel 7 og 8 vil jeg foreta en kvantitativ analyse med økonomisk 

utviklingsnivå som uavhengig variabel, handel og demokrati som mellomliggende variabler, 

en rekke kontrollvariabler, og fred som avhengig variabel. Kulturforklaringer (befolkningens 

holdninger til fred) vil ikke være med i den kvantitative analysen fordi de er for vanskelig å 

operasjonalisere. Jeg utelater kulturvariabelen i analysen også for å avgrense omfanget av 

analysen. Likevel vil jeg anta at noen av variablene jeg skal gjøre bruk av i analysen, 

indirekte kan forstås som kulturforklaringer. Hovedoppgaven avsluttes med oppsummering i 

kapittel 9. 

Modellen er som følger (figur 1.1): 

 

Figur 1.1: Senindustriell fred.  

 
Alle pilene indikerer positive effekter. 

Modellen er basert på følgende hypoteser: 

I) Stater som er demokratiske går ikke til krig mot hverandre, men har derimot fredelige 

relasjoner seg imellom. 

II) Verden blir fredeligere blant annet fordi befolkningen i mange stater i større grad enn 

før ønsker fred med andre stater. 

Senindustriell 

økonomi Demokrati 
Mellomstatlig 

fred 

Befolkningens 

holdninger til fred 

Handel 
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III) Handel mellom stater gjør at stater i større grad enn ellers vil unngå krig seg imellom. 

IV) Når stater når et visst nivå av økonomisk utvikling, vil de ikke lenger være interessert 

i å utvide sitt territorium. Dette nivået vil jeg kalle det senindustrielle, og slike stater 

går sjeldent til krig mot hverandre. Jo lenger stater utvikler seg økonomisk fra dette 

nivået, jo fredeligere blir de i sin samhandling med andre stater. 

V) Det velferdsmessige aspektet ved senindustrielt nivå har større positiv betydning enn 

det teknologisk-økonomiske nivået for sannsynligheten for fred mellom stater. 

VI) Senindustrielt nivå har både en positiv indirekte effekt på fred over handel, en positiv 

indirekte effekt på fred over demokrati, en positiv indirekte effekt på fred over kultur 

og en positiv direkte effekt på fred. 

Den første hypotesen vil jeg diskutere i kapittel 2. Der skal det vises at demokratisk fred-

teorien om at demokratiske stater ikke går til krig mot hverandre står meget sterkt i dag. 

Dette kan jeg problematisere ut fra hva vi mener med demokrati, når vi mener at et 

demokrati er stabilt og hva som gjør at stater blir demokratiske. Da oppdager jeg at 

demokratisk fred-teorien ikke forklarer endring i internasjonal politikk så godt. Demokratisk 

fred-teorien makter ikke å vise hvorfor så mange stater er demokratiske nettopp i dag. Jeg 

antar at det ligger en sentral variabel bak demokrativariabelen, som forklarer hvorfor vi har 

så stor andel demokratier av verdens stater. Det betyr ikke at demokrativariabelens effekt på 

fred er spuriøs, men at den bivariate sammenhengen (ikke kontrollert for andre variabler) 

sannsynligvis er sterkere enn den direkte effekten (kontrollert for andre variabler). 

Den andre hypotesen, som jeg skal belyse nærmere i kapittel 3, ser verden fra en helt 

annen synsvinkel. Jeg baserer drøftingen i det kapitlet på tre forskere som alle mener at de 

fleste stater i dag ikke lenger er interessert i større territorium. Det er i ferd med å bli 

utenkelig at stater som Tyskland, Japan og Sverige vil kunne angripe sine naboland. Det er 

noe som skjer med folks holdninger. Noen vil kalle denne synsvinkelen for konstruktivistisk, 

men jeg vil heller kalle den et kulturelt perspektiv. Krig aksepteres nå mange steder bare for 

å forsvare egen stat eller andre stater mot maktovergrep. Kapitlet vil peke på flere mulige 

årsaksforklaringer til dette. Den mest grunnleggende delforklaringen legger vekten på at krig 

er i ferd med å foreldes, i den forstand at i deler av verden sees ikke krig på som et mulig 

handlingsalternativ mot nabostatene. Jeg er enig, men denne forklaringen støtter også 

argumentet om at dette ikke tar høyde for andre, mer bakenforliggende forklaringsfaktorer, 

slik at kulturell forklaring av fred mellom par av stater i dag ikke kan stå alene uten 

økonomisk utvikling som uavhengig, bakenforliggende variabel. 
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Hypotese tre, om handel og fred, vil bli drøftet i deler av kapittel 4, hvor også teorier 

om økonomisk utviklingsnivå og fred presenteres. 

Hypotese fire til seks er de sentrale her. Jeg vil argumentere for at økonomisk utvikling 

til det senindustrielle samfunn er den bakenforliggende drivkraften for fred mellom stater i 

dag. Det er den sentrale variabelen som kan ha en direkte effekt og tre indirekte effekter over 

variablene demokrati, handel og kultur på fred. Senindustriell fred gjelder stater som har 

kommet så langt i industrialiseringen at de kan kalles senindustrielle stater. Slike 

senindustrielle stater har svært lav sannsynlighet for krig seg i mellom. Senindustrielle 

samfunn har høye verdier på variabelen langs to dimensjoner som jeg kaller fysisk kapital 

(infrastruktur, avansert teknologi) og human kapital (velferdsmessig rikdom). Senindustrielle 

stater har avansert infrastruktur og høyt velferdsnivå.   

Antakelsen er at økonomisk utviklingsnivå er nøkkelen til å forstå endring av 

sannsynligheten for krig mellom stater. Hvis det er riktig at statene som er senindustrielle er 

fredeligere enn andre stater, vil en diskusjon av om det er økonomisk utvikling i verden være 

sentral. Er det økonomisk utvikling i verden, vil det bli flere og flere senindustrielle stater. 

Jeg skal i kapittel 5 argumentere for at det er økonomisk utvikling i alle verdens regioner 

hvis vi ser på utvikling i langtidsperspektiv. 

Mye av oppgaven vil fokusere på hvorfor økonomisk nivå gir sterk fredseffekt nettopp 

på det senindustrielle nivået til stater. Det er komplisert og jeg utdyper ikke mine forslag til 

svar fullstendig i denne oppgaven. Mye av svaret ligger i at senindustrielle stater som oftest 

har stabile demokratier (og demokratier kriger ikke med hverandre), og det faktum at 

befolkningen ikke lenger så lett kan mobiliseres for krig. En annen årsak kan være at 

gevinsten av fred og satsning på konkurranse i markedsøkonomien blir større og større, jo 

lenger stater er kommet i økonomisk utvikling. Gevinsten ved territoriell ekspansjon blir 

derimot mindre og mindre i forhold til gevinsten av økonomisk vekst, blant annet fordi 

territoriell ekspansjon ofte fører til store skader på infrastrukturen i eget og okkupert land, 

som igjen gir store økonomiske tap. Det har gått så langt at for eksempel mange vest-tyskere 

vegret seg mot å bli belemret med de relativt fattige øst-tyske områdene ved 

sammenslåingen av Tyskland. Statene satser mer og mer på økonomisk vekst ettersom 

teknologien går framover, fordi slik satsing gir mye mer økonomisk gevinst enn tdligere. 

Statene er altså i ferd med å endres fra å fokusere på sikkerhet i territoriell forstand, til å 

satse mer på økonomisk vekst og velferd. 

I kapittel 4 vil jeg diskutere handel, økonomi og fred teoretisk. Kapittel 5 vil raskt 

presentere empiri rundt spørsmålet om det er demokratisk utvikling og økonomisk utvikling 
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i verdens regioner. I kapittel 6 forsøker jeg å sammenfatte de foregående kapitlene og 

argumentere for modellen (figur 1.1) og hypotesene. Kapittel 7 presenterer metoden til 

analysen. Analysen gjennomføres i kapittel 8, mens kapittel 9 danner avslutningen. 

Det er blitt gjort overraskende få kvantitative analyser på om økonomisk utvikling / 

økonomisk nivå fører til mer fred eller til mer krig. Til nå har de fleste konsentrert seg om 

hypoteser om at økt handel mellom stater gir økt sannsynlighet for krig eller fred. Det har 

bare vært sporadiske undersøkelser av andre mulige økonomiske variabler som forklaring på 

fred. Bremer skriver etter å ha gjort en liten test på økonomisk utvikling og krig (1992:317): 

”We are in virgin territory”. Jeg håper derfor at denne undersøkelsen kan inspirere andre til å 

fortsette kartleggingen av dette nokså ukjente terrenget som forklaring på fred mellom 

stater1. 

Mitt håp er at hovedoppgaven også kan sees som en odyssé gjennom en jungel av 

mulige strukturelle forklaringer på fred. Diskusjonen vil derfor være nokså bred, og den 

kvantitative analysen vil ikke kunne dekke alle årsaksforklaringene jeg belyser. Til gjengjeld 

vil den kvantitative analysen i kapittel 8 være en test av det jeg mener er den viktigste 

årsaken til fred, nemlig senindustrielt økonomisk nivå. Andre fredsforklaringer må til en viss 

grad ligge utestet, men mange av årsaksforklaringene har forskere før meg analysert.  

Jeg håper at dette vil bli underholdende og interessant lesning om et tema som sikkert 

opptar de fleste som er interessert i internasjonal politikk. 

1.1 LITT OM VARIABLE OG EFFEKTER 
Figur 1.1 er satt opp på en slik måte at senindustriell økonomi skal betraktes som uavhengig 

variabel, handel, demokrati og befolkningens holdninger til fred skal betraktes som 

mellomliggende variabler og fred skal forstås som avhengig variabel. Problemstillingen 

bestemmer generelt valg av uavhengige, mellomliggende og avhengig variabler. Uavhengige 

variabler kan sees som årsaksvariabler mens avhengige variabler kan sees som 

effektvariabler (Hellevik 1999:239). 

Det er tidsrekkefølgen som bestemmer hvilken av to variabler som skal sees som den 

som påvirker og hvilken som den som blir påvirket. Den variabelen som er først i tid er 

årsaksvariabelen hvis det påvises en kausalsammenheng mellom to variable. En 

kausalsammenheng innebærer at det er en statistisk sammenheng mellom to variable og at de 

                                                 
1 Jeg ser ikke på borgerkriger i denne analysen, men vil likevel mene at mange av argumentene som presenteres, gjelder sannsynligheten 
for borgerkriger også. Jeg vil for eksempel anta at velferdsmessig økonomisk utvikling gir minsket sannsynlighet for borgerkrig generelt. 
Jeg skulle gjerne ha utvidet analysen til å gjelde borgerkriger også, men det får eventuelt andre ta seg av. 
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står i et påvirkningsforhold. Ikke alle sammenhengene mellom to variable i modellen er like 

lett å bestemme tidsrekkefølgen for. Dette gjelder for eksempel den uavhengige variabelen 

”senindustriell økonomi” og den mellomliggende variabelen ”demokrati”. Noen vil mene at 

det er demokrati som i størst grad påvirker økonomi, og ikke omvendt. Jeg skal i kapittel 6 

argumentere teoretisk og empirisk for at variablene kommer i den rekkefølge de gjør i figur 

1.1. 

 Hver av de fire uavhengige eller mellomliggende variablene har bivariate 

sammenhenger med fred. I analysen vil jeg, i tillegg til å analysere sammenhengenes retning 

og signifikans, prøve å avdekke i hvilken grad sammenhengene kan sees som direkte 

effekter, indirekte effekter eller spuriøse sammenhenger. En direkte effekt er en variabels 

effekt direkte på en annen (når andre relevante variabler kontrolleres for). En indirekte effekt 

er en variabels effekt på en annen ved at den påvirker en mellomliggende variabel som i sin 

tur påvirker den avhengige variabelen. En spuriøs sammenheng er en bivariat sammenheng 

som skyldes at en bakenforliggende variabel påvirker dem begge. Den spuriøse 

sammenhengen er dermed en skinnsammenheng. 

 I analysen vil jeg for eksempel forsøke å avdekke om effekten av demokrati på økt 

grad av fred mellom stater blir mye mindre enn ellers om jeg inkluderer ”senindustriell 

økonomi” som variabel i analysen. Hvis det skjer, kan det være et tegn på at mye av den 

bivariate sammenhengen mellom demokrati og fred skyldes økonomivariabelen. Noe av den 

bivariate sammenhengen mellom demokrati og fred vil i så fall være spuriøs. 

 Det er vanskelig å kartlegge dekomponering av bivariate sammenhenger med den 

analyseformen jeg skal anvende i kapittel 8, men jeg antar at det er vel verd et forsøk, for 

tidsrekkefølgen mellom økonomi, handel, demokrati og kultur som variabler som påvirker 

sannsynligheten for fred, er sentralt for forståelsen av hvilke mekanismer som kan gi økt 

grad av fred i verden. 
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2 DEMOKRATISK FRED 

Jeg begynner med demokratisk fred-teorien, siden demokrati er en sentral variabel i 

modellen jeg skal arbeide meg fram til: senindustriell fred. Demokratisk fred er dessuten den 

mest gjennomarbeidede strukturelle årsaksforklaring på fred mellom stater idag. 

Demokratisk fred-teorien er en meget anerkjent teori i internasjonal politikk. Levy 

skriver: ”The absence of war among democracies is as close as anything we have to an 

empirical law in international relations” (1989:270). Videre skriver Russett at ”The 

democratic peace proposition constitutes one of the strongest nontrivial or nontautological 

generalizations that can be made about international relations” (1990:123). N.P. Gleditsch 

skriver at ”the importance of democracy lies in it being a near-perfect sufficient condition for 

peace” (1995:297). Endelig skriver Chan at ”the democratic peace proposition is arguably 

one of the most robust generalizations that has been produced to date by the quantitative 

research tradition” (1997:60). 

2.1 MONADISK HYPOTESE 
Forskningen på demokratisk fred kan strengt tatt deles inn i to retninger. Den monadiske 

hypotesen påstår at demokratier er mindre krigslystne enn andre stater (Gates m.fl. 1996:2). 

Denne hypotesen har vært kontroversiell og delvis blitt motbevist av empirien.  Det er påvist 

en svak sammenheng, men den har ikke vært signifikant. Det kan likevel sies at 

sammenhengen ikke har vært fullt så svak de siste 30-40 årene som for tiden 1815-1940 

(Chan 1997:62). Har man en hypotese om at demokratier sjeldnere går til krig enn andre 

stater, må man helst kunne skille mellom aggressor og forsvarer i krig. Forklaringen på at 

demokratier er like ofte i krig som andre stater kan ligge i at de oftere blir angrepet av andre 

stater. Dette temaet har det ikke blitt forsket så mye på, kanskje fordi det er vanskelig å skille 

mellom aggressor og forsvarer i kriger og disputter, for det er ofte et subjektivt spørsmål 

hvem som var den aggressive og angripende part. Chan har likevel forsøkt et slikt studie og 

fant ingen signifikante sammenhenger som skulle tilsi at demokratier sjeldnere var initiatorer 

i konflikter enn andre stater (Chan 1997:62). 
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2.2 DYADISK HYPOTESE 
Demokratisk fred-forskerne har dermed samlet seg om en dyadisk hypotese som ikke antar 

at demokratier er fredeligere enn andre stater, men derimot at demokratiske stater aldri går til 

krig mot hverandre, og denne dyadiske hypotesen er blitt den etablerte definisjonen på 

demokratisk fred (Doyle 1986:1157, Rousseau m.fl. 1996:512). Forskerne er imidlertid 

uenige om forklaringene på denne sammenhengen.  

Den dyadiske hypotesen impliserer at vi får en fredssone som dekker alle demokratier, 

mens det er mulig å få krig mellom alle par av stater hvor minst en av dem ikke er 

demokratisk. Man kan slik tenke seg et internasjonalt system av stater hvor statene enten er 

autoritære eller demokratiske (egentlig er det et kontinuum), og det blir fredssone mellom 

alle demokratiske stater mens alle andre par av stater har en mulighet til å være på hver sin  

side i en krig. Med en slik tankegang er det mulig at demokratiske stater er (nesten) like ofte 

i krig som autoritære stater. Det vil i så fall forklare de empiriske funnene som tilsier at 

begge typer stater har omtrent samme sannsynlighet for å være i krig med andre stater, selv 

om demokratiske stater ikke går til krig mot hverandre.  

2.3 IMMANUEL KANT 
Kant (1795/1970:93-130) kan sies å være en av de første som mente at demokratiske stater 

ikke vil gå til krig mot hverandre (Sørensen 1992:397). Han skrev om en mulig evig fred 

mellom republikanske stater i framtiden. Hans republikkbegrep korresponderer med det 

liberale demokrati hvis vi tar høyde for at han levde på 1700-tallet. Gates m.fl. er kritisk til 

denne tolkningen av Kant og mener at Kant skrev om noe helt annet enn demokratiet da han 

brukte begrepet ”republikk” (Gates m.fl. 1996:6). Doyle derimot, mener at Kants republikk 

er et politisk samfunn som har kombinert moralsk autoritet, individualisme og sosial orden 

hvor alle er like, og republikken har en representativ regjering med begrenset makt 

(1986:1157, 1997:267). De fleste liberale forskere mener derfor at vi kan sidestille Kants 

republikk med demokratiet (Solingen 1998:112). 

Kant mente at det var tre årsaker til at republikkene/demokratiene ville ha separat fred 

seg imellom. Alle tre var nødvendige og sammen var de tilstrekkelige for en fredsunion 

mellom demokratiske stater (Roy 1993:451): 

• Folket ønsker ikke unødvendige kriger og konflikter, og opinionen blir hørt i 

demokratier. 

• Det er gjensidig økonomisk avhengighet mellom demokratier. 
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• Demokratiske stater har felles verdier og gjensidig respekt for hverandre. 

De tre punktene har vært gjenstand for diskusjon. Tanken om at en demokratisk stat ikke vil 

gå til krig uten at opinionen godtar det, har blitt kritisert av nyrealister. De mener at Kant og 

liberale forskere legger for stor vekt på opinionen (Lynn-Jones 1996:xii), men mange mener 

at Kant har rett på dette punkt (Russett 1993:35). Videre kan Kant ha rett i at gjensidig 

økonomisk avhengighet reduserer sannsynligheten for krig mellom stater, ifølge en rekke 

forskere (Brawley 1993:180, Chan 1997:76). Kants tredje, kulturelle antakelse er vanskelig å 

analysere empirisk, men den er en sentral del av forklaringen på demokratisk fred-

fenomenet. Kant presiserte at demokratiske normer må bli nedfelte og faste i samfunnet før 

innenlandsbasen for fredsunionen mellom demokratier er sikker, og det tar tid i mange land 

(Sørensen 1992:408). Alle tre punktene til Kant må oppfylles av alle land hvis det skal bli en 

fredsunion mellom alle stater i hele verden (Chanteur 1992:167). 

2.4 NYERE FORKLARINGER PÅ DEMOKRATISK FRED 
Kant har gitt oss et svar på hvorfor det blir fredelige relasjoner mellom demokratiske stater. 

Dagens forskning gir oss tre forklaringer som ikke er gjensidig utelukkende. De kan 

henholdsvis kalles kulturelle, strukturelle og økonomiske forklaringer på demokratisk fred 

(Gartzke 1998:1, Maoz og Russett 1993, Morgan 1993:198-200). 

2.4.1 Kulturell/normativ forklaring 
Den kulturelle forklaringen går ut fra at demokratiet representerer en politisk kultur hvor 

normer, verdier, oppfatninger og skikker gjør demokratiske stater fredeligere mot hverandre 

enn mot andre stater. Demokratiets borgere har ikke-voldelige normer, og de ønsker fredelig 

konfliktløsning. Chan mener at den viktigste faktoren for fred er utviklingen av en politisk 

kultur med ikke-voldelig kamp om makt (1997:78). Demokratier eksternaliserer deres 

innenlandske toleransenormer i deres utenrikspolitikk, og sannsynligheten for krig mot andre 

stater med samme toleransegrenser blir liten. Sørensen understreker at fred mellom 

demokratier er basert på samarbeidsprinsipper og gjensidig respekt og forståelse (1992:402). 

Morgan skriver at liberale demokratier er mer fredselskende enn andre stater, fordi de har 

utviklet normer for å løse konflikter innen samfunnet (1993:198). Lederne for liberale 

demokratier har felles kulturelle normer, og disse normene blir båret over på den 

internasjonale arenaen. Ikke-demokratier har ofte ikke disse normene, og den liberale 

tradisjon antar at det er en av årsakene til at det oppstår voldelige konflikter mellom 

demokratier og ikke-demokratier. 
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Årsaksrekkefølgen og premissene til denne kulturell/normative forklaringen er som 

følger: Liberal teori antar at stater generelt bruker de samme konfliktløsnings-normene 

internasjonalt som de gjør innen egen stat. I relasjoner med stater som deler disse normene 

vil beslutningstaker(ne) vanligvis forsøke å følge de samme konfliktløsningsnormene som 

har blitt utviklet innen staten og som karakteriserer deres nasjonale politiske prosesser. 

Statene vil også regne med at andre stater søker fredelige konfliktløsning hvis de søker det 

innen egen stat, og statene er skeptiske til stater som bruker illegitim vold mot egen stats 

befolkning (Maoz og Russett 1993:625). 

Konsoliderte demokratier vil la demokratiske normer styre deres atferd overfor andre 

demokratier mer enn ustabile og nye demokratier gjør det. Andre demokratier vil også 

forvente at konsoliderte demokratier er mer fredelige i sin atferd internasjonalt enn ustabile 

demokratier. Hvis det blir voldelig konflikt mellom to demokratiske stater, vil i det minste et 

av demokratiene være politisk ustabilt, altså ikke være et konsolidert demokrati, antar denne 

teorien. 

Voldelige konflikter mellom ikke-demokratier og mellom demokratier og ikke-

demokratier vil være mulig, fordi beslutningstakere i ikke-demokratier har en tilbøyelighet 

til å true med vold eller bruke vold, og forventer at deres motstandere også bruker vold, i 

deres nasjonale politiske prosesser (Russett 1993:35). Derfor vil beslutningstakere i ikke-

demokratiske stater kunne bruke vold og true med vold i konflikter med andre stater, og 

andre stater vil forvente at de vil kunne bruke vold og trussel om vold i slike konflikter. 

Ikke-demokratiske stater kan utnytte demokratienes søken etter fredelig 

konfliktløsning ved å være mer aggressiv mot demokratiske stater enn andre stater. For å 

unngå slik utnyttelse vil demokratier kunne bruke interaksjonspartnerens normer i deres 

kontakt med ikke-demokratier (Maoz og Russett 1993:625). 

2.4.2 Strukturell/institusjonell forklaring 
Den strukturelle forklaringen setter søkelyset på at institusjonelle arrangementer i et 

demokrati begrenser autonomien og ledernes muligheter til å avgjøre om staten skal føre krig 

eller ikke (Maoz og Russett 1993:626). Gates m.fl. (1996) poengterer at strukturelle 

forklaringer definerer demokratier som politiske institusjoner. De anvender beslutningstaker-

teorier for å vise at demokratiske institusjoner har innebygde begrensninger som gjør det 

vanskelig for nasjonale ledelser å føre krigspolitikk. Demokratisk fred-forskerne fastholder 

at opinionen er fri, og ambisjonene og makten til beslutningstakerne blir begrensede (Gates 

m.fl. 1996:2, Layne 1994:6). Alt dette begrenser derfor ledernes atferd. 
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Voldelige konflikter mellom demokratier vil være sjeldne, fordi maktfordelingen og 

kampen om stemmer gjør det vanskelig å beslutte at staten skal gå til krig. Dette kommer 

altså av at opinionen iblant er negative til krig og det er mange om å beslutte en så vidt 

alvorlig handling, og ikke bare en mann eller en liten gruppe alene. Dessuten vil andre 

statsledere forvente at demokratienes statsledere er begrenset i så måte. Demokratienes 

statsledere vil derfor forvente at konflikter med andre demokratiske stater vil løses fredelig, 

og de frykter som oftest ikke overraskelsesangrep fra demokratiske stater. 

Voldelige konflikter mellom autoritære stater, og mellom demokratier og autoritære 

stater, vil være vanligere enn konflikter mellom demokratier, fordi autoritære staters 

politiske ledelse ikke er begrenset på samme måte som statslederne i demokratiske stater er. 

Autoritære stater kan derfor lettere, oftere og hemmelig initiere voldelige konflikter enn 

demokratiske stater kan (Maoz og Russett 1993:626). Statslederne i demokratiske stater er 

begrenset av institusjonene, og har derfor mye mindre mulighet enn autoritære stater til å 

starte konflikter. 

Forutsatt at demokratiers statsledere har mindre handlingsrom enn autoritære staters 

ledere har, vil autoritære stater kunne presse demokratier til å gjøre innrømmelser for å 

unngå krig i konflikter mer enn autoritære stater ville gjort. Demokratier vil da kunne initiere 

krig mot slike autoritære stater heller enn å foreta slike upopulære innrømmelser som blir 

krevd av dem.  

De kulturelle/normative og institusjonelle/strukturelle forklaringene har ikke vært lett å 

holde atskilt i analyser. Institusjoner er avhengig av normer og prosedyrer. Stabilitet er for 

eksempel behandlet som et mål på normativ aksept av demokratiske prosesser, men er også 

en institusjonell begrensning når demokratiske strukturer er stabile. 

Den empiriske forskningen støtter begge disse forklaringene på demokratisk fred, og 

debatten er langt fra avsluttet. Forklaringene er ikke fullt ut mulig å holde atskilt verken i 

teori eller i praksis. Begge gir et bidrag til forståelsen av demokratisk fred, og de to 

forklaringene virker gjensidig forsterkende. Men det kan virke som om den normative 

forklaringen virker noe sterkere enn den institusjonelle forklaringen (Maoz og Russett 1993, 

Russett 1993:119).  

Mange kombinerer strukturelle og kulturelle forklaringer. Kants hypotese om 

demokratisk fred er en slik kombinasjon. Kant vektlegger både fredelig demokratisk kultur 

og strukturelle begrensninger. Felles for begge disse forklaringene er at de er liberale. Deres 

forutsetning er at statenes atferd varierer og at demokratiene har en annen atferd enn andre 
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stater. Dessuten fokuserer begge forklaringene på trekk mellom nivå I (individet) og nivå II 

(staten). 

2.4.3 Økonomiforklaring 
Denne forklaringen av demokratisk fred forekommer ikke like ofte som de to andre. Her 

brukes handel som forklaringsfaktor, og man mener at handelen mellom demokratiske stater 

er større enn mellom andre kombinasjoner av stater. Flere forskere har kommet fram til at 

demokratiske stater har større handel med hverandre enn de har med andre stater, selv om de 

kontrollerer for avstand, staters størrelse og alliansebånd (Morrow m.fl. 1998:651-2). Det 

blir mindre krig mellom stater som har stor handel seg imellom siden kostnadene øker ved 

krig mellom slike par av stater. Begge stater taper på at handelen opphører. Problemet er at 

det ikke er full enighet om at demokratiske stater har mer handel med hverandre enn med 

andre stater. Dessuten er det vanskelig å se at økt handel med en annen stat nødvendigvis 

kan forhindre krig. Gowa (1995:521) går så langt som til å mene at bare hvis 

handelspartneren har monopol på en vare som er viktig og landet ikke kan erstatte varen, vil 

handelen kunne legge begrensninger på muligheten av konflikt mellom stater. 

Demokratier har antakelig mest handel med hverandre hvis vi antar at handel med 

andre stater har sikkerhetsimplikasjoner (Gowa 1995:519). Videre kan man da anta at stater 

er tilbøyelige til å ha handel med stater som de regner som troverdige, altså som de regner 

med ikke vil manipulere handel for politiske formål. Jeg forutsetter at demokratiske stater er 

tilbøyelige til å være mer troverdige enn autoritære stater. Derfor kan man nok anta at 

demokratier vil ha mer handel med hverandre og de er fredelige mot hverandre, men dette 

betyr ikke at handel i så fall er mer enn en svak positiv indirekte effekt mellom demokrati og 

fred.  

De økonomiske forklaringene jeg har fokusert på i dette avsnittet skal bare være 

mellomliggende faktorer mellom demokrati og fred, så en bredere diskusjon av økonomiske 

forklaringer skal vente til kapittel 4. 

2.5 LIBERALISMEN OG DEMOKRATISK FRED 
Liberal teori er i bunn og grunn ikke en internasjonal teori, i den forstand at den fokuserer på 

systemet av stater. Den er på det intrastatlige plan og er individualistisk (Doyle 1997:208). 

Den liberale retningen sier ut fra dette likevel mye om det internasjonale planet. Ifølge Doyle 

kan liberalismen samles i tre punkter (Doyle 1997:211): 
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• Selv om det er internasjonalt anarki2, er det ikke permanent ”state of war” mellom stater. 

• Stater er forskjellige enheter med stor variasjon i for eksempel deres menneskerettig-

hetspolitikk. 

• Statens mål, likesom individets, er mer enn egen sikkerhet og omfatter blant annet også 

beskyttelse av individuelle rettigheter og egen befolknings velferd. 

Staten er den sentrale aktøren i internasjonal politikk, men det er individer og grupper innad i 

staten som former den (Moravcsik 1997:517). Den er en representativ institusjon bestående 

av sosiale aktører som kjemper om makten og som kan omforme staten. Statens politikk er et 

veid aggregat av preferansene til individer og grupper med makt i samfunnet. 

Demokratisk fred-antakelsen kan sies å være en form for republikansk liberalisme. 

Denne varianten av liberalismen fokuserer på hvordan staters politikk avhenger av hvilke 

innenlandske grupper som er representert i staten (Moravcsik 1997:531). Republikansk 

liberalisme antar at de fleste individer og grupper i samfunnet er risikoaverse. Aggressiv 

internasjonal atferd, staters frivillige tilslutning til kostnads- og risikofylt atferd, er vanligst i 

ikke-demokratiske og ikke-egalitære stater hvor privilegerte individer kan legge kostnader på 

andre (McMillan 1997:36). Liberale demokratiske institusjoner tenderer til å motvirke 

kriger, fordi innflytelse er plassert i hendene på dem som kan tape liv og inntekt (Moravcsik 

1997:531). 

Kommersiell liberalisme har også en viss betydning for demokratisk fred-teorien. 

Kommersiell liberalisme antar at handel og samhengighet (gjensidig økonomisk 

avhengighet) mellom stater forhindrer krig. Kommersiell liberalisme går ut fra at jo mer 

komplekse transnasjonale kommersielle bånd og produksjonsstrukturer er, dess mindre 

kostnadseffektivt er tvangsmakt (Moravcsik 1997:530). Ettersom demokratier ofte prioriterer 

et kapitalistisk økonomisk system og kostnadseffektiviteten er høy, blir byrden av store 

militære utgifter tung å bære. Høye militære utgifter svekker den økonomiske veksten og det 

kan sees som en stor kostnad. Dessuten er gevinsten ved å erobre territorium for et 

handelssamfunn mindre enn for andre samfunn, fordi teknologisk nivå betyr mer for 

handelssamfunn enn i andre samfunn3 (Rosecrance 1986). Kommersiell liberalisme 

konkluderer med at villigheten til krigshandlinger avhenger av samfunnets system. Liberale 

demokratier har mer å tape på krig enn andre stater og vil derfor sjeldnere velge en aggressiv 

atferd enn autoritære stater. 

                                                 
2 Begrepet ”det internasjonale anarki” sikter til at det ikke er noen overnasjonal tvangsmakt over statene. 
3 Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 4. 
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Kommersiell liberalisme innen demokratisk fred-teorien vektlegger demokratiet og 

bruker økonomiforklaringer som støtteargument. Dette er implisitt basert på en modell hvor 

demokrati kommer før handel og markedsøkonomi. Andre mener at økonomiforklaringene 

er mye mer sentrale enn demokratiforklaringene, og dette vil bli fokusert på i andre kapitler.  

2.6 SKILLE MELLOM USTABILE OG KONSOLIDERTE 
DEMOKRATIER 

Demokratidefinisjonene som brukes i demokratisk fred-forskningen bør inneholde et 

tidsaspekt. En stat som nylig har gjennomgått en regimeendring til demokrati kan ikke den 

første tiden regnes som et stabilt demokrati. Den demokratiske tenkemåten må få tid til å 

nedfelle seg i den politiske kulturen. Derfor gjelder demokratisk fred-antakelsen i prinsippet 

bare demokratier som har hatt stabilt demokrati over lengre tid. Noen forskere har funnet at 

stater som er i en overgang til demokratiet, ofte går til krig, og de vektlegger derfor at 

demokratisk fred-antakelsen ikke bør gjelde stater som bare har vært demokratiske noen få 

år (Lynn-Jones 1996:xx). Mansfield og Snyder mener det kan være fire årsaker til at ustabile 

og ferske demokratier relativt ofte innblandes i krig (1996:315-326): 

• Elitegrupper fra det gamle regimet bruker ofte nasjonalisme for å få mer makt. 

• Nye eliter bruker lignende nasjonalisme. 

• Nylig mobiliserte grupper er vanskelig å kontrollere. 

• Demokratiet kan kollapse, for så å starte krig (som for eksempel starter som borgerkrig). 

Russett mener at vi bør derfor regne med at hvis vi finner at to demokratiske stater har vært i 

krig mot hverandre, eller at en slik krig oppstår i framtiden, vil i hvert fall en av statene være 

et nytt og ustabilt demokrati (1993:34). Antar vi dette i demokratisk fred-teorien, vil det bety 

at det ikke er en lovmessighet at demokratier ikke kriger med hverandre, men at det i hvert 

fall er en sterk sammenheng, som er sterkere jo mer konsolidert demokratiske stater er. 

Videre vil dette implisere at demokratisk fred-teorien bare gjelder stabile demokratier, som 

er så stabile at det er minimal sannsynlighet for en omveltning til et annet, mer autoritært 

styresett. 

Vi bør altså skille mellom initierende demokrati som en prosess og konsolidert 

demokrati som et utfall. Konsolidert demokrati har vi når endringen fra autoritært styresett til 

demokrati er komplett (Becker 1999:139). Helt konsolidert er ikke demokratiet før 

demokrati i praksis er det eneste mulige styresett i landet og dets fundamentale institusjoner 

er akseptert av alle relevante politiske aktører samt i størsteparten av befolkningen. På den 

måten kan en si at stater som oppfyller dette strenge kravet til å være konsolidert demokrati 
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ikke bare vil unngå krig mot andre konsoliderte demokratier, men vil sannsynligvis også 

unngå omveltning og borgerkrig og med mulig påfølgende krig. 

2.7 DEMOKRATISK FRED – EMPIRI 
Thompson og Tucker (1997:428) viser til at den dyadiske hypotesen har blitt grundig testet 

de siste 15 årene. Ingen av over 100 empiriske demokratisk fred-artikler publisert i 

tidsskrifter og presentert på konferanser har funnet en positiv og signifikant sammenheng 

mellom demokratiske dyader og militariserte konflikter (Thompson og Tucker 1997:428). 

Derfor har mange nådd den konklusjonen at spredning av demokratiet vil føre til en 

fredeligere verden. Indikasjonene på dyadisk fred (fred mellom demokratiske stater) er altså 

overveldende. Antakelsen står sterkt selv om en altså kontrollerer for variabler som 

geografisk avstand, økonomisk utvikling og alliansemedlemsskap (Chan 1997:62). 

Nyrealistene har angrepet liberalistenes tolkning av empirien (se for eksempel Cohen 

1994 og 1995, Layne 1994, Spiro 1996). Noen av dem mener at det er tilfeldig at 

demokratiske stater ikke har vært i krig med hverandre. De mener at sannsynligheten for krig 

mellom to demokratier uansett er så lav at vi ikke kan trekke noen sikre slutninger (Spiro 

1996). Andre mener å ha funnet eksempler som motbeviser demokratisk fred-tesen. Alle 

deres metodologiske og empiriske kritikker har stort sett blitt avvist (se for eksempel Lynn-

Jones 1996:xiii). 

Jeg vil likevel nevne noen omdiskuterte tilfeller. Det er særlig stor uenighet om 

Tyskland var et demokrati eller ikke i 1. verdenskrig (da bruker en ikke den strenge 

definisjonen på konsolidert demokrati) og om Finland var i krig med Storbritannia i 2. 

verdenskrig. Legger vi strenge definisjoner av ”demokrati” og ”krig” til grunn, vil disse 

eksemplene uansett ikke skape problemer for demokratisk fred-antakelsen. De omdiskuterte 

krigene vil da ikke bli regnet som kriger. Da kan vi som Gleditsch (1992:370) slå fast at det 

er bemerkelsesverdig at alle demokratier alltid har vært på samme side i store kriger og aldri 

angrepet hverandre selv om mange av dem har felles grenser. 

