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Abstrakt
Med denna underökning ville vi pröva en hypotes om att antalet proteser i ett givet land i Afrika påverkar antalet protester i angränsande länder, det vill säga en analys om geografisk närhet påverkar antalet protester i grannländerna mellan åren 1997 – 2015. Tidigare studier av
exempelvis Arabiska våren har nämnt internetanvändning som en tänkbar faktor vid spridningen av protester. För att ytterligare pröva uppkomsten av den typen av sociala fenomen
använde vi i första steget en metod som mäter en variabels påverkan på sina geografiska
grannar. Resultatet visade ett svagt stöd för att geografisk närhet påverkar antalet protester i
länder i Afrika under åren 2000 och 2006, men i efterföljande steg kunde vi inte hitta något
stöd för att våra övriga utvalda förklaringsvariabler (demokratisering, internetanvändning,
BNP, korruptionsindex samt populationsnivå) samverkade under dessa år. Detta antyder att
metoden i sig fortfarande kan vara användningsbar, men att vi helt enkelt inte valde ut rätt
samverkande variabler i vårt test.

Nyckelord: politisk geografi, geoda, protester, diffusion, Afrika
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1. Inledning
Under detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till varför vi valde att studera detta
ämne. Sedan kommer vi gå in på vårt valda problemområde där vi lyckades komma i kontakt
med en forskare vid namn Harvey Starr som prövade hypotesen om att spridningen av demokrati kan (och bör) förklaras med geografisk aspekt där angränsande länder påverkas genom
en positiv rumslig diffusion. Vi kommer vidare att presentera syftet med denna studie men
även våra frågeställningar som utgör grunden för vår uppsats. Under rubriken urval kommer
vi att beskriva ”varför Afrika?” men även kort lyfta upp Afrikas historia. Vidare kommer vi
lyfta upp relevansen av rumsliga analyser i statsvetenskap.

1.1. Bakgrund
I slutet av 2010 inträffade revolutioner i flera delar av Mellanöstern och delar av Afrika den så
kallade arabiska våren. Inledningen till de arabiska upproren tog sin början i Tunisien, i staden
Sidi Bouzid. Där den 26-årige tunisiern Mohamed Bouazizi, en fförtvivlad arbetslös akademiker, tände eld på sig själv i protest mot regimen en decemberdag 2010. Det som utlöste denna
händelse var att den tunisiska polisen konfiskerade Bouazizis grönsaksvagn med vilken han
försörjde sina föräldrar och yngre syskon, polisen menade att han saknade tillstånd för att sälja (SVT). ”Mohamed Bouazizis desperata handling ledde till våldsamma reaktioner bland
andra unga tunisier som förstod hans förtvivlan” (Hammergren 2011:7). Revolten växte fram
i omfattande fart och inget politiskt parti kunde ta åt sig äran att sätta igång processen till en
demokratisering, utan det verkade framförallt vara en produkt av de tunisiska ungdomarna.
Revolutionen i Tunisien kom först att spridas genom sociala medier, såsom Facebook, Twitter
och bloggar (Hammergren 2011:10).

Denna händelse studerades i en B-uppsats som skrevs av (Romina Garcia Galvez & Sara Niima) där undersökningen byggde på en komparation mellan sexton länder; Tunisien, Egypten,
Algeriet, Bahrain, Jemen, Libyen, Marocko, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Oman, Jordanien,
Kuwait, Somalia, Sudan och Djibouti. Syftet var dels att undersöka och jämföra om några av
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de förklaringsorsaker som påståtts vara orsakerna till uppkomsten av den arabiska våren verkligen var betydande. Där valdes därför att jämföra de ovan nämnda ländernas data inom områderna; fattigdom, korruption, arbetslöshet och internetanvändning för att se om det fanns
något samband mellan dessa och ländernas revolter/revolutioner. I slutändan kunde dock inga
signifikanta resultat påvisas och teorin saknade därmed statistiskt stöd. Intressant var dock att
även om media rapporterade om vikten av internetanvändningen för att mobilisera demonstrationerna kunde detta inte påvisas vetenskapligt. Samma resultat har bl.a. påvisats av Byun &
Hollander (Byun & Hollander 2015) där de undersökte dessutom ytterligare variabler så som
etnoreligiös homogenitet, medelåldern hos invånarna, inflation samt inkomstklyftor som inte
heller visade sig medge tillräckligt signifikanta resultat för att kunna anses kallas förklaringsfaktorer.