Definisjonene er meget sentrale i demokratisk fred-studiene, fordi de til en viss grad 

kan avgjøre hvilke konklusjoner forskerne får ved empiriske undersøkelser av demokratisk 

fred-hypotesen. En vid definisjon av demokrati kombinert med en lav terskel for krig, kan 

føre til at forskere må avvise demokratisk fred-antakelsen (i hvert fall hvis en ser 

kausalsammenhengen som en tilnærmet lovmessighet). Da vil de nemlig finne flere 

eksempler på demokratiske land som har vært i krig med hverandre. Forskere kan få mindre 

signifikante sammenhenger hvis de legger strengere definisjoner av demokrati og krig til 
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grunn. Defineres demokratiet vidt, vil mange stater som strengt tatt ikke burde falle inn 

under demokrati-kategorien bli inkludert. Defineres derimot demokratiet for strengt, kan vi 

stå igjen med bare de vestlige og mest langvarige demokratiene, og demokratisk fred-

antakelsen vil gjelde færre land enn intendert. 

De fleste bruker demokratidefinisjonen til Polity III. Se for eksempel  Jaggers og Gurr 

(1995) for nærmere redegjørelse av hvordan demokrati måles med Polity. Polity ser på 

formelle sider ved demokratiet slik at det er lett å kode for alle land. Det brukes gjerne en 

skala fra 0 til 10 for hvor demokratiske demokratier er, samt en skala fra 0 til 10 for hvor 

autoritært regime stater har. Trekker man så fra staters verdi på autoritetsskalaen fra deres 

verdi på demokratiskalaen får man en verdi fra –10 til +10 for hvor demokratiske stater er. 

De fleste regner stater som har verdi fra +7 til +10 som demokratiske. 

”Fred” defineres gjerne som ”fravær av krig”, men forskere bruker ulike mål på krig 

og militariserte disputter. Med lav terskel for krig/konflikt, vil man finne konflikter mellom 

demokratiske land, men det har aldri blitt utkjempet en klar, alvorlig krig mellom to 

demokratier. 

2.8 KRITIKK AV DEMOKRATISK FRED 
Kritikken mot demokratisk fred-forskningen har for det meste kommet fra realister. 

Kritikken kan deles inn på følgende vis: 

• Empirisk: Noen forskere mener at sammenhengen mellom demokrati og fred som 

demokratisk fred-litteraturen representerer, ikke er signifikante, i alle fall for andre 

perioder enn den kalde krigen (Schølset 1998:68). 

• Empirisk: Noen mener at sammenhengen er signifikant, men at den er tolket feil. De 

mener at den statistiske sammenhengen kommer av mer tradisjonelle maktfaktorer som 

den kalde krigens avskrekking og maktbalanse og lignende, enn av de liberale 

forklaringene (Gowa 1995:521). 

• Teoretisk: Demokratiske normer og institusjoner er blitt tillagt for stor vekt for å forklare 

fredelig utenrikspolitikk i forhold til alliansebånd og så videre.  

Jeg er uenig med den første kritikken fordi de fleste analysene av demokratisk fred gir 

overbevisende resultater for alle perider. De to andre kritikkene støtter jeg i den forstand at 

denne hovedoppgaven kan sees som en kritikk av at demokratisk fred-forskningen legger for 

lite vekt på betydningen av økonomisk utvikling. 
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Det finnes flere alternative forklaringer på sammenhengen mellom demokrati og fred. 

En mulighet kan være at transnasjonale og internasjonale institusjoner gir fred (Russett 

1993:25, Oneal og Russett 1999). En slik tankegang vil tilsi at demokratiske stater er 

fredelige mot hverandre fordi de er bundet gjenom bånd i nettverk av institusjoner på tvers 

av statsgrensene. Demokratier har en tendens til å dele mange institusjoner. Men fredelige 

relasjoner må til en viss grad være forut for dannelsen av institusjoner. 

En annen mulighet kan være at avstand forhindrer krig. Fram til 2. verdenskrig var det 

få demokratiske stater, og de var spredt i verden. Dette argumentet faller, siden demokratiene 

i lengre tid har vært i flertall i verden nå (når en definerer demokrati vidt). En tredje mulighet 

kan være at allianser er forklaringen på demokratisk fred-fenomenet. Mange studier har 

kontrollert for denne variabelen, også det argumentet faller.  

Et fjerde mulig standpunkt er å hevde at politisk stabilitet gir fred, og 

demokrativariabelen er spuriøs siden de fleste stabile regimer i dag muligens er 

demokratiske. Argumentet er at stater med stabile og varige politiske systemer vil mangle 

incentiver til å eksternalisere nasjonal urolighet til konflikt med andre stater. De vil i hvert 

fall forsøke å unngå konflikt med andre stabile stater. Jeg vil mene at dette argumentet faller, 

fordi politisk stabilitet i stor grad kan sies å være en frukt av demokrati og ikke en årsak til 

demokratiet. 

 De forskerne som mener at demokratisk fred gjelder som en absolutt lov, stiller seg 

åpen for kritikk, siden det finnes en del grensetilfeller, spesielt i den tredje verden. Man bør 

nok heller fokusere på at sammenhengen mellom demokrati og fred er meget sterk, og anta 

at jo mer demokratisk par av stater er, jo større sannsynlig er det for at de har fred seg i 

mellom. Er begge statene konsoliderte demokratier, kan man nok si at det er en 

lovmessighet, men ikke før.  

2.8.1 Nyrealismen og demokratisk fred 
Nyrealismen er en teori som antar at det internasjonale politiske systemets struktur er 

anarkisk (Waltz 1979), og det vil si at det ikke er noen overnasjonal myndighet som kan 

håndtere internasjonale regler. Hver stat må klare seg selv. Sikkerhet er derfor statenes 

overordnede mål. Dette internasjonale systemet endrer seg ikke. Alle stater konkurrerer, og 

alle forsøker å overleve. I det internasjonale systemet er frykt og mistenksomhet mot andre 

stater det normale (Layne 1994:10-11). Staters interne struktur blir nesten betydningsløse, 

fordi effektene av det anarkiske system overskygger det (Turner 1998:27). Enhver stat kan i 

prinsippet bli angrepet av enhver annen stat som har mulighet til det. 



 30

Nyrealismen er en teori på et annet plan enn liberalismen. Fokuset er ikke på 

individene og gruppene i staten for å forklare internasjonal atferd. Fokuset er heller løftet 

opp til systemet av stater, og nyrealistene mener at det anarkiske systemet er det avgjørende 

for staters atferd. 

Demokratisk fred-antakelsen har som konklusjon at regimetype har konsekvenser for 

statlig atferd. Teorien antar at demokratiske stater har fredelige relasjoner seg imellom. 

Staters regimetype betyr derimot ingenting i nyrealistisk teori. Det sentrale i nyrealismen er 

at alle stater søker makt og sikkerhet i et anarkisk system og derfor eksisterer det ikke noen 

demokratisk fred (Chan 1997:60). Strukturen bestemmer i internasjonal politikk og ikke 

staters styreform. Retningen vektlegger anarkiet siden den mener at det ikke er noen autoritet 

over statene. I anarkiet er konflikter immanente. Evig fred er en umulighet for nyrealistene 

(Sørensen 1992:409). Teorien avviser derfor demokratisk fred-antakelsen helt og holdent. 

Mearsheimer kritiserer demokratisk fred-tesens påståtte felles moralfundament mellom 

demokratiske stater. Han mener det er andre faktorer som oppveier dette, som nasjonalisme 

og religiøs fundamentalisme. Mearsheimers argument er ikke så betydelig, fordi han støtter 

det ikke opp med empiri eller eksempler (Sørensen 1992:410). Mearsheimers sentrale poeng 

er derimot at demokratier alltid kan foreta en regimeendring, og derfor må alle stater uansett 

fokusere på sikkerhet, og anarkiet forblir sentralt. Et demokrati kan altså når som helst bli en 

aggressiv autoritær stat. Det kan se ut som om Mearsheimer går altfor langt i å sette 

strukturen over innenlandske forhold. Det blir noe søkt når han skriver at det alltid er mulig 

med regimeendring i demokratier. Mange stater har vært demokratiske så lenge at de må 

kunne kalles stabile, konsoliderte demokratier, og det er svært usannsynlig at de statene vil 

endre regime. Przeworski og Limongi (1997:165) har for eksempel funnet at ingen 

demokratiske stater med over 6055 dollar BNP/innbygger  har gått bort fra det demokratiske 

statssystem (konstante 1985-dollar, se avsnitt 6.4). Nyrealistene klarer ikke på en 

overbevisende måte å forklare/bortforklare demokratisk fred-sammenhengen. 

Debatten har derfor dreid seg mer om definisjoner og case-studier. Nyrealismen har 

forsøkt å finne relevante case for å motbevise demokratisk fred-antakelsen, og de har 

kritisert demokrati- og krig/fred-definisjonene for å være tilpasset demokratisk fred-tesen så 

tesen blir selvoppfyllende. Her er det viktig å merke seg at selv om vi hadde hatt en mindre 

streng definisjon av demokratiet, ville vi ikke funnet mange eksempler på kriger mellom 

demokratier (Chan 1997). Det eneste nyrealismen ville ha oppnådd er å hindre demokratisk 

fred-tesen fra å være en sammenheng sterk som en ”naturlov”, og heller bare være klart 

statistisk signifikant. En ville da ha kunnet anta at demokratiske stater går betydelig mindre 
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til krig mot hverandre (og minst en av dem må være ustabilt demokrati) enn vi ville antatt 

ifølge nyrealismen. 

Liberale forskere har de siste årene forsøkt å nærme seg noen av nyrealistenes 

antakelser uten å svekke egne teorier. Det kan også gjøres med demokratisk fred-antakelsen. 

Demokratisk fred-tesen sier strengt tatt bare noe om atferd mellom demokratiske stater og er 

ellers taus om alle andre kombinasjoner av stater. Liberale forskere har derfor kommet 

nyrealister i møte og kunnet si at den anarkiske logikken og usikkerheten mellom stater godt 

kan gjelde overalt utenom mellom demokratier. Antakelsen om demokratisk fred vil ikke ha 

noen formening om alle de andre mellomstatlige relasjonene, og den antar bare at 

nyrealismens implikasjoner ikke gjelder i den demokratiske fredssonen. Debatten så langt 

har vist at nyrealismen har hatt store problemer med å svekke demokratisk fred-antakelsen. 

2.9 OPPSUMMERING 
Jeg er på jakt etter strukturelle årsaker til fred, og har sett på en meget sterk teori om at 

demokratier er fredelige seg imellom. Denne teoriens betydning kan sies å øke i perioder 

hvor andelen av demokratiske stater øker i verden. Jeg ønsker likevel å kunne si mye mer om 

årsakene til fred. Jeg ønsker for det første å kunne forklare fred med en bredere historisk 

teori, altså å kunne forklare fenomenet på en slik måte at vi kan forstå endring over tid. Jeg 

ønsker også å forstå flere enn de demokratiske statenes atferd.  Dessuten mistenker jeg 

demokratisk fred-sammenhengen for til en viss grad å være en spuriøs sammenheng. Det kan 

være økonomisk utviklings påvirkning på både demokrati og på fred som kan skape denne 

mulige spuriøsiteten. Moderne, senindustriell økonomisk utvikling kan kanskje i stor grad 

forklare hvorfor så mange stater er demokratiske i dag, og samtidig også være med på å 

forklare hvorfor demokratier er fredeligere mot hverandre en andre stater. 

Før vi skal se på det jeg mener er den viktigste variabelen for forklaring på fred, vil jeg 

undersøke en kulturell forståelse av den historiske utviklingen som kan gi oss bredere 

forståelse av årsaker til fred enn demokratisk fred-teorien alene kan. 
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3 KULTURELL FRED. 

I dette kapitlet vil drøftingen omfatte tre forfattere som vektlegger kulturelle årsaker til fred 

mellom stater. De trekker klare veksler på historisk analyse. De setter det kulturelle i 

sentrum, og demokratiske og økonomiske årsaker til fred brukes mer som et supplement enn 

som et alternativ. Det kulturelle vil i denne hovedoppgaven være avgrenset til befolk-

ningenes bevisste og ubevisste holdninger til krig og fred. 

Vi har her muligheten til å se krig og fred i et bredere og mer historisk perspektiv. De 

fleste realisme- og liberale teorier i dag er problemløsende i Cox` begrepsfesting4, og blir 

fort for snevre når en for eksempel forsøker å forklare hvorfor en går mot en fredeligere 

verden akkurat i denne tidsepoken. Man bør derfor vektlegge kritiske teorier som blant annet 

forsøker å forklare endringer fra en verdensorden til den neste.  

3.1 JOHN MUELLER 
Noen sosiologiske/kulturelle teorier forsøker å forklare at krig som begrep er i ferd med å 

foreldes i mange demokratiske og moderne markedsøkonomier. Muellers hovedverk kan 

sees som en presentasjon av en slik teori (1989). Aldri før i historien har så mange godt 

militært utrustede stater brukt så mye tid på å ikke bruke deres våpen mot hverandre, skriver 

Mueller. Krig generelt blir foreldet, og denne utviklingen har vart i over 100 år i den 

økonomisk moderne delen av verden (Mueller 1989:ix). Han mener at det fortsatt jevnlig er 

interessekonflikter mellom stater i den industrielle delen av verden, men tanken om at krig 

kan løse interessekonfliktene er foreldet. Han mener at krig mellom de mektigste og rikeste 

statene de siste 200-300 årene gradvis er blitt mindre sannsynlig fordi krigens renomé har 

blitt dårligere og dårligere (1989:4). Etter 1945 har det bare vært et eneste eksempel på krig 

mellom noen av de 44 rikeste landene i verden (Sovjetunionens invasjon av Ungarn i 1956). 

Dessuten har spenningsrelasjoner mellom stater som Frankrike-Tyskland, Sverige-Danmark 

og USA-Japan blitt så lave at vi ikke kan forestille oss flere kriger mellom slike par av stater.

 Mueller mener at prosessen mot fred var merkbar allerede rundt 1800, da stater som 

                                                 
4 Cox (1987) skiller mellom kritisk teori og problemløsende teori. Kritisk teori forsøker å forklare endringer av verdensordener, mens 
problemløsende teori er smalere og ser nærmere på aspekter ved en enkelt verdensorden. Vi kan for eksempel si at vi har en verdensorden 
av stater som har vart fra Wienerkongressen i 1815. Problemløsende teori ser på trekk innen denne verdensordenen, eller innen visse 
langvarige strukturer, mens kritisk teori ser på strukturendringer og strukturendringers årsaker, altså endringer fra en verdensorden til den 
neste. 
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Sverige, Nederland og Sveits forsøkte å unngå krigssystemet. For de fleste statene var 

imidlertid krig den gang et naturlig og uunngåelig fenomen. I 1815 så vi for første gang at 

krig som metode i internasjonal politikk ble angrepet, og stormaktenes statsledere ønsket å 

unngå krig. Med 1. verdenskrig fikk fredens menn for første gang flertall i den utviklede 

delen av verden, og krigsromantikken var så godt som borte i de fleste land (Mueller 

1989:55). 2. verdenskrig var spikeren i kisten for mulighetene av å rettferdiggjøre 

angrepskriger kun for eget lands gevinst.  

Flere mener at mye av grunnen til at krig har blitt mer og mer upopulært historisk sett, 

kommer av de økende fysiske kostnadene ved krig (blant annet Rosecrance 1986). De 

fysiske kostnadene ved krig har kanskje økt, men det er slett ikke sikkert relativt sett, skriver 

Mueller. Like store prosenter av befolkninger kan ha dødd i tidligere århundrers kriger og 

like mye av BNP kan ha blitt absorbert den gang som effektene av krig dette århundret har 

ført til (Mueller 1989:8). Viktigere er kanskje de økende psykiske kostnadene ved krig, som 

betyr at flere og flere i den utviklede delen av verden har kommet fram til at de ikke ønsker 

krig. 

Krig kan sammenlignes med dueller. Gradvis har det blitt en konsensus om at dueller 

er frastøtende og idiotisk, og det ble slutt på at de som ikke utkjempet dueller ble kalt 

feiginger mens duellantene ble i stedet latterliggjort. Dueller er i dag stort sett utenkelig i vår 

del av verden, og entrer ikke lenger vår bevissthet som en mulighet når vi på en eller annen 

måte blir forulempet. Domstolene tar seg nå av det som dueller tidligere kunne løse. 

Clausewitz har skrevet: ”War is nothing but a duel on a larger scale” (sitert i Mueller 

1989:11).  

Jo nærmere nåtiden, jo vanskeligere har det vært å rettferdiggjøre krig, akkurat som 

dueller. Mueller trekker på dette punktet inn liberale ideer og demokratisk fred, men bruker 

det i sin kulturell/sosiologiske forståelse i den forstand at hans kulturelle forklaring er 

viktigere enn institusjoner. Han mener at de industrielle liberale statene bygger på politiske 

og demokratiske rettigheter og derfor ser disse statene hverandre som legitime stater som 

ikke er en trussel mot egen territoriell sikkerhet. Krig mellom dem er dermed umoralsk fordi 

det ville bety krig mot en rettferdig stat. Dessuten vil det være lite klokt fordi de andre 

liberale statene ikke truer egen stats eksistens (Mueller 1989:23-24). 

Mueller mener at framtidsutsiktene for mer fred i verden ser gode ut ikke bare fordi 

krig har mistet sin tiltrekningskraft, men også fordi det nå er stor enighet mellom stater om at 

velferd og økonomisk vekst bør være sentrale nasjonale mål. Det er også enighet om at krig 

virker mer ødeleggende for det målet enn før. Assosiert med dette er også endringer i 
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hvordan man mener at stater får makt og status i den moderne verden. Økonomisk styrke er i 

økende grad brukt som det viktigste måleinstrument på staters makt, og dermed blir militær 

styrke og suksess i krig mindre og mindre viktig (Mueller 1989:219). 

 
The notion that war, particularly in the developed world, is economically counterproductive has 

been widely, perhaps universally, accepted. Therefore, as long as that view doesn`t change, the 

prospects for major war will diminish to the degree that countries pursue prosperity above all – 

whether they make much progress toward achieving it or not (Mueller 1989:223). 

 

Fra et rasjonelt standpunkt har krig i den første verden blitt utenkelig, mener Mueller 

(1989:227). Det mangler det romantiske drag det en gang hadde, og det har blitt diskreditert 

som metode for å nå nasjonale mål. Dessuten har det vært et skifte av verdier, for velferd og 

rikdom har blitt det overordnede målet for stater, og krig, til og med en lite kostbar krig, sees 

som svært negativt for målet om økonomisk vekst (Mueller 1989:227). Rikdom og 

økonomisk vekst er det som gir status mest av alt i dagens internasjonale system, og 

militærmakt har synkende betydning. 

Mueller går så langt som til å skrive at krig kanskje ikke lenger bare er en rasjonell 

umulighet, men også ikke lenger en mulighet på grunn av vår underbevissthet 

(”subrational”). Storkrig mellom industriland blir slik sett foreldet fullstendig (Mueller 

1989:240). Krig er en idé og hvis idéen ikke lenger er i vår bevissthet som et mulig 

handlingsalternativ i vår strategi mot våre nabostater, er krig nesten en umulighet mellom 

slike stater. Det betyr at jo lenger vi erfarer fred mellom demokratiske industristater, jo mer 

naturlig blir freden mellom disse statene, og krig mellom dem kan i økende grad bli utopisk. 

 
Through rational or semirational calculation of costs, risks, and benefits one might come to 

believe that war makes no sense – that it is very stupid. Then such reasoned war-avoidance 

would become so habitual that war never comes up again as a serious option, even when it might 

have been objectively reasonable at least to consider it as a possibility (Mueller 1989:241). 

 

Denne prosessen ser ut til å ha utviklet seg nokså bredt i den velferdsmessig rike delen av 

verden. En nødvendig årsak til krig er at den aksepteres som et mulig handlingsalternativ. 

Krig kan tenkes å slutte å eksistere uten at krig formelt er blitt avviklet, og også uten at en 

overnasjonal autoritet forhindrer det gjennom avskrekking. Krig kan slik forsvinne uten at 

det internasjonale anarkiet mellom stater opphører, og uten at maktstrukturene i internasjonal 

politikk endres (Mueller 1989:242). Krig vil kunne være foreldet når det ikke lenger inngir 
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frykt, men får heller folk til å trekke på smilebåndet av dets mulighet. Mueller mener at i den 

industrielt rike delen av verden er dette i ferd med å skje (mellom de rike statene). 

Mueller antar at det er sannsynlig at de fleste kriger som ikke har blitt utkjempet i den 

1. verden etter 1945 ikke kan forklares av avskrekking eller andre militære faktorer, men fra 

faktorer som ikke har noe å gjøre med militære analyser. Mueller skriver (1989:249): 
 

Many countries much of the time prefer the status quo to fighting a war and winning and thus are 

comfortably deterred no matter how big their military advantage. 

 

Han mener at denne utviklingen etter hvert også vil omfatte større og større områder utenfor 

den industrielle delen av verden. Hvis utviklingslandene utvikler seg i samme retning som 

industrilandene, er det høyst sannsynlig at de også vil ønske å unngå krig i større grad i 

framtiden slik det er skjedd med industrilandene.  Japan kan være forløperen for u-landene i 

så henseende. Vi har sett at Japan har pasifisert seg selv i etterkrigstiden (liten vekt på 

militærmakt) samtidig som landet har hatt økonomisk vekst som det overordnede mål. 

Jeg mener at Mueller har visse problemer med å forklare hvorfor krig mellom 

industriland blir foreldet nettopp i vår tid. Hans henvisninger til at økonomiske faktorer må 

være sentrale bakgrunnsforklaringer er kun en begynnelse på en forklaring. Denne 

forklaringen støtter jeg imidlertid fullt ut, og jeg ønsker å bygge videre på den i senere 

kapitler. Muellers bidrag er sterkest når han forklarer at krig som fenomen ikke lenger er en 

mulighet mellom de fleste industriland fordi det ikke lenger er blant statsledernes eller 

befolkningens handlingsalternativer eller forståelsesrammer. Vestlige statsledere tenker ikke 

lenger over at krig kan være en mulighet i konfliktløsning mellom rike industriland. Dette er 

hans forklaring av hvorfor det i dag ikke kan bli krig mellom land som Norge og Sverige, 

USA og Canada, Tyskland og Frankrike og så videre. Mueller tør ikke å trekke dette så langt 

som til å si at det aldri vil bli krig igjen mellom slike par av stater. 

3.2 EVAN LUARD 
Luard (1986) vektlegger at det finnes et internasjonalt samfunn mellom alle verdens stater 

hvor internasjonal politikk utspiller seg. Dette internasjonale samfunnet ligner på samfunnet 

på individplan, selv om man må være varsom med å trekke parallellene for langt. Det er det 

internasjonale samfunn som gir forståelsesrammene for statene, og forteller dem hva som er 

mulig, ønskelig og lignende. Det er også det internasjonale samfunn som gir konkurransene 

og konfliktene som kan ende med krig.  
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Above all, it is the ideology of international society – the set of assumptions and expectations 

which are established there – which will determine the thinking of individual decision-makers, 

and so the way they will respond when faced with a particular threat, indignity or affront (Luard 

1986:3). 

 

Luard skiller mellom forskjellige internasjonale samfunn og deler på den måten historien inn 

i epoker med hvert sitt internasjonale samfunn. Han har i den forstand en kritisk teori i Cox` 

begrepsapparat. Han mener at i studiet av krig og fred er forståelsen av det internasjonale 

samfunnet av stater mye viktigere enn forståelsen av statene i seg selv (1986:15), fordi det 

internasjonale samfunn påvirker samhandlingen mellom stater i meget stor grad. Hans 

begrep om internasjonale samfunn gjør at han kan dele verden inn i epoker når det gjelder 

krig/fred-fenomenene. Internasjonalt samfunn skapes av kontakten mellom statene, og det 

internasjonale samfunn kan sies å være bæreren av ideene og virkelighetsforståelsen mellom 

statene i det internasjonale statssystemet. Det internasjonale samfunn påvirker statene ved å 

skape forventninger om hvilke handlinger som er normale mellom stater i forskjellige 

situasjoner. Samhandlingen skaper konvensjoner som definerer hvordan stater bør reagere 

mot andre stater (Luard 1986:15-16). 

Dette internasjonale miljøet er dermed ikke statisk men alltid i dynamisk endring. Over 

tid vil en type internasjonalt samfunn bli transformert til et internasjonalt samfunn med helt 

andre trekk. Disse endringene vil påvirke krigens karakter, men også mange andre sider ved 

internasjonal politikk.  
 

The kinds of war that occur, the issues over which they are fought, the motives that inspire them, 

the advantages that are sought or won by war, the costs that are incurred, the beliefs that prevail 

about the legitimacy or otherwise of war – all these vary widely from one age to another. In 

consequence the nature of war in different periods may itself vary so much that it would hardly 

be an exaggeration to say that there exists no single phenomenon of ”war”. War, in other words, 

may be a different kind of institution, and perform a different social function, in different 

international societies (Luard 1986:16). 

 

Luard deler den moderne historie inn i fem tidsepoker som hver har et eget internasjonalt 

samfunn som påvirker samhandling, men han poengterer at det er glidende overganger 

mellom periodene slik at periodeinndelingen er en klar forenkling av virkeligheten: 1400-

1559 (dynastialderen), 1559-1648 (religionsalderen), 1648-1789 (suverenitetsalderen), 1789-

1917 (nasjonalismealderen) og 1917- (ideologialderen) (1986:64).  
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3.2.1 Ideologialderen 
Tiden 1917-1990 kan betraktes som en tid preget av kamp og konkurranse mellom politiske 

ideer. Det startet med den 1. verdenskrig, som mange har sett som delvis en ideologisk krig, 

hvor alle de demokratiske statene var på samme side mot mer autoritære regimer. Når så 

kommunismen kom på banen for alvor, ble denne ideologiske kampen intensivert. Etter 

nedkjempingen av Tysklands fascisme, ble verdenspolitikken dominert av den ideologiske 

kampen mellom liberalt demokrati og kommunismen. En stor del av etterkrigstidens 

konflikter har blitt utkjempet mellom parter som har stått på hver sin side av denne 

ideologiske skillelinjen. Det bør nevnes at også islamistisk ideologi har spilt en viss rolle i 

etterkrigstiden.  

Luards skjema gir oss en god forståelse av hva som er de nye dominerende trekkene i 

internasjonal politikk i tidsepoker, og dermed kan vi lettere forstå hva som gir krig og fred. 

Men skjemaet må ikke forståes for strengt, for hver ny tidsepokes dominerende trekk gjelder 

først de statene som har mest makt, og sprer seg så sakte til større deler av verden. Derfor vil 

også trekk fra tidligere epoker henge igjen. Luard mener for eksempel at kamp om 

territorium har blitt mindre og mindre viktig på 1900-tallet fordi det var et mål som hang 

igjen fra nasjonalismealderen, og 2. verdenskrig var slutten på store kriger av den typen. Det 

viktigste motivet i ideologialderen var altså ikke territorium eller nasjonal makt, men politisk 

endring innen stater, og ideologiers grad av suksess. Blant de mektige statene har dermed 

territoriell utvidelse blitt av minimal betydning. De fleste kriger i vår tid har startet som 

borgerkriger, og det som har gjort dem til internasjonale kriger har vært andre staters 

bekymring om hvilket regime statene i borgerkrig skal ha (som Korea, Vietnam og 

Afghanistan), mener Luard.  

Etter 1. verdenskrig trodde man for første gang ikke lenger at en storkrig kan gi 

gevinster som er større enn de enorme tapene i menneskeliv og ressurser det gir. Det ble bare 

tapere i 1. verdenskrig, og krigens vinnere vant bare tilbake en liten del av hva de hadde tapt 

underveis. 1. verdenskrig var likevel ikke nok til å få alle til å forstå hvor ødeleggende total 

krig er, men etter 2. verdenskrig skjønte de fleste det, påstår Luard. Etter 1945 har de 

potensielle kostnadene ved krig bare økt og økt. (Luard 1986:261). Dette forhindrer ikke i 

seg selv krig, fordi stater som går til krig tenker ikke alltid rasjonelt, så derfor er dette bare 

en brikke som forklaring av hvorfor det har blitt mindre krig i den rike delen av verden. 

 

 



 38

3.2.2 Motivene og holdningene til krig 
Målene som rettferdiggjør krig har endret seg kraftig fra tidsepoke til tidsepoke. Kravet om 

nasjonal uavhengighet var årsak til en rekke kriger i Europa i forrige århundre, men er 

sjelden årsak til konflikter i Europa idag (unntatt etterdønningene fra kommunismens slutt), 

og det er en nedadgående tendens også i andre deler av verden. I det tyvende århundre har 

det vært viktigere å sikre et bestemt politisk regime i andre stater. Akkurat som individer 

innen et nasjonalt samfunn lærer verdiene og målene av deres samfunn, vil stater i det 

internasjonale samfunn lære verdiene og målene fra det brede internasjonale samfunn de 

lever i, slik at de kan kjempe for et dynasti en tidsepoke, en religion i en annen tidsepoke, for 

staten de tjener i en tredje periode, for deres nasjon i en fjerde og for en bestemt politisk-

ideologisk retning i en femte tidsepoke. Selv om ikke alle stater har identiske motiver i en 

tidsepoke, er dette i hvert fall et generelt trekk vi kan avlese, som legger føringer på hva det 

er verdt å gå til krig for (Luard 1986:183).  

Motiver kan føre til konflikt hvis motivet er av en slik art at det bare kan realiseres på 

bekostning av andre stater. I historien har flere motiver vært slik, men noen av de motivene 

har ikke stater lenger. De rikeste landene i verden har for eksempel kanskje ikke lenger som 

motiv å utvide deres territorium, selv om de har store militærvesener, og det ser ut til at 

mange andre stater har synkende interesse av å utvide sitt territorium (Luard 1986:183). Jeg 

antar at i dag er økonomisk vekst blitt viktigere enn territoriell utvidelse for mange stater, og 

det målet fører sjelden til krig i vår tid (skal indirekte analyseres i kapittel 8). 

Avgjørelsene om å gå til krig bestemmes i siste instans av hva en mener og tror om 

krig, om krigens brukbarhet, legitimitet, dens moralske side, dens verdi i å kunne gi nasjonal 

prestisje, nasjonal ære og mest av alt, dets normalitet som en konstant mulighet i atferden 

mellom stater, det internasjonale samfunn (Luard 1986:329). Et viktig trekk i et studium av 

krig eller fred blir derfor holdningene i det internasjonale samfunn til krig og krigens verdi 

som et middel. Holdningene er selvsagt ikke uniforme. I et internasjonalt samfunn kan de 

variere fra stat til stat, og det varierer også innen statene. Men nesten alles holdninger vil bli 

sterkt påvirket av holdningene som gjennomsyrer det internasjonale samfunn. 

Konstruktivismen vil kalle dette ”intersubjektivitet”. Spesielt viktig er statsledernes 

holdninger.  

På 1800-tallet så man krig som en normal tilstand under visse forhold, som tidligere i 

historien, men vi så en begynnende tendens til at statsledere i større grad enn før forsøkte å 

unngå krig. Selv om krig iblant var en nødvendighet, trengte man oftere enn tidligere å 

rettferdiggjøre bruk av det (Luard 1986:354). 1. verdenskrig transformerte holdningene til 
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krig. De fleste mente i mellomkrigstiden at det å starte krig ikke kunne rettferdiggjøres, i 

hvert fall ikke storkriger. Det å starte krig ble mer og mer sett på som en synd. Det ble 

obligatorisk for alle statsledere å søke fred på den internasjonale arena. Hitler sa alltid 

offisielt at han ønsket fred på 30-tallet, også ved angrepet på Polen. Etter 1945 ble storkrig 

umulig å tro på, selv om begrenset krig fortsatt var mulig.  

Selv om en storkrig, en verdenskrig, dermed virker utopisk, er det fortsatt tro på at krig 

kan brukes til visse formål og er legitim i hvert fall i de mindre rike områdene av verden. 

Slike formål kan være å sikre uavhengighet for en nasjon eller en stat, eller autonomi for en 

minoritet, til å velte en forhatt statsledelse fra makten eller til å hjelpe andre stater til å skifte 

regjering eller styresett (Luard 1986:374-5). 

Luard skriver lite om hva som endrer et internasjonalt samfunn, og kommer med lite 

overbevisende og noe vage antydninger om endrede klassestrukturer (1986:388). Det 

sentrale i Luards bidrag er altså heller at han mener at forskjellige internasjonale samfunn gir 

forskjellige typer av sosiale konflikter. Forståelsen av disse konfliktene innen og mellom 

stater, er så sentrale at de har stor innflytelse på typen av og hyppigheten av antallet kriger i 

verden (Luard 1986:391). 

3.2.3 Senindustrialismealderen 
Luards skjema kan utvides til en ny epoke som jeg mener oppstod med den kalde krigens 

slutt Jeg vil kalle denne epoken senindustrialismealderen. Det er ikke lenger dyptpløyende 

ideologiske konflikter mellom kommunisme, fascisme og liberalt demokrati. I denne nye 

perioden er det enda vanskeligere å rettferdiggjøre krigføring, og blant annet derfor har vi 

sett stor grad av nedrustning og avspenning i Europa. For å kunne utvide dette skjemaet til 

resten av verden, dagens utviklingsland, kan vi tenke oss at utviklingen av ideene om krig og 

fred kan spre seg fra industrilandene til utviklingslandene. Jeg mener at dette skjer gjennom 

økonomisk utvikling som gjør at flere og flere stater får stadig mer liberale og 

fredsmedvirkende regimer.  

Dagens internasjonale samfunn aksepterer krig mot autoritære stater som gjør store 

overgrep mot egen befolkning, eller som angriper andre staters territorium. Krig er i dag 

legitimt som forsvar mot slike handlinger. Den rådende ortodoksien i det internasjonale 

samfunn er å forsvare verden mot slike staters overgrep, og vi har gang på gang sett at deler 

av verden har forsøkt å forsvare folkegrupper, nasjoner eller stater mot slik aggressiv atferd. 

Det internasjonale samfunn godtar altså fortsatt krig mot stater som bryter FN-deklarasjonen 

i for stor grad i senindustrialismealderen.  
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3.2.4 Drivkreftene bak endringer i det internasjonale samfunn 
Luard har vært banebrytende, og hans teori gir oss en god forståelse av hva som gir fred, 

fordi han makter å heve blikket og se den historiske utviklingen. Det er en glimrende kritisk 

teori, om vi følger Cox` inndeling i kritiske teorier og problemløsende teorier (i den forstand 

at Luard sammenligner forskjellige verdensordener). Men han klarer ikke å forklare hva som 

er drivkreftene bak at det internasjonale samfunnet endrer seg, og det er nettopp det jeg vil 

forsøke å forklare her. Drivkreftene er i første rekke den økonomiske utviklingen, for jeg 

mener at den økonomiske utviklingen må betraktes som den bakenforliggende variabelen, 

mens demokrati og kultur/holdninger til krig må sees som mellomliggende variabler. Det er 

ikke dermed sagt at demokrati og kultur har spuriøse effekter på fred, men deres direkte 

effekter er ikke så store som deres bivariate effekter. Dette er vanskelig å vise, og det er 

derfor denne oppgaven vektlegger en drøfting av problematikken i tillegg til en kvantitativ 

analyse. Før vi går videre, skal vi kort se nærmere på en kulturell teori som i større grad enn 

de to foregående vektlegger økonomiske aspekter. 

3.3 FRANCIS FUKUYAMA 
Fukuyama fokuserer på at det har vokst fram en bemerkelsesverdig konsensus vedrørende 

liberalt demokratis legitimitet. Det har overvunnet rivaliserende ideologier som monarkiet, 

fascismen og kommunismen. Demokrati er intet mindre enn endestasjonen for 

menneskehetens ideologiske evolusjon, den siste og endelige form for styresett (Fukuyama 

1992:xi).  

Han mener at liberalt demokrati er den eneste politiske ideologi som er legitimt for 

stater i de fleste regioner av verden i dag. Dessuten har de liberale prinsippene i 

verdensøkonomien – frimarkedet – spredt seg til hele verden og gitt større materiell rikdom 

enn noensinne i de fleste stater, også i utviklingsland. Den liberale revolusjonen i økonomien 

har noen ganger kommet forut for, og noen ganger fulgt, trenden mot politisk frihet rundt om 

i verden (1992:xiii-xiv). Den kritiske svakheten som velter autoritære/totalitære stater er 

mangel på legitimitet, en krise på idénivået. Legitimitet er ikke rettferdighet i en absolutt 

forstand, men det er et relativt begrep som eksisterer i folks subjektive holdninger 

(Fukuyama 1992:15). Fukuyama mener det samme som Luard og Mueller når det gjelder 

kampen mellom politiske ideologier og skriver (1992:42): 
 

 

 



 41

As mankind approaches the end of the millennium, the twin crises of authoritarianism and 

socialist central planning have left only one competitor standing in the ring as an ideology of 

potentially universal validity: liberal democracy, the doctrine of individual freedom and popular 

sovereignty. 

 

Den liberale idé er fortsatt langt fra enerådende som praksis (demokrati, frihandel) i verdens 

stater, men den liberale tanke er enerådende som idé, som ideologi. Med det mener 

Fukuyama at for størstedelen av verden er det ingen konkurrerende ideologi til liberalismen, 

med sin demokratiske og markedsøkonomiske politiske ideologi, i hvert fall er det ingen 

annen ideologi som har slik legitimitet.  
 

Monarchism in its various forms had been largely defeated by the beginning of this century. 

Fascism and communism, liberal democracy`s main competitors up till now, have both 

discredited themselves. […] Even non-democrats will have to peak the language of democracy in 

order to justify their deviations from the single universal standard (1992:45). 

 

Fukuyama går så langt som til å mene at det er en fundamental prosess som gir en felles 

evolusjonær retning for alle samfunn, og denne prosessen kan kalles en ”universell historie” 

for menneskeheten i retning av det liberale demokrati (Fukuyama 1992:48). En del av verden 

har nådd denne endestasjonen til den politiske historien, og det er de konsoliderte 

demokratiene som er omsluttet av den demokratiske freden. Resten av verden har fortsatt et 

stykke igjen til de har nådd det liberale demokratiet.  

Fukuyama mener at den økonomiske utviklingen har mye å si for denne prosessen, 

men heller ikke han klarer å si klart nok hva som driver denne prosessen framover, selv om 

han drøfter en del kulturell filosofi blandet opp med økonomisk og teknologisk utvikling.  

Det viser seg altså at mine tre variabler kultur, demokrati og økonomi sannsynligvis 

henger sammen, men det er svært vanskelig å dissekere deres innbyrdes forhold. Det er nå på 

høy tid å drøfte teorier som fokuserer på økonomiske årsaker til fred. 

 

 

 

 



 42

4 ØKONOMISK FRED 

I dette kapitlet vil jeg ta for meg ulike teorier om fred som legger vekt på økonomi og 

økonomisk utvikling. Økonomi er nært knyttet til demokrati og kultur, og hvordan de tre 

settene av årsaksforklaringer kan sees i sammenheng, vil bli utsatt til kapittel 6. Her skal jeg 

spesielt redegjøre grundig for Richard Rosecrances (1986) og William H. Motts (1997) 

teorier. Jeg vil også drøfte handelens mulige effekt på fred. 

4.1 INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI 
Tanken om at liberal internasjonal økonomi er en positiv faktor for å unngå kriger er vanlig 

(Buzan 1984:597). Likevel kan vi si at sammenhengen mellom demokrati og konflikt har fått 

mye oppmerksomhet, mens den økonomiske gjensidige avhengighetens betydning har fått 

relativt sett liten oppmerksomhet (Oneal m.fl. 1996:11). En årsak til at økonomiforklaringer 

har vært så lite framme i lyset ligger nok i demokratisk fred-teoriens dominans. Den sterke 

sammenhengen mellom demokratiske dyader og fred har skygget for økonomiforklaringer. 

En annen årsak kan muligens være at demokratibegrepet er mer endimensjonalt enn 

økonomibegrepet. Demokratiske årsaker til fred er dermed lettere å kartlegge enn 

økonomiske årsaker til fred.  

Internasjonal politisk økonomi har ingen egentlig teori om økonomi og konflikt, men 

de fleste innen forskningsfeltet er enige om at det er en signifikant sammenheng mellom 

økonomi og krig/fred. Hvordan denne sammenhengen ser ut, strides det om (Mott 1997:1). 

Jeg definerer økonomisk samhengighet som gjeldende for uavhengige sosiale aktører som 

ønsker å beholde sine identiteter men som også er strukturelt påvirket av hverandres atferd 

(de Wilde 1991:231). 

Mange mener at vi i dag ser utstrakt økonomisk globalisering i verden. Jeg vil derfor 

knytte noen få kommetarer til globaliseringen. En minimumsdefinisjon av globalisering er 

”intensivering av økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle relasjoner over statsgrenser” 

(Holton 1998:11). Globalisering impliserer to distinkte fenomener (Held 1995:21):  

• Mange kjeder av politiske, økonomiske og sosiale aktiviteter får global rekkevidde.  

• Intensivering av samhandling på alle nivåer og gjensidig avhengighet innen og mellom 

stater.  
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Etter 1945 har globaliseringen blitt mer og mer vidtrekkende, og spesielt fra 1990-årene har 

vi sett at globaliseringen gir store konsekvenser for strukturen mellom land i verden. Dagens 

globaliserte system kjennetegnes av (Plattner 1999:167): 

• Nesten universell spredning av markedsøkonomi og kapitalisme. 

• Store nyvinninger i kommunikasjonsteknologi. 

• En ny homogeniserende kultur, ”amerikanisering” i global skala. 

Globalisering vil her bli betraktet som en konsekvens av den moderne økonomiske 

utviklingen. I kapittel 6 vil jeg argumentere for at internasjonale økonomiske struktur-

endringer fører til både økt grad av fred og globalisering. Begrepet vil derfor ikke fokuseres i 

særlig grad her. 

4.2 ØKONOMIBASERTE FORKLARINGER I HISTORIEN 
Liberalismens viktigste bidrag til politisk økonomi var og er dens begrep om økonomien 

som et ikke-nullsum-spill hvor alle deltakerne i handelsstrømmene kan tjene på handelen i 

absolutt forstand (Macmillan 1998:99). Gjennom internasjonal handel kan motsatte 

nasjonale interesser endres til sammenfallende interesser fordi statene oppnår felles gevinst 

gjennom handel. 

Vi har sett at Kant var en av de første som så for seg en demokratisk fred i framtiden, 

og han trakk inn økonomi-argumenter. Likevel la han hovedvekten på demokratiske 

institusjoner og mente at det vi kaller strukturelle og normative forklaringer på demokratisk 

fred var viktigst. Han mente så at den demokratiske fredsunionen ville bli forsterket gjennom 

det økonomiske samarbeidet og samhengigheten (gjensidig avhengighet) som utviklet seg 

mellom de demokratiske landene. Stater ville tjene økonomisk på denne samhengigheten, og 

flere og flere land ville få demokrati og markedsøkonomi (Solingen 1998:112). For Kant 

gikk altså kausalrekkefølgen fra demokratisering til økonomisk liberalisering. Det betyr at 

demokrati var den sentrale faktoren for Kant. 

Angell la mye mer vekt på de økonomiske forklaringene enn det Kant gjorde. Hans 

bok ”The Great Illusion” fra 1910 har blitt en klassiker i den liberale tradisjonen (Angell 

1910). Der skrev Angell at krig for erobring mellom etablerte industristater har blitt foreldet 

siden det internasjonale økonomiske system gir høy grad av samhengighet mellom stater. 

Angell mente at det var en illusjon å tro at store industristater kunne erobre hverandres 

produksjon ved krigføring (Angell 1910, Miller 1986:25). Hans teori er mye mer aktuell i 

dag enn den var i 1910. Angell skrev at den økonomiske samhengigheten har blitt for stor til 
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at selv den sterkeste stat kan vinne noe på krig. Det får statene til å bli fredeligere mot 

hverandre. Samhengigheten mellom stater øker på fire felt ifølge Angell: kommunikasjon, 

handel, finans og gjennom opinionen (Miller 1986:28). Politisk og militær makt har i 

realiteten liten betydning for graden av økonomisk suksess for et land. Små stater 

konkurrerer ofte på likefot mot de store (Miller 1986:29). 

Kommersiell liberalisme kan sies å ha sine aner fra Smith og Ricardo. De antok at 

kapitalistiske stater og internasjonal markedsøkonomi er de beste garantiene for fred mellom 

stater (Levy 1989:260). Kommersiell liberalisme separerer kampen om velferd fra kampen 

om territorium. Markedsøkonomi gjør at velferd ikke lenger er basert på territorium, men på 

det økonomiske nivå (Levy 1989:261).  

Økonomiske interessekonflikter har ikke så lett for å ende i krig som politiske 

interessekonflikter, fordi det er mye lettere for stater å forhandle om økonomiske interesser 

enn politisk-territorielle interesser (Levy 1989:261). Dessuten er krig uøkonomisk siden det 

fører til mindre befolkning, mindre muligheter for handel og lavere økonomisk nivå generelt 

i staten. De med økonomiske interesser vil derfor vanligvis motsette seg krig. Siden 

økonomiske interesser har økende betydning i vår tid, fører det til færre konflikter 

internasjonalt (Levy 1989:261). Problemet er at få har undersøkt denne sammenhengen, og 

teorien har fått mye kritikk. 

Spesielt realister har kritisert denne teorien (som hører inn under kommersiell 

liberalisme). Realisten Buzan (1984:597) mener at økonomiske strukturer har lite å si for 

fred. Han innrømmer at noen trekk ved økonomiske strukturer tenderer mot å redusere det 

internasjonale konfliktnivået, men andre økonomiske trekk virker i motsatt retning (Buzan 

1984:597). Han argumenterer for eksempel med at negative virkninger av liberalismen blir 

holdt i tømme av USA som stormakt. En viktig negativ virkning er for eksempel periodiske 

økonomiske kriser i verdensøkonomien, som i verste fall kan gi økt sannsynlighet for krig 

mellom stater (Buzan 1984:617). Buzan konkluderer med at liberale økonomiske strukturer 

samlet sett ikke har en begrensende virkning på bruken av militærmakt, og at økonomiske 

strukturer har mindre betydning for internasjonal sikkerhet enn militærmessige og politiske 

faktorer (Buzan 1984:597). Det er altså ingen enighet i litteraturen om at markeds-

økonomiske strukturer virker konfliktdempende internasjonalt. 

4.3 ØKONOMI OG DEMOKRATI 
Ustabile demokratier kan få ny styreform og økt sannsynlighet for krig, noe som svekker 

demokratisk fred-antakelsens universaliserbarhet. Derfor, som jeg tidligere har påpekt, 
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legger demokratisk fred-forskerne vekt på at demokratier må være stabile for at vi skal være 

sikre på at de er fredelige mot andre demokratier. Solingen mener at demokratier jevnt over 

er stabile når de har over 6000 dollar i BNP per innbygger (Solingen 1998). Przeworski og 

Limongi (1997) har vist at ingen demokratier med mer enn 6055 BNP/innbygger (1985-

dollar, se avsnitt 6.4) har hatt regimeendring til mindre demokratisk regime. Vi har her et 

viktig tegn på at økonomiske faktorer kan være sentrale som forklaring på demokratisk fred-

fenomenet. 

 Liberalismen i internasjonal politikk har, som nevnt, en økonomisk variant som 

kalles kommersiell liberalisme. Denne retningen antar at handel mellom stater forhindrer 

krig. Kommersiell liberalisme går ut fra at jo mer komplekse transnasjonale kommersielle 

bånd og produksjonsstrukturer er, dess mindre kostnadseffektivt er tvangsmakt (Moravcsik 

1997:530). Ettersom demokratier prioriterer et kapitalistisk økonomisk system og deres 

kostnadseffektivitet generelt er høy, blir byrden av store militære utgifter tung å bære i 

økonomisk forstand. Dessuten er gevinsten ved å erobre territorium for et handelssamfunn 

mindre enn den var tidligere, fordi teknologisk nivå betyr mer i dag enn i førindustrielle 

samfunn. Kommersiell liberalisme konkluderer med at villigheten til krigshandlinger 

avhenger av samfunnets system. Liberale markedsøkonomiske demokratier har mer å tape på 

krig enn andre stater og vil derfor sjeldnere velge en aggressiv atferd enn autoritære stater. 

Kommersiell liberalisme antar at lavt handelsnivå og lukkethet i internasjonal økonomi gir 

både lavere vekst og høyere konfliktnivå enn ved samhengige økonomier (Mott 1997:85). Vi 

ser at denne retningen knytter bånd mellom demokrati og liberalt økonomisk system og 

legger hovedvekten på det siste.  

Kommersiell liberalisme antar altså at økonomisk samhengighet kan gi økt 

sansynlighet for fred om det kombineres med demokratiske institusjoner. Politisk og 

økonomisk frihet tillater individene å forme transnasjonale bånd og influere politikken i lys 

av disse interessene. Derfor vil mange mene at samspillet mellom politiske og økonomiske 

variabler er mest fruktbar som forklaring på fred. Dette skal jeg drøfte mye grundigere i 

avsnitt 6.4. 

4.4 HANDEL OG FRED 
Handel kan sees som en av en rekke variabler kommersiell liberalisme fokuserer på. Mange 

forskere har de siste årene fokusert mest på denne delen av økonomien som forklaring på 

fred.  



 46

 Handel-konflikt-debatten har lenge fokusert på om fordelene ved handel er større enn 

kostnadene ved økonomisk avhengighet og samhengighet. De liberale ser handel som en 

gjensidig fordel blant annet fordi slike relasjoner skaper økonomiske bånd som igjen gir 

mindre konflikt (Domke 1988, Hegre 2000:7, Kim 1998, Oneal og Ray 1997). Handel øker 

kommunikasjonen, reduserer misforståelser og gir kulturelle og institusjonelle mekanismer 

som kan mekle i interessekonflikter (Barbieri 1996:30-31). Aktørene innser at gjensidig 

gevinst gjennom samarbeid gir fred, og dermed blir nasjonale interesser mer sammenfallende 

enn før. Stater kan ikke angripe handelspartnere av frykt for å miste velferdsgevinsten ved 

handel. Handel gir fred fordi alle parter tjener på handel og utenlandsinvesteringer. Det er 

empirisk vist at handel mellom demokratier har større volum i prosent av BNP enn mellom 

andre land, og siden det er høyere kostnader forbundet med å gå til krig mot land stater har 

mye handel med, er dette også en mulig forklaring på demokratisk fred (Gowa 1995:519). 

 Barbieri mener at bare symmetrisk handel gir fred (1996:33). Hvis land A er mye mer 

avhengig av handelen med land B enn land B er avhengig av handelen med land A, har vi 

asymmetrisk handel. Barbieri mener at asymmetrisk handel gir konflikt. For noen, blant 

annet visse realister, er symmetri i handel en av de viktigste faktorene for fred. Barbieri 

mener å finne empirisk at handel ikke har noen selvstendig effekt på fred, men hun 

undersøker bare dyader fram til 2. verdenskrig, og hennes kritikk blir derfor ikke så alvorlig. 

Flere har kommet fram til at asymmetrisk handel også har fredsskapende effekter, og slik 

utfordret Barbieris funn (se for eksempel Oneal og Russett 1999:423). 

Jeg vil mene at handel er en variabel som forskere har fokusert for mye på. Handel har 

for det første variert mye til alle tider, og den økende graden av handel mellom stater i 

dagens globaliserte verden er ikke nødvendigvis bemerkelsesverdig5. Dessuten vil jeg mene 

at handel bare er en liten del av økonomi generelt. Man bør heller fokusere mer på 

velferdsutvikling, kunnskapsutvikling, teknologiutvikling og lignende satt i en helhetlig 

sammenheng. Handel mellom stater blir for snevert i en slik kontekst. Det er dette jeg vil 

gjøre fra kapittel 6 av, og derfor vil handelsvariabelen være en mellomliggende og ikke en 

uavhengig variabel i analysen i kapittel 8. Jeg vil i analysen finne ut om høyt økonomisk 

utviklingsnivå i seg selv gir fred, noe som er noe kvalitativt annet enn om handel mellom 

stater gir fred. 

 

                                                 
5 Det var for eksempel relativt sett nesten like mye handel mellom stater på slutten av 1800-tallet som det er i dag (Hoogvelt 1997). 
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4.5 RICHARD ROSECRANCE 
Rosecrance kan sies å være fast forankret i retningen kommersiell liberalisme. Rosecrance 

bruker videre en historisk metode. På den måten blir hans teori mer en kritisk teori enn en 

problemløsende teori i Cox` terminologi. Det betyr at Rosecrance forsøker å forklare trekk 

ved det internasjonale politiske system som er nokså uavhengig av tid og rom, i hvert fall 

mer enn mange andre teorier i internasjonal politikk. Rosecrance forsøker å kombinere 

internasjonal politikk og internasjonal politisk økonomi ved å lage en dualistisk teori om 

staters strategier.  

4.5.1 Rosecrances dualistiske teori 
I forordet til hans mest betydelige verk skriver Rosecrance følgende (1986:ix): 

 

[T]he main thesis of this book is that a new ”trading world” of international relations offers the 

possibility of escaping [war] and to find new patterns of cooperation among nationstates. Indeed, 

it suggests that the benefit of trade and cooperation today greatly exceeds that of military 

competition and territorial aggrandizement. States, as Japan has shown, can do better through a 

strategy of economic development based on trade than they are likely to do through military 

intervention of other nations. 

 

Det betyr ikke at militærvesenet vil forsvinne, fordi en viss balanse i militærpolitikken er 

nødvendig for at et handelssystem skal kunne fungere (Rosecrance 1986:ix). Rosecrance 

argumenterer med at fredelig handelsstrategi er mer effektivt enn noensinne, og blant annet 

fordi teknologisk utvikling har gjort det mer lønnsomt enn før å satse på handelsstrategien 

(Rosecrance 1986:142). 

4.5.2 Militærpolitisk strategi 
Militærpolitisk strategi innebærer at staten søker mer fysisk makt for å kunne hevde seg i 

internasjonal politikk. Statene søker dette gjennom utvidelse av grensene og økt tilgang til 

ressurser (Rosecrance 1986:8). Territorium, befolkning og ressurser er kildene til makt for 

stater som følger den militærpolitiske strategien, ifølge Rosecrance (1986:16). Dette er 

nyrealismens anarkiske verden hvor stater er rangert etter makt og territorium (Layne 

1994:10-11, Waltz 1979).  

Rosecrance mener at statene fokuserer på territorium fordi de selv er territoriale 

organisasjoner (Rosecrance 1986:6). Tanken har vært at den staten med størst landmasse og 

befolkning og som har mest naturressurser, også vil ha mest rikdom (Rosecrance 1986:6-7). 
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Disse ressursene kan tappes gjennom skatter, som så blir omformet til militærmakt. Denne 

strebenen etter å øke statens territorium er det systemet Rosecrance kaller for den 

militærpolitiske eller den territoriale strategien. Når statene satser på territorieutvidelse, vil 

det uunngåelig føre til kriger mellom stater siden en stats territorieutvidelse nødvendigvis vil 

bety at andre stater mister territorium. 

4.5.3 Handelsbasert strategi 
Den andre strategien er handelsstrategien. Statene som følger denne strategien satser heller 

på handel enn territorieutvidelse for å skaffe seg ressurser. I dette liberale perspektivet er 

statene forskjellige etter funksjon, altså etter hvilke varer de produserer og eksporterer. 

Statene blir avhengige av hverandres produksjon og eksport. Funksjonene gjør at alle stater i 

en forstand får samme status, siden alle produserer noe andre stater kan kjøpe. Rosecrance 

mener at alle statene i en handelsbasert verden søker oppover i systemet, men forsøker det i 

en kontekst av akseptert samhengighet (1986:24). Slik blir det spesialisering og 

arbeidsdeling mellom statene. Når statene forsøker å bedre sin posisjon, går det ikke utover 

de andre statene, fordi velferdsøkningen skjer innad i staten. Industri- og teknologiutvikling 

styrker denne samhengigheten siden det gjør det lettere å transportere varer og tjenester over 

landegrensene (Rosecrance 1986:25). Handelsstater er slik samhengige stater som aksepterer 

likhet i status på basis av differensierte funksjoner. Målet er økt nasjonal velferd, og det er 

positivt at andre stater søker samme mål, i den forstand at slike stater ikke vil ha interesse av 

krig mot handelspartnerne sine. 

Selv om noen stater er sterkere enn andre, vil funksjonene gjøre at det blir en form for 

lik situasjon med spesialisering og arbeidsdeling mellom landene. Rosecrance mener at 

incentivet til å gå til krig er borte i et slikt system, fordi krig forstyrrer handel og 

samhengigheten landene er basert på (1996:27). Handelsstater forstår at de tjener mer på 

økonomisk utvikling enn erobring. Handel og økonomisk utvikling erstatter derfor territoriell 

ekspansjon og militærmakt som middel til makt i verden (Rosecrance 1996:24). Dermed vil 

stater som satser på handelsstrategien forsøke å unngå krig mot andre stater. 

4.5.4 Et kontinuum 
Alle stater har et visst blandingsforhold av den militærpolitiske strategien og 

handelsstrategien. Forskjellen mellom stater ligger i hvilken av strategiene de prioriterer 

høyest. En tredje mulighet er isolasjon, men det er en nesten ugjennomførbar strategi i dag 

siden samhengigheten mellom statene har blitt så stor (Rosecrance 1986:30). 
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Historisk sett har det vært vanligst for stater å velge et punkt nærmere den territorielle 

enn den handelsmessige enden av kontinuumet (Rosecance 1996:25). Rosecrance 

argumenterer for at dette er fundamentalt endret de siste tiårene, i hvert fall for visse deler av 

verden, fordi vi har hatt teknologisk utvikling som favoriserer handelsstrategien. 

 

4.5.5 Rosecrances tolkning av historien 
Skillet mellom militærpolitisk og handelsmessig strategi må sees historisk. Brorparten av 

moderne tid (fra 1500) har vært dominert av det militærpolitiske system, kanskje med unntak 

av noen tiår etter midten av 1800-tallet (Rosecrance 1986:67). Et tydelig indisium på at den 

militærpolitiske strategi var rådende er at antallet stater sank i hele perioden. I år 1500 var 

det kanskje 500 ”stater” i verden mens i år 1900 var det bare 25. Den industrielle revolusjon 

krevde ressurser, og antallet stater som kunne være fullt uavhengige, sank. Stater som ønsket 

uavhengighet måtte ha mer land for å ha nok ressurser til å forsvare det.  

Rosecrance mener at gevinsten ved handelsstrategien sank i perioder med høy grad av 

proteksjonisme fordi det førte til at flere stater valgte den militærpolitiske strategien. Dette 

kan faktisk sees som en underliggende forklaring på 2. verdenskrig, for etter den store 

depresjonen var det relativt lite handelssamkvem mellom stormaktene. 

4.5.6 Nåtiden 
1945 kan stå som et tidsskille. Endringen til at stater i økende grad satset på 

handelsstrategien fikk virkelig fart. Antallet stater har siden da økt kraftig, noe som er et 

klart tegn på at den militærpolitiske strategien står svakt. Etter 1945 har territoriell 

storekspansjon vært for kostbart, for farlig og usikkert, til å være en generell nasjonal strategi 

(Rosecrance 1986:20). Kostnadene ved angrep på territorium har økt, fordi det ikke lenger er 

mulig å spare eget og erobret landområde i prosessen, mener Rosecrance (1986:32). 

Dessuten har det blitt vanskelig å styre et erobret landområde mot innbyggernes vilje. Det 

har også blitt kostbart å følge denne strategien siden teknologien er så avansert. Stort 

ressursbruk på militære midler gir lavere velferdsvekst enn ellers for land. 

Rosecrance antar at økonomisk utvikling endrer fire forhold som er sentrale for 

statsledere (1986): 

• Den potensielle gevinst av handel. 

• De økonomiske kostnadene ved krig. 

• De politiske kostnadene ved krig. 
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• Minkende nytte ved å okkupere territorier i forhold til gevinsten av handel. 

Alle disse fire punktene har de siste tiårene endret seg på en slik måte at handelsstrategien 

gir økende nytte i forhold til militærpolitisk strategi. Rosecrance antar likevel ikke at 

handelsstrategien har vunnet for godt i dag, men han antar at handelsstrategien nå er 

dominerende internasjonalt. Et internasjonalt system med over 190 stater er varig fordi 

handel fortsatt er den viktigste strategien for de fleste land (Rosecrance 1996:28). Hadde 

militær og territoriell orientering dominert, ville trenden mot flere stater blitt reversert og 

store stater ville slukt de små og svake (Rosecrance 1986:28). 

4.5.7 Drøfting 
Rosecrance er en av de forskerne som legger sterkest vekt på økonomiens selvstendige rolle 

som fredsfaktor. Et interessant trekk ved hans teori er at han gir en forklaring på hvorfor 

økonomiske faktorer har større betydning for fred mellom stater etter 1945 enn tidligere i 

historien. Han knytter det til at vi for første gang ser at det han kaller handelsstrategien 

overvinner den militærpolitiske strategien i historien. Flertallet av statene søker 

handelsstrategien (markedsøkonomi) mer enn den militærpolitiske strategien, noe som gjør 

dem fredeligere enn før. Handelsstatene trenger i mye mindre grad enn tidligere frykte 

militære trusler, fordi flere og flere av nabostatene nedprioriterer militærmakt. 

En annen viktig årsak til det store skillet i 1945 er den teknologiske utviklingen. Ikke 

bare har utviklingen gjort militære angrep til et farligere foretakende enn før på grunn av 

atomvåpen og mer slagkraftige konvensjonelle våpen, men handelsstrategien, som kanskje 

heller burde kalles økonomisk vekst-strategien, har blitt mye mer lønnsom enn før med 

bedret kommunikasjons- og transportteknologi. Vekst basert på økonomisk utvikling har 

blitt mer lønnsomt, og det gir et kappløp om åpenhet i økonomien, for jo åpnere økonomien 

er, jo større vil handelsvolumet og markedssektoren bli, og sannsynligvis også den 

økonomiske veksten for staten på lang sikt. 

Selvsagt vil det alltid være en viss proteksjonisme, men den har kommet ned på et lavt 

nok nivå til at økonomisk åpenhet er det mest lønnsomme for flere og flere stater. Grunnen 

til at Rosecrance` handelsstrategi først nå har blitt så dominerende, ligger i at verden 

tildligere var mer waltziansk med kamp om sikkerhet som ”high politics” og velferd som 

”low politics” (Waltz 1979). Stor handel mellom to land fikk da ubetydelig fredsskapende 

effekt siden sikkerheten var prioritert så mye høyere enn den er i dag (Rosecrance 1986).  

Rosecrance er en av få teoretikere som legger vekt på økonomiske strukturelle årsaker 

til krig og fred, og hans teori gir god forståelse av at økonomiske strukturer kan være viktige 
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forklaringsfaktorer bak endringer i sannsynligheten for fred mellom stater. Men det er en 

forfatter som ser enda dypere ned i de økonomiske strukturene som forklaring av 

mulighetene for fred mellom stater. Det er Wiliam H. Mott. 

4.6 WILLIAM H. MOTT 
Mott (1997) starter med å vise at moderne økonomisk vekst begynte med den industrielle 

revolusjon og at industrialiseringen sprer seg til hele verden (tabell 4.1). 

 

Tabell 4.1: Oversikt over når industrialiseringen begynte i regioner av verden. 
Europa 1690 

Nord-Amerika 1790 

Skandinavia 1850 

Latin-Amerika 1870 

Nordøst-Asia  1870 

Midtøsten og Afrika 1920 

Sørøst-Asia 1950 

Kilde: Mott 1997:121 

 

Tabellen viser bare når den industrielle revolusjon startet i forskjellige regioner av verden og 

ikke hvor langt den industrielle utviklingen har kommet i dag, men vi ser at prosessene har 

startet i alle regioner av verden allerede for flere tiår siden.  

Mott har fokuset på økonomisk veksts påvirkning på krig. Moderne økonomier 

definerer han som stater som har startet den industrielle revolusjon. Mott mener å finne at 

økonomisk vekst og konflikt er nært knyttet sammen, men det er knyttet sammen som både 

en positiv og en negativ sammenheng. Han forsøker å forklare dette gjennom en kvantitativ 

undersøkelse. I den undersøkelsen finner han at en form for vekst gir økt sannsynlighet for 

konflikt mellom stater, mens en annen form for vekst gir økt sannsynlighet for fred mellom 

stater. Ut fra dette slutter han at det må være en type vekst som gir konflikt og en type vekst 

som gir fred. Han kaller det statisk vekst og dynamisk vekst (Mott 1997:171). 

4.6.1 Statisk vekst 
Statisk økonomisk vekst betyr at stater baserer sin vekst på økende mengder ressurser. 

Statisk økonomisk vekst kan bare holdes vedlike gjennom å skaffe stadig større mengde 

fysiske ressurser for allokering til produksjon og konsumering. Det fungerer som et null-

sum-spill ved at det konverterer samme mengde inntak til uttak i staten, og dermed må staten 
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erobre nye områder med sine ressurser og befolkning for å øke produksjonen (Mott 

1997:178). Mott antar at handel i noen grad kan anskaffe ressursene, men da er staten 

avhengig av rikdom. Statisk veksts primære vekstmiddel er naturressurser, men i noen grad 

også arbeidskraft.  

Den positive sammenhengen mellom vekst og konflikt, og lite vekst med lavt 

konfliktnivå, kommer av statisk ressursbasert vekst, mener Mott. Denne typen vekst ga 

grunnlaget for merkantilismen, og ga årsaker til konflikt i realismens verden (Mott 

1997:178-9). Stater som satser på slik vekst vil altså ofte gå til krig mot andre stater for å øke 

sitt territorium og ressursgrunnlag. 

4.6.2 Dynamisk vekst 
Med den industrielle revolusjon ble teknologi en viktig kilde for vekst. En slik vekst er helt 

annerledes enn den førmoderne formen for vekst, og kan sees som teknologibasert vekst. Det 

gir ikke bare økt produksjon, men også høyere levestandard. Veksten er kunnskapsbasert og 

skaper mer velferd med samme mengde ressurser og arbeid ved å bruke det på innoverende 

vis. Dette enkle begrepet – kunnskapsbasert dynamisk vekst – forklarer økende utbytterater 

over tid (Mott 1997:180). Dynamisk vekst krever en solid base av kunnskap som bare har 

oppstått i moderne tid, og bare i visse deler av verden foreløpig. Det er basert på flat, men 

minkende, fysiske inntak (ressurser og arbeidskraft). Denne typen vekst skaper nye ressurser, 

istedenfor å bruke mye ressurser.  
 

Transfers of technology, expertise, training, education and indigenous innovation, generate 

dynamic growth, which operates the inverse-negative relationship between growth and conflict 

(Mott 1997:180). 

 

Dynamisk vekst gir en positiv spiral av vekst, siden det blir utviklet stadig nye og økende 

mengder av produkter til markedet uten at det kreves økende mengder ressurser. Det 

begrenses ikke av fysiske ressurser i den grad statisk vekst gjør, og denne formen for vekst 

er i prinsippet bare begrenset av det menneskelige intellekt (Mott 1997:181).  

Dynamisk vekst er avhengig av strukturell endring i staters økonomi, som en 

videreføring av den industrielle revolusjon. Slike endringer gjelder for eksempel økt satsning 

på utdanningssystemet, forskning og utvikling, skattereformer, intellektuell eiendomsrett, 

samfunnets kunnskapsnivå, lav inflasjon og så videre. Den primære strukturendringen for å 

generere dynamisk vekst gjelder ikke statens økonomi eller politikk i første rekke, men 

folket, deres kunnskap og virkemåte. Endringer til økt produktivitet i det små er ikke i første 
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rekke avhengig av økonomiske investeringer, men heller av læring og innovative evner som 

kreativitet og økt kunnskapsnivå i hele samfunnet. Slike endringer blir skapt av utdanning og 

økt nivå av kunnskapsteknologi. Utviklingsland kan nærme seg slik vekst gjennom å å satse 

på skolevesen, velferd og mottak av utenlandsinvesteringer (Mott 1997:181). 

Denne vekststrategien har økende mulighet for å lykkes med økende nivå av industrielt 

samfunn. Slikt økende nivå av industrielt samfunn vil jeg senere kalle ”senindustrielle 

samfunn”. Det senindustrielle samfunn satser mer på dynamisk vekst enn stater som har mer 

”umoden” industrialisering. Man kan se industrialiseringen som utvikling i mange trinn 

(dampmaskin – elektrisitet – datamaskin). Jo flere slike trinn stater har passert, jo større 

mulighet har stater til å ha velykket dynamisk vekststrategi.  

Områder som har dynamisk økonomisk vekst, dyp industrialisering, modernisering og 

god levestandard, er altså ikke avhengig av å allokere mer naturressurser til produksjonen, 

men heller av å skape nye intellektuelle ressurser og innovasjon av nye produkter. Dynamisk 

vekst er mindre avhengig av handel av varer og ressurser, men mer av handel av kapital, og 

mest av alt av handel av kunnskap, ofte gjennom utenlandsinvesteringer. Dynamisk vekst gir 

økt produktivitet og mer rikdom per innbygger i samfunnet (Mott 1997:181).  

Satsning på dynamisk vekst gir lav sannsynlighet for erobringskrig, fordi slike stater 

har lite å hente på å erobre nye områder. De har mye støre mulighet til vekst ved å utvikle 

egne områder i økonomisk forstand. Slike stater vil derfor forsøke å unngå krig, spesielt mot 

andre stater med dynamisk vekststrategi, fordi de har større mulighet til vekst ved samarbeid 

enn ved å erobre andre stater. 

4.6.3 Drøfting av statisk og dynamisk vekst 
På slutten av 1800-tallet opplevde de industrialiserte landene både statisk og dynamisk vekst 

i varierende grad. Europeiske stater hadde store interne restruktureringer til dynamisk vekst, 

mens verden ellers stort sett hadde statisk form for vekst og avhengighet av de vestlige 

økonomiene (Mott 1997:182).  

Staters økonomiske vekst ga ofte utslag i politiske gnisninger mellom stater, og hindret 

ikke statene fra krig. Det var en tid hvor mange land hadde både statisk og dynamisk vekst, 

siden de to begrepene må sies å være ytterpunktene av et kontinuum. Resultatet ble at 

økonomisk vekst den gang ikke forhindret krig, fordi dynamisk vekst ikke var dominerende 

nok i noen land  (Mott 1997:182). 

Statisk vekst gir konflikt fordi det går utover andre stater. Statens vekst vil måtte være 

på bekostning av andre stater når det er statisk vekst siden det krever territorieutvidelse. I 
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nullsumsverdenen med statisk vekst blir konflikt ofte resultatet. Det er klart at internasjonal 

konflikt har en tendens til å starte når et land med høye, økende kapabiliteter (både militær 

og økonomisk yteevne) og ikke-tilfredsstilte nasjonale krav begynner å utvide sine interesser 

og innflytelse. Slike stater kan utvikle følelsen av at deres interesser utenfor deres grenser 

bør beskyttes, eller ønske å ville bytte plass med et annet land i det internasjonale hierarkiet. 

Dette er den direkte vekst-konflikt-sammenhengen mellom statisk vekst og internasjonal 

konflikt (Mott 1997:183). 

Med lavere krav til ytterligere ressurser, gir dynamisk vekst lavere sannsynlighet for 

konflikt (men ikke 0), og vi får den negative vekst-konflikt sammenhengen. Ved å skifte 

vektleggingen i produksjonen fra ressurser og ufaglært arbeidskraft til teknologi og ideer, 

tillater en nasjon å generere nye produksjonsfaktorer uten å ekspandere fysisk.  