Om det ännu inte påvisats några signifikanta samband mellan tänkbara förklaringsfaktorer till
arabiska våren, antyder det en kunskapslucka. Varför inte utnyttja de verktyg som medges genom det statsvetenskapande område som benämns politisk geografi 1?

1.2. Problemområde
I förberedelsen inför denna uppsats kom vi tidigt i kontakt med en forskare vid namn Harvey
Starr (1991). Genom “Democratic Dominoes”, prövade han hypotesen om att spridningen av
demokrati kan (och bör) förklaras med en geografisk aspekt där angränsande länder påverkas
genom en positiv rumslig diffusion. Starr tar sig an en ansats lik epidemiologin och studerar
demokrati på ett sätt som liknas en “sjukdomsspridning” och finner därigenom statistiskt stöd
i tesen om att spridningen av ett statsskick har en rumslig aspekt. Även spridningen av demokratiska normer och praxis har studerats över tid och rum genom liknande perspektiv: uppoch nedgång av demokratiska normer har påvisats ha regionala, lokala samt globala orsaker.
Vetenskaparna menar på att studier av övergången till demokrati behöver ta hänsyn till relationen mellan stater, påverkan av yttre krafter, regionala snöbollseffekter och strukturella globala förhållanden (Ward, m.fl., 1997).

1

Politisk geografi är studiet av sambandet mellan makt och (geografiskt) rum.
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Ytterligare stöd för att tillföra en geografisk aspekt till en studie om protester kan hittas genom att sammanfoga Byun & Hollander (2015) samt Glasius & Pleyers (2013) där den förstnämnda menar att den arabiska våren inte kan förklaras med användningen av sociala medier
(med andra ord att det finns svagt stöd för att internetanvändning har en kraftfull effekt), och
de sistnämnda föreslår att spridningen av oro har en “nätverkseffekt” där gemensamma värderingar och praxis har påverkat uppkomsten av protester som fenomen. Samma resonemang
lyfts även av Mikael Sandberg (2008).

Tidigare forskning inom sociala rörelser i komparativ kontext har fokuserat på tre huvudspår:
varför (... rörelsen skapas); hur (... rörelsen ska nå sitt mål); samt vad (... rörelsen faktiskt
uppnår). Studier om varför fokuserar på vilka frågor som berör kollektivet och den gemensamma identitet som skapar förutsättningarna för mobilisering. Studierna om hur fokuserar på
organisatoriska frågor och de resurser som krävs för en förlängd kollektiv handling, så som
pengar, kommunikation och medlemskap, men även de strategier som utnyttjas med basis i
kontextuella förutsättningar. Avslutningsvis berör studier om vad sådant som relativ måluppfyllelse, påverkan på lagstiftning eller institutioner, samt hur värderingar och politiskt handlande förändrats genom kollektiva handlingar (Landman, 2008:162).

Vi vill alltså studera om uppkomsten av protester i länder påverkas av näranslutna grannar, för
att försöka fylla en kunskapslucka som lämnats i de artiklar som studerat arabiska våren och
liknande sociala revolutioner. Om strukturella idéer (som demokrati, etc.) kan spridas genom
en “viruseffekt” till närmsta fysiska granne kanske det även kan påvisas att sociala fenomen
kan spridas på samma sätt?