Handel gjør at stater skaffer seg ressurser, mens produksjonen skifter fra muskelkraft 

til kunnskapskraft. Produksjonen blir mer og mer teknologibasert. Vi får en endring til hva vi 

kan kalle en senindustriell politisk økonomi, og dette støtter det liberale synet på økonomien 

og internasjonal politikk, med sitt fokus på handel, økonomisk vekst, samhengighet og felles 

internasjonale interesser (Mott 1997:184). Senindustriell økonomi er her altså definert som 

stater som har kommet langt i industrialiseringen. Nærmere enn det vil jeg ikke definere 

begrepet her siden det er en glidende overgang fra industrialisering til moderne 

teknologibasert produksjon (mer presis definisjon i kapittel 6). 

Dynamisk og statisk vekst er ikke motsatte, gjensidig utelukkende, eller konkurrerende 

fenomener på noen måte. I de fleste samfunn kan begge strategier følges samtidig, skriver 

Mott. Den ene genererer økt sannsynlighet for konflikt, mens den andre gir mindre 

sannsynlighet for konflikt med andre stater. Jeg vil mene at strategiene er på et kontinuum og 

at moderne økonomisk utvikling gjør at stater er på vei bort fra statisk vekst til dynamisk 

vekst, blant annet fordi teknologiendringer gjør at det er lettere enn før å satse på dynamisk 

vekst. På den måten kan man anta at statisk vekst etter hvert vil gi økt grad av dynamisk 

vekst (Mott 1997:184). 

   
As a nation`s mixture of static and dynamic growth varies, so also vary the salience of each type 

of growth-conflict relationship and the combined effects of aggregate growth or conflict (Mott 

1997:185) 

 

I moderne tid er primærmetoden for å akkumulere fysiske ressurser til statisk vekst, handel. 

Statens handelsbalanse reflekterer deres grad av suksess i å akkumulere varer og ressurser 

(Mott 1997:185). Med parallell logikk kan vi se på grad av utenlandsinvesteringer i forhold 
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til mottak av utenlandsinvesteringer, og dets sum som indikatorer på statens suksess i å få ny 

kunnskap fra utlandet og statens grad av satsing på dynamisk vekst. Utenlandsinvesteringer 

er slik sett et sentralt aspekt ved sammenhengen Mott finner om den negative vekst-konflikt-

sammenhengen (Mott 1997:185). På dette punkt vil jeg være kritisk til Mott. Det blir galt å 

bruke handel som indikator på statisk vekst, fordi handel er et fenomen som har lite med 

statisk vekst å gjøre. Jeg vil anta at handelen mellom stater kan være høy uansett om det er 

statisk vekst eller dynamisk vekst, og til og med gjerne mest handel når det er dynamisk 

vekst. Dessuten pleier handel og utenlandsinvesteringer å være svært høyt korrelerte 

fenomener.  

Statisk vekst pleier å komme før dynamisk vekst i tid. Selv om statisk vekst kan 

fungere en stund, må man ha et skifte til dynamisk vekst for at veksten skal kunne bli 

langvarig. Man kan nemlig ikke basere vekst på territorieutvidelse i det lange løp. 

Multinasjonale selskaper og FDI6, og den relativt nye formen for vekst som de kan gi, er de 

nye sentrale systemtrekkene i den moderne internasjonale politiske økonomien som følger 

med dynamisk vekst (Mott 1997:196). 
 

An uncomplicated conclusion from the transformation of the international political-economy, 

might be that FDI would bring prosperity and peace to both host nations and home countries. 

Whether a national goal is to increase aggregate growth or to reduce international conflict (or 

both), FDI seems to provide a powerful stimulus for acceleration of the shift toward dynamic 

growth (Mott 1997:196-7). 

 

Motts hypoteser får støtte gjennom en overbevisende kvantitativ analyse, og han konkluderer 

med at dette passer med liberal teori som antar at økonomisk samarbeid gir mindre 

konflikter. Mott mener at internasjonal politikk ikke lenger bare består av realismens 

systemtrekk, men at vi nå har fått et nytt trekk som truer med å endre vår forståelse av 

strukturene i verden, nemlig markedet, med sine egne aktører som firmaer, selskaper og 

organisasjoner. De multinasjonale selskapene er de sterkeste av disse nye aktørene, og de er i 

stor grad med på å skape dynamisk vekst og derigjennom fred mellom stater (Mott 

1997:226). 

 

 

                                                 
6 FDI = Foreign Direct Investment 
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4.7 SAMMENFATNING 
I dette kapitlet har vi sett at økonomiforklaringene på krig og fred florerer. Det finnes ingen 

sammenfattende teori om økonomiske årsaker til krig eller fred, slik vi har sett at teorien om 

demokratisk fred er en grundig og gjennomsystematisert teori. Dette er et tegn på at mye er 

ugjort rundt spørsmålet om økonomi på en eller annen måte har betydning for fred. Jeg har 

argumentert for at økonomiforklaringer kan forklare de brede globale utviklingstrekkene på 

en meget fruktbar måte, akkurat som kulturelle modeller kan forklare det. Spesielt 

Rosecrances og Motts dualistiske teorier om staters strategier er en fyldestgjørende støtte for 

senere kapitler.  

Selv om Rosecrance og Mott har forskjellige utgangspunkter, ligner teoriene deres på 

hverandre, og begge mener at det er noe ved de globale utviklingstrekkene som gjør at vi går 

mot en fredeligere verden. På dette punktet går Mott klart lengst, og han forklarer det med 

det jeg grovt sett vil kalle globaliseringen. Rosecrance fokuserer på handelsstrategien til 

stater, mens Mott fokuserer på konkurransebasert dynamisk vekst. Det er egentlig to 

forskjellige navn på det samme fenomenet, og begge to kan regnes som liberale forskere.  

Mott antar at dynamisk vekst er framtidens vekststrategi, siden den ikke er begrenset 

av fysiske ressurser, men av det menneskelige intellekt (Mott 1997:181). Mott mener at 

teknologiendringer har gjort at markedsøkonomi vil dominere mer og mer, og dette er en 

internasjonal strukturell faktor som vil gi økende grad av fred mellom stater (Mott 1997:226-

227). 

Rosecrance er enig i at moderne teknologi gjør det lettere å satse på handelsstrategien 

for stater, siden det bedrer kommunikasjonen og transportmidlene mellom stater. Dessuten 

fokuserer han på at militærstrategien blir vanskeligere å gjennomføre blant annet fordi våpen 

blir dyrere og dyrere. Han antar likevel ikke at strukturendringene i vår tid kan gi endring for 

alltid, og Rosecrance tror at det faktum at handelsstrategien er et godt alternativ i vår tid ikke 

nødvendigvis behøver å bety at det også vil være slik i framtiden. 

Rosecrance mener at handel gir økt sannsylighet for fred, mens Mott mener at handel 

gir økt sannsynlighet for krig. Mott mener heller at det blant annet er utenlandsinvesteringer 

som gir økt sannsynlighet for fred. Denne forskjellen er nok ikke så stor som man kan tro. 

Begge skiller nemlig mellom en militærstrategi og en markedsøkonomisk strategi, og 

vektlegger litt forskjellige aspekter ved markedsøkonomi. I praksis ligner deres teorier på 

hverandre. Mott går altså lengst, og antar at endringene til at den markedsøkonomiske 

strategien blir mer og mer dominerende, ikke vil reverseres. Det betyr at han nok implisitt 

antar at verden vil bli fredeligere, selv om han ikke skriver det eksplisitt. 
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Teoriene i kapitlene 2 til 4 har alle mye for seg, og bør ikke forbigåes om man skal 

bygge opp en teori om hvilke mekanismer som ligger bak min hypotese om at vi går mot en 

fredeligere verden i vår tid. Jeg bør kunne finne byggeklosser fra alle tre kapitlene. Jeg skal 

fra og med kapittel 6 forsøke å argumentere for min hovedhypotese, senindustriell fred, og 

gjennomføre en kvantitativ analyse av hypotesene. Jeg vil slik diskutere de tre 

forklaringsfaktorene opp mot hverandre for å komme fram til en teori som dekker de 

viktigste strukturelle årsakene til fred. 

Men først vil jeg i kapittel 5 argumentere for at det har vært stor grad av 

demokratisering og økonomisk utvikling i verden. Dette vil kunne støtte opp under teorien 

jeg vil presentere i kapittel 6 og teste kvantitativt i kapittel 7 og 8. Kapitlet vil likevel være et 

lite sidesprang i hovedoppgaven. Men i det kapitlet vil jeg argumentere for at det har vært en 

meget positiv utvikling av demokratisering og økonomisk utvikling i verden de siste tiårene. 

Kapitlets funksjon er altså argumentering for positiv utvikling mot fred, om det viser seg at 

hypotesene jeg senere skal drøfte og analysere, får støtte.  
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5 DEMOKRATISERING OG 
ØKONOMISK UTVIKLING 

5.1 DEMOKRATISERING OVER HELE VERDEN 
Acharya peker på at det i den 3. verden alltid har vært en sterk korrelasjon mellom autoritært 

styresett og konflikter (Acharya 1999:81). Hvis demokratisk fred-teorien er korrekt, og vi 

også virkelig ser en spredning av demokratiet som institusjon til u-land, vil dette på sikt 

kunne gi mer fred også i disse delene av verden. La oss først se på utviklingen generelt i 

verden. 

Siden 1974 har antallet demokratier økt kraftig. Før 1970 var det rundt 40 

demokratiske stater. Antallet økte moderat på slutten av 70-tallet og i begynnelsen av 80-

årene. Fra midten av 80-årene har antallet økt raskere. I 1995 var det så mange som 117 

demokratier i verden, formelt sett, eller så få som 76, avhengig av vår definisjon av 

demokratiet (Tabell 5.1, Diamond 1999:1). Antallet demokratier steg fra cirka 30 % til cirka 

60 % av verdens stater mellom 1974 og 1994 (Huntington 1997:4). Diamond definerer 

demokrati som et borgerlig, konstitusjonelt system hvor den lovgivende og den utøvende 

makt formes gjennom regulære konkurrerende flerpartivalg med allmenn stemmerett 

(1999:10). 

Fra 1990 til 1996 har andelen demokratier i verden økt hvert år og denne spredningen 

av demokratiske institusjoner har intet sidestykke i historien. 

Tabell 5.1: Antall demokratiske stater 1974 og 1990-99 
År Alle land  (N) Demokratier (N) Demokratier som prosent av 

alle land 
1974 145 39 29 9 
1990 165 76 46.1 
1991 183 91 49.7 
1992 186 99 53.2 
1993 190 108 56.8 
1994 191 114 59.7 
1995 191 117 61.3 
1996 191 118 61.8 
1997 191 117 61.3 
1998 191 117 61.3 
1999 192 120 62.3 

Kilder:  Karatnycky 1999a:10 og 2000:7 for tallene for 1999. 
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Huntingtons ”third wave” (demokratiseringer av stater) begynte i 1974 i Sør-Europa, spredte 

seg så til Sør-Amerika på slutten av 70-tallet og i begynnelsen av 80-årene, og nådde Øst-, 

Sørøst- og Sør-Asia utover på 80-tallet. Fra slutten av 80-årene falt de europeiske 

kommunistregimene og vi så dessuten også en trend mot demokratisering i Mellom-

Amerika. Til slutt nådde demokratiseringsbølgen Afrika nokså nøyaktig i 1990. Tallene er 

overveldende, og det kan synes som om demokratiet rir på en medgangsbølge som ikke vil ta 

slutt. Huntington skriver (1997:4): 

 
This dramatic growth of democracy in such a short time (1974-1997) is, without doubt, one of 

the most spectacular and important political changes in human history. Since democracies 

historically have not warred with other democracies, there has been a major expansion of the 

zone of peace in the world and a reduction in the likelihood of interstate conflict. 

 

Tallene blir noe annerledes om vi heller måler innbyggernes grad av frihet i stater. Freedom 

House (Karatnycky 1999a, 2000) gir hvert år ut en rapport hvor de rangerer stater etter grad 

av frihet, hvor 1 er helt ”frie” stater mens 7 er stater uten politisk og sosial frihet for 

innbyggerne (Tabell 5.2). Diamond mener at frihetsratingen til Freedom House er den beste 

empiriske indikatoren vi har på liberalt demokrati, på lik linje som Polity (Freedom House 

bruker mer subjektive, ikke-formelle kriterier på hva som er demokrati enn Polity). 

 

Tabell: 5.2: Frihetsstatus for uavhengige stater 1972-1999. Utvalgte år. 
År Frie (1-2.5) 

(N,%) 
Delvis frie (3-5.5) 
(N,%) 

Ikke frie (5.5-7) 
(N,%) 

Total N 

1972 42 (29.0) 36 (24.8) 67 (46.2) 145 
1980 52 (31.9) 52 (31.9) 59 (36.2) 163 
1985 56 (33.5) 56 (33.5) 55 (32.9) 167 
1990 65 (39.4) 50 (30.3) 50 (30.3) 165 
1991 76 (41.5) 65 (35.3) 42 (22.9) 183 
1992 75 (40.3) 73 (39.2) 38 (20.4) 186 
1993 72 (37.9) 63 (33.2) 55 (28.9) 190 
1994 76 (39.8) 61 (31.9) 54 (28.3) 191 
1995 76 (39.8) 62 (32.5) 53 (27.7) 191 
1996 79 (41.4) 59 (31.1) 53 (27.3) 191 
1997 81 (42.4) 57 (29.8) 53 (27.3) 191 
1998 88 (46.1) 53 (27.8) 50 (26.2) 191 
1999 85 (44.3) 60 (31.3) 47 (24.5) 192 

Kilder: Diamond 1999:26, Karatnycky 1999a:10, 2000:7) 

 

Disse tallene viser også at vi har en utvikling mot demokrati og liberalt styre, men det er mer 

moderate tall enn tabell 5.1 gir inntrykk av. Siden 1991 har friheten i verdens stater økt 
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betydelig, men varierende (tabell 5.3). Skåren for politisk og sosial frihet sank noe utover på 

90-tallet, men vi har sett en klar framgang mot slutten av tiåret igjen, og de siste 25 årene har 

framgangen vært historisk omfangsrik (Jaggers og Gurr 1995:476-477). 

 

Tabell 5.3: Formelle og ”konsoliderte” liberale demokratier 1990-1997.  
    År Formelle demokratier (N,%) Frie stater/Liberale 

demokratier (N,%) 
Total N 

1990           76 (46.1)              65 (39.4) 165 
1991                91 (49.7)              76 (41.5) 183 
1992           99 (53.2)              75 (40.3) 186 
1993         108 (56.8)              72 (37.9)     190 
1994              114 (59.7)              76 (39.8) 191 
1995         117 (61.3)              76 (39.8) 191 
1996         118 (61.8)              79 (41.4) 191 
1997         117 (61.3)              81 (42.4) 191 

 

Høyre kolonne setter mye strengere krav til hva som er et demokrati enn det venstre kolonne gjør. Høyre 

kolonne tar med innbyggernes politiske og sosiale frihet som krav til at en stat er demokratisk. 

Kilde: Diamond 1998:28 

 

Ut fra disse tallene kan vi slå fast at vi har hatt en klar utvikling mot økt grad av demokrati i 

verden, og dette gjelder også u-landene. Antallet demokratier har, som sagt, vokst betydelig 

på 90-tallet, men mange av dem kan ikke regnes som konsoliderte demokratier ennå. Det vi 

imidlertid kan slå fast er at utviklingen mot flere og flere demokratier også i u-land på sikt 

vil føre til mer fred i de regionene, gitt at demokratisk fred-teorien er korrekt. 

Tabellene peker til en viss grad mot at mange av de nye demokratiene i u-landene kan 

være ustabile og svake demokratier, ofte med liten grad av frihet for innbyggerne. Dette er 

min tolkning av at så mange av de nye demokratiene er formelle demokratier og ikke rangert 

som frie stater av Freedom House. Basisproblemet til demokratiserende stater er at de 

mangler de stabiliserende institusjonene som modne, konsoliderte demokratier har (Lynn-

Jones 1996:xxvi). Vi kan derfor ikke si at vi har sett en revolusjonerende utvikling mot flere 

demokratiske utviklingsland siden så mange av dem demokratiserer, for de må bli 

konsoliderte demokratier før vi reelt sett kan la dem dekkes av demokratisk fred-hypotesen. 

Jeg vil derfor som nevnt skille mellom initierende demokratisering som en prosess og 

konsolidert demokrati som et utfall (Becker 1999:139). 

I de nærmeste årene framover kan man nok ikke forvente at demokratiseringsbølgen i 

verden vil ha like stor kraft som vi har sett de siste årene, og det er mye viktigere at statene i 

demokratiseringsprosessen fortsetter sin utvikling mot å bli konsoliderte demokratier. 
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Mulighetene for at de 47 ”ikke-frie” statene vil demokratisere og få økt grad av politisk 

frihet i den nærmeste framtid er ikke så veldig store ifølge Diamond. 90 % av dem har minst 

en av de følgende tre karakteristika (Diamond 1999:261): 

• Mange har en majoritet av muslimsk befolkning og ofte sterke islamistiske 

fundamentalistbevegelser. 

• Mange har dype etniske konfliktlinjer uten en enkelt dominerende etnisk gruppe. 

• Mange har nykommunistiske eller postkommunistiske regimer med sterke ettparti-trekk. 

Dette er i seg selv ikke argumenter for at statene ikke vil kunne demokratisere med det 

første, men disse 47 statene er også klart fattigere enn demokratiske stater, og flere har 

påpekt at staters velferdsnivå har stor betydning for staters atferd. Dette vil jeg imidlertid 

komme tilbake til i neste kapittel. 

5.2 DEMOKRATISERING OG REGIONER 

5.2.1 Afrika 
Fram til 1990 har flere konstatert at demokratisering i Afrika generelt sett har vært 

mislykket, med unntak av Botswana, Gambia, Mauritius og Senegal (Chazan 1994:59). 

Afrika er det kontinentet med lavest andel demokrati, og er også et kontinent med store 

uroligheter og konflikter. Siden 1970 har det vært over 30 kriger i Afrika, og de fleste av 

dem startet som borgerkriger (FN-rapport 1998:1). 

Fra 1990 har vi sett en klar endring i utviklingen på det afrikanske kontinentet 

(Sommerville 1999:146). De siste 10 årene har rundt 20 afrikanske stater blitt demokratiske, 

og mange flere har liberalisert, også politisk. 8 stater er frie, 25 delvis frie og 20 er ikke frie, 

ifølge Freedom House (Gyimah-Boadi 1998:18-19, Karatnycky 1999b:120, 2000:9). 

Lancastor (1993) mener at bare 5 av de 46 statene syd for Sahara ikke har implementert 

politiske reformer for å skape friere politiske systemer de siste årene. 

Anvender man en demokratisk fred-teori som ikke setter strenge krav til hva som er 

demokratiske stater, vil jeg kunne anta at denne utviklingen i Afrika peker mot at kontinentet 

i framtiden kan bli mer fredelig. På kortere sikt er det selvsagt mulig at demokratiseringen 

vil kunne gi fortsatt konflikt og krig i deler av den verdensdelen, siden ustabile demokratier 

ofte gir opprør, borgerkriger og lignende. 
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5.2.2 Latin-Amerika 
Det klareste trekk i Latin-Amerika i 1990-årene er hvor upåklagelig de demokratiske 

regimene klarer seg der. Med bare et par unntak har demokratiet blitt normen i hele 

regionen, og dette er i klar kontrast til situasjonen på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 

80-tallet, hvor de fleste latinamerikanske statene hadde militærregimer (Heine 1999:107). 

 
For some time now, it has been commonly assumed that – except for Cuba, perhaps Mexico, 

until recently, and for a brief time under presidential emergency rule, Peru – all of Latin-America 

is democratic (Diamond 1999:31). 

 

22 stater på det amerikanske kontinent er frie, 12 er delvis frie og 1 stat er ikke fri (Cuba), 

ifølge Freedom House (Karatnycky 2000:10). Diamond legger til at den globale trenden vi 

har sett med mange nye demokratier, men bare svak økning i politisk frihetsskåre, i stor grad 

er gjeldende for Latin-Amerika, hvor kontinentet som helhet ifølge Freedom House ikke har 

fått en gjennomsnittlig økt frihetsskåre på Freedom House`s skala over staters politiske frihet 

for befolkningen de siste årene. Dette kommer av at statene har endret styreform uten 

samtidig å foreta vesentlige endringer i sosio-økonomisk struktur (Becker 1999:138). Latin-

Amerika har likevel kommet mye lenger  med liberalisering og demokratisering enn Afrika. 

En skeptisk og mer pessimistisk holdning har fått grobunn angående Latin-Amerika de 

siste par årene. For bare 2-3 år siden trodde mange at Latin-Amerika hadde fri vei til 

vellykkede markedsøkonomier og konsoliderte demokratier. De siste årene har vi likevel sett 

visse tilbakeslag på det politiske og det økonomiske felt (Lowenthal 2000:41). Noe av 

grunnen til skuffelsen kommer nok av at man hadde for høye forventninger til tempoet av 

økonomiske reformer og demokratisering. Latin-Amerika som helhet hadde økonomisk 

nullvekst i 1999, og flere av statene hadde markant negativ vekst.  

Likevel vil jeg være positiv når det gjelder økonomisk og politisk liberalisering i 

Latin-Amerika.  
 

It is now widely accepted in Latin-America that, to be legitimate, government authority must 

derive from the uncoerced consent of the majority, tested regularly through fair, competitive, and 

broadly participatory elections. Elections have become the rule in Latin-America, and attempted 

military coups are now rare (and successful coups even more so); multilateral pressure to 

maintain constitutional procedures has been legitimized. Those with authoritarian impulses in 

Latin America today must pay lip service to democracy as an established norm (Lowenthal 

2000:47). 
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5.2.3 Asia 
Utviklingstrekkene gjenspeiles i Asia også. Det er 19 frie (50 %), 9 delvis frie (24 %) og 10 

ikke-frie (26 %) stater i Asia (Karatnycky 1999:10). 24 av de 38 statene er demokratier (63 

%). I Sørøst-Asia har det først blitt markedsøkonomi og fred, mens demokratiseringen bare 

er så vidt i gang (Solingen 1998:248). Singapores president har sagt at alternativet til 

frihandel ikke bare er fattigdom, men også krig (Solingen 1998:249). Flere mener at vi i 

1990-årene har sett en aksellererende prosess av demokratisering i Sør-Asia også 

(Kumuraswamy 1999:186).  
 

One of the most striking features of the post-cold war era is the slow and gradual consolidation of 

democracy in South Asia. Since 1988 South Asia has witnessed as many as twenty-six new 

governments and for a change, all of them came to power through democratic process 

(Kumuraswamy 1999:186). 

 

I Midtøsten er røttene til demokrati svak. I denne regionen kan bare 1 av statene regnes som 

fri (Israel), 3 som delvis frie (Jordan, Kuwait og Tyrkia) og de resterende 10 statene er ikke 

frie. Israel og Tyrkia er regionens to eneste demokratier (Karatnycky 2000:10).  
 

Most significantly, the Islamic world, long resistant to democratic change, is beginning to show 

signs of liberalization that include modest democratic reforms and in several cases growing 

democratic ferment (Karatnycky 2000:2). 

 

Det klareste trekket i Midt-Østen på 1990-tallet har uten tvil vært at nesten alle statene i 

varierende grad har hatt økonomisk liberalisering, mener Sayigh (1999:214). Det har også 

vært en viss politisk liberalisering, men ikke mye, og ingen av statene i Midtøsten er 

demokratiske. Den politiske liberaliseringen som tross alt har funnet sted i Midtøsten, har i 

stor grad mye å gjøre med den økonomiske liberaliseringen. Markedsøkonomi presser frem 

en viss politisk liberalisering i Midt-Østen over tid (Sayigh 1999:223).  

Solingen mener at Midtøsten er et klart eksempel på at økonomisk liberalisering kan 

komme før politisk liberalisering (Solingen 1998:210). Diamond mener at demokrati er 

plausibelt i Midtøsten, i hvert fall på lang sikt, selv om han er negativ til utviklingen på kort 

sikt (1999:270). Kulturelt og historisk har dette vært det vanskeligste området i verden til å 

få grobunn for politisk frihet og demokrati.  
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A growing group of Islamic reformers is struggling with the question of how to modernize and 

democratize political and economic systems in an Islamic context. In the long run, the expansion 

of world wealth and education will be the most powerful structural factor facilitating the 

expansion and deepening of democracy (Diamond 1999:272). 

5.2.4 Øst-Europa 
I Øst-Sentral-Europa og i det tidligere Sovjetunionen er det klare tegn på en økende kløft 

mellom de statene som fordyper deres demokratiske styreform og de som ikke gjør det. I 

Sentral-Europa og deler av Øst-Europa utenom tidligere Sovjetunionen, men inkludert de 

baltiske statene, er demokrati og frihet konsoliderende. I det tidligere Sovjetunionen derimot, 

har utviklingen mot åpnere samfunn stanset eller feilet. 19 av de 27 postkommunist-statene i 

området er demokratiske stater. 10 av regionens stater regnes som frie av Freedom House, 12 

er delvis frie mens 5 er ikke frie (Karatnycky 2000:9-10). Det har altså vært stor framgang i 

de fleste statene på 90-tallet, unntatt i flere av de tidligere Sovjetrepublikkene. 

5.2.5 Regionstrendene - oppsummering 
Det ser ut til at trenden med demokratisering gjelder generelt for alle regioner i verden, men 

dette har ikke hatt en like sterk parallell utvikling med økt grad av frihet i u-landene slik 

Diamond definerer de to begrepene (Diamond 1999). Konsekvensen vil kunne bli at flere av 

statene kan erfare kriser for demokratiet og kanskje medfølgende blodige borgerkriger i lang 

tid framover, men etter hvert vil flere og flere utviklingsland kunne ha konsoliderte 

demokratiske institusjoner, om økonomisk utvikling gir flere demokratier (diskuteres 

nærmere i neste kapittel). Konsoliderte demokratier er kjennetegnet med at de ikke har 

borgerkriger og ikke går til krig mot andre demokratier, samt at de demokratiske 

institusjonene er stabile. Jo flere stater som oppnår en slik status, dess mer fred vil vi 

sannsynligvis få også i utviklingslandene. 

5.3 ØKONOMISK UTVIKLING 
I kapittel 6 kommer jeg til å argumentere for at jo høyere økonomisk nivå stater har, jo større 

sannsynlighet er det for at statene er demokratiske. Dessuten vil jeg argumentere for at stater 

som har kommet langt i økonomisk utvikling generelt er mer fredelige mot andre økonomisk 

utviklede stater enn andre land er. Hvis dette kan være riktig, vil sammenhengen bli enda 

viktigere om det faktisk er økonomisk utvikling over tid i hele verden. Jeg vil derfor se 

nærmere på om det er økonomisk utvikling og vekst i verden. 
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I litteraturen kan det virke som om det er svært delte meninger om dette. De som er 

negative tolker tallene annerledes enn de som er positive. Ser vi derimot på utvikling i et 

langtidsperspektiv, vil jeg hevde at statistikken må tolkes entydig til at det er økonomisk 

vekst i alle verdens regioner.  

I perioden 1960 til 1990 har bare cirka 10 % av verdens land hatt negativ vekst, mens 

flertallet av statene har hatt over 2 prosent årlig vekst i BNP/innbygger (konstant BNP) 

(Hagen og Pedersen 1999:10). Veksten har vært betydelig i alle regioner av verden (figur 

5.1). 

 

Figur 5.1: Årlig BNP-vekst i regioner, 1960-1990. I konstante dollar. 

Kilde: Aanes 1999:65. 

 

Aanes poengterer at veksten nok egentlig er større i de fattigste landene enn statistikken 

viser, for teknologihevinger blir ikke fullstendig reflektert i statistikken (Aanes 1999:64). 

Økonomisk vekst i utviklingsland har vært mye raskere 1945-1980 enn noensinne 

tidligere. Studier indikerer at reelle vekstrater for utviklingsland som helhet var under 1 

prosent i året mellom 1870 og 1950, mens den var over 3 prosent mellom 1950 og 1986 

(Nafziger 1990:48). 

Noen mener at denne veksten ble ødelagt av gjeldskrisen for mange utviklingsland på 

1980-tallet, men alle regioner utenom Afrika har hatt stor vekst også i denne perioden så 

dette kan ikke være riktig (figur 5.2). Figur 5.2 viser at ingen regioner har hatt stor 

tilbakegang fra 1970 til 1997, og det viser at gjeldskrisen nok ikke var så alvorlig som 

mange vil ha det til. 
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Figur 5.2: BNP per innbygger i USA-dollar (1987-dollar) for 4 utviklingsregioner. 

Kilde: The World Bank 2000a:9. 

 

Ut fra disse tallene vil jeg anta at det er økonomisk utvikling i verden i langtidsperspektiv. 

Til slutt vil jeg sitere Erlend Skaug (2001): 

 
Siden 1960-tallet har andelen sultende i verden blitt mer enn halvert, forventet levealder i den 

tredje verden har økt med nesten 20 år, og barnedødeligheten er halvert. 

5.4 EN VERDEN DELT INN I FREDSSØKENDE INDUSTRILAND 
OG USTABILE UTVIKLINGSLAND? 
It is impossible to prevent most of the world from being subject to violence, injustice, poverty, 

and disorder, for at least several more generations. But we believe that the process is well started 

that will make most of the world peaceful, democratic, and wealthy by historical standards by 

about a century from now, or perhaps two (Singer og Wildavsky 1993:xiii). 

 

Deres måte å tenke på kan knyttes til demokratisk fred-teorien, eller slik Kant forsøkte å 

predikere framtiden. Singer og Wildavsky (1993) deler verden inn i to soner, ”Zones of 

peace” og ”Zones of turmoil”, hvor fredssonene er de områdene av verden hvor statene er 

konsoliderte demokratier. I de områdene vil det være stabilitet og fred i framtiden og statene 

i fredssonene vil aldri gå til krig mot hverandre. Immanuel Kant så for seg at disse 

fredssonene sakte men sikkert ville ekspandere og dekke hele verden, og til slutt ville vi ha 

verdensomspennende mellomstatlig fred (Kant ga ut boka ”Perpetual Peace” i 1795). 

Vi har sett at mange stater i Latin-Amerika, Afrika, Asia og Øst-Europa har en 

utvikling mot demokrati og politisk frihet, samt økonomisk utvikling. Utviklingen er 

innledet i alle regioner av verden, men det går langsomt, og vi kommer nok til å se mange 
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tilbakeslag også i framtiden. Likevel; det er en helt ny utvikling at vi ser demokratiseringer 

og økonomisk utvikling i større eller mindre grad i alle verdens regioner. For første gang i 

historien ser vi at det kan være mulig å få mer fred mellom og innen stater, og Kants 

framtidsspådom ser ikke fullt så fjern ut lenger, om teorier om økonomisk og/eller 

demokratisk fred holder stikk. 
 

Real peace – not only the absence of war, but also freedom from fear of war – is what makes the 

international order in zones of peace occupied by modern mass-wealth democracies something 

new in the world (Singer og Wildavsky 1993:14). 

 

Jeg vil nå gå et skritt videre og sammenfatte teoriene om strukturelle årsaker til fred. Jeg vil 

også finne fram til hypoteser om strukturelle årsaker til fred som deretter skal testes gjennom 

en kvantitativ analyse. 
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6 SENINDUSTRIELL FRED 

Jeg har for det første argumentert for at årsakene til fred kan være mange og komplisert 

sammensatt. Jeg har for det andre argumentert for at det er nye globale utviklingstrekk mot 

mer demokrati i verden, og også økt grad av markedsøkonomi og globalisering. I dette 

kapitlet vil jeg forsøke å forklare dagens utviklingstrekk gjennom en teori jeg vil kalle 

”senindustriell fred”. Denne teorien bygger i stor grad på Rosecrance og Mott, men også 

andre forfattere. Generelt kan det sies å være avledet av liberal teori i internasjonal politikk. 

La oss først se modellen (figur 1.1 og 6.1) jeg bygger dette på en gang til: 

 

Figur 6.1: Senindustriell fred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle pilene indikerer positive effekter. 

 

I avsnitt 6.1 vil jeg se nærmere på kjennetegn på senindustrielle økonomier og hvilke 

fredseffekter vi kan få av det senindustrielle nivå, med spesiell vekt på direkte effekter. I 

avsnitt 6.2 til 6.4 vil jeg diskutere nærmere om det er forsvarlig å ha senindustrielle 

økonomier som bakenforliggende variabel til handel, demokrati og kultur (befolkningens 

ønske om fred). Jeg skal altså undersøke om variabelen ”senindustriell økonomi” kan 

betraktes som en variabel som påvirker handel, demokrati og befolkningens holdninger til 

fred på en slik måte at det gir økt grad av fred. Dette vil være en forberedelse til analysen.  

I analysen vil jeg anta at senindustrielle stater kriger mye sjeldnere med hverandre enn 

andre stater. Dette er en dyadisk hypotese. Jeg skulle gjerne utformet en monadisk hypotese 

om at senindustrielle stater generelt angriper stater sjeldnere enn andre stater gjør. Dette lar 

seg dessverre ikke gjøre, siden det er så vanskelig å skille mellom agressor og forsvarer i 
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krig. Vi kan tenke oss fire mulige kombinasjoner av stater i krig hvis vi skiller mellom 

agressor/forsvarer og stater med senindustriell økonomi/uten senindustriell økonomi (tabell 

6.1). 

 

Tabell 6.1: Agressor og forsvarer i krig, delt inn i senindustrielle og ikke-senindustrielle 

stater. 
  Agressor  

  Senindustriell Ikke-senindustriell 

Forsvarer Senindustriell a b 

 Ikke-senindustriell c d 

 

En monadisk utforming av mine hypoteser ville dekket rute a og c. Jeg ville antatt at 

senindustrielle stater sjeldnere angriper andre stater generelt. I analysen blir jeg nødt til å 

begrense meg til å teste rute a opp mot de andre tre rutene, og finne ut om par av stater i rute 

a er sjeldnere i krig enn par av stater i rute b-d. Den generelle antakelsen er egentlig at kriger 

mellom par av stater som faller inn under rute a er sjeldnest, par av stater i rute b nest 

sjeldnest, mens kriger mellom par av stater som hører hjemme i rute c og d er vanligst. 

Analysen blir derfor begrenset til testing av rute a opp mot de tre andre rutene i tabell 6.1. 

Hypotesene vil også bli utformet i slik restriktiv form, slik at jeg bare utformer hypoteser 

som jeg vil teste i analysen. Hvis analysen styrker hypotesene mine, vil dette gi en 

indikasjon på at forskere senere bør teste en monadisk hypotese om at senindustrielle stater 

angriper andre stater sjeldnere enn ikke-senindustrielle stater gjør. 

 Hvis det er riktig at senindustrielle stater sjeldnere angriper andre stater (rute a og c) 

enn ikke-senindustrielle stater, vil en slik analyse av rute a opp mot rute b-d gjøre det 

vanskeligere å få resultater som forventet, fordi rute c vil gjøre forskjellene mellom rute a og 

de andre mindre enn forskjellen er mellom rute a og c i forhold til rute b og d. Dette er 

sannsynligvis ikke veldig problematisk, men det betyr at det kan bli relativt vanskeligere å få 

signifikante resultater enn ellers.  

6.1 BAKENFORLIGGENDE VARIABEL: SENINDUSTRIELL 
ØKONOMI 

I dette avsnittet vil jeg fokusere på den bakenforliggende variabelen, senindustriell økonomi, 

og dens påvirkning på fred (figur 6.2). 
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Figur 6.2:  

 

 

 

I dette avsnittet vil jeg først presentere en definisjon av ”senindustriell økonomi” for deretter 

å legge fram argumenter for årsakssammenhengen mellom senindustriell økonomi og fred. 

6.1.1 Definisjon av senindustriell økonomi 
Senindustrielle stater har flere kjennetegn på det økonomiske felt, men generelt gjelder 

begrepet stater som har nådd moden industriell utvikling. Det har vært en industriell 

revolusjon i alle verdensdeler i løpet av de siste 250 årene, og mange stater har nå det jeg vil 

kalle senindustrielle økonomier. Jeg vil her fokusere på senindustrielle trekk som kan gi 

fredseffekter. 

Det er vanlig å dele den industrielle revolusjon inn i flere revolusjoner. Den første 

industrielle fasen innbefattet dampmaskinen og begynnende industriell produksjon. Neste 

fase gjaldt blant annet produksjon med elektrisk strøm og de siste tiårene har vi hatt en tredje 

kommunikasjons- og datateknologisk fase av den industrielle revolusjon. Det er overgangen 

fra den andre til den tredje fasen av den industrielle revolusjon jeg mener gir senindustrielle 

økonomier. Slike stater er kjennetegnet av høyteknologisk og automatisert industri, og stor 

grad av fleksibel, maskinmessig produksjon.  

Jeg ønsker at begrepet om senindustrielle økonomier skal dekke mer enn staters 

teknologiske nivå. Det skal også gjelde befolkningens velferdsmessige nivå. Senindustrielle 

stater skal slik også være kjennetegnet av at befolkningen har det godt. Senindustrielle stater 

vil altså ikke bare kunne være stater som har gjennomført revolusjon i 

kommunikasjonsteknologien, men også revolusjon til velferdssamfunn.  

La meg oppsummere definisjonen på senindustrielle økonomier. Senindustrielle 

økonomier har kommet relativt langt i industriell utvikling, og har for eksempel for lengst 

elektrisitet til hele befolkningen. Slike økonomier må ikke nødvendigvis ha fått 

kommunikasjonsteknologi spredd til hele befolkningen, men prosessen bør i hvert fall være i 

gang. Senindustrielle stater er altså kjennetegnet av høyt teknologisk nivå, i den forstand at 

de har fått til dels moden/senindustriell produksjon. Senindustrielle økonomier kan også 

være kjennetegnet av høyt velferdsnivå for størsteparten av befolkningen. Med det sikter jeg 

til at folk har det såpass bra at for eksempel levealderen har blitt relativt høy. Definisjonen 

Senindustriell økonomi Fred 
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på en senindustriell stat er altså at staten enten har kommet langt i fysisk kapital, human 

kapital eller både i fysisk kapital og human kapital.  

Senindustrielle økonomier har altså to dimensjoner, en fysisk-teknologisk, og en 

human-velferdsmessig dimensjon. Begge disse dimensjonene gir fredseffekter i seg selv, 

men jeg vil anta at stater som har nådd høyt nivå på begge dimensjonene ved det 

senindustrielle, vil være mest fredelige mot andre senindustrielle stater (egentlig antar jeg at 

senindustrielle stater vil være fredeligere mot alle stater, men jeg begrenser hypotesene til 

det jeg eksplisitt skal teste i analysen). La meg så forklare litt nærmere hva jeg mener med 

fysisk og human kapital. 

 

Fysisk kapital 

Dette gjelder i hvilken grad stater har avansert infrastruktur, kommunikasjoner og teknologi. 

Indikatorer på fysisk kapital kan for eksempel være: 

• Grad av utbygd jernbanenett. 

• Andel biler i forhold til befolkningen. 

• Antall landbruksmaskiner per kvadratkilometer dyrkbar jord. 

Høy verdi på slike indikatorer indikerer at stater har nådd senindustriell produksjon. 

 

Human kapital 

Velferdsøkning gir avgjørende fredseffekter, og jeg vil senere argumentere nærmere for at 

det blant annet gjelder gjennom kultur som mellomliggende variabel. Indikatorer på human 

kapital kan for eksempel være: 

• Lang gjennomsnittlig levealder i befolkningen. 

• Godt utbygd helsevesen og høy andel leger. 

• Lav befolkningsvekst som tegn på at folk har det godt. 

6.1.2 Senindustriell økonomis effekt på fred 
Fysisk kapital-årsaker 

Den viktigste fredseffekten av fysisk kapital er at stater vil ha mye større gevinst av satsning 

på utvikling av egen økonomi enn militær erobring. Flere forskere mener dette, blant annet 

Rosecrance og Mott, som vist i kapittel 4 (mye av dette blir derfor repetisjon av argumenter i 

avsnittene om Rosecrance og Mott i kapittel 4). Denne fredseffekten kommer ikke bare av at 

gevinsten av økonomistrategien (begrep hentet fra Mott og Rosecrance, se kapittel 4) er blitt 

mye større enn erobringsstrategien (Rosecrance 1986) i vår tid, men også av at 
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erobringsstrategien har blitt mye mer risikofylt og mindre lønnsom. Militære våpen er mye 

dyrere i vår tid enn tidligere, og selv om stater er mye rikere enn før, vil dette gi lavere 

innkjøp av våpen. Årsaken kan forstås med den verdensomspennende økonomiske 

konkurransen i dag. Stater som satser lite på militærmakt får klare fordeler i den globale 

økonomiske konkurransen framfor stater som bruker mye ressurser på våpen.  

Dessuten er gevinsten av militær erobring mye lavere for senindustrielle stater enn 

andre stater fordi senindustrielle stater er avhengige av godt utviklet infrastruktur i erobrede 

områder for å kunne tjene nok økonomisk på erobringen. Det vil være svært vanskelig for 

stater å erobre områder uten å ødelegge infrastrukturen i prosessen fordi stater setter seg 

vanligvis til motverge enten alene eller gjennom allierte. Tidligere var gevinsten av militær 

erobring mye større, siden stater trengte naturressurser og befolkning for å øke sin makt, men 

i dag er naturressurser og befolkning av sekundær betydning. Det sentrale i dag er å være 

kommet langt i teknologisk utvikling for å kunne hevde seg i den globale økonomiske 

konkurransen. Militær erobring blir derfor mer og mer uinteressant for senindustrielle 

økonomier siden erobrede områder fort kan bli en økonomisk byrde og ikke en kilde til økt 

økonomisk vekst (se Mott i kapittel 4).  

Brooks (1999) har sammenfattet teoristatusen på dette feltet. Han mener at det er fire 

hovedårsaker til at det jeg kaller senindustrielle stater ikke har økonomisk nytte av å erobre 

andre territorier, og jeg vil her nevne noen av de viktigste argumentene hans. 

For det første antar Brooks at senindustrielle stater baserer seg i økende grad på 

menneskelig kunnskap (1999:655). De fysiske ressursene betyr mindre enn før, mens 

kunnskapsnivået i befolkningen betyr mer. Dette er også et av hovedargumentene til Mott, 

som beskrevet i kapittel 4. Argumentet sier at senindustrielle stater vil ha liten nytte av å 

angripe en stat hvor kunnskapsnivået er mye lavere enn det senindustrielle. Dessuten vil 

senindustrielle stater ha problemer med å gjøre nytte av de menneskelige ressursene i 

erobrede områder. Forskere kan rømme landet eller nekte å la seg bruke i produksjonen. Det 

er rett og slett vanskeligere å kontrollere menneskelige ressurser enn fysiske ressurser, noe 

som svekker nytten av erobring for senindustrielle stater. 

Det at produksjonen i verden i så stor grad er globalisert de siste 30 årene, fører til at 

nytten av å erobre et annet land synker fordi produksjonen i et erobret land forventes å ville 

synke mer nå enn før (Brooks 1999:660). Industrien i landet vil i større grad enn før være en 

del av den verdensomspennende produksjonskjeden (globaliseringen). Bilproduksjonen i ett 

land henter for eksempel mange av delene i produksjonen fra andre land. Når et land erobres 
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vil sannsynligvis importen til det landet synke, noe som vil hemme produksjonen der mer nå 

enn før siden produksjonskjeden tidligere i større grad var av nasjonal art. 

Et tredje argument er at bedriftene og selskapene i senindustrielle stater investerer så 

mye i andre land at incentivet synker for å erobre andre land. Brooks bruker USA og Canada 

som eksempel (1999:667). USA har investert så mye i Canada at amerikanske bedrifter 

henter ut store økonomiske overskudd fra Canada, og det er liten grunn til erobring da. 

Det er altså mange tenkelige årsaker til at fysisk kapital-siden ved senindustriell 

økonomi gir fred.  

 

Hypotese 1: Land med høy fysisk kapital har lav sannsynlighet for militariserte konflikter 

seg imellom. 

 

Egentlig vil jeg anta at stater med høy fysisk kapital vil unngå krig generelt, men det er som 

nevnt mye vanskeligere å teste empirisk enn den overstående hypotesen. Hvis hypotesen 

gjelder, vil det i hvert fall bli færre stater i krig hvis antallet senindustrielle stater øker, siden 

senindustrielle stater vil ha lav sannsynlighet for konflikter seg imellom. I kapittel 5 så vi at 

de fleste stater har økonomisk vekst på lang sikt, så det er sannsynlig at flere og flere stater 

etter hvert vil nå det senindustrielle økonomiske nivået. 

 

Human kapital-årsaker 

I kapittel 3 diskuterte jeg tre forfattere som alle mente at vi har en kulturell holdningsendring 

til krig i vår tid som gjør det vanskeligere å legitimere krig enn tidligere. Jeg vil mene at 

denne holdningsendringen kan stamme fra velferdsøkningen i senindustrielle stater. Færre 

forskere har studert denne årsaken til fred mellom stater enn de fysiske årsakene ved 

senindustriell utvikling. 

I kapittel 3 var spesielt Mueller inne på et argument om at når folk har det godt, vil 

ikke lenger krig like lett legitimeres som tidligere. Befolkningen vil i mindre grad mene at en 

angrepskrig for å erobre territorium gir noen mening, fordi de allerede har det godt. Fattigere 

staters ledere vil i større grad kunne overtale befolkningen i staten til å være med på et 

felttog for å styrke statens rikdom, enn rikere staters ledere. Jeg tror at også andre typer 

kriger vil kunne bli sjeldnere mellom senindustrielle økonomier. Senindustrielle stater vil for 

eksempel sjeldnere enn andre stater angripe nabostater for å erobre områder som de mener 

tilhører dem av etniske årsaker. Det velferdsmessige nivået ”pasifiserer” befolkningen slik at 

de ikke lenger ønsker å gå til krig for slike formål. De som har det godt, ønsker ikke å ta 
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store sjanser (krig), og vil heller beholde status quo (se Mueller i kapittel 3). Hva som er 

”høyt” velferdsnivå er selvsagt relativt. Antakelsen om at befolkningen i stor grad motstår 

krig av slike årsaker nettopp på det senindustrielle nivået, er vanskelig å forklare 

fyldestgjørende. 

Jeg vil i denne forbindelse ikke gjenta argumentene i kapittel 3, men bare minne 

leseren på at i slike stater vil krig etter hvert bli noe fremmed, og man ser ikke lenger krig 

som et handlingsalternativ i samhandlingen med andre senindustrielle økonomier (se kapittel 

3.1 om Mueller). Muellers tanke er blant annet at befolkningen i stater som ikke har vært i 

krig på en stund, vil slutte å se krig som en mulighet. Mueller og Luard antar også at når 

befolkningen er høyt utdannet og har ressurser til å bry seg om politikk, vil de motsette seg 

krig, fordi krig er noe negativt. Derfor er det nesten umulig å tenke seg krig mellom USA og 

Canada, Tyskland og Frankrike, og Norge og Sverige i dag. 

Effektene av human-kapital diskuteres videre i avsnitt 6.4. 

 

Hypotese 2: Land med høy human kapital har lav sannsynlighet for militariserte konflikter 

seg imellom. 

 

Jeg vil anta at human kapital har sterkere fredseffekt enn fysisk kapital, selv om Mott og 

Rosecrance begge helt klart vektlegger fysisk kapital. Dette kommer av at kostnad- og 

nyttetenkning for stater som følger av fysisk kapital-argumentet, ikke i seg selv kan gi meget 

sterke fredseffekter. Det kan alltids tenkes stater som trosser argumentet om at de har mer å 

hente på en økonomisk strategi enn en territorieerobrings-strategi.  Et eksempel kan være at 

en statsleder forsøker å få mer støtte i befolkningen med en populær erobring av en svak 

nabostat. Effekten av human kapital vil kanskje gi sterkere strukturelle fredseffekter, siden 

human kapital kan gjøre at man ikke lenger ser angrep på nabostater som et 

handlingsalternativ og befolkningens holdninger kan generelt være viktigere enn rent 

økonomiske incentiver for statene (jamfør Mueller, Luard og Fukuyama i kapittel 3). Dette 

er en dristig påstand, og jeg vil forsøke å teste den i analysen. 

 

Hypotese 3: Human kapital-dimensjonen er viktigere enn fysisk kapital-dimensjonen ved 

senindustrialisme for økt sannsynlighet for fred mellom stater. 

 

Jeg vil anta at senindustrielle økonomier har lav sannsynlighet for å gå til krig mot 

hverandre. Tanken er at human og fysisk kapital til sammen gir en sterk fredseffekt, slik at 
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sjansene er små for krig mellom stater som har høy verdi på enten den ene eller begge 

dimensjonene av senindustriell økonomi.  

 

Hypotese 4: Senindustrielle stater er fredeligere mot hverandre enn andre dyader, og de er 

fredeligere jo høyere senindustrielt nivå de har. 

6.2 ØKONOMI – HANDEL – FRED 
I dette avsnittet vil jeg se på sammenhengen mellom økonomi, handel og fred (figur 6.2). 

Diskusjonen vil deles i to, først vil jeg se på senindustriell økonomis påvirkning på handel, 

for så å diskutere handelens påvirkning på fred. 

 

Figur 6.2: 

 

 

6.2.1 Senindustriell økonomis påvirkning på handel mellom stater 
Jeg har tidligere nevnt at det er mange årsaker til handel mellom stater, og altså ikke bare 

økonomiske årsaker til at stater har handel seg imellom. Likevel vil jeg anta at stater som har 

kommet langt i senindustriell utvikling vil ha relativt sett høyere handelsvolum med andre 

stater enn stater som ikke har kommet så langt i økonomisk utvikling. Jeg vil mer spesifikt 

anta at stater som har høy fysisk kapital lettere og mer fortjenestefullt vil ha mye handel med 

andre slike stater (se Rosecrance og Mott i kapittel 4). Utviklingen til at mange stater fysisk 

sett har senindustrielle økonomier, gir økt handel, og dette kan sees som en forklaring på 

globaliseringen (se kapittel 4 for definisjon). Globaliseringen er blant annet kjennetegnet av 

mye handel mellom stater (Knorr 1982:2). 

Noen vil kanskje mene at handel bør sees som en del av mitt begrep om fysisk kapital. 

Jeg vil heller anta at handel er et distinkt annet fenomen og anta at fysisk kapital gir økt 

handel siden fysisk kapital gjør handel mer fortjenestefullt. Høy fysisk kapital gjør at handel 

er billig og enkelt, siden kommunikasjonene til stater med høy fysisk kapital er gode og 

effektive. Jeg vil likevel ikke teste om det er fysisk kapital som er bakenforliggende, men 

senindustriell økonomi samlet sett. Dette kommer av at fysisk og human kapital gjelder to 

dimensjoner som begge kan påvirke de mellomliggende variablene. Det blir for stor 

forenkling å anta at bare den ene dimensjonen, fysisk kapital, påvirker handel alene, uten å ta 

med human kapital. 

Senindustriell økonomi Handel Fred 



 76

 Jeg vil i denne forbindelse raskt nevne Cerny (1999). Cerny antar at de rikeste 

landene i dag svarer på globaliseringen ved å bli konkurransestater (1999:301). De 

konkurrerer i økende grad med hverandre om å ha høyest mulig økonomisk vekst og få mest 

mulig velferd til egen befolkning. Dette gjøres ved å slippe markedskreftene mer og mer til, 

slik at vi sakte men sikkert får en vridning fra nasjonale markeder til et globalt marked 

gjennom økt handel. Cerny kommer ikke inn på hvorfor vi får globalisering nettopp i dag, 

men han  antar at handelsglobaliseringen har årsak i at stater satser på økonomisk utvikling. 

Denne sammenhengen gir økt grad av fred, antar jeg, siden økt handelssamkvem gjør at 

statene i økende grad blir avhengige av hverandre. Det hele stammer fra at senindustrielle 

stater satser på økonomisk utvikling framfor territoriell ekspansjon. 

 

Fra Fordisme til fleksibel produksjon 

En måte å forsøke å forklare økningen av handelen mellom stater på, er å bruke begrepene 

”fordisme” og ”postfordisme”. Fords oppfinnelse av samlebåndet i produksjon av biler var 

startskuddet for æraen av masseproduksjon av varer. Gjennom samlebåndet fikk man 

standardisering av varer og man produserte i høyt tempo en mengde helt like produkter 

gjennom samlebåndsprinsippet. Taylor utviklet dette videre og han gjennomførte besparelser 

ved at hver arbeider hadde en distinkt oppgave ved samlebåndet. På den måten var det mulig 

å effektivisere enda mer. Dette økonomiske paradigmet utviklet seg raskt og etter krigene var 

de industrialiserte landene gjenomsyret av denne effektiviserende produksjonsformen og 

tenkemåten. 

Problemet med produksjonsformen er at den ikke takler så godt endringer i 

etterspørsel. Man får en tendens til å produsere for lager, med påfølgende tap, når 

etterspørselen etter produktet går ned (Hoogvelt 1997:93). Produksjonsformen var for rigid 

og fra slutten av 60-tallet har man sett en endring mot mer fleksibel produksjon i de mest 

senindustrielle statene. 

Mange mener at den nye formen for senindustriell produksjon startet i Japan, særlig 

med bilproduksjonen der (Hoogvelt 1997). Man sluttet å produsere en mengde helt like 

produkter, og forsøkte i stedet å produsere en mengde variasjoner av samme varetype. I dag 

ser vi det for eksempel på mobiltelefonmarkedet. Det lages en mengde forskjellige 

mobiltelefoner tilpasset enhver smak. Disse forskjellige mobiltelefonene lages også av hvert 

enkelt firma. Hvert firma har sin stil, men variasjonene er store uten at det koster firmaene så 

veldig mye mer i produksjonen. Det beste ved masseproduksjon tilpasses det beste ved 

konsumtilpasning (Hoogvelt 1997:95-96). 
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Senindustrialisme impliserer at produksjonskjeder ikke er nasjonale, men mer og mer 

globale, og det binder verden sammen. Kjøperne av produktene kommer fra hele verden, og 

markedet blir mer og mer integrert til et verdensmarked. Fleksibel produksjon er slik 

tilpasset globaliseringen, fordi vi får stadig mer kravstore og internasjonale konsumenter. Vi 

har nå et pulserende verdensmarked. Fleksibel produksjon gir dermed økt handel mellom 

stater. 

6.2.2 Handels påvirkning på fred 
En rekke forskere har funnet at handel gir fred (se for eksempel Hegre 1999), selv om dette 

slett ikke gjelder alle forskere (se Barbieri  1996). Stater med mye handel seg i mellom vil 

tape på å komme i krig med hverandre, siden de tjener økonomisk på handelen. Både 

Rosecrance og Mott antar at handel i stor grad kan erstatte behovet for å erobre områder, 

fordi det er en alternativ metode for å anskaffe ressurser. 

Vi kommer i denne forbindelse ikke utenom Keohane og Nyes (1977) begrep om 

kompleks samhengighet i verden. For dem består verden i dag av tre spesielt viktige 

karakteristika: For det første er det ikke lenger et klart hierarki av ”high politics” og ”low 

politics” i internasjonal politikk. Sikkerhetspolitikk er altså ikke lenger like viktig som før. 

Det er videre mange flere kontaktkanaler internasjonalt mellom samfunn, firmaer og stater. 

For det tredje brukes ikke militærmakt lenger, og om det brukes, har det virkemiddelet 

mindre effektivitet i de områder av verden hvor den komplekse samhengigheten er rådende 

(Jones og Willetts 1984:6). 

Hypotesen blir følgende: 

 

Hypotese 5: Senindustriell økonomi har en positiv indirekte effekt på fred over handel. 

 

Det er muligens problematisk å anta at handel er en mellomliggende variabel etter fysisk 

kapital. Det er nemlig det samme som å si at høy fysisk kapital gir handel mellom stater, og 

det er mange andre årsaker til handel mellom stater også (Barbieri og Levy 1999, Barbieri og 

Schneider 1999:401). Stor handel mellom to stater kan for eksempel også ha årsak i 

historiske forhold, kulturforståelse, språk og politikk. Jeg vil derfor bare anta at fysisk 

kapital påvirker handelsnivået i positiv retning. Påvirkningen behøver ikke være sterk. 

Sammenhengen mellom fysisk kapital og handel er nok noe mer uklar enn 

sammenhengen mellom handel og fred. Jeg vil derfor i analysen forsøke å finne ut om 
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handel har en selvstendig effekt på fred eller om handelens effekt på fred skyldes økende 

fysisk kapital i stater. 

6.3 ØKONOMI-DEMOKRATI-FRED 
I dette avsnittet vil jeg se på sammenhengen mellom økonomi og demokrati (figur 6.3). 

 

Figur 6.3: 

 

 

 

Det siste tiåret har vi vært vitne til demokratisering i de fleste regioner, som vi så i kapittel 5. 

Sovjetunionens kollaps og Østblokkens demokratisering har fremmet demokratisering som 

aldri før. Dette har gitt en oppsving til debatten om korrelasjonen mellom demokrati og 

økonomisk utvikling (Bhardwaj og Vijayakrishnan 1998:ix). Holder vi oljestatene i 

Midtøsten utenfor, er nesten alle de rikeste landene i verden demokratiske (Jones 1995:20, 

Huntington 1997:5). 

Her er jeg imidlertid ikke ute etter å forstå hvordan de to institusjonene 

(markedsøkonomi og demokrati) fungerer i sitt samspill, men heller å forstå hvem av dem 

som kom først i tid. Bare det å si at økonomisk utvikling gir flere demokratier, er 

problematisk, for flere mener at demokratiet tvert om gir økonomisk utvikling, altså at 

kausalrekkefølgen i sammenhengen mellom økonomisk utvikling og demokrati er omvendt. 

Likevel er det en viss enighet, som vi skal se, om at økonomisk utvikling/nivå er den 

bakenforliggende variabelen.  

6.3.1 Lipset: Økonomisk utvikling gir demokratisering 
Allerede for flere tiår siden skrev Seymour Martin Lipset at økonomisk utvikling har en sterk 

positiv effekt på demokratisering (Lipset 1959). Han fremsatte en rekke mulige årsaker til 

denne hypotetiske sammenhengen. For det første fører økonomisk utvikling til høyere nivå 

av urbanisering og utdanning. Det gir også færre bønder og utvikling av en arbeiderklasse og 

en middelklasse. De siste to gruppene krever større innflytelse i politikk og fordeling som 

angår dem, blant annet fordi de har høyere utdanning enn bøndene. Med høyere 

utdanningsnivå er de bedre istand til å organisere fagbevegelser, politiske partier og sivile 

organisasjoner for å fremme deres interesser (Huber m.fl. 1993:71-72). Lipset fokuserte 

spesielt på denne årsaksforklaringen og mente at høyere utdanning gjør folk mer tolerante og 

Senindustriell økonomi Demokrati 
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moderate, slik at de holder seg unna ekstreme doktriner, og blir mer interesserte i å fatte 

rasjonelle (og fredelige) demokratiske beslutninger (Lipset 1959:79-80; Rueschemeyer m.fl. 

1992:14).  

For det andre mener Lipset at økonomisk utvikling gir mer rikdom, både offentlig og 

privat, som distribueres mellom gruppene i samfunnet. Politikk blir da mindre et nullsum-

spill, og det blir mer kompromisser og toleranse i samfunnet enn før, siden det blir mer goder 

å fordele enn før (Lipset 1959:84). 

For det tredje skaper økonomisk vekst en kompleks økonomi som gjør det 

vanskeligere for staten å kontrollere økonomien enn før. Mindre statlig kontroll over 

økonomien fører til flere og større uavhengige maktsentraer, basert på privatkapital, 

teknologi og kommunikasjoner. Borgere som styrer privat produksjon ønsker et politisk 

system hvor de kan utøve innflytelse, og de fremmer derfor demokratiet (Huntington 

1997:5).  

For det fjerde, antar Lipset, gir gjerne  økonomisk vekst større inntektsforskjeller i 

samfunnet på kort sikt, men på lenger sikt gir markedsøkonomi en viss grad av likhet. 

Demokrati gir ikke total økonomisk likhet, som bare kan oppnåes teoretisk i totalitære 

samfunn. Demokrati er heller ikke forenlig med for store uliheter i inntekt og rikdom. 

Økonomisk vekst og markedsøkonomi vil etter hvert redusere disse ulikhetene og slik presse 

fram demokratiet (Lipset 1959:85). 

En femte mulig årsak som Lipset nevner, er at økonomisk utvikling gir økt 

organisasjonsrikdom (sivilt samfunn), som gjør at befolkningen i stor grad lærer 

demokratiske beslutningsprosesser, og folk fatter dermed mer interesse for demokratisk 

politikk (Lipset 1959:84-85). Lipset vektla også at middelklassen blir større med økonomisk 

vekst, det vil si at fattige befolkningslag rykket opp i middelklassen. Samfunnenes 

maktstrukturer endres fra å ha en pyramideform til å ha en diamantform, hvor flertallet er i 

middelklassen. Dette gir i seg selv fredsskapende effekter ved at middelklassen gjerne fører 

kompromisspolitikk, og slik blir konflikter i samfunnet mindre, siden det er en synkende 

andel som er svært fattige (Lipset 1959:83). 

Lipset og Huntington mener altså at stater som opplever økonomisk vekst får et press 

mot å demokratisere deres politiske systemer. De forventer derfor for eksempel at det vil bli 

demokratiseringer i Sør- og Sørøst-Asia siden mange land i de regionene har hatt rask 

økonomisk vekst (Huntington 1997:5-6).  

Mange setter spørsmålstegn ved kausalkjeden, og mener at det er demokrati som fører 

til økonomisk utvikling og ikke omvendt. Dette har i stor grad blitt motbevist av Lipset og 
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hans etterfølgere gjennom en rekke overbevisende analyser. I sum er det god teoretisk og 

empirisk støtte for at økonomisk utvikling gir demokrati slik Lipset antar. Også Hegre 

(1999) finner i sin analyse at demokrati er høyt korrelert med økonomi i hans analyse av 

disse variablene og krig/fred som avhengig variabel. Med dette mener jeg at sosioøkonomisk 

utvikling, markedsøkonomi, frihandel og demokrati ser ut til å være nært knyttet sammen. 

  
With respect to the effects of economic development on democracy, the analysis shows that 

improvements in the standard of living – measured by a country`s real per capita GDP, infant 

mortality rate, and male and female primary school attainment – substantially raise the 

probability that political institutions will become more democratic over time. Hence, political 

freedom emerges as a sort of luxury good (Kapstein og Landa 2000:26 siterer Barro 1996). 

 

Kapstein og Landa (2000) skriver at det underliggende argument er at når samfunn blir 

rikere, vil de ønske, og også lettere ha muligheten til, å betale for slike ting som ren luft, 

bedre arbeidsforhold og demokratisk styresett. Kapstein og Landa antar at befolkningen har 

”maslowianske” behov, hvor de først trenger det som skal til for å leve og øverst i hierarkiet 

står luksusgoder som politisk frihet og demokrati. (2000:26). 
 

The positive effects of economic development on the strength and stability of democracy 

complete the causal chain from economic globalization to democratic consolidation. To the 

extent that globalization contributes to national wealth, it promotes democracy and supports 

democratic institutions (Kapstein og Landa 2000:26). 

 

Antakelsen om at økonomisk utvikling er en nødvendighet for demokratiet, har overlevd 

stadig mer sofistikerte statistiske analyser (Londregan og Poole 1997). Brunk, Caldeira og 

Lewis-Beck har for eksempel funnet at økonomisk utvikling alene står for mer varians i 

demokrati enn alle de andre variablene de kontrollerte for (1987:465). Burkhart og Lewis-

Beck brukte Freedom House sin skala fra 1 til 7 på politisk frihet og dikotomiserte alle stater 

til demokratier og ikke-demokratier. De fant at kausalrekkefølgen er som Lipset foreskrev og 

sammenhengen var signifikant. Videre fant de at for hver 10-dobling i energiforbruk per 

innbygger fikk man gjennomsnittlig 2.5 poeng høyere nivå på politisk frihet-skåren 

(Burkhart og Lewis-Beck1994:907).  

De konkluderer med at jo høyere økonomisk nivå stater har, jo større er 

sannsynligheten for at staten blir demokratisk. Det øker også sannsynligheten for at 

demokratiet vil kunne bli konsolidert og stabilt. De mener at jo rikere staten er, jo lettere vil 
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det være å få et skifte til demokrati, og dessuten vil sannsynligheten for et tilbakefall til 

autoritært styre være mye mindre (Burkhart og Lewis-Beck 1994:907).  

6.3.2 Økonomisk utvikling gir konsolidering av demokratiet 
Ikke alle er enige med Lipset, selv om Lipsets teori har fått sterk støtte. Det er særlig to 

alternative forklaringer som bør belyses nærmere. Kristian Gleditsch (1999) mener at Lipset 

og andre i altfor stor grad har fokusert på interne, nasjonale forklaringer på 

demokratiseringer, og ikke tatt nok hensyn til eksterne forklaringsfaktorer. Han mener at 

staters regionale kontekst har mye å si for deres samfunnssystem. Han viser at staters 

samfunnssystem er nokså like i regioner, og de har dermed sterk påvirkning fra naboland. 

Særlig to aspekter hindrer stater fra å bli demokratiske; hvor mye krig og spenninger det er i 

regionen staten tilhører, og i hvor stor grad nabolandene har autoritære statssystemer. 

Demokratiske stater har også en tendens til å falle tilbake til å bli autoritære når nabostatene 

er autoritære (Gleditsch 1999:36).  

Gleditsch går ikke så langt som til å skrive at Lipset tok feil. Mange vil nok mene at 

Gleditsch har funnet flere årsaksforklaringer i tillegg til de Lipset har funnet, så de to 

teoriene er ikke nødvendigvis motstridende. Lipset har en intern, nasjonal forklaring på 

demokratisering, mens Gleditsch har en ekstern forklaring på det samme fenomenet, og 

begge årsaksforklaringene kan være gyldige på samme tid.  

Hvis Lipset har rett i at sammenhengen mellom økonomisk nivå og demokrati er sterk 

og positiv, vil det kunne være to mulige forklaringer på dette. Enten gir økonomisk utvikling 

demokratisering, eller så gjør økonomisk utvikling at demokratier blir konsoliderte (eller 

begge deler)7.  

Przeworski og Limongi mener at Lipset tok feil da han skrev at økonomisk utvikling 

gir demokratisering. Przeworski og Limongis alternative forklaring er at det er ”tilfeldig” når 

stater blir demokratiske, altså at det har mest med historiske forhold i hvert unike tilfelle å 

gjøre (1999). Przeworski og Limongi mener at demokratier oppstår (overgang fra autoritært 

styresett) på alle tenkelige økonomiske nivåer, men demokratiene har lettere for å bli 

konsolidert når de er rike enn når de er fattige.  

Przeworski og Limongi (1997) har ved første øyekast kommet med en alvorlig kritikk 

av årsakssammenhengen Lipset står for. De skiller mellom overgang fra autoritært styresett 

til demokrati, og det at stater klarer å bevare demokratiet slik at det blir konsoliderte 

                                                 
7 To andre muligheter er at demokrati gir økonomisk utvikling, eller sammenhengen er spuriøs. Jeg har ikke funnet særlig støtte for de to 
mulighetene i litteraturen. 
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demokratier. Lipset mente at økonomisk utvikling i moderne tid økte sannsynligheten for at 

stater ble demokratiske, men han sa lite om hva som skulle til for at stater ville klare å 

bevare demokratiet.  

 
Democracy appears exogenously as a deus ex machina. It survives if a country is ”modern”, but 

it is not a product of ”modernization” (Przeworski og Limongi 1997:159).  

 

De finner ut at autoritære stater med lav BNP/innbygger har relativt stor sannsynlighet for å 

bli demokratiske, men er autoritære stater rikere enn 6000 dollar BNP/innbygger, er sjansene 

relativt små for at de blir demokratiske. Dette bryter med moderniseringsteorien. Lipsets 

moderniseringsteori antok at stater som har blitt moderne, altså har kommet langt i 

økonomisk utvikling, vil demokratisere. Przeworski og Limongi mener at dette ikke er 

tilfelle.  

Rike stater som er demokratiske er derimot stabile. Alle demokratiske stater med mer 

enn 6055 dollar i BNP/innbyggere8  har bevart demokratiet i etterkrigstiden (Przeworski og 

Limongi 1997:165). Argentina er det landet som har endret regime fra demokratisk til 

autoritært med høyest BNP/innbygger (konstante dollar). Argentinas BNP/innbygger i 1985-

dollar var 6055. 32 demokratier har hatt 736 år med inntekt over 6055 dollar i 

BNP/innbygger til sammen i tidsrommet 1950-90, og alle har bevart demokratiet, mens 39 

av de 69 andre, fattigere, demokratiene har hatt regimeendring (Przeworski og Limongi 

1997:165) (se også tabell 6.2). 

Tabellen viser at det er 12.5 % sannsynlighet for at en demokratisk stat med under 

1000 dollar BNP/innbygger vil gå over til et autoritært styresett i løpet av et år. 

Sannsynligheten synker monotont med økonomisk nivå. Sammenhengen for overgang fra 

autoritært til demokratisk styresett er derimot ikke-monoton. Sannsynligheten for 

demokratisering øker fram til 5000-6000 dollar BNP/innbygger, for så å avta, og 

sammenhengen er statistisk signifikant. Dette betyr at det i gjennomsnitt vil ta cirka 30 år for 

et autoritært regime med over 7000 dollar BNP/innbygger å endre statsform til demokrati, og 

når staten først har blitt demokratisk vil den sannsynligvis aldri miste demokratiet igjen om 

BNP/innbygger ikke synker til under 7000 dollar. 

 

 

                                                 
8 Kjøpekraftsparitetsdollar (se The World Bank 2000b) omregnet til konstant 1985-dollar. Tallene er fra minimum 226 (Burma 1950) til 
maksimum 18.095 (USA 1989). 
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Tabell 6.2: Sannsynlighetene for at demokratiske og autoritære stater endrer regime per år, 

basert på BNP/innbygger i dollar 1950-1990. 
 Sannsynlighet for overgang fra 

autoritært til demokratisk styresett 

Sannsynlighet for overgang fra 

demokratisk til autoritært styresett 

Under 1000 0.0066 0.1250 

1001-2000 0.0248 0.0571 

2001-3000 0.0276 0.0380 

3001-4000 0.0161 0.0333 

4001-5000 0.0492 0.0187 

5001-6000 0.0641 0.0088 

6001-7000 0.0625 0.0083 

Over 7000 0.03339 0.0000 

Kilde: Przeworski og Limongi 1997:165. 

 

De fleste er enige om at økonomisk utvikling for stater i stor grad påvirker regimetype. 

Spørsmålet er om det påvirker gjennom demokratisering eller gjennom konsolidering av 

demokratiet. Det kan virke som om sammenhengen mellom økonomisk utvikling og 

demokratisering i beste fall er tvilsom (også Bratton og Van de Walle 1997:219 antar det). 

Men ingen har motsagt at økonomisk nivå har mye å si for om stater forblir demokratiske når 

de først har demokratisert. Hypotesen om at økonomi påvirker demokrati blir ikke svekket 

selv om Lipset til en viss grad kan ha tatt feil i sine teoretiske arumenter. Det er viktigere fra 

et økonomisk perspektiv at utvikling gjør demokratiske stater til konsoliderte demokratier, 

enn at økonomi påvirker sannsynligheten for at stater demokratiserer. Antar man at det er 

økonomisk utvikling i alle regioner av verden over tid (se kapittel 5), vil dette føre til at hver 

gang en ny stat demokratiserer, vil sannsynligheten øke for at den forblir demokratisk siden 

stater har økonomisk utvikling, i alle fall i langtidsperspektiv. Kapittel 5 viste at det er en 

klar demokratiseringstrend i alle regioner av verden. Jeg vil derfor ha følgende hypotese til 

analysen min: 

 

Hypotese 6: Senindustriell økonomi har en positiv indirekte effekt på fred over demokrati. 

 

Dette er meget sentralt for min antakelse om at økonomisk utvikling til det senindustrielle 

samfunn er den sentrale forklaringsfaktoren for fred. Ikke bare mener jeg dette fordi 

                                                 
9 Singapore og Malaysia var de eneste to statene med over 7000 BNP/innbygger som ikke hadde overgang til demokrati i hele perioden. 
DDR, Taiwan, Spania, Bulgaria og Ungarn hadde overgang, men først mange år etter at de passerte 7000 BNP/innbygger (Przeworski og 
Limongi 1997). 
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økonomisk utvikling gjør demokratiske stater stabile, og demokratier er fredelige mot 

hverandre, men jeg mener dette også i bredere forstand. Det er noe med den nye teknologien 

og det høye velferdsnivået som gjør at økonomisk utvikling i seg selv er fredsskapende. For 

å få et mer fullstendig bilde av hva dette er, vil jeg nå trekke inn kulturelle forklaringer på 

fred som jeg diskuterte i kapittel 3. 