1.3. Syfte och hypotes
Med ovanstående sagt kan det vara lägligt att knyta samman säcken för läsare. Syftet med vår
uppsats är att undersöka om man kan använda modeller om rumsliga tekniker för att modellera en eventuell spridningseffekt av protester i Afrika utifrån geografisk närhet. Vårt tillskott
till tidigare forskning är alltså att pröva om en ny metod kan ge ytterligare förståelse vad gäller uppkomsten av protester. Utanför vetenskapande rum vill vi försöka bidra med att ytterli-
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gare lyfta fram vikten av att visa hänsyn till geografi, statsgränser och länder. Kvantitativa
modeller kan visa på hur beteenden och institutioner sprids över tid och rum, och vår studie är
förhoppningsvis till hjälp för att förstå hur sociala fenomen kan studeras matematiskt.

Vår frågeställning är som följer:
•

kan antalet protester i ett givet land (inom Afrika) och år påverka antalet protester hos
grannländer(na)?

Metoder för rumsliga förhållanden kan alltså användas för att besvara en fråga om antalet protester i land A har en påverkan (oavsett om den är positiv eller negativ) i grannländerna X, Y
och Z. Detta resultat behöver samtidigt kontrolleras för övriga tänkbara förklaringsfaktorer
(ex. ekonomiska förhållanden och invånarantal). För att besvara vår frågeställning behöver vi
(i) en metod som prövar en ansamling av höga eller låga värden, med rumslig påverkan; samt
(ii) variabler som kan vidare påvisa en påverkan i antalet protester, i de fall vi finner ansamlingar av rumslig autokorrelation2 (mer om detta under metod).

1.4. Urval
Den huvudsakliga anledningen till “varför Afrika?” är baserad på att datasetet genom ACLED3 var tillräckligt omfattande för att pröva spridningen av protester i generell mening. Vi
har alltså styrts av ett hälsosamt mått av pragmatism. Svagheten är förstås att även om vi utgår
från observerade protester så tar vi inte hänsyn till varför protesten uppstod (på ett annat sätt:
handlade den om en viss fråga? hur många var delaktiga? över hur lång tid pågick en och
samma protest?). Vår hypotes är därför generaliserad, och bör inte övertolkas. Märk väl att ett
land som vi har med i vår studie, Sydsudan, framtill 2012 var en del av Sudan och vi har där-

Läs: korrelation mellan två eller flera variabler (specifikt för vår studie, sådana som är geografiskt närliggande).

2

3

Armed Conflict Location & Event Data Project; en samling data bestående av datum, aktörer, typ av
våld, platser och dödsfall kopplade till alla rapporterade (mediebevakad) fall av politiskt våld och protester
i Afrika, Sydasien, sydöstra Asien, Mellanöstern, Europa och Latinamerika. Mer om detta under diskussionen om material.
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för, av självförklarande anledning, ingen data för det landet genom vare sig QoG4 eller ACLED för Sydsudan mellan 1997-2012.

1.5. Afrika – historia
Förekomsten av skriftliga källor för åtskillnaden mellan förhistoria och historia saknas för stora delar av kontinenten fram till idag. Även i väst hade man länge sett på Afrika söder om Sahara som ett territorium som saknar historia. Inte förrän under de senaste årtiondena som man
har fått ändra synsätt och erkänt att Afrikas folk lika väl som Europas och Asiens har en lång
och mångskiftande historia. Det finns många skriftkällor så som egyptiska, grekiska, romerska och arabiska som säger mycket om Nordafrika och Västafrika. Under Islamiska inflytande
har många afrikanska människor åstadkommit litterära minnesmärken på sitt egna språk men i
arabisk skrift (ne.se).