6.4 ØKONOMI-KULTUR-FRED 
I dette avsnittet vil jeg fokusere på sammenhengen mellom økonomi, befolkningens 

oppfatninger om krig/fred og fred (figur 6.4). 

 

Figur 6.4: 

 

 

 

Jeg antar at det er human kapital som skaper en positiv sammenheng mellom senindustriell 

økonomi og befolkningens ønske om fred med andre stater, og da spesielt andre 

senindustrielle stater. Når befolkningen generelt har det godt, vil de ikke ønske å risikere å 

miste denne velferden. Befolkningen har så mye å tape at de ikke ønsker å delta i krig. 

En mulig årsak til at befolkningen i en senindustriell økonomi ikke ønsker krig med 

andre senindustrielle økonomier, er at det er vanskeligere å vinne krig mot senindustrielle 

økonomier enn andre stater. Dette kommer av at senindustrielle økonomier gjerne har høyere 

teknologisk nivå enn andre stater, og teknologisk nivå har mye å si for militærmakt. En krig 

mot senindustrielle økonomier er dermed vanskeligere å vinne enn krig mot stater som ikke 

har kommet like langt i økonomisk utvikling. Befolkningen vil derfor motsette seg en slik 

krig. 

Viktigere er det at det også kan være langsiktige holdningsendringer i befolkningen, 

som jeg diskuterte i avsnittet om Muellers teori i kapittel 3. Befolkningen vil etter hvert ikke 

bare ønske fred, men også ta fred med andre senindustrielle stater som en selvfølge. Denne 

trenden skapes av senindustriell økonomi siden velferden virker pasifiserende. Høyt 

velferdsnivå gjør at befolkningen ikke ønsker erobring, og etter hvert ikke lenger ser 

erobring som et handlingsalternativ. 

Slike trender er svært vanskelige å måle, og jeg vil anta at om human kapital får en 

sterk effekt på fred, vil det i stor grad skyldes at human kapital gir holdningsendringer i 

samfunnet. 

Senindustriell økonomi Befolkningens 

holdninger til fred 

Fred 
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Hypotese 7: Senindustriell økonomi har en positiv indirekte effekt på fred over befolkningens 

holdninger til fred. 

 

Denne hypotesen vil ikke bli testet, bare tolket ut fra resultatene av analysen. 

6.5 OPPSUMMERING 
I dette kapitlet har jeg definert senindustrielle økonomier som stater som har høy grad av 

fysisk kapital, human kapital eller begge deler. Fysisk kapital er definert som stater som har 

høyt utviklet infrastruktur og teknologisk nivå. Human kapital er definert som høyt 

velferdsnivå generelt i befolkningen. Jeg antar at dette gir fredseffekter på flere vis. 

Senindustrielle økonomier har større handel enn andre stater, og handel antas å gi fred. 

Videre antar jeg at senindustrielle økonomier i mye større grad enn andre stater er stabile 

demokratier, og stabile demokratier er fredelige mot hverandre. Dessuten antar jeg at stater 

med høyt velferdsnivå har befolkning som ikke ønsker krig, og da spesielt ikke krig mot 

andre senindustrielle økonomier, fordi det vil være ødeleggende for deres velferd. Jeg antar 

at human kapital har større fredseffekt enn fysisk kapital, fordi vilje har større betydning enn 

økonomisk struktur. Jeg antar også at human kapital gir vilje og ønske om å unngå krig, 

mens fysisk kapital gir mindre mulig gevinst av krig i forhold til nasjonaløkonomisk 

utvikling, og dessuten større mulig tap av krig.  

 Jeg går nå over til analysedelen, hvor de syv hypotesene skal testes gjennom en 

kvantitativ analyse. 
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7 METODE 

Det finnes mange måter å beskrive sosiale fenomener og sammenhenger på. I denne 

hovedoppgaven har hovedvekten så langt ligget på en teoretisk diskusjon gjennom kritisk 

fortolkning av dagens forskningsstatus. Jeg har også forsøkt å beskrive endringer av det 

internasjonale miljøet i historien. Slike fenomener er meget vanskelig å teste i en analyse. 

Derfor har hovedvekten ligget på tolkning av litteraturen og nyere historie. Men det er ikke 

tilfredsstillende å stoppe der. Man bør teste sine hypoteser på data fra virkeligheten. 

Forskere har som mål å beskrive variasjon. Hvordan stater er forskjellige fra hverandre 

og hvordan de dermed har forskjellig atferd, bør kunne testes (Bohrnstedt og Knoke 

(1994:3). Det finnes to hovedmåter å gjøre det på; kvalitativt eller kvantitativt. 

 En kvalitativ tilnærming vil oftest ta for seg en eller få stater, og undersøke deres 

atferd, eventuelt over et tidsrom. På den måten vil man undersøke et fåtall enheter, og man 

vil kunne analysere det langs flere dimensjoner og med mange variabler.  

Man kan også gå kvantitativt til verks, som jeg skal gjøre. Det viktige er at begge 

retninger i bunn og grunn forsøker å redusere usikkerhet om visse aspekter ved verden 

gjennom å undersøke sammenhenger mellom dens deler. Ethvert forskningsprosjekt bygger 

på dagens viten, og forsøker å utvide forståelsen til hittil ukjente felt. Hvis forskning bare 

hadde som mål å demonstrere det vi allerede vet, ville det ikke blitt kalt forskning 

(Bohrnstedt og Knoke 1994:7). 

7.1 KVANTITATIV METODE 
Kvantitativ metode har blitt en viktig komponent i fredsforskningen, særlig siden mange av 

teoriene og de utledede hypotesene i seg selv er kvantitative. Variabler som grad av krig, 

krig/fred, BNP per innbygger og grad av demokrati egner seg godt for kvantitativ analyse 

(Smith 1998:419).  

Kvantitativ forskning står alltid i fare for å fokusere for mye på matematikken og for 

lite på det substansielle som skal testes. Kvantitativ analyse representerer gjerne kompliserte 

teorier med enkle empiriske indikatorer. Likevel trekker forskerne konklusjoner fra sine 

kvantitative undersøkelser som skeptikere kan mene er naive, og i verste fall feilaktige 

(Tetlock 1989:357). For å bøte på dette, bør man ha dybdeforståelse av fenomenet man vil 

undersøke, før man gjennomfører den matematiske analysen. Jeg har forsøkt en slik 
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tilnæring gjennom grundig diskusjon av teorier og teoristatus, siden jeg mener det teoretiske 

fundamentet er avgjørende for den kvantitative analysen. Kvantitativ metode skal i 

prinsippet bare være et redskap for å teste teori. 

Det er én stor fordel ved kvantitativ forskning hvis man hele tiden har siktemålet for 

analysen for øye. Kvantitative analyser gir gode muligheter for statistisk funderte 

generaliseringer, siden en kvantitativ analyse dekker mange flere enheter enn en kvalitativ 

analyse vil gjøre. Men man vil altså ikke kunne få dypere forståelse av fenomener om man 

ikke samtidig har et grundig teoretisk forarbeide til den kvantitative analysen.  

7.2 PROBLEMSTILLINGEN 
Den overordnede problemstillingen som skal testes er som følger: Når stater når et visst nivå 

av økonomisk utvikling, vil de ikke lenger være interessert i å utvide sitt territorium. Dette 

nivået av økonomisk utvikling har jeg kalt det senindustrielle nivå. Stater som har kommet 

så langt i økonomisk utvikling, vil ikke lenger ønske å erobre landområder, og slike stater vil 

bare ønske å utkjempe kriger for å sikre verdensfreden, menneskerettigheter og andre former 

for kriger som FN legitimerer.  

Dette kan ikke testes direkte, og jeg vil i stedet undersøke om stater som har kommet 

langt i den økonomiske utviklingen ikke lenger går til krig mot hverandre. Stater som er 

fredelig innstilt vil ikke angripe hverandre, og derfor forventer jeg at senindustrielle stater vil 

ha få konflikter seg i mellom.  

7.2.1 Fysisk kapital 
Dette måles med en indikator: Antall landbruksmaskiner per kvadratkilometer dyrkbar jord. 

Indikatoren har ikke spesielt stor validitet, det vil si at den måler ikke nøyaktig det jeg 

ønsker at den skal måle. Men det var svært vanskelig å finne variabler som ikke hadde 

uakseptabelt mange manglende data. 

7.2.2 Human kapital  
En god indikator på denne dimensjonen ved senindustriell fred er forventet levealder, siden 

levealder i stor grad er et robust mål for levestandard. Jeg vil også bruke en indikator med 

noe lavere validitet, nemlig befolkningsvekst. Det finnes en rekke variabler som ville hatt 

høy validitet som mål på human kapital, som for eksempel spedbarnsdødelighet, men alle 

andre alternativer hadde for mange manglende data for mange stater.  
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Det har vært et generelt problem å finne variabler som hadde statistikk for de fleste 

statene i verden, og dette kan være en delforklaring på hvorfor det er så sparsomt med 

litteratur på at moderne økonomisk nivå kan gi økt grad av fred mellom stater. 

7.3 DATASETTET 
Datasettet jeg har valgt, bygger på en artikkel av Oneal og Russett fra 1999 (datasettet: url: 

www.yale.edu/unsy/democ), hvor de undersøkte antakelsen om at handel mellom stater 

reduserer sannsynligheten for konflikt mellom stater. Jeg har selv tilført en rekke variabler 

jeg har hentet fra Verdensbankens ”World Development Indicators” (World Bank 1999). 

Tilpasningen er gjort på Excel og analysen er gjort på SPSS 9.0. Tilpasningen var et meget 

komplisert og omfattende arbeide. Dataene fra World Development Indicators var for hver 

stat, og jeg måtte legge dataene om til dyadenivå. Med programmering i Excel fikk jeg i 

hvert fall gjennomført det slik at jeg slapp å flytte dataene manuelt.  

 Det er viktig at datasettet man bruker i undersøkelser er reliabel (få feilkodinger) og 

tilpasset forskerens formål. Oneal, Russett og deres kollegaer har i mange år hatt et meget 

anerkjent forskningsprogram hvor dataene er åpent tilgjengelig på internett. Singer mener at 

det bør være lov til å bruke variabler andre har samlet inn. Hvis hver forsker skulle samle inn 

alle dataene selv, ville det gitt unødvendig stor grad av ineffektivitet i kvantitativ forskning 

(Singer 1995:124). Selv om dataene er hentet fra mange forskjellige kilder, har datasettene 

deres stor reliabilitet, spesielt fordi de har blitt brukt i så mange år av mange forskere. 

Dessuten er det en stor fordel å bruke et kjent datasett siden det gjør det lettere for andre 

forskere å reliabilitetsteste analysene (Mousseau 2000:483). Dataene fra Verdensbanken er 

også meget reliable. Få andre institusjoner har så gjennomarbeidede data når det gjelder 

staters økonomiske og sosiale utviklingsnivå. 

Tilpasningen fra Verdensbankens variabler til Oneal og Russett sitt datasett skapte ikke 

mange problemer. Det har ikke vært store problemer knyttet til at dataene stammer fra to 

forskjellige kilder. Et problem var at Verdensbankens data var fra 1970 til 1999, mens Oneal 

og Russetts data var fra 1950 til 1992. Dermed kunne jeg bare bruke data fra 1970 til 1992. 

Dette er i seg selv en lang nok tidsperiode, men det hadde vært ønskelig å dekke hele 1990-

tallet siden den økonomiske utviklingen sannsynligvis har ført til at det er flere 

senindustrielle stater på 1990-tallet enn tidligere.  
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7.4 ANALYSENIVÅ 
Det er tre mulige analysenivåer; nasjonsnivå, dyadenivå eller systemnivå. På nasjonsnivå 

kunne jeg ha spurt om økonomisk utviklede stater er mer fredelige stater enn andre stater. På 

dyadenivå er spørsmålet om senindustrielle stater har større grad av fred seg i mellom enn 

andre par av stater. På systemnivå ville spørsmålet vært om en økende andel av 

senindustrielle stater gir økt grad av fred i verden. Her velges dyadenivået, og jeg skal 

analysere om par av senindustrielle stater har større sannsynlighet for fred seg imellom enn 

andre par av stater. Det er også helt klart mulig å analysere om senindustrielle stater gir en 

fredeligere verden på de andre analysenivåene.  

Dyadenivået har en rekke fordeler som de to andre nivåene ikke har, og derfor har det 

blitt vanlig å bruke dyadenivået i fredsforskning (Bennett og Stam 2000:654). Dyadisk 

samhandling mellom stater er sentralt i strategisk atferd, og når man bruker dyadenivå, kan 

man kombinere forklaringer fra flere analysenivåer. Dermed kan jeg inkludere data fra 

individnivå, som grad av demokratiske institusjoner i stater, eller hvor lang gjennomsnittlig 

levealder det er i stater, og variabler på dyadenivå, som graden av symetrisk eller asymetrisk 

handel mellom par av stater (Bennett og Stam 2000:655). 

Det finnes to varianter av dyadenivå, enten enveis- eller fellesdyader. Enveisdyader gir 

to enheter for hver dyade, en for om stat A startet en krig mot stat B det året og en for om 

stat B startet en krig mot stat A det året. Fellesdyader ser bare på om det oppstår krig i en 

dyade eller ei. Det siste er valgt her, selv om det hadde vært interessant å velge en enveis 

metode for å finne ut hvilken part som var initiativtakeren til konflikter. Siden jeg velger 

fellesmetoden, blir det naturlig å velge det laveste tallet i dyaden som dyadens verdi (slik 

blant annet Oneal og Russett 1999 også gjør). Har stat A levealder på 47 år og stat B har 

levealder 71 år, får dyaden verdien 47, fordi jeg antar at senindustrielle stater sjeldnere 

initierer krig enn ikke-senindustrielle stater. Det er den svakeste staten som bestemmer 

dyadens sannsynlighet for militarisert konflikt eller fred. Dette hviler på min antakelse om at 

stater som har nådd det senindustrielle utviklingsnivået er fredeligere enn andre stater.  

7.5  ENHETENE 
Enhetene er basert på suverene stater fra og med 1970 til og med 1991 for alle variabler 

utenom den avhengige variabelen. Den avhengige variabelen gjelder par av suverene stater 

fra og med 1971 til og med 1992. Den avhengige variabelen er forskjøvet med et år for å 

sikre meg mot tidsrekkefølgeproblemer. De uavhengige variablene blir dermed ikke påvirket 
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av den avhengige variabelen. Forventet levealder i et land blir for eksempel ikke påvirket av 

om det oppstår krig det året, siden avhengig variabel for det året er året etter. Hver enhet er 

altså en dyade et år.  

Valg av et år for hver enhet faller naturlig. De fleste data jeg har hentet er årlig 

statistikk for hver stat. Dessuten er det rimelig å anta at situasjoner mellom stater endrer seg 

fra år til år. Kriger har for eksempel en tendens til å ta en pause om vinteren (Bennett og 

Stam 2000:655). 

Dyadenes verdi på de forskjellige variablene omkodes. Det vil bli forklart nærmere for 

hver uavhengig og mellomliggende variabel, men det følger samme prinsipp hele veien. 

Prinsippet er et skille mellom senindustrielle og ikke-senindustrielle stater på hver av de 

uavhengige variablene. Det blir dermed valgt et kutt på hver variabel hvor statene som har 

lavere verdi enn kuttverdien antas å være ikke-senindustrielle. For levealder er for eksempel 

kuttet 66 år, og alle dyader med verdi på mindre enn 66 år får verdi 0. Alle dyader med 

høyere verdi enn 66 år får verdien sin subtrahert med 66 (eksempel 67,2-66=1,2). Dyadens 

verdi er alltid den staten med lavest verdi i dyaden. Jo høyere verdi dyaden har på en 

variabel, jo mer senindustriell er statene langs den dimensjonen. For demokrativariabelen 

følges samme prinsipp, når det gjelder grad av demokrati. 

7.5.1 Kritikk av enhetene i kvantitativ fredsforskning  
Kritikerne til kvantitativ fredsforskning har festet seg ved at mange fredsforskere behandler 

statene som enhetlige og rasjonelle aktører. Hver stat er en enhet i analysen og man 

problematiserer ikke beslutningsprosessene innad i statene. Dette bygger på realismens 

velkjente statsbegrep (Barbieri og Schneider 1999: 388).   

Jeg mener at mye av denne kritikken er misforstått. Kvantitativ fredsforskning er som 

oftest ikke i første rekke interessert i å observere beslutningsprosessene som leder fram til 

avgjørelser om krig eller fred med andre stater. De er heller interessert i å observere utfallet 

av disse beslutningsprosessene, siden det indirekte sier noe om beslutningsprosessene i seg 

selv, og da er ikke behandlingene av statene som enhetlige aktører noe stort problem. 

Dessuten kan de uavhengige variablene sees som strukturelle begrensninger på 

sannsynligheten for at stater går til krig mot hverandre, og dermed skal en kunne avlese 

effekter av at strukturen påvirker beslutningstakerne i statene. Det betyr at selv om det er 

mye som skjer innad i en stat før den eventuelt velger krig, vil mine variabler være mulige 

begrensninger på strukturnivå som kan øke eller minske sannsynligheten for at stater går til 

krig mot hverandre. 
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Kritikerne har likevel rett i at mye informasjon mistes ved et slikt statsbegrep. Det er 

nok forskere stort sett klar over når de gjennomfører undersøkelser. De forstår at slike 

kvantitative undersøkelser ikke besvarer flere spørsmål enn de spesifike hypotese-

spørsmålene de har fremsatt. Skal man besvare flere spørsmål, må man gjøre flere 

undersøkelser eller støtte seg på kvalitativ metode. 

7.5.2 Politisk relevante dyader  
Oneal og Russett (1999) hadde to utvalg av dyader i sin artikkel. Den ene var meget 

omfattende, for den tok med alle par av stater hvert år i verden. Det ga dem over 385.000 par 

av stater for tiden 1950 til 1992. Svært mange av de parene kan sies å være overflødige, for 

det er rimelig liten sannsynlighet for at det vil kunne oppstå en krig mellom for eksempel 

Nepal og Burundi. De tok hensyn til det ved å kontrollere for avstand mellom statene. Mitt 

valg er den andre varianten på dyadenivå. Den tar bare med politisk relevante dyader. Disse 

er definert som par av stater hvor statene grenser til hverandre, det skiller maksimalt 30 

kilometer hav mellom dem, eller hvor minst den ene av dem er en stormakt. Stormakt er her 

definert som de fem statene som hadde vetorett i FNs Sikkerhetsråd i denne perioden10.  

Det er flere gode grunner til et slikt valg av det minste datasettet. Et viktig argument er 

selvsagt at det kreves svært kraftige datamaskiner for å kunne analysere alle dyader, og det 

blir et prosjekt som langt overskrider kapasiteten for en hovedfagsstudent. Ved bare å bruke 

politisk relevante dyader blir antall enheter redusert med nesten 90 %. Et annet og mer 

substansielt argument er at de fleste kriger har blitt utkjempet mellom dyader som er politisk 

relevante. Oneal og Russett (1999:425) har funnet at 83 % av alle kriger i tidsrommet 1950-

1992 mellom par av stater er utkjempet mellom stater som enten grenser til hverandre eller 

hvor minst en av dem er en stormakt. Sjansen for at krig oppstår i politisk relevante dyader 

var 44 ganger større enn for andre dyader i tidsrommet 1950 til 1991 (Oneal og Russett 

1999:425). Dessuten er det nærliggende å anta at mange av de 17 % av krigene som ikke 

dekkes av de politisk relevante dyadene, oppstår som følge av at stater trekkes inn i allerede 

eksisterende konflikter på grunn av allianseforpliktelser eller som følge av en felles aksjon i 

regi av FN. Slike kriger bør strengt tatt ikke være med i en analyse siden ingen av partene i 

dyaden initierer konflikten. 

Et motargument er at rike stater lettere kan utkjempe kriger mot stater som ligger langt 

borte enn fattige stater kan. Det betyr at jeg muligens utelater enheter på en slik måte at det 

                                                 
10 Kina er med i hele perioden. Jeg tar ikke hensyn til at Taiwan hadde Kinas plass i begynnelsen av perioden. 
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blir lettere å få støtte for mine hypoteser, siden slike kriger blir utelatt når jeg bare tar med 

politisk relevante stater. Jeg tror ikke dette er noe stort problem, spesielt siden jeg tar med 

alle dyader med stormakt, og få andre stater enn stormakter starter en ny krig mot en stat 

langt borte. 

Flere mener at stormakter ikke bør ha så mye å si i slike analyser av politisk relevante 

stater. Problemet er delvis løst ved å kontrollere for kapabilitetsforskjeller i dyader, men det 

er ikke helt tilfredsstillende (Bremer 1992:314). Jeg vil derfor foreta en tilleggsanalyse hvor 

bare par av stater som grenser til hveandre blir inkludert. Da vil en del av konfliktene ikke 

bli med i analysen, men jeg får kontrollert for om stormaktene har stor betydning for 

sammenhengene jeg finner eller ei. 

7.5.3 Bortfall av enheter 
Tilpasningen av data fra to forskjellige kilder, Oneal og Russett (1999) og World 

Development Indicators (World Bank 2000b), skapte visse problemer for noen få stater. 

Dette gjelder spesielt stater som har blitt delt eller slått sammen i tidsrommet 1970-1992, 

fordi dette ofte ikke ble tatt hensyn til i World Development Indicators på samme måte som i 

Correlates of War-prosjektet, som Oneal og Russett har basert sine data på. Jeg ble derfor 

nødt til å utelate noen stater. Jeg måtte utelate Tyskland etter 1989, DDR, San Marino, 

Yemen i den perioden staten var delt, Nord-Korea, Taiwan og Syd-Vietnam. 179 stater er 

med i analysen. Bortfallet fører til at noen få konflikter blir utelatt, men jeg vurderer 

problemet som ikke for alvorlig, siden bortfallet sannsynligvis gjør det vanskeligere å få 

støtte for hypotesene mine. Det kommer av at konfliktene i Vietnam, Korea og Yemen 

bestod av dyader hvor minst en av statene var meget fattig, og dermed får jeg færre 

konflikter mellom fattige stater enn det reelt sett er. Hypotesen min er at det oftere er 

konflikt mellom stater hvor minst en av dem ikke har nådd det senindustrielle nivå enn andre 

par av stater. Skjevhetene som eventuelt oppstår som følge av at jeg mangler data for noen 

stater, vil dermed sannsynligvis gjøre det vanskeligere for meg å få støtte for hypotesene 

mine. 

7.6 VARIABLENE 
Variablene kan deles inn i fire grupper: Avhengig variabel, uavhengige variabler, 

mellomliggende variabler og kontrollvariabler: 
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Avhengig variabel: 
Fred eller start av krig i dyaden. To varianter: 1) (ALLE DISPUTTER)   2) (DISPUTTER MED DØDSFALL) 
 
Uavhengige variabler: 
Fysisk kapital: Landbruksmaskiner (TRAKTOR) 
Human kapital: Levealder (LEVEALDER) og Befolkningsvekst (BEFOLKNINGSVEKST) 
 
Mellomliggende variabel: 
Statsform (demokrati-autoritær) (DEMOKRATI) 
Handel (HANDEL) 

 
Kontrollvariabler: 
Alliansemedlemsskap (ALLIANSE) 
Kapabilitetsrate (KAPRATE) 
Avstand (LOGDSTAB) 
Nærhet av konflikt (NÆRHET AV KONFLIKT) 

7.6.1 Avhengig variabel 
Avhengig variabel (ALLE DISPUTTER) er dikotom og er hentet fra datasettet til Oneal og 

Russett (1999). Variabelen har sin opprinnelse i Correlates of War-prosjektet (COW), og det 

er den siste reviderte utgaven som Bremer (1996) har laget, som brukes (Peace Science 

Society 1999). Definisjonen på dyadedisputt er ”par av stater som kjemper på motsatt side i 

en mellomstatlig konflikt – enten de to er de eneste deltakerne eller det er flere deltakere” 

(Raknerud og Hegre 1997:386). Oneal og Russett lar variabelen anta verdi 1 de årene det 

starter en krig eller en militarisert disputt i en dyade. Variabelen antar 0 i alle år det er fred i 

en dyade. Hvis en konflikt varer i flere år, taes bare det første året med, og de andre årene 

faller ut, slik at ingen konflikter telles mer enn en gang.  

Det er delte meninger i litteraturen om det er mest korrekt å ta med alle konfliktår eller 

å bare ta med det første året av konflikter. Motargumentet mot mitt valg er at stater er 

rasjonelle aktører og derfor kan det være forsvarlig å ta med alle konfliktår, slik at vi ikke 

mister viktig informasjon (Oneal og Russett 1999:428, Bennett og Stam 2000:661). De fleste 

velger likevel å utelate dyadeår hvor det er en pågående konflikt fordi man antar at hva som 

får konflikter til å bli langvarig ofte har andre årsaker enn hva som får konflikter til å starte 

(Bennett og Stam 2000:662). Den viktigste årsaken til at jeg velger å utelate par av stater 

hvor det er en pågående konflikt er av statistisk art. Det blir galt å telle samme konflikt flere 

ganger. Det kan sammenlignes med å sende ett spørreskjema til samme person flere ganger 

(Raknerud og Hegre 1997:387). Par av stater med pågående konflikt utelates helt, fordi de 

ikke kan få konflikt, siden de er i konflikt med hverandre allerede. Det hadde vært 

interessant å se om økonomisk utvikling korrelerer negativt med konflikters lengde, men jeg 

velger å bare fokusere på sannsynligheten for konflikt. 
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Jeg snur variabelen i forhold til den vanlige bruken (jamfør Oneal og Russett 1999 

med flere) slik at verdi 1 er år med fred mellom par av stater mens verdi 0 er år hvor en 

disputt eller krig, som jeg kaller militarisert konflikt, starter mellom to stater. Dette blir gjort 

fordi jeg fokuserer på årsaker til fred, og ikke årsaker til krig. Statistisk sett spiller det ingen 

rolle om fred er høy verdi istedenfor krig. 

  En militarisert disputt er en internasjonal samhandling hvor trusler om eller faktisk 

bruk av militærmakt skjer (Maoz 1999). Det er helt klart et problem at terskelen for at 

dyader har disputter iblant er for lav. Det skal ikke mer til enn at en kystvakt truer med en 

kald granat på et annet lands fiskefartøy for at det skal kunne regnes som en disputt. Slike 

disputter er ikke alvorlige nok til at det er reell fare for krig mellom de angjeldende statene. 

Dessuten er det nok en viss sannsynlighet for at små disputter lettere blir rapportert mellom 

industriland enn mellom utviklingsland, siden de siste ofte er mer perifere stater 

nyhetsmessig sett. Dette gjør det i så fall vanskeligere enn ellers å få støtte for mine 

hypoteser, så man kan si at hypotesene får en meget hard test.  

Et annet problem er at småkonflikter mellom stater som er i fred fører til at dyader får 

rapportert flere nye konflikter i løpet av de 22 årene jeg undersøker enn de som er i langvarig 

krig. Dette fører for eksempel til at USA og Canada får rapportert flere konflikter seg 

imellom enn Iran og Irak. Det svekker validiteten til min uavhengige variabel, fordi det aldri 

har vært noen fare for at USA og Canada skal komme i krig med hverandre i denne perioden. 

Dette momentet gjør det vanskeligere å få støtte for mine hypoteser, siden konflikter mellom 

rike stater blir overrapportert. 

Jeg benytter derfor også en mer restriktiv variant av den avhengige variabelen 

(DISPUTTER MED DØDSFALL). Den tar bare med militariserte konflikter hvor minst ett 

menneske har blitt drept i kamphandlinger (se Maoz 1999). Dermed unngår jeg i stor grad 

problemet med rapportering av konflikter som ikke har noen reell mulighet for å ende med 

krig. Problemet med denne variabelen som har høyere terskel for hva som er krig, er at det er 

så få kriger som er rapportert at det er vanskelig å få signifikante resultater når jeg har opptil 

syv andre variabler i analysen. Derfor vil jeg begynne med variabelen som tar med alle 

disputter og bruke denne variabelen som en støttevariabel for å se om trendene er de samme 

med denne variabelen.  

7.6.2 Uavhengige variabler 
Variablene vil omkodes på to alternative måter. Den ene varianten vil gjøre dem om til 

dikotome variabler, mens den andre måten vil lage en gradert skala for høy verdi på 
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variablene (som forklart i 7.5). La meg igjen repetere denne andre metoden og bruke 

levealder-variabelen og dens kutt på 66 år som eksempel. Da vil alle dyader med verdi under 

66 få verdi 0, mens en dyade med verdi 71,4 vil få verdi 71,4 – 66 = 5,4. På den måten vil 

jeg ikke bare kunne kontrollere om senindustrielle dyader er mer fredelige enn andre dyader, 

men også få undersøkt om de blir fredeligere, jo lenger de har kommet i senindustriell 

utvikling. Variablene er altså først dikotomisert, og høy verdi er så gitt sin sanne verdi 

subtrahert med grenseverdien. Dette gjelder alle indikatorene for human og fysisk kapital, 

samt demokrativariabelen. 

En fordel med denne graderte skalaen for høy verdi er at kuttet da ikke blir så 

avgjørende for analysen. Jeg kan sette kuttet nokså lavt, så mange stater i grenseland 

kommer med som senindustrielle stater. Jo høyere verdi en stat har, jo større sannsynlighet er 

det for at staten er senindustriell og for at staten har kommet langt i senindustriell utvikling, 

og dermed er sannsynligheten for fred med lignende stater større.  

 

Landbruksmaskiner 

TRAKTOR-variabelen gjelder alle belte- og hjultraktorer i bruk i jordbruksnæringen i 

slutten av hvert år eller i første kvartal av året etter (World Bank:1999:127). Hagemaskiner 

er ekskludert. Antall traktorer er per kvadratkilometer dyrkbar jord i 1980. Tallene har 

Verdensbanken hentet fra FAOs statistikker.  

 Det er ingen tvil om at dette ikke er en optimal variabel for måling av fysisk kapital. 

Problemet er at det er svært få variabler som i det hele tatt er aktuelle, siden det mangler så 

mye statistikk for mange land. Denne variabelen har derimot relativt få manglende verdier. 

Mange av tallene er nok omtrentlige. Variabelen må defor tolkes med forsiktighet, siden det i 

prinsippet er store unøyaktigheter når man sammenligner staters verdi på denne variabelen. 

Tanken er at et motorisert landbruk er et kjennetegn på at stater har kommet langt i 

økonomisk utvikling, spesielt når det gjelder fysisk kapital-dimensjonen. Stater med mange 

maskiner i jordbruket har nok også mange maskiner på andre sektorer. 

Traktorvariabelen korrelerer rimelig høyt med andre variabler som kunne vært brukt til 

å måle fysisk kapital, men som det er for mange manglende verdier for. Et eksempel er: R2 

mellom traktor og flyavganger per innbygger er 0,745 i 1994.  

Unøyaktighetene gjør det umulig å argumentere for et godt kutt melom senindustrielle 

dyader og ikke-senindustrielle dyader. Jeg vil derfor ta med omtrent det samme antallet 

dyader som blir valgt med fra levealdersvariabelen. Kuttet settes ved 1 traktor per 

kvadratkilometer dyrkbar jord. Manglende data-problemet er løst på følgende måte: Bare 12 
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av 179 stater har manglende verdier av betydning. Jeg har tilordnet gjennomsnittsverdien for 

året før og året etter, eventuelt gitt staten trinnvis verdi hvis det mangler flere år på rad for de 

statene som har verdier for noen, men ikke alle år (lineær interpolasjon). Dette er relativt 

uproblematisk siden det er tidsserier. Noen få stater derimot, mangler helt verdier, og de har 

fått tilordnet verdiene til en stat som ligger i nærheten og som har omtrent det samme 

økonomiske nivå. Her følger en liste over de statene, og statene i parentes er de statene de 

har fått verdien til: Luxembourg (Belgia), Ethiopia (Djibouti), Komorene og Maldivene 

(Mauritius), Bahrain (Qatar), Bhutan (Nepal) og Solomon-øyene, Mikronesia og Vest-Samoa 

(Vanuatu). Alt i ett mener jeg at disse få tilordningene er forsvarlige, og det er viktig å ikke 

miste enheter i analysen (Little og Rubin 1987:4). 

 

Levealder 

LEVEALDER er helt klart den beste av mine tre uavhengige variabler. For det første er det 

meget få manglende verdier på denne variabelen fra World Development Indicators (World 

Bank 1999:113), og for det andre er det et meget godt mål på human kapital. Levealder 

måler i hvilken grad folk har det godt i det landet de lever i, og jo høyere gjennomsnittsalder 

det er i en stat, jo lenger kan man si at staten har kommet i økonomisk utvikling når det 

gjelder befolkningens velferd. For at det skal være høy levealder i en stat, må velferdsnivået 

være høyt for størsteparten av befolkningen. Levealder er dermed en god indikator på 

levestandard. 

 Det store spørsmålet her er hvor jeg skal velge kuttet, altså hvor høy levealderen i en 

dyade må være for at dyaden skal kunne regnes som en senindustriell dyade. Jeg bruker 

statistikk for Norge for å få en pekepinn.  

 

Tabell 7.1: Levealderen i Norge, målt i antatt levealder ved fødsel (i år). 
1931-35 62,2 
1936-40 66,4 
1941-45 66,4 
1946-50 70,9 
1951-55 72,9 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå (1997:81) 

Jeg mener at Norge allerede i 1945 startet prosessen mot å bli en senindustriell stat. Det er en 

glidende overgang for alle stater, og Norge hadde de fleste senindustrielle trekk allerede på 

1950-tallet. Min hypotese er at stater blir fredeligere jo mer senindustrielle de er, og derfor 

velger jeg kuttet i levealder så lavt som 66 år. Da vil jeg inkludere alle dyader hvor prosessen 

er godt i gang. Jeg vil da også stå meg mot kritikk av at kuttet er satt vilkårlig. Teorien er 
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vanskeligere å bekrefte med et så lavt kutt som jeg mener at 66 år er, enn ved et høyere kutt. 

De fleste stater har bare så vidt startet prosessen mot å bli stater med høy velferd når 

levealderen er 66 år, og når kuttet er så lavt, sannsynliggjør jeg at jeg får med alle stater som 

har startet prosessen mot å bli senindustrielle i velferdsmessig forstand. 

I dag har svært mange land passert 66 år i levealder. Her følger noen eksempler på 

stater med over og under 66 år i levealder i 1998. Jeg velger ut stater som begynner med 

bokstaven ”M” eller ”N” som har over 66 år i levealder (World Bank 2000b): Makedonia, 

Malaysia, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Nederland, New Zealand, Nicaragua og 

Norge. Her følger en liste over stater som begynner på ”M” og ”N” og som har lavere enn 66 

år i forventet levealder: Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mosambik, Myanmar, 

Namibia, Nepal, Niger og Nigeria. Dette viser at kuttet i hvert fall ikke er satt for lavt, siden 

en rekke stater som regnes som relativt fattige får høy verdi på levealder-variabelen. Alle 

stater som har begynt senindustriell utvikling har nok over 66 år i forventet levealder.  

Helt presist er levealderen målt som forventet levealder ved fødsel for hver stat hvert 

år. Tallet indikerer hvor lenge en gjenomsnittsbaby vil leve hvis dødsratene vil være det 

samme i staten i hele gjennomsnittspersonens levealder (World Bank 1999:113). Her følger 

hva World Bank skriver om denne og lignende variabler (1999:113): 

 
Age-specific mortality data such as infant and child mortality rates, along with life expectancy at 

birth, are probably the best general indicators of a community`s current health status and are 

often cited as overall measures of a population`s welfare or quality of life. They may be used […] 

internationally to compare levels of socio-economic development. 

 

Det er svært få manglende verdier for stater på denne variabelen, og de fleste som mangler er 

tilordnet gjennomsnittsverdi for statens verdi i året før og året etter. Det eneste store 

problemet er at Sovjetunionen mangler verdi hele 70-tallet. Sovjetunionen er tilordnet 

verdien staten hadde i 1980. Dermed overvurderes nok levealderen i Sovjetunionen på 1970-

tallet til en viss grad, noe som gjør det vanskeligere å få støtte til min hypotese. 

 

Befolkningsvekst 

BEFOLKNINGSVEKST er den andre indikatoren for human kapital. Den måler 

gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i prosent, og er kalkulert av World Development 

Indicators (World Bank:1999:49). Variabelen har meget få enheter med manglende verdier 

og de er tilordnet etter samme prinsipper som ved de andre tre variablene. 
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 Antallet mennesker i en stat er definert som antallet fødsler og migrasjon subtrahert 

med antallet død og emigrasjon. Det er mange årsaker til befolkningsvekst. Noen av dem er 

demografiske, som andelen barnløse kvinner, andelen gifte kvinner, gjennomsnittlig 

tidsspenn mellom fødsler for kvinner, farens inntekt, mødres utdannelse og så videre. De 

fleste av disse forklaringene påvirkes av det økonomiske utviklingsnivået i staten (Thomas 

1980:10).  

 Historisk mener man at alle regioner av verden grovt sett har opplevd tre perioder 

med befolkningsvekst. De to første var flere tusen år før vår tidsregning med overgangen fra 

steinalderen til jordbruksproduksjon, og overgangen til bydannelser. Den tredje 

befolkningseksplosjonen kom i Europa rundt 1800 med den industrielle revolusjon. Alle 

deler av verden har siden opplevd stor befolkningsvekst. Utviklingslandene har ofte opplevd 

det før industriproduksjon har fått betydning for landene, siden dødeligheten har gått kraftig 

ned blant annet som følge av medisinering.  

 Antakelsen er at alle stater opplever en periode med stor befolkningsvekst i nyere tid, 

og denne veksten avtar når den økonomiske utviklingen har kommet opp på et høyere nivå, 

og statene nærmer seg det senindustrielle nivået. Befolkningsvekst vil i de fleste perioder 

være en dårlig indikator på økonomisk utvikling til senindustrielle stater, men jeg mener at 

indikatoren har høy validitet i andre halvdel av det 20. århundre, fordi stort sett alle stater da 

har startet den sekvensielle befolkningsveksten som følge av industrialisering og 

medisinering (Thomas 1980:39).  

 

Figur 7.1: Befolkningsveksten i verdens stater i 1976. Jo mørkere farge, jo høyere 

befolkningsvekst.  

Kilde: Thomas 1980:3 
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Thomas skriver at et modernisert samfunn er kjennetegnet av at minst 50 % av befolkningen 

lever i urbane strøk, minst 60 % jobber i sekundær- eller tertiærnæringen og minst 90 % kan 

lese og skrive (1980:39). Under slike forhold ønsker de fleste å ha få barn og har dermed 

fødselskontroll. Barna går i skolen, og dermed produserer de ingenting for familien, men blir 

tvert imot en økonomisk byrde (Thomas 1980:39-40).  Med et høyt nok økonomisk nivå er 

de fleste ikke avhengig av mange barn for å sikre seg i alderdommen. 

Tanken er at økonomisk utvikling bremser befolkningsveksten i denne tidsperioden. 

Kuttet mellom høy og lav verdi på befolkningsvekst-variabelen settes slik at det blir tatt med 

omtrent like mange dyader som ved levealder-variabelen. Jeg velger et kutt ved 2,0% 

befolkningsvekst, og antar at stater blir fredeligere jo lavere veksten er enn 2,0%. Alle stater 

med mer enn 2,0% befolkningsvekst får verdi 0 på variabelen, og for hvert prosentpoeng 

stater har lavere befolkningsvekst enn 2,0% får staten 1,0 høyere verdi. 

 Befolkningsvekst-variabelen har ikke høy validitet, siden stater kan ha lav vekst av 

flere årsaker enn at de har høyt velferdsnivå i denne tidsperioden. Noen stater har for 

eksempel streng fødselskontroll. Likevel vil jeg mene at variabelen i stor grad måler det den 

er ment å måle. 

7.6.3 Mellomliggende variabler 
Statsform 

DEMOKRATI er satt sammen av to andre variabler fra Oneal og Russett sitt datasett (1999). 

Den ene variabelen måler i hvilken grad stater er autoritære med 10 som helt autoritær 

statsform og 0 som ingen grad av autoritær statsform. Den andre variabelen måler i hvilken 

grad stater er demokratiske, med 10 som høyeste verdi og 0 som laveste verdi. Dette er 

variabler som er hentet fra Polity III-datasettet av Jaggers og Gurr (1995) som Oneal og 

Russett  (1999) også har brukt i sine analyser. Datasettet er meget reliabelt og er testet mot 

en rekke andre datasett som måler grad av demokrati, blant annet det anerkjente Freedom 

House. Alle data er i bunn og grunn basert på tolkning, men siden datasettet har en 

korrelasjon på 0,9211 med Freedom House` variabel for politiske rettigheter og en 

korrelasjon på 0,87 med Freedom House` variabel for sivile rettigheter, kan jeg trygt anta at 

variabelen er meget reliabel (Jaggers og Gurr 1995:475). Dessuten korrelerer Polity-III-

variabelen omtrent like høyt med variablene for demokrati hos Bollen (0,89), Arat (0,85), 

Coppedge og Reinicke (0,91) og Gasiorowski (0,85) (Jaggers og Gurr 1995:475). 

                                                 
11 Verdiene er i Pearsons r. 
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 Skalaen er basert på å gi stater verdier ut fra hvor stor politisk deltakelse det er i 

stater og i hvilken grad det er åpnet for konkurranse om den utøvende makt. For nærmere 

redegjørelse, se Jaggers og Gurr (1995:472).  

Hver stats verdi på autoritetsvariabelen subtraheres fra statens verdi på 

demokrativariabelen slik at hver stat får hvert år en verdi mellom +10 og –10. Jeg lar hver 

dyade få verdien til den staten i dyaden med lavest rating på demokrativariabelen og legger 

til 10 slik at variabelen danner en skala fra 0 til 20 som jeg behandler på intervallnivå.  

 Jeg antar at variabelen har en positiv sammenheng med fred først når stater regnes 

som demokratiske, og dikotomiserer derfor variabelen. Stater er demokratiske først når de 

har verdi 17 på variabelen. Dette er subjektivt definert, men som vi ser av figur 7.2, er det 

svært få dyader som antar 11 til 16 på skalaen, så det subjektive elementet har liten 

betydning for valg av kutt på demokrativariabelen. Hver dyade får det laveste av to staters 

verdi på demokrativariabelen. Jeg subtraherer så dyadene som har 17-20 i verdi med 16 for å 

skalere fra 0 til 4, siden jeg antar at stater som er maksimalt demokratiske har større 

sannsynlighet for fred med andre demokratiske stater enn stater som er i grenseland mellom 

å være demokratier og ikke-demokratier. Par av stater med 16 eller lavere i verdi får verdien 

0, siden de ikke kan regnes som demokratiske stater.  

 

Figur 7.2: Demokratidyader:  Minste tall i dyaden: 0-20. 20 indikerer demokrati, 0 indikerer 

autoritært styresett. 
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hvor mye som har en effekt utenom demokrati. I praksis gjøres dette ved å utelate 

demokrativariabelen i en analyse og inkludere den i en annen analyse, og se om 
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sammenligne effekten av senindustrialisme på fred med effekten av demokrati på fred. 

 

  20
  18

 16
   14

 12
  10

  8
  6

  4
    2

  0

   10000

        8000

      6000

     4000

     2000



 101

Handel 

Denne variabelen måler grad av gjensidig avhengighet i hver dyade. Den er hentet fra Oneal 

og Russett (1999: 428-429). De har hentet dataene fra International Monetary Fund (1996). 

International Monetary Fund rapporterer staters eksport til og import fra alle andre stater. 

Handelens økonomiske betydning for en stat til og fra en annen stat måles gjennom å legge 

sammen all eksport og import for den ene staten med den andre og dividere på 

bruttonasjonalproduktet. For hver dyade får man da to tall; ett tall for stat A`s avhengighet av 

handelen med stat B, og ett tall for stat B`s avhengighet av handelen med stat A. Oneal og 

Russett brukte dette som en viktig uavhengig variabel i deres analyse, og de var derfor 

nøyaktige med å veie dataene i vekslingskurser som tok hensyn til svingningene i 

vekslingskurs.  

 HANDEL er definert som:  

AstatavtavhengighesBstatBstatavtavhengighesAstat ´*´  

Verdien 0 på variabelen indikerer at statene ikke er avhengige av hverandre i det hele tatt, 

mens høy verdi indikerer at minst en av dem i stor grad er avhengig av den andre staten. 

Med den indikatoren kan jeg teste om handel er en mellomliggende variabel mellom 

senindustrielle økonomier og fred.  

 Oneal og Russett (1999) mangler verdi for svært mange par av stater på denne 

variabelen, men de antar at når verdien mangler, betyr det at handelen mellom statene er 

minimal og de omkoder derfor manglende data til 0. Dette tror jeg i mange tilfeller blir noe 

galt, siden stater som grenser til hverandre vanligvis pleier å ha en del handel. Men dette er 

det beste målet som er tilgjengelig på handel mellom stater, så denne unøyaktigheten 

aksepteres. 

 Det kan tenkes at handelen mellom stater påvirkes av økonomisk utviklingsnivå og at 

senindustrielle stater har relativt større handel med hverandre enn andre stater har. På den 

måten kan handel betraktes som en mellomliggende variabel i min modell. Hvis dette er 

korrekt, vil handelens effekt forsvinne når variablene for senindustriell økonomi taes med. 

Hvis handelens effekt likevel er signifikant når variabler for senindustriell økonomi taes 

med, vil det være et tegn på at handelen har en selvstendig effekt på fred. 

 

Befolkningens holdninger til fred (kultur) 

Når jeg eventuelt finner direkte effekt fra økonomisk utviklingsnivå på fred, vil deler av 

dette kunne skyldes at kultur er mellomliggende variabel. Befolkningens holdninger til fred 

kan i så henseende sees som en mekanisme som økonomisk utvikling virker gjennom på 
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fred. Økonomisk utvikling kan gi økt grad av fred siden det endrer kulturen slik at kultur 

(befolkningens holdninger til krig/fred) forhindrer krig. Jeg antar at human kapital i stor grad 

måler økonomiens indirekte effekt over kultur på fred, mens fysisk kapital måler 

økonomiens direkte effekt utenom demokrati og kultur på fred. 

7.6.4 Kontrollvariabler 
Kontrollvariabler må med for å unngå spuriøse årsaker til sammenhenger jeg finner.  

 

Alliansemedlemskap 

Jeg kontrollerer for inflytelsen av allianser ved å bruke en variabel (ALLIANSE) som er 1 

hvis par av stater har en gjensidig forsvarspakt, nøytralitetspakt eller lignende, og ellers får 

enhetene verdien 0 på alliansevariabelen. Kilden er laget av Singer (1995). Rengger og 

Campbell (1995) har laget en oppdatert versjon av dataene til denne variabelen, og den har 

Oneal og Russett kopiert. 

 

Kapabilitetsrate 

Denne variabelen er vanlig å ha med i kvantitativ fredsforskning, gjerne som 

kontrollvariabel.  Variabelen måler forskjellen i makt mellom de to statene i hvert par. Nyere 

forskning viser at når det er stor forskjell i makt mellom to stater, synker sannsynligheten for 

konflikt mellom dem (Bremer 1992, de Soysa m.fl. 1997). Variabelen er hentet fra Oneal og 

Russett, og de bruker den slik Singer og Small har laget variabelen (1995). Kapabilitetsraten 

tar hensyn til statenes andel av verdens befolkning, bybefolkning, energiforbruk, jern- og 

stålproduksjon, antallet i militærvesenet og militærutgiftene. KAPRATE er den naturlige 

logaritmen av forskjellen i kapabilitet mellom de to statene i hver dyade (Oneal og Russett 

1999:429). 

 

Avstand 

AVSTAND er den naturlige logaritmen til avstanden mellom stat a og stat b`s hovedsteder 

(eller store havner for Russland/Sovjetunionen, USA og Canada) (Oneal og Russett 

1999:429-430). Variabelen er med for å kontrollere for par av stater som ligger langt fra 

hverandre. Dette gjelder par av stater hvor den ene eller begge er en stormakt. Tanken er at 

sannsynligheten for krig synker med avstanden mellom statene. Variabelen er hentet fra 

Oneal og Russett (1999). 
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Tid siden forrige konflikt 

NÆRHET AV KONFLIKT er en viktig variabel som er vanskelig å håndtere. De fleste 

analysene av krig og fred på 90-tallet har ikke kontrollert for denne variabelen, og flere 

forskere mener at resultatene fra slike analyser er feilaktige siden det ikke har blitt 

kontrollert for år siden konflikt (Raknerud og Hegre 1997:386).  

  Jeg inkluderer derfor en variabel som måler antall år siden forrige konflikt i en dyade 

ble avsluttet. Den omkodes slik at NÆRHET AV KONFLIKT=exp(-YRSPEACE/4). 

NÆRHET AV KONFLIKT er hentet fra Oneal og Russetts artikkel (1999). Når jeg bruker 

den avhengige variabelen med strengere definisjon på konflikt (DISPUTTER MED 

DØDSFALL), bruker jeg samme formel, basert på antall år siden forrige konflikt med minst 

en drept i konflikten. Delingstallet på 4 fører til at verdien på variabelen blir halvert cirka 

hvert tredje år siden forrige konflikt ble avsluttet og jeg forventer derfor en negativ 

sammenheng mellom variabelen og fred. Grunnen til at jeg velger 4 som delingstall er at det 

gir variabelens maksimale log likelihood (forklaringskraft). 

Jeg mener at det er problematisk å bruke en slik kontrollvariabel ukritisk i denne 

analysen. Det kan være mange årsaker til at par av stater ikke har kriget mot hverandre på en 

stund, og en av årsakene kan rett og slett være at begge statene i paret har kommet langt i 

økonomisk utvikling. Økonomisk utviklingsnivå kan slik i noen tilfeller betraktes som en 

bakenforliggende variabel for nærhet av konflikt. Det er for eksempel lenge siden Norge og 

Sverige har vært i konflikt, og det kan hende at økonomisk utviklingsnivå er den 

bakenforliggende variabelen for hvorfor de to statene ikke har hatt konflikt de siste årene, 

mens nærhet av konflikt egentlig ikke spiller så stor rolle for det paret av stater. Hvis for 

eksempel levealder har en signifikant effekt på fred, vil den kunne bli undervurdert når jeg 

kontrollerer for antall år siden forrige krig/konflikt. Jeg mener at dette argumentet gjelder 

andre forskeres analyser på dette forskningsfeltet også. Uten den variabelen kan effektene 

mine bli overestimert, mens med den variabelen kan effektene bli underestimert. Derfor vil 

jeg velge å foreta analysene både med og uten denne kontrollvariabelen for å være på den 

sikre siden.  

7.6.5 Oppsettet av analysen 
Jeg har to uavhengige variabler på human kapital og en på fysisk kapital, og vil teste de to 

mulige kombinasjonene av uavhengige variabler når jeg har en gradert skala av høy verdi på 

de uavhengige variablene. Kuttet for senindustriell/ikke senindustriell dyade blir som vist 
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satt relativt lavt, slik at mange par av stater som ikke kan sies å ha blitt senindustrielle 

kommer med.  

I sum vil dette bli en meget hard test av hypotesen, også blant annet fordi 

demokrativariabelen er mye mer presis enn økonomivariablene. Økonomivariablene vil 

trolig ha noe lavere validitet enn demokrativariablen, noe som gjør at selv svakt signifikante 

sammenhenger bør kunne regnes som en styrking av hypotesen om at senindustrielle stater 

ikke kriger ofte med hverandre. Dette vil jeg anta fordi vi har sett at de fleste manglene ved 

økonomivariablene sannsynligvis gjør det vanskeligere å få støtte for hypotesene.  

7.7 LOGISTISK REGRESJON 
Valg av metode falt lett. Regresjonsanalyse er av en rekke årsaker uheldig når man har 

dikotom avhengig variabel. Spesielt uheldig er det at regresjonsanalysen kan estimere 

sannsynligheter over 1 og under 0.  

Logistisk regresjon er egnet for dikotome avhengige variabler, og uavhengige variabler 

behøver ikke være på intervall-/forholdstallsnivå. Dessuten trenger ikke de uavhengige 

variablene være normalfordelte (Tabachnick og Fidell 1996:575). Det er også naturlig å 

bruke samme analysemetode som de fleste andre fredsforskere bruker, og de bruker logistisk 

regresjon. Dermed blir resultatene lettere å sammenligne. Analysen forutsetter at dyadeårene 

er uavhengige av hverandre (Beck m.fl.1998:1251). Kontrollvariablene gjør at kravet om 

enhetenes uavhengighet i minst mulig grad blir brutt. Jeg antar at min analyse oppfyller dette 

kravet i like stor grad som andre analyser på dette feltet siden jeg har anstrengt meg for å 

bruke kontrollvariabler og oppsett av analysen som regnes for å være gode.  

Det er tre spesielt viktige problemer forbundet med forutsetningen om enhetenes 

uavhengighet. For det første bør ikke samme krig telles med flere ganger. Det har jeg 

unngått. For det andre vil ofte konflikter mellom to stater dra flere stater inn i konflikten. 

Enhetenes uavhengighet blir dermed brutt. Dette problemet blir til dels unngått i denne 

analysen siden bare stormaktsdyader og par av stater med felles grense er med i datasettet. 

Stater som blir trukket med i eksisterende konflikter vil som oftest være stater som ikke 

grenser til noen av partene, fordi de trekkes med av FN og alliansebånd. Dermed antar jeg at 

få av mine enheter vil påvirkes av dette forholdet. 

Det tredje problemet gjelder i hvilken grad enheter påvirkes av tidligere konflikter i 

dyaden. Dette løses ved å bruke en kontrollvariabel for antall år siden forrige konflikt. Men 

dette kan ødelegge for en del av sammenhengen som reelt sett er i datasettet, så jeg 

gjennomfører som nevnt analysen også uten den kontrollvariabelen.  
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Logistisk regresjon har som mål å korrekt kunne predikere sannsynligheten for høy og 

lav verdi på den avhengige variabelen. Analysen finner også ut hvilken retning 

sammenhenger har, og den signifikanstester variablenes effekter. Logistisk regresjon kan 

derimot ikke måle kausaleffekter nøyaktig for min kausalmodell for den direkte og de 

indirekte effektene av økonomi på fred, fordi logistisk regresjon er en prediksjonsanalyse og 

ikke en kausalanalyse. Men ved bruk av endring av ”log likelihood” kan jeg til en viss grad 

tolke kausaleffekter, og kan derfor tentativt finne ut i kausal forstand noe om sammenhengen 

mellom økonomi og fred. Dette er en svakhet ved logistisk regresjon som kunne vært løst 

gjennom bruk av vanlig regresjon. Vanlig regresjon ville gitt andre, mer alvorlige problemer 

i dette tilfellet og er derfor, som diskutert, ikke aktuelt. 

Log likelihood er et mål på relativ usikkerhet og fungerer etter samme prinsipp som 

kijikvadratet. Kijikvadratet blir større jo mer en variabel har å si for den avhengige, og Log 

likelihood fungerer på samme måte. Log likelihood sier noe om den relative usikkerheten 

man har til statistiske modeller ved et datasett (King 1998:17). Når jeg bruker –2LL (log 

likelihood), vil størrelsen på tallet si noe om hvor sikker sammenhengen mellom uavhengig 

og avhengig variabel er. Jeg vil ikke estimere normerte mål for sammenhenger, fordi man 

kan uansett ikke sammenligne de normerte målene med andre studier. Normerte mål blir 

derfor fort misvisende (King 1998:23-24).  

7.8 VALIDITET OG RELIABILITET 
Implisitt har disse to spørsmålene blitt besvart allerede. Validiteten gjelder her i hvilken grad 

mine indikatorer måler det de er ment å måle. Det er ingen tvil om at validiteten kunne vært 

høyere. Befolkningsvekst og spesielt levealder har høy validitet, for de er gode mål for 

velferden i stater. Målet mitt for infrastruktur er derimot ikke så godt. Traktorvariabelen 

treffer ikke i blinken som mål på teknologisk nivå. Likevel vil jeg mene at de i stor nok grad 

er mål for infrastruktur og kan brukes som indikator på det, og den godtaes, spesielt fordi det 

ikke er lett å finne alternative variabler uten for mange manglende verdier. 

Reliabiliteten gjelder i hvilken grad verdiene på variablene er nøyaktig kodet. Her er 

jeg nødt til å stole på Verdensbankens tall, og til en viss grad må en regne med 

unøyaktigheter mellom land. Statistikken er samlet inn på ulikt vis og nøyaktigheten kunne 

sikkert vært bedre. Dessuten var jeg tvunget til å tildele en del gyldige verdier for mange av 

statene.  

Med disse forbeholdene vil jeg nå presentere resultatene av analysen. 
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8 ANALYSE 

8.1 AVHENGIG VARIABEL: MID 

8.1.1 Hovedresultat 
Den første analysen blir gjort i tre trinn. Først gjennomføres analysen med tre 

kontrollvariabler, så inkluderes de beste indikatorene for human og fysisk kapital, altså 

levealder og traktor, og til slutt inkluderes demokrativariabelen og handelsvariabelen.  

Hele modellen ser dermed slik ut: 
)(1

)(
disputtp

disputtp
−

= b0 + b1*ALLIANSE + 

b2*AVSTAND + b3*KAPRATE + b4*LEVEALDER + b5*TRAKTOR + b6*DEMOKRATI + 

b7*HANDEL + e. Iblant vil BEFOLKNINGSVEKST erstatte LEVEALDER. Avhengig 

variabel er som nevnt snudd i forhold til Oneal og Russett (1999) sin analyse slik at høy 

verdi er fred mens lav verdi er krig. 

Det er cirka 97,5 % sannsynlighet for fred mellom relevante par av stater et gitt år, og 

det er dermed 2,5 % sannsynlighet for at det bryter ut krig mellom dem når jeg ikke har lagt 

på noen uavhengige variabler. Resultatene av analysen er i tabell 8.1. 

Først en rask forklaring av hva tallene betyr. ”B” angir stigningstallet for variabelens 

påvirkning på fred. Tallet kan ikke tolkes direkte siden benevningen er i log odds, men 

fortegnet angir om påvirkningen er positiv eller negativ. Standardfeilen for b viser graden av 

usikkerhet og brukes for å finne signifikanssannsynligheten. Signifikanssannsynligheten 

angir sannsynligheten for at det er en tilfeldighet at variabelen har en effekt (sannsynligheten 

for å forkaste en sann nullhypotese). Exp (b) er Odds ratio, og angir økningen i odds når vi 

øker de uavhengige variabelen med en verdienhet. Exp (b) på 1,45 for variabelen ”allianse” 

betyr at allierte har 1,45 ganger så høy odds som de ikke-allierte for at det blir fred mellom 

statene. Log likelihood (-2LL) nederst i tabellen er en funksjon av sannsynligheten for å 

observere det som er observert. Det er altså sannsynligheten for at jeg hypotetisk predikerer 

datane som er observert, gitt modellen (King 1998:22). Modellens økte forklaringskraft er 

hvor mye bedre modellen forklarer dataene i forhold til en modell med bare konstantleddet. 

Det fungerer etter samme prinsipp som kijikvadratet. Signifikanssannsynligheten angir 

sannsynligheten for at dette er skjedd ved en tilfeldighet.  
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Den første modellen viser at alle kontrollvariablene som forventet har positivt fortegn, 

og de er også signifikante. Stater som er allierte har mindre sannsynlighet for krig seg 

imellom enn stater som ikke er allierte. Avstandsvariabelen og kapabilitetsrate-variablene er 

særdeles signifikante, og begge har et standardavvik som er mindre enn tiendeparten av b-

verdien. Dess lenger to stater er fra hverandre og jo større forskjell det er i makt i dyaden, jo 

større sannsynlighet for fred mellom statene.  

Tabell 8.1: Årsaker til fred. Disputter, politisk relevante dyader 1970-91. 
 Modell 1: 
Kontroll-
variablene 

Modell 2: 
Variablene for 
senindustriell fred 
inkludert 

Modell 3: Handel og 
demokrati inkludert.  

Allianse  B 0,37 0,51 0,51 
(1 er allianse) Standardfeil for b 0,104 0,108 0,111 

 Signifikanssannsynlighet <0,001 <0,001 <0,001 
 Exp (b) 1,45 1,67 1,66 

Avstand  0,44 0,51 0,51 
(logaritmen til  0,040 0,040 0,041 
avstanden i   <0,001 <0,001 <0,001 
Km)  1,55 1,67 1,67 
Kapabilitetsrate  0,36 0,37 0,37 
(økende verdi  0,033 0,033 0,033 
indikerer  <0,001 <0,001 <0,001 
større forskj.)  1,44 1,44 1,45 
Levealder   0,08 0,07 
(kutt 66 år)   0,033 0,034 

   0,012 0,0497 
   1,09 1,07 

Traktor   0,25 0,19 
(kutt 1 traktor per   0,061 0,067 
kvkm dyrkbar   <0,001 0,005 
Jord)   1,28 1,21 
Demokrati    0,09 
(0 til 4 i grad    0,083 
av demokrati)    0,278  

    1,09 
Handel (Høy     0,12 
verdi betyr mye     0,057 
handel i forhold     0,031  
til BNP i dyaden)    1,13 
Konstant  -0,62 -1,40 -1,44 
  0,274 0,281 0,291 
  0,023 <0,001 <0,001 
(N) 20380 20380 20380 
Log likelihood (-2LL) 4305 4193 4184 
Modellens økte forklaringskraft (-2LL) 522 112 9 
Økt -2LL signifikanssannsynlighet <0,001 <0,001 0,014 
 

Modell 2 i tabell 8.1 inkluderer levealder og landbruksmaskiner. De tre kontrollvariablene er 

fortsatt signifikante. Både levealder og traktor-variabelen har forventet retning; høyere 

levealder og flere traktorer gir økt sannsynlighet for fred i dyader. Begge variablene er 
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signifikante. I modell 3 ser vi at den inkluderte demokrativariabelen har som forventet 

positiv retning, men den er ikke signifikant. Demokrativariabelen mister mye av sin 

forklaringskraft når jeg kontrollerer for levealder og traktor-variabelen12. I en analyse uten 

levealder og traktor-variabelen blir demokrativariabelen signifikant på 1 prosentnivået og det 

samme gjelder handel. Levealder og traktor-variablene er fortsatt signifikante i modell 3. 

Dette antyder at variablene for senindustrielle stater er viktigere enn demokrati som 

forklaring på fred mellom stater. Handel er signifikant selv om det kontrolleres for fysisk og 

human kapital. Det tyder på at handel har en viktig selvstendig effekt på fred som ikke 

skyldes fysisk kapital. Det at demokrati ikke er signifikant når levealder- og traktor-

variabelen er med i analysen, er et klart indisium på at levealder- og traktor-variablene kan 

sies å påvirke demokrati, mer enn demokrati påvirker dem. 

Gjør jeg den samme analysen med kontrollvariablene, samt demokrati og handel, og 

utelater levalder og traktor, blir handel og demokrati faktisk signifikant på 1 %-nivået. Dette 

er et tegn på at det kan være viktige indirekte effekter av senindustrielle økonomier på fred 

over handel og demokrati . Vi ser også at signifikanssannsynligheten endres mye mer for 

handel og demokrati enn det gjør for levealder og traktor (de er signifikante når traktor og 

levealder ikke er med i analysen), noe som tyder på det samme. Det at levealder er 

signifikant er et indisium på at det er kulturelle effekter av senindustrielle økonomier også, 

siden jeg antar at levealder skaper kulturelle effekter på fred. 

 

Figur 8.1 og 8.2: Sannsynligheten for fred mellom politisk relevante par av stater for 

levealder og traktorer 1970-91. Kontrollvariablene er satt til gjennomsnittsverdi. 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Noen mener at allianse er høyt korrelert med demokrati, og man bør derfor anta at det kan være årsaken til at demokrati ikke alltid blir 
signifikant. Men om jeg unnlater å kontrollere for allianse, endres ikke demokrativariabelen i nevneverdig grad. Det er derfor ikke 
problematisk å kontrollere for allianse når det gjelder demokrati-variabelen. 
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Figur 8.1 og 8.2 visualiserer den klart positive sammenhengen mellom fysisk kapital, human 

kapital og sannsynligheten for fred mellom politisk relevante stater. For begge variablene er 

det en tydelig økning mot svært høy sannsynlighet for fred når jeg gir dyadene 

gjennomsnittsverdi på kontrollvariablene. 

8.1.2 Human kapital og fysisk kapital 
Jeg vil nå kontrollere om også befolkningsvekst er signifikant og har positiv retning. Tabell 

8.2 gjelder human kapital, fysisk kapital og demokrati 1970-91. De tre kontrollvariablene og 

konstantleddet er utelatt i tabellen, men er estimert. Resultatene for de variablene avviker 

ikke i nevneverdig grad fra foregående analyse. 

 

Tabell 8.2: Årsaker til fred. Human kapital, fysisk kapital og demokrati 1970-91.  
 Levealder Befolkningsvekst Traktor Demokrati Handel 
 b p b P b P b p b p 
Modell 1 0,08 0,012   0,25 <0,001       
Modell 2 0,07 0,0497   0,19 0,005 0,09 0,278 0,12 0,031 
Modell 3   0,30 0,010 0,28 <0,001     
Modell 4   0,29 0,013 0,19 0,002 0,11 0,159   0,13 0,024 
B-koeffisienter (b) og signifikanssannsynlighet (p). Oppsett som modell 2 og modell 3 i tabell 8.1. 

  

Det viktigste her er at både human kapital og fysisk kapital er signifikant, mens demokrati 

faktisk ikke er signifikant i noen av modellene. Demokrati spiller altså liten rolle for 

militariserte konflikter når jeg kontrollerer for fysisk kapital og human kapital. Når human 

kapital og fysisk kapital-variablene utelates, er demokrati som forventet sterkt positiv og  

signifikant på ethvert tenkelig nivå. Dette forsterker antakelsen om at demokrati i stor grad 

er avhengig av økonomisk utviklingsnivå. Tallene viser at befolkningsvekstvariabelen og 

levealdervariabelen er nokså like, noe som er et indisium på at begge er gode nok indikatorer 

for human kapital. 

Modell 1 og 2 er de samme som modell 2 og 3 i tabell 8.1. Modell 3 indikerer at både 

befolkningsvekst- og traktorvariabelen er signifikant og positiv, som betyr at begge 

variablene har en positiv effekt på fred. Når demokrati er med i analysen (modell 2) blir 

stigningstallene noe lavere og mer usikre for befolkningsvekst og traktor, men begge er 

fortsatt klart signifikante. Demokrati-variabelen er positiv, men ikke signifikant. Effekten av 

demokrati forsvinner når økonomivariablene er med i analysen (demokrati har sterk og 

positiv effekt i en analyse uten økonomivariablene). Dette kan tyde på at human og fysisk 

kapital enten har sterkere effekt på fred enn demokrati, eller så er demokrati en 

mellomliggende variabel med en effekt som til en viss grad er spuriøs.  
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Når det gjelder spørsmålet om human kapital eller fysisk kapital har størst 

fredseffekt, er det ikke enkelt å avgjøre det ut fra tabellen, selv om traktor hele tiden er mer 

signifikant enn indikatorene for human kapital. For å måle det mer substansielt, vil jeg finne 

log likelihood for variablene. –2LogLikelihood er et mål på hvor mye større forklaringskraft 

modellen har når jeg inkluderer en ny variabel. Tabell 8.3 angir –2LL for variablene. Jeg ser 

på endring av –2LL når hver av variablene tillegges analysen separat etter kontrollvariablene 

i tabellen.  

 

Tabell 8.3: Årsaker til fred. Variablenes separate forklaringskraft på fred.  
 Endring av -2LL Signifikanssannsynlighet og 

sammenhengens fortegn 
Levealder 88,8 <0,001 (positiv b) 
Befolkningsvekst 70,4 <0,001 (positiv b) 
Traktor 105,8 <0,001 (positiv b) 
Demokrati 78,3 <0,001 (positiv b) 
Handel 68,8 <0,001 (positiv b) 
(N) 20380 

Tabellen viser endring i –2LL når hver enkelt variabel er inkludert i analysen etter de tre kontrollvariablene. De 

andre variablene er ikke med i analysen, slik at det gir variablenes separate forklaringskraft. Sammenhengens 

fortegn (positiv b) og signifikansnivå tolkes ikke fra –2LL, men fra stigningstallet til variabelen og dens 

signifikansnivå. 

 

Tabellen bekrefter mistanken jeg allerede hadde om at traktorvariabelen hadde størst 

forklaringskraft i denne modellen. Men forskjellene er ikke store. Det er viktig å vise at 

demokrativariabelen er signifikant uten kontroll for indikatorene for senindustrialisme. Det 

kan tyde på at demokrati har en effekt på fred, men den er i stor grad spuriøs, siden 

sammenhengen ser ut til å skyldes økonomivariablene. Effekten av demokrati forsvinner når 

indikatorene for senindustriell utvikling er med i modellen. Dessuten har to av de tre 

indikatorene på senindustriell utvikling større –2LL enn demokrati og handel. 

8.1.3 Er terskelkuttet virkelig en forbedring? 
Jeg har også analysert modeller med andre kutt, som for eksempel levealder lik 64 eller 70 

år. Resultatene endrer seg mindre når kuttene endres enn leseren kanskje vil tro. 

Sammenhengene endrer seg lite når jeg bruker andre kutt, men settes kuttene mye lavere, 

forsvinner sammenhengene. Settes kuttet for levealder lik 51 år for eksempel, får jeg en 

ikke-signifikant negativ b. Det ville betydd at økende levealder gir økt sannsynlighet for 

krig, og ikke for fred. Dette styrker hypotesen om at økonomisk utvikling først har en 

fredseffekt når man kommer opp på et visst økonomisk nivå. Det er umulig å beregne 
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nøyaktig hvor grenseverdien er, fordi det er glidende overganger for alle stater. Kuttet kunne 

derfor like gjerne vært litt lavere eller litt høyere for alle indikatorene for moderne 

økonomisk og velferdsmessig utvikling.  

Jeg vil nå presentere modell 3 fra tabell 8.1 i tre varianter: 

Modell 1: Umanipulerte forholdstallsvariabler. Jeg bruker altså dataene uten kutt.  

Modell 2: Dikotomisert, med det bestemte kuttet mellom lav og høy verdi (se kapittel 7).  

Modell 3: Terskelverdier, altså at dyader med verdi under kuttet får verdi 0 mens de dyadene 

som er over kuttet får sin verdi subtrahert med kutt-verdien (slik det ble gjort i tabell 8.1 og 

8.2).  

Jeg vil anta at modell 3 er bedre enn modell 1 og modell 2. Er modell 3 best, vil dette være 

en styrking av min hypotese om at økonomisk utvikling først har en viktig fredseffekt når 

stater nærmer seg det senindustrielle avanserte velferdssamfunn. 

 –2LL-statistikken er gjort ved å legge på befolkningsvekst, traktor og demokrati 

separat etter kontrollvariablene. –2LL viser på denne måten modellens forbedrede 

forklaringskraft etter at hver av de tre variabelene er lagt på separat. Handel vil ikke 

rapporteres, siden jeg ikke bruker terskelverdi for den variabelen. Det er ikke noen 

kuttproblemer for den variabelen, siden den brukes som modell 1 i tabell 8.4.  

 

Tabell 8.4: Årsaker til fred. Uavhengige og mellomliggende variabel umanipulert (modell 1), 

dikotomisert (modell 2) og endret med terskelverdi (modell 3), 1970-91. Endring i –2LL. 
Kontrollvariablene og 
konstantleddet er utelatt i 
tabellen men ikke i estimeringen 

Modell 1 
(umanipulerte 
variabler) 

Modell 2 
(dikotomiserte 
variabler) 

Modell 3 
(terskelverdi) 

Levealder -2LL forbedring 13,2*** 54,3*** 88,8*** 
Traktor -2LL forbedring 86,9*** 53,1*** 105,8*** 
Demokrati -2LL forbedring 47,9*** 67,7*** 78,3*** 
                    (N) 20380 20380 20380 
*** Signifikant og positiv sammenheng med fred på 1 %-nivået. 