Europeiska källor började i slutet på 1400- talet att ge glimtar av kunskap om folk men även
om förhållandena längs kusterna men materialet man hade då var inte tillräckligt för en sammanhängande historia. Man började trots det utveckla historieforskningen om Afrika som
hade ett viktigt samspel med en rad andra vetenskaper, där arkeologin gav många viktiga bidrag om en lång tid (ne.se). En allmän föreställning i västvärlden är att Afrika är en fattig och
underutvecklad kontinent som är i ständigt behov av hjälp och bistånd. Att Afrika beskrivs
som underutvecklad brukar förklaras som en konsekvens av de europeiska kolonialmakter
som historiskt tog politisk styrning över nästintill hela Afrika. Den koloniala historien av afrikanska stater, samhällen och befolkning har bland annat präglats av en rashierarki där den systematiserade slavhandeln bestod av mörkhyade afrikanska slavar längst ner och ljushyade européer högt upp i hierarkin (kellecioglu, 2010:17f). Även efter avkolonialiseringen och under
1900-talet fortsatte den svarta underordningen som uppkom under kolonialtiden att prägla Afrika. En av orsakerna till den bakåtsträvande utvecklingen i Afrika är dels på grund av den
ständiga undermineringen av afrikanska intelligens men även inställningen till att den afrikanska befolkningen behöver européernas utvecklade tankesätt (Davidsson, 1994:38).
Quality of Government är ett institut vid Göteborgs universitet som fokuserar på forskning som behandlar trovärdiga, pålitliga, opartiska, icke-korrupta och kompetenta politiska institutioner. Knäckfrågan är
hur ”högkvalitativa politiska institutioner” kan skapas och uppehållas.

4
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Den stora demokratiseringsvågen började i Afrika på 1900-talet i det lilla västafrikanska landet Benin. En kort period efter Berlinmurens fall bildades en nationell konferens för att diskutera landets svårigheter. Kort därefter förklarade sig konferensen suverän det vill säga landets
högsta beslutande organ. Benin blev således det första afrikanska land där civilbefolkningen
lyckades störta en militärregim och avsätta en sittande president i ett val (Veen, Roel van der,
2011:97f).

År 1997 hade ännu en militärkupp startat vilket var den sjätte sedan Benins självständighet.
Man trodde att denna kupp liknade tidigare kupperna fram tills 1974 när den militära ledaren
för kuppen Kérékou deklarerade att maktövertagandet skulle betraktas som en marxistisk revolution. De antikoloniala och antiafrikanska stämningarna som rådde i landet gjorde att man
valde västvärldens ideologiska motståndare. Landets internationella ställning förändrads inte
av omorienteringen. Frankrike fortsatte då att vara den forna kolonins beskyddare, oavsett
vem som var vid makten (ibid:97f).

Revolutionen fick avgörande ekonomiska konsekvenser och situationen blev ohållbar tillslut
även för Frankrike som hade fortsatt ge regimen finansiellt stöd. Under 1980-talet kunde regeringen i Benin inte betala ut några löner till de statsanställda (ibid:97ff). Utgifter räckte ut till
år 1988 vilket gjorde att regeringen desperat försökte få in pengar därigenom planerat importera och gräva ner giftiga avfall från utlandet, till det valde militären historiska huvudstaden
Abomey som soptipp. Regeringen inledde även förhandlingar med världsbanken och IMF om
finansiellt stöd. Villkoret var att man gick på en radikal omstrukturering av ekonomin (ibid:
99). Den 25 februari 1990 förklarade sig konferensen självständig och suverän och ett nytt val
till parlament och presidentämbetet ägde rum år 1991 (ibid:100).

1.6. Relevansen av rumsliga analyser i statsvetenskap
Vi menar att denna uppsats bör ses som ett viktigt bidrag till metodologisk praxis inom statsvetenskapande. I relation till vårt valda uppsatsämne så vill vi (kort förklarat) bidra med en
metod som inte vanligtvis omhuldas i statsvetenskapande korridorer: spatiala analyser av so-
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ciala fenomen. Det viktigaste bidrag vi vill lämna är att försöka påvisa möjligheterna i att använda metoder för att modellera rumslig påverkan inom statsvetenskap. I Popperiansk mening
vill vi (genom vårt vetenskapande) bidra med en (principiellt) falsifierbar kunskap och vidare
kritisera hållna teorier i så stor utsträckning som möjligt5.

!5 Se ex. Popper (2002) [1959]. Vi delar Poppers syn (så som vi förstår den) på att vi inte kan skilja tidigare
praktisk erfarenhet från tidigare teoretisk erfarenhet på ett sätt som är önskvärt vid en klassisk uppdelning
mellan induktion och deduktion. Vi är en kombination av de båda och vad vi därför kan tillföra är att göra
vårt bästa för att motbevisa en hållen ståndpunkt (väldigt reduktivt uttryckt).
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2. Tidigare forskning och teori

Under detta kapitel kommer vi att presentera de valda teorierna men även vår tidigare forskning där vi kommer att beskriva djupare ”om protester” som skrevs av Adrienne Sörbom som
i sin tur ansluter sin diskussion om protester till termen individualisering. Sedan kommer vi
att lyfta upp Rogers analys om geografisk påverkan och diffusion där han menar att vi bör
analysera fenomenet genom fyra huvudsakliga element: (i) innovationen; (ii) Kommunikationen (iii) genom ett socialt system; samt (iv) över tid. Vidare kommer vi att gå in på beskrivningen om regressionsvariabler.

Diffusion av innovationer är en teori som beskriver processen genom vilken en innovation
kommuniceras, över tid, bland individer inom ett socialt system (Rogers, 1962:19f). Teorin
kan alltså användas för att studera hur nya idéer, produkter och samhällelig praxis sprids och
accept-eras bland befolkningen. Förklaringsfaktorn (varför) kan ddärmed anses saknas, men
teorin saknar inte helt användningsområde då den kan ge en god fingervisning i om (eller hur)
en idé sprids på basis av gemensamma faktorer hos individerna.

Hur demokratiseringen har visat uppmärksamhet för nationala faktorer är vad som Denk och
Silander skriver om i sin artikel ”att studera demokratisering” där de menar att omständigheterna inom ett samhälle är avgörande om ett samhälle styrs demokratiskt eller inte. Vidare tar
de upp två omständigheter som förklarar demokratiseringen där den ena handlar om uppdelningen mellan forskning och komparativ politik där länder har undersökts som stängda system
som inte hade en öppen gräns för påverkan utifrån för att de internationella faktorerna inte
varit medvetna om att studier om demokratiseringen har endast utförts inom komparativ politik. Att internationella faktorer syftar bara på förhållanden utanför och relationer mellan samhällen är vad som beskrivs som den andra omständigheten (Denk & Silander 2007:66f).
Denk och Silander menar att det finns tre olika faktorer inom demokratiseringen som är diffusion, internationella strukturer och demokratifrämjande handlingar. Inom diffusion pratar man
om en demokratidiffusion som innebär handlingar som fördelar idéer om demokrati eller demokratisering mellan samhällen dvs. att länder kan inspireras av andra länders demokratiska
styrelseformer på så sätt att det landet som har demokratiska styrelseformer kan visa de andra
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länderna att även de kan ändra sin styrelse former. Man pratar även om en annan faktor inom
diffusion som kallas för diffusionsagenter som förklarar att idéer kan även spridas av aktörer
och inte bara genom omständigheter. Alltså att det finns viktiga aktörer för diffusion där förmedlarna tolkar tankar och idéer till sammanhang för att sedan översätta de till ett annat och
förmedla dem till andra länder som gör att de blir viktiga medlare (Denk & Silander 2007:
67ff).
Vidare menar Denk och Silander att det finns förväntningar om att relationer mellan länder
har betydelse för om länderna kan demokratiseras eller inte vilket kallas för internationella
strukturer där det finns typer av relationer som gynnar demokratiseringen och andra motverkar demokratisering och gör det svårt. Författarna hävdar att det finns tre kännetecken hos
relationer mellan länderna som har en betydelse för demokratisering, dessa är beroende mellan länder som visar att det finns en ömsesidigt beroende mellan länderna som skapas av de
utvecklade länderna dvs. politiska och ekonomiska relationer mellan länderna. Integration
som handlar om en ökad integration mellan länderna speciellt med de rika länderna gynnar
både den politiska och den ekonomiska utvecklingen. och närhet mellan länderna, där hävdar
närhets hypotes att fysisk närhet till demokratiska stater gynnar demokratisering dvs. att den
främjar samarbete och diffusion mellan stater vilket kan göra att de icke- demokratiska länderna kan bli demokratiska om de främjas av de demokratiska länderna (Denk & Silander
2007: 73ff).
Den tredje och sista faktorn genom demokratiseringen är demokratifrämjande handlingar som
beskriver att när handlingar genomförs med syfte att demokratisera i andra länder som utförs
av aktörer som använder olika metoder är för att aktörerna ska uppnå sitt syfte sådana aktörer
kallas för hegemoniska aktörer. Här pratar man då om vad som kallas för to-down som ger
möjlighet till att handlingar kan riktas mot de politiska eliterna och om bottom-up där handlingar riktas mot medborgarna, syftet är då att oavsett vilken grupp man riktar sig till, är att
påverka grupperna att stödja demokratisering (Denk & Silander 2007: 75).
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2.1. Democratic Dominoes
Harvey Starr (1991) har i sin artikel Democratic Dominoes fortsatt på denna tanke och fokuserar därför på följande fråga: kan spridningen av demokrati påvisas med externa faktorer
(kontextu-ella). Studien undersöker spatiala förhållanden mellan länder (eg. geografiska eller
“samarbets-möjligheter” - i sin tur baserat på teorier om länkning och interdependens). Han
hittar signifikant stöd för att det existerar en spridningseffekt av graden av frihet mellan länder som har gemensamma förhållanden mellan varandra. Modellen är därför intressant att använda för att analysera vårt fall.