 

Variablene får kraftig økning i  -2LL fra modell 1 til modell 2 og videre til modell 3, med 

unntak av traktor som synker fra modell 1 til modell 2. Dette er klare indikasjoner på at det 

er riktig å ha kutt for variablene og det ser også ut til at stater blir fredeligere, jo mer 

senindustrielle de er langs begge dimensjoner. Stater er også fredeligere jo mer demokratiske 

de er over terskelkuttet. Også i denne tabellen har human og fysisk kapital-indikatorene 

større forklaringskraft enn demokrati, noe som i seg selv er oppsiktsvekkende når vi tenker 

på hvor mye det er skrevet om demokratisk fred og hvor lite det er skrevet om ”økonomisk 

fred”.  
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8.1.4 Problemet med oppfyllelsen av kravet om enhetenes uavhengighet av hverandre 
Nå skal analysen også gjennomføres med også den fjerde kontrollvariabelen: år siden siste 

konflikt,. Jeg rapporterer ikke de andre tre kontrollvariablene og konstantleddet, men de er 

med i analysen. De tre kontrollvariablene endres ubetydelig. 

 

Tabell 8.5: Årsaker til fred. Hovedmodellen er inkludert antall år siden forrige militariserte 

konflikt ble avsluttet som kontrollvariabel, 1970-1991.  
 Separat  

–2LL-økning 
(etter de 4 
kontroll-
variablene) 

Modell 1: 
Kontroll-
variablene 
 

 

Modell 2: 
variablene for 
senindustriell 
fred inkludert 

Modell 3: 
Demokrati 
inkludert 

Nærhet B  -3,35 
 

-3,25 -3,26 

til krig Signifikanssannsynlighet  <0,001 <0,001 <0,001 

Levealder B   0,03 0,004 
 Signifikanssannsynlighet   0,36 0,91 

 Separat –2LL-økning 19,0***    

Traktor B   0,18 0,14 
 Signifikanssannsynlighet   0,003 0,025 

 Separat –2LL-økning 30,0***    

Demokrati B    0,20 
 Signifikanssannsynlighet    0,027 

 Separat –2LL-økning 28,8***    

Handel B    -0,02 

 Signifikanssannsynlighet    0,69 

 Separat –2LL-økning 10,7**    

(N)  20380 20380 20380 

Log likelihood (2LL)  3499 3468 3462 

Modellens økte forklaringskraft (-2LL)  1329 31 5 

Økt -2LL signifikanssannsynlighet  <0,001 <0,001 0,07 
** Signifikant og positiv samenheng med fred på 5 %-nivået. 

*** Signifikant og positiv sammenheng med fred på 1 %-nivået. 

 

Analysen som tabell 8.5 presenterer har altså kontrollert for antall år siden forrige 

militariserte konflikt i dyaden ble avsluttet. Det gjør at kravet om at enhetene skal være 

uavhengige av hverandre i mye større grad er oppfylt. Variabelen har særdeles stor 

forklaringskraft, noe vi ser ved at –2LL øker med 1329 i modell 1, mens den hadde økt med 

bare 522 uten den kontrollvariabelen. Det betyr at tid siden konflikt gir 807 i økt –2LL, noe 

som er særdeles mye. Dette gjør at jeg med mye større sikkerhet for modellene i tabell 8.5 
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kan anta at observasjonene i stor grad er uavhengige av hverandre og jeg kan ha mer tiltro til 

signifikansestimatene. Minuset er, som nevnt, at mye av forklaringskraften ved de 

uavhengige og de mellomliggende variablene sannsynligvis blir underestimert, siden de 

variablene i noen grad kan forklare hvorfor det er lenge siden par av stater har vært i krig 

med hverandre. 

 Tabellen gir svakere sammenhenger for fysisk og human kapital enn når antall år i 

fred ikke ble kontrollert for. Levealder har fortsatt en positiv effekt, men er ikke lenger 

signifikant. Traktor er fortsatt signifikant, men den er noe svekket. Dette fører til at 

hypotesen om at senindustriell fred ikke blir avkreftet, men den får ikke lenger fullt så stor 

støtte i datamaterialet. Demokrativariabelen blir nå signifikant, noe som tyder på at 

demokrati likevel kan ha en klar selvstendig effekt på fred. Likevel er det visse indisier på at 

samlet sett er senindustriell fred en sterkere forklaring på fred mellom stater enn demokrati i 

dette utvalget. Demokrati har for eksempel fortsatt lav separat –2LL i forhold til 

økonomivariablene samlet. Når vi vet at demokrati har stor betydning for om stater går til 

krig mot hverandre eller ei, er det forbløffende at variablene for økonomisk utvikling til dels 

er sterkere enn demokrativariabelen i disse analysene. 

8.1.5 Utelater alle par av stater som ikke grenser til hverandre. 
Noen vil kanskje mene at det er et problem at nesten 80 % av de drøyt 20.000 enhentene 

mine er par av stater hvor minst den ene er en stormakt og de samtidig ikke grenser til 

hverandre. Jeg vil derfor gjennomføre en analyse hvor jeg bare tar med stater som grenser til 

hverandre. Ideelt sett burde man hatt et annet kriterium for par av stater, for Norge-Island, 

Italia-Libya og andre høyst relevante dyader kommer ikke med når det er for stor avstand 

mellom dem over hav. Dette er en svakhet, men datasettet er godtatt av andre forskere, så jeg 

godtar denne lille feilen. Med redusering av antall dyader til bare 4418 reduserer jeg ikke 

antallet konflikter i samme grad. Fortsatt er over 50 % (324) av alle konflikter i perioden 

med, mens i hele datasettet jeg har rapportert tidligere, er 83 % av alle konfliktene med.  

I denne analysen utelater jeg kontrollvariabelen for avstand mellom stater siden alle 

parene har felles grense eller har maksimalt 30 kilometer hav mellom hverandre, men antall 

år siden forrige militariserte konflikt ble avsluttet er med her. Tabell 8.6 presenterer 

resultatene. Jeg velger befolkningsvekst som indikator på human kapital, men resultatene er 

omtrent identisk de samme om jeg hadde valgt levealder istedenfor befolkningsvekst. 
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Tabell 8.6: Årsaker til fred. Par av stater med felles grense 1970-91.  
De 4 kontrollvariablene og konstantleddet er 
med i analysen, men rapporteres ikke (de 
endres ubetydelig fra tidligere tabeller). 

Separat  
–2LL-økning 

Modell 2: Variablene 
for senindustriell fred 
inkludert 

Modell 3: Demokrati 
og handel inkludert 

Befolkningsvekst B  0,73 0,69 
 Signifikanssannsynlighet  0,003 0,005 

 Separat –2LL-økning 24,2***   

Traktor   0,07 -0,05 
   0,23 0,51 

  15,0***   

Demokrati    0,42 
    0,013 

  24,1***   

Handel    0,04 
    0,51 

  10,5**   

(N)  4418 4418 

Log likelihood (-2LL)  1922 1913 

Modellens økte forklaringskraft (-2LL)  26 9 

Økt –2LL signifikanssannsynlighet  <0,001 0,013 
** Signifikant og positiv sammenheng med fred på 5 %-nivået. 

*** Signifikant og positiv sammenheng med fred på 1 %-nivået. 

 

Senindustriell fred er samlet sett fortsatt signifikant, noe demokrati er også. Denne gangen 

har human kapital-indikatoren befolkningsvekst størst forklaringskraft, mens fysisk kapital-

indikatoren traktor har minst forklaringskraft. Det vises i endring av –2LL, i tillegg til at 

estimatene har forventet positiv retning. Levealder har dessuten 22,7 i 2LL-testen og også 

den er signifikant og positiv. Jeg tolker resultatene dithen at senindustriell utvikling har en 

signifikant direkte effekt, en signifikant indirekte effekt over kultur, og en indirekte effekt 

over demokrati på fred. Hvis jeg ikke antar at demokrati er mellomliggende variabel, men at 

den er en uavhengig variabel på samme nivå som de senindustrielle variablene, vil jeg hevde 

at de senindustriell utvikling har minst like stor forklaringskraft på fred som demokrati har. 

 Resultatene av tabell 8.6 støtter hypotesen om at human kapital er viktigere enn 

fysisk kapital. Det er i hvert fall viktigst for sannsynligheten for konflikt mellom stater som 

ligger i nærheten av hverandre. Årsaken til at tallene for human og fysisk kapital endret seg 

så mye fra de forrige analysene, kan komme av en viss kollinearitet mellom variablene. Jeg 

utsetter diskusjonen om kollinearitet til senere, men resultatene av kollinearitetsstatistikken 

antyder at kollineariteten ikke er for stor for min analyse. –2LL-testen viser at human kapital 

helt klart er viktigere forklaringsvariabel for økt grad av fred for stater som grenser til 
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hverandre enn fysisk kapital er. Det kan bety at fysisk kapital har mest å si for stormakter, og 

derfor blir kanskje fysisk kapital så sentral når vi fokuserer på stormaktsdyader. I 8.1.1 til 

8.1.4 har datamaterialet vært basert på par av stater som grenser til hverandre og par hvor 

minst den ene staten er en stormakt. Nesten 80% av parene var da stormaktsdyader. Disse 

endrede resultatene kan tyde på at fysiske strukturer påvirker stormaktsdyader mest (dyader 

hvor minst en av statene er stormakt), mens human kapital-strukturer påvirker 

nabostatsdyader mest. 

Handel er ikke signifikant i denne modellen. Det er kanskje ikke så rart. Handel 

mellom nabostater har kanskje ikke så stor fredseffekt som handel mellom stater som ligger 

lenger fra hverandre. Andre forhold blir kanskje viktigere for nabostater enn handel. Det kan 

hende at handel mellom nabostater bare har en spuriøs fredseffekt siden handel ikke er 

signifikant i modellen. 

8.2 DISPUTTER MED DØDSFALL SOM AVHENGIG VARIABEL 

8.2.1 Hovedresultat 
Jeg var ikke helt fornøyd med den avhengige variabelen som måler militariserte konflikter, 

siden den tar med konflikter som ikke har noen fare for å utvikle seg til krig. Jeg vil derfor 

også gjennomføre analysen med den avhengige variabelen som bare tar med konflikter hvor 

minst en person har blitt drept i kamphandlinger. Problemet med den variabelen er at få 

konflikter er rapportert (117), noe som gjør at det blir vanskeligere å få signifikante 

resultater enn med den andre avhengige variabelen. Her følger hovedresultatet for den 

variabelen (tabell 8.7). Jeg har med alle politisk relevante dyader, og jeg gjennomfører 

analysen først uten antall år siden forrige krig (modell 1), og så med antall år siden forrige 

krig (modell 2). De tre andre kontrollvariablene og konstantleddet er hele tiden med, men de 

rapporteres ikke. I modell 1 bruker jeg levealder som indikator for human kapital, mens jeg 

bruker befolkningsvekst som indikator i modell 2. Demokrati og handel kommer med 

samtidig i modellen denne gangen, for å vise hvor mye viktigere human kapital er enn 

demokrati og handel i resultatene av denne analysen. 

Den eneste store forandringen her fra hovedtabellen i forrige avsnitt er at human 

kapital nå er meget signifikant, mens fysisk kapital ikke er det. Dette styrker min mistanke  
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Tabell 8.7: Årsaker til fred. Krig som avhengig variabel 1970-1991. De tre variablene 

kommer med samtidig i trinn 2, etter kontrollvariablene i modell 1, og i modell 2 er antall år 

siden forrige konflikt med som kontrollvariabel. 
Kontrollvariablene rapporteres ikke, men 
er estimert. De endres lite fra tidligere 
modeller, og alle er signifikante. 

Modell 1: 3 
kontrollvariab
ler 

Separat  
–2LL-økning 

Modell 2: 4 
kontrollvariab
ler (inkl. 
antall år 
siden forrige 
krig i dyaden) 

Separat  
–2LL-økning 

Konstant B -0,59  1,10  
 Signifikanssannsynlighet 0,26  0,06  
Allianse  0,61  0,33  
  0,007  0,14  
Avstand  0,56  0,41  
  <0,001  <0,001  
Kaprate  0,42  0,35  
  <0,001  <0,001  
Nærhet av krig    -3,55  
    <0,001  
Levealder B 0,19    

 Signifikanssannsynlighet 0,028    
 -2LL-økning  40,3***  17,7*** 

Befolkningsvekst    0,93  
    0,015  
   51,0***  25,4*** 

Traktor  0,007  -0,04  
  0,96  0,81  
   31,5***  16,3*** 

Demokrati  0,09  0,16  
  0,67  0,44  
  25,1***   15,1*** 

Handel  1,90  1,38  
  <0,001  0,006  
  60,9***   33,5*** 
(N) 21560 21560 
Log likelihood (-2LL) 1239 1147 
Modellens økte forklaringskraft (-2LL) 71 44 
Økt -2LL signifikanssannsynlighet <0,001 <0,001 
*** Signifikant og positiv sammenheng med fred på 1 %-nivået. 

 

om at human kapital kapital har større fredseffekt enn fysisk kapital ved moderne økonomisk 

utvikling. 

Det mest forbløffende er å se hvor entydig større forklaringskraft indikatorene på 

senindustriell fred er, og da dimensjonen for human kapital, enn demokrati. Demokrati har 

en anerkjent positiv sammenheng med fred i den forstand at demokratiske stater ikke kriger 

med hverandre, og her viser det seg altså at human kapital ser ut til å ha en meget mer 

betydelig sammenheng med fred. Årsaken til at demokrati ikke blir signifikant selv om det er 

anerkjent at demokrati har stor betydning, kommer nok av at datasettet dekker en relativt 
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kort periode og at det er så få konflikter i datasettet. Men dermed er det enda større vekt bak 

at human kapital og senindustriell fred som helhet er signifikant. 

For å visualisere sammenhengene, lager jeg tre figurer hvor jeg viser forventet 

sannsynlighet for krig mellom to stater i løpet av et år. Kontrollvariablene holdes konstant til 

gjennomsnittsverdier. Figur 8.3 er basert på modell 1 fra tabell 8.7 og viser sammenhengen 

for levealder når traktor gis verdi 0 og begge statene i dyaden ikke er demokratier. Figur 8.4 

viser den samme sammenhengen for befolkningsvekst, men den er basert på modell 2 i tabell 

8.7 som vil si at antall år siden forrige krig i dyaden er tatt med som kontrollvariabel og gitt 

gjennomsnittsverdi. Figur 8.5 viser sammenhengen for demokrati fra modell 2, når human 

og fysisk kapital-variablene er satt til verdi 0. Figurene viser tydelig hvilke variabler som har 

størst betydning. 

 

Figur 8.3-8.5: Sannsynligheten for krig mellom to stater et gitt år.  

Tabellene skal leses slik: Y-aksen viser sannsynligheten for krig mellom to stater et gitt år. 2000 betyr at det er 

1/2000 sannsynlighet for krig mellom to politisk relevante stater 1970-1991. 
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Demokrati var ikke signifikant i tabell 8.7, og vi ser at sammenhengen er langt mindre enn 

for levealder og befolkningsvekst enn tidligere.Variabelen har ikke så veldig mye å si for 

sannsynligheten for fred i denne modellen. Levealder og befolkningsvekst har derimot stor 

betydning. Det er forbløffende at modellen predikerer at det i gjennomsnitt er cirka 1/2000 

sannsynlighet for krig et gitt år mellom to politisk relevante stater med over 74 år i forventet 

levealder, og de ikke er demokratiske og har relativt få traktorer. Har en av de to statene 

under 66 år i levealder, vil det i gjennomsnitt ”bare” gå gjennomsnittlig 500 år mellom hver 

krig om verden hele tiden er slik den var 1970-1991. 

 I denne analysen ser det ut til at handel i liten grad blir påvirket av indikatorene for 

senindustrielt nivå. Det er kanskje ikke så merkelig, siden fysisk kapital slår så svakt ut (jeg 

antar at fysisk kapital har større betydning for handel enn human kapital). Den indirekte 

effekten over handel blir ikke støttet av analysen. Handel ser ut til i stor grad å ha en 

selvstendig forklaringskraft når stormaktsdyadene er med i analysen. 

8.2.2 Utelater alle par av stater som ikke grenser til hverandre  
Dette avsnittet samsvarer med analysen i 8.1.5 men med en annen avhengig variabel denne 

gangen. Jeg forventer lite av en slik analyse, siden det vil være meget få kriger i datasettet, 

noe som svekker analysen. Men det vil være interessant å se om b-verdiene til variablene er 

positive fortsatt. Jeg vil ikke ta signifikanstestingen så alvorlig her, siden analysen blir så 

liten, noe som gjør det svært usannsynlig å få signifikante resultater. 

Jeg vil ikke trette leseren med for mange tabeller, og vil derfor heller bare kommentere 

resultatene jeg fikk her. –2LL-testen som tester variablenes forklaringskraft, ble identisk 

med forrige avsnitts resultat: Human kapital-indikatorene hadde meget betydelige og 

signifikante –2LL-verdier, mens fysisk kapital og demokrati hadde ubetydelige –2LL-

verdier. Det samme oppstod i selve analysen, hvor levealder ble signifikant og positiv, og 

befolkningsvekst fikk betydelig positiv effekt, mens demokrati og traktor fikk ubetydelige 

ikke-signifikante positive effekter. Handel fikk ingen signifikant effekt, så det kan se ut til at 

handel har liten betydning for nabostater. Hovedtendensen i analysekapitlet ble altså 

bekreftet når stormaktsdyader ble utelatt. Men levealder viste styrke i denne analysen. 

Levealder ser altså ut til å ha meget stor betydning for fred mellom nabostater, og har mye 

mer å si enn staters regimetype. Dette bekrefter trenden i analysen. Levealder blir altså 

signifikant selv om jeg kontrollerer for variabelen for antall år siden forrige krig ble 

avsluttet. 
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8.3 MULTIKOLLINEARITET? 
Hvis de uavhengige variablene samkorrelerer for mye, vil mange av resultatene ikke bli 

reliable. Dette gjelder både variablene i seg selv, og deres estimater. Allerede før jeg 

gjennomfører multikollinearitetskontrollen, antar jeg at det ikke er store kollinearitets-

problemer i datasettet. Det kommer av at variablene har samme tendens når både human 

kapital, fysisk kapital og demokrati er inkludert i modellen, som når jeg bare tar med hver av 

dem separat i –2LL-testen. Dette tyder på at variablene og estimatene ikke påvirkes i for stor 

grad av de andre variablene. 

Jeg kontrollerer for multikollinearitet på ytterligere tre måter. Først ser jeg om 

variablene har høye egenverdier på de samme dimensjonene, noe som vil være en indikasjon 

på at de samkorrelerer mye. De fleste tallene viser at det ikke er noen 

kollinearitetsproblemer, men human kapital og demokrati korrelerer til en viss grad. Begge 

indikatorene får egenverdier mellom 0,5 og 0,6 på samme dimensjon med begge typer 

avhengig variabel. Dette gjør at jeg bør foreta flere tester. 

Jeg gjennomførte derfor VIF-testen. VIF-testen er forkortelse på ”variance inflation 

factors” som brukes til å kontrollere for multikollinearitet (SAS 1986:80). Metoden holder 

den avhengige variabelen utenfor, og undersøker om hver av de uavhengige variablene 

korrelerer for mye med de andre uavhengige variablene samlet, ved bruk av multippel 

regresjon. Formelen er: 21
1
R

VIF
−

=  R2 er altså basert på de uavhengige variablenes 

påvirkning på den gjeldende uavhengige variabelen (Kleinbaum m.fl. 1988:210). Forskere er 

enige om at tall under 10 og i hvert fall under 5 indikerer at det ikke er 

multikollinearitetsproblemer, i alle fall om ikke flere av variablene har verdier oppunder 5 

(SAS 1986:80).  

 

Tabell 8.8: VIF-testen. Krig som avhengig variabel. Befolkningsvekst som human kapital13.  
 VIF-testen 

Handel 1,43 
Allianse 1,48 
Avstand 1,89 
Kaprate 1,41 
År siden forrige krig 1,06 
Levealder 2,06 
Befolkningsvekst 1,38 
Traktor 1,98 
Demokrati 1,68 
                                                 
13 Levealder er tatt med i en separat analyse med de andre variablene istedenfor befolkningsvekst. 
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Dette skaper ingen problemer, som vi ser. Til slutt gjennomfører jeg en test for å se om 

variablenes estimater i analysen korrelerer for mye. Tallene kan variere mellom –1 og 1 og 

tall nær 0 er det ideelle. Jeg tar bare med de korrelasjon mellom befolkningsvekst, traktor, 

handel og demokrati, alle slik de ble brukt i tabell 8.1. Andre korrelasjoner, som uavhengige 

variabler med kontrollvariabler, er ubetydelige. 

 

Tabell 8.9: Korrelasjon mellom estimatene. 
 Bef. vekst Traktor Demokrati Handel 

Bef. Vekst 1,00 -0,27 -0,12 0,03 
Traktor -0,27 1,00 -0,37 -0,24 
Demokrati -0,12 -0,37 1,00 -0,24 
Handel 0,03 -0,24 -0,24 1,00 
 

Alle tallene er nokså nær 0. Dette tyder på at kollinearitetsproblemene ikke er for store. 

8.4 OPPSUMMERING 
Tallene har i overraskende stor grad støttet hypotesene mine. Det er viktig å ta forbehold om 

at analysen bare gjelder årene 1970-91/92 og at kravet om at enhetene må være uavhengige 

av hverandre selvsagt ikke er perfekt oppfylt. Men det siste problemet er i så stor grad det er 

mulig håndtert med gode kontrollvariabler. Variabelen for antall år siden forrige krig var 

spesielt signifikant, men også avstand og kapabilitetsrate var viktige. Disse gjør at enhetene 

sannsynligvis kan regnes som uavhengige av hverandre i nokså stor grad. Kontrollvariabelen 

Nærhet av konflikt, fører nok til at en viss del av de uavhengige variablenes effekter ikke 

kommer med. Jeg mener at det i mange tilfeller er galt å kontrollere for antall fredsår siden 

fredsår i stor grad kan skyldes at par av stater er senindustrielle og dermed fredelige mot 

hverandre. Derfor har jeg gjort grundige analyser både med og uten den kontrollvariabelen, 

og kommet til stort sett samme resultat begge gangene. 

 

Hypotese 1: Fysisk kapital gir fred: Dette er meget usikkert. Hypotesen fikk bare støtte da 

jeg så på alle politisk relevante dyader og hadde disputter som avhengig variabel. Det kan se 

ut som om variabelen har en liten effekt, men denne effekten er slett ikke sikker. Fysisk 

kapital ser ut til å ha en viss betydning for par av stater hvor den ene er stormakt, men liten 

betydning ellers. 
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Hypotese 2: Human kapital gir fred: Hypotesen ble styrket i alle analyser, unntatt den første. 

Den ble styrket når jeg fokuserte på stater som grenset til hverandre, og når ”krig med minst 

1 drept” ble brukt som avhengig variabel. Jeg antar derfor at hypotesen har fått en viss støtte. 

 

Hypotese 3: Human kapital er viktigere enn fysisk kapital for fred. Denne hypotesen ble også 

styrket i analysen, siden hypotesen om human kapital i så mye større grad enn hypotesen om 

fysisk kapital var signifikant og hadde relativt stor forklaringskraft i de fleste analysene. 

 

Hypotese 4: Senindustrielle stater er fredeligere mot hverandre enn andre dyader, og de blir 

fredeligere jo mer senindustrielle de er. Hypotesen er i stor grad styrket siden human og 

fysisk kapital samlet var signifikant i alle modeller. 

 

Hypotese 5: Senindustriell økonomi har en positiv indirekte effekt på fred over handel. 

Denne hypotesen ble til dels avkreftet. Det virker som om handel har en klar og tydelig 

selvstendig positiv forklaringskraft på fred som har lite å gjøre med human og fysisk kapital. 

Dette kommer av at handelsvariabelens effekt blir lite påvirket av om økonomivariablene er 

med i modellen eller ikke. Men når jeg bare så på nabostatsdyader hadde handel ingen 

signifikant betydning. Handel er muligens spuriøs for nabostater, men analysen min gir 

ingen klare resultater på dette punkt. 

 

Hypotese 6: Senindustriell økonomi har en positiv indirekte effekt på fred over demokrati. 

Det er vanskelig å tolke en slik hypotese med logistisk regresjon. Analysen tyder på at 

indikatorene for senindustrielle stater har større forklaringskraft enn demokrati, og 

demokratiets effekt blir ofte mye mindre når jeg kontrollerer for human og fysisk kapital. 

Hypotesen er delvis styrket.  

 

Hypotese 7: Hypotese 7: Senindustriell økonomi har en positiv indirekte effekt på fred over 

befolkningens holdninger til fred. Denne hypotesen har jeg ikke testet direkte, men antatt at 

positiv effekt av human kapital indikerer en viss indirekte effekt over dette kulturelle 

aspektet. Hypotesen er ikke avkreftet i analysen, så hypotesen er noe styrket. 

 

Det er viktig å ta forbehold. Spesielt viktig er det å legge vekt på at resultatene ikke 

automatisk gir meg grunnlag til å generalisere fra tidsrommet 1970-1991/92 til tiden etterpå. 

Men jeg vil likevel driste meg til å gjøre det, fordi analysen er gjort på basis av grundige 
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teoretiske betraktninger. Andre analyser kan utvide tidsrommet for senindustriell fred, men 

dette er i hvert fall en pekepinn på at moderne økonomisk utvikling på sikt kan føre til at 

varige fredsdyader vil spre seg, og vi kan få mer fred i verden i framtiden. Antakelsen om at 

jo flere stater som når det senindustrielle økonomiske nivået, jo mer fred vil det bli i verden, 

er styrket av analysen. 
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9 AVSLUTNING 

Kapitlene har sveipet over store og omfattende temaer rundt fredsaspektet i internasjonal 

politikk. Det er nå på tide med en oppsummering av drøftingen og funnene. 

 I kapittel 2 diskuterte jeg demokratisk fred-teorien. Teorien står meget sterkt og det 

var naturlig å starte med den. De fleste forskere har kommet fram til at demokratisk fred-

teorien får stor støtte i empirien. Min kritikk av demokratisk fred-teorien er at teorien ikke 

tar høyde for hvorfor stater blir demokratiske. 

 Kapittel 3 så nærmere på mulige kulturelle årsaker til fred. Mest interessant var 

antakelsen om at befolkningen i store deler av verden tar fred med nabostatene som en 

selvfølge, og krig står i fare for å bli foreldet i samhandlingen mellom mange stater. 

Forskerne som fokuserer på slike forklaringer lider likevel av samme kritikk som jeg 

framsette mot demokratisk fred-teorien. De etablerer ingen kulturell teori om hvorfor 

holdningsendringene skjer nettopp i vår tid. 

 Kapittel 4 tok for seg teoristatusen ved økonomiske årsaker til fred. Jeg fant at 

forskningen ikke hadde kommet til noen samlende teori om økonomi og fred. Noen forskere 

hadde for eksempel funnet at handel gir fred, mens andre hadde funnet at handel ikke gir 

fred. Få forskere hadde undersøkt økonomiske årsaker til krig eller fred i bredere forstand 

enn den handelsmessige siden ved økonomi. De eneste to forskerne jeg fant som hadde 

samlende, og for meg samtidig troverdige teorier om økonomiske årsaker til fred, var 

Rosecrance og Mott. Rosecrance mente at stater hadde valget mellom en territoriell strategi 

for økonomisk vekst, eller en handelsbasert strategi. Enten kunne stater utvide territoriet, 

eller de kunne handle med varer og tjenester over landegrensene. Rosecrance viste hvordan 

denne teorien kunne brukes til å forklare endringer i historien, men han antok ikke at den 

handelsbaserte strategien er i ferd med å få hegemoniet for godt i verden. 

 Mott fokuserte på at stater har valget mellom statisk og dynamisk vekst. Statisk vekst 

ligner på Rosecrances territorielle strategi, mens dynamisk vekst ligner på Rosecrance` 

handelsstrategi. Men Motts dynamiske vekst var en kunnskapsbasert teknologiinnoverende 

strategi. Han fokuserte altså på hele økonomien og ikke bare på handel med utlandet. På den 

måten maktet Mott å lage en helhetlig økonomisk teori hvor han mente at stater som satset 

på kunnskapsbasert vekst, ville være fredeligere mot andre stater enn stater som satset på 

statisk vekst. Heller ikke Mott forsøkte å anta at stater satser mer på kunnskapsbasert vekst i 
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dag enn tidligere, selv om han antok at den teknologiske utviklingen gjør at kunnskapsbasert 

strategi er mer og mer lønnsomt i dagens globaliserte økonomi. Hos Mott fant jeg likevel et 

fundament for antakelsen om senindustriell fred. 

 I kapittel 5 fokuserte jeg på utvikling. Jeg drøftet om det har vært en trend mot at det 

blir flere og flere demokratiske stater i verdens regioner de siste tiårene og om det er 

økonomisk vekst i verden over tid. Jeg mener at disse trendene er positive og tydelige, og 

dette er viktige tegn på at vi kan være i ferd med å gå mot en fredeligere verden. Men jeg 

svarte ikke på hvorfor vi får høyere og høyere andel av demokratier i verden akkurat nå. Det 

ble utsatt til kapittel 6. 

 I kapittel 6 argumenterte jeg for at økonomisk nivå kan sees som en bakenforliggende 

variabel til både kultur, demokrati og handel. Jeg mener at den økonomiske utviklingen 

forklarer endringene i synet på krig. Økonomisk utvikling kan også sees som en 

bakenforliggende variabel til demokrati, siden ingen demokratiske stater med mer enn 6055 

1985-dollar BNP/innbygger har hatt regimeendring til ikke-demokrati. Lipsets antakelse om 

at økonomisk utvikling fører til demokrati er muligens feil, men økonomisk utvikling er nok 

uansett en svært sentral variabel for at stater skal lykkes med å konsolidere demokratiet. 

Dermed kan jeg anta at når flere og flere stater passerer et visst økonomisk nivå, vil det også 

bli flere og flere demokratiske stater etter hvert. Dette kan være en viktig årsak til at vi har 

sett en økning av antallet demokratier de siste årene. For hver gang en stat demokratiserer, 

og den staten har hatt mer enn 6055 1985-dollar BNP/innbygger, har staten lykkes med å 

konsolidere demokratiet. 

 Videre forsøkte jeg å presisere hvilke typer økonomisk utvikling som gir disse 

fredseffektene, og jeg innførte begrepet ”senindustriell fred”. Tanken er at økonomisk 

utvikling ikke har en tydelig fredseffekt før stater har passert et visst økonomisk nivå som 

jeg kaller det senindustrielle nivået. Det betyr at først når for eksempel levealderen begynner 

å bli høy i stater, når barnedødeligheten går ned til et minimum, når de fleste lærer å lese, når 

de fleste har biler og jordbruket blir utnyttet maskinmessig, vil det økonomiske nivået ha en 

klar og signifikant fredseffekt. De siste 50 årene har mange stater kommet opp på et nivå 

som kan kalles senindustrielt og jeg antar at slike stater sjeldent vil gå til krig mot hverandre 

(Egentlig antar jeg også at slike stater generelt er fredeligere, men det blir ikke testet i 

analysen.) Dette har årsak i at den nye økonomien gir samfunnsendringer økonomisk, 

kulturelt og demokratisk. Jeg har ikke maktet å gå særlig dypt inn hvilke mekanismer ved 

senindustrielt økonomisk nivå som gir økt grad av fred, men jeg har altså drøftet mulige 

demokratiske, økonomiske og kulturelle mekanismer. Først senere vil det kanskje stå klarere 
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for oss hvorfor dette gir økt grad av fred mellom slike stater. Jeg har i denne hovedoppgaven 

tegnet opp et riss av en rekke mulige forklaringer på denne sammenhengen.  

 Det er viktig å presisere at det ikke er et tydelig kutt mellom senindustrielle stater og 

andre stater. Senindustrielle økonomier har bare vært et navn jeg har valgt som betegnelse på 

stater som har kommet langt i økonomisk forstand. Stater kan da sies å ha nådd langt i en 

prosess mot moderne, fredelige samfunn. Jeg har delt økonomien i to dimensjoner, fysisk 

kapital og human kapital. Fysisk kapital gjelder den fysiske rikdommen for staten. Jeg sikter 

til at infrastrukturen er godt utbygd. Det sentrale i det begrepet er at det teknologiske nivået 

generelt i samfunnet er høyt. Her siktes det ikke bare til eliten, men landet som helhet. 

Human kapital sikter til befolkningens velferdsnivå. Mye human kapital betyr at folk har det 

godt og lever lenge. Jeg antok at den humane siden ved moderne økonomisk utvikling har 

større fredseffekt enn den fysiske, siden folk som har det godt, ikke ønsker krig. Det skaper 

slik en kulturendring som har som effekt at samfunnet blir mer fredelig mot andre stater. 

 Til slutt analyserte jeg disse hypotesene om at senindustrielle stater ikke kriger mot 

hverandre. Datasettet hadde en rekke mindre mangler, men jeg antar at manglene ikke var 

for alvorlige for min analyse, spesielt fordi de fleste manglene sannsynligvis ville gjøre det 

vanskeligere å få støtte til mine hypoteser. Analysen ga i meget stor grad bekreftelse på 

hovedhypotesene. 

 Jeg fant at senindustrielle stater kriger mye mindre med hverandre enn andre stater, 

og jo lenger statene har kommet i senindustriell utvikling, jo fredeligere er de mot hverandre. 

Det viste seg at det var høy human kapital som har størst positiv forklaringskraft på fred. Det 

betyr at velferd betyr mer enn teknologi for fred mellom senindustrielle stater.  

En begrensning i analysen var at jeg bare fokuserte på om stater som hadde kommet 

langt i denne utviklingen var fredeligere mot hverandre, og ikke om de var fredelig også mot 

fattigere stater. Men uansett fører analysen lett til en viktig mulig konklusjon: Jo flere stater 

som har høy velferd, jo større vil denne fredssonen bli. Dessuten fører økonomisk utvikling 

til at det blir flere demokratiske stater i verden, og demokratiske stater kriger ikke mot 

hverandre (det har i hvert fall aldri vært noen alvorlig krig mellom to demokratiske stater). 

Fredssonen kan dermed utvides ytterligere. 

 Hypotesen om at senindustriell økonomi er en bakenforliggende variabel til handel 

ble avkreftet, noe som ikke var overraskende, men det kan i hvert fall se ut til at 

senindustriell økonomi har større positiv forklaringskraft enn handel har. 

 Det har altså vært vanskelig å antyde årsaker til at økonomisk utvikling kan gi mer 

fred, og jeg har forsøkt å forklare dette ved å argumentere for at noe av det skyldes 
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kulturendringer, noe skyldes at demokratier blir konsolidert, og noe av det skyldes at stater 

satser mer på en type økonomisk vekst som ikke er like avhengig av territorium som før. Når 

jeg fant at velferdsutvikling ser ut til å ha større betydning enn teknologiutvikling, kan dette 

tyde på at den indirekte effekten fra økonomisk utviklingsnivå over befolkningens 

holdninger til fred er større enn den direkte effekten fra økonomisk utviklingsnivå på fred. 

Økonomisk velferdsutvikling ser altså muligens ut til å endre våre holdninger og levesett 

som gjør at velferdsstater sjeldent er i krig med hverandre. Dette er bare tentative slutninger 

fra analyseresultatene, men det bør kunne gi grunnlag for at andre forskere kan teste slike 

sammenhenger videre. 

 Til sammen gir de fire effektene på fred en helhetlig mulig forklaring på hvorfor 

moderne økonomier ikke kriger mot hverandre (direkte fra senindustriell økonomi, indirekte 

fra senindustriell økonomi over kultur og demokrati, og direkte fra handel). Det er fullt 

mulig at senindustrielle stater er fredeligere mot alle andre stater enn fattigere stater er, men 

det har jeg ikke analysert her. Hvis det er sant at det er økonomisk utvikling i verden over 

tid, gir denne analysen oss grunn til å være optimistisk vedrørende framtiden. Det vil da i så 

fall bety at flere og flere stater vil kunne komme opp på et økonomisk nivå som gjør dem 

fredeligere og fredeligere mot andre senindustrielle stater, og kanskje blir de også generelt 

fredeligere. 

 Flere forskere har drømt om at hele verden for alltid kan unngå alvorlige kriger 

mellom stater om 100 eller 200 år (Singer og Wildavsky 1993). Analysen min har ikke 

avkreftet en slik mulighet. 
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