2.2. Om protester
Adrienne Sörbom ansluter sin diskussion om protester till termen individualisering, den enskilda människans ökande möjlighet och vilja att definiera och kontrollera sin egen livshistoria (Sörbom 2010:148). Sörbom menar att individualiseringsprocessen innebär att människor
vill vara aktörer eller aktiva politiska subjekt, där den egna handlingen är vad som räknas.
Dessa handlingar kan vidare delas in i tre grupper: (i) individuellt genomförda (men med kollektiv orientering), eller sådant som vi gör tillvardags med tanken att det även spelar roll för
andra vad en enskild gör (ex. släcka lampor när man lämnar ett rum, handla närproducerat,
åka kollektivtrafik); (ii) samtalsorienterande, definierat som “deltagande i samtalskonstellationer vilkas syfte är att påverka olika verksamheters innehåll och framtida utformning” (ex.
medborgarråd, pensionärsråd, ungdomsråd, skolstyrelser); samt (iii) direkt-påverkande, där
individer agerar politiskt utan ombud och här ingår protester som sker i det offentliga, skilda
från de aktiviteter som man utför i sitt privatliv (ex att ringa politiker och tjänstemän, delta i
demonstrationer, blockera trafik). Sammanfattningsvis berör det handlingar “genom vilka den
enskilda människan sätter sig själv som agerande subjekt, till skillnad från exempelvis partimedlemskap” (ibid., s.148f).
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2.3. Om geografisk påverkan och diﬀusion
Rogers hävdar, i sin grundläggande genomgång av diffusion (med fokus på teknologiska sådana), att vi bör analysera fenomenet genom fyra huvudsakliga element: (i) innovationen; (ii)
Kommunikationen av densamma mellan en individ till en annan; (iii) genom ett socialt system;
samt (iv) över tid (Rogers 1962: 12). Innovationen begrips i det här fallet som en idé som uppfattas som ny hos individen - det är här inte sagt att idén är ny i objektiv mening, snarare är
det uppfattningen hos individen som styr reaktionen. Inom begreppet ryms flera termer såsom
sociala rörelser, klädstil, stålyxan, m.m. och kan vidare göras än mer restriktiv genom adjektiv
som “teknisk”, “organisatorisk” osv.(ibid 13).

För det andra är diffusion en process genom vilken en innovation sprids och dess essens består av mänsklig interaktion där en person kommunicerar en ny idé till en annan person; ur
detta härleds att “det sociala förhållandena mellan A och B har mycket att säga om under vilka
förutsättningar A kommer att meddela B om innovationen, och resultatet av
meddelandet” (ibid 13f). Termen socialt system definieras som “en population av individer
som är funktionellt skilda och engagerade i ett kollektivt problemlösarbeteende” (ibid 14).
Där medlemmarna är individer som kan representera ex. informella grupper, intresseorganisationer eller skolor; det sociala systemet består dock av en enhetlig grupp (ex. bönderna i ett
land, fysikerna i ett samhälle), men alla dess medlemmar kan skiljas från varandra. Samtidigt
är utgångspunkten att de, tillsammans, samarbetar åtminstone så till vida att de har ett gemensamt problem att lösa (ibid 14ff).

För vår studies hållbarhet vill vi mena att vi försöker fånga en diffusion av protester mellan
länder. Protesterna består av invånare som agerar inom ett socialt system, de kommunicerar
sin idé ömsesidigt och de samarbetar mot ett gemensamt mål. På den nivå vi har valt att studera fenomenet har vi dock inte tagit hänsyn till vilket mål, men enligt vår definition av protester
antar vi att individerna agerar politiskt och utan ombud.

En typ av diffusion av demokrati beskrevs av Huntington (Huntington 1997) som menade att
en viktig orsak av demokratiseringen i ett land kan vara orsaken till demokratisering i ett annat land, och viktiga politiska händelser färdas nästintill omedelbart till övriga världen. Tan-
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kespåret resulterar i en snöbollseffekt (eller som Starr (1991) benämnde den: en dominoeffekt).
Medan Huntingtons snöbollseffekt begränsades i tanken om hur en viss händelse upprepades i
fler och fler länder över tid, så prövar Starr den tanken genom att anlägga en rumslig påverkan
genom grannar och finner stöd för även denna teori.

Ward m.fl. (1997) utnyttjar metoden för att pröva om demokratiska normer och praxis sprids
över tid och rum mellan åren 1946-1995, och når en slutsats om att såväl upp- och nedgång av
demokratiska normer har regional, lokal samt globala orsaker. Det forskarlaget menar medges
genom en rumslig metod är hur övergång från ett stadie till ett annat (ex från auktoritär regim
till demokrati) är en fråga som inte enbart löses genom hänsyn till interna förhållanden av förändring, utan även bör ta hänsyn till relationer mellan stater, regionala snöbollseffekter, m.m.
Leeson & Dean prövar Starrs teori ytterligare, men menar att även om dominoeffekten finns
så är “smittoeffekten” endast 11 % av själva förändringen i grannlandets demokrati (Leeson &
Dean 2009).

2.4. Om regressionsvariabler
Vi kommer att utnyttja demokratiindex (Polity/Freedom House), korruptionsperceptionsindex,
BNP6, internetanvändning och befolkningsmängd för att kunna genomföra rimliga regressionsmodeller. Rimligheten i att pröva BNP återfinns exempelvis igen hos Ward m.fl. det kan
anses återspegla en ökande medelklass, utbildningsnivå, urbanisering och ökad ekonomi, vilket i sin tur kan generera en mer välutbildad, politiskt aktiv medelklass som kan komma att
kräva “politisk eller demokratisk upprättelse” (Ward, m.fl. 1997).

Demokratiindex är en rimlig variabel eftersom den indikerar graden av demokratisering i ett
givet land och därmed kan det antas att ett högre värde har fler demokratiskt aktiva medborgare. Internetanvändning och korruptionsperceptionsindex kan motiveras genom Byun & Hollander som menar att intensiteten av den arabiska våren förklarades, av flertalet bedömare,
genom en ökad spridning och användning av sociala medier bland regionens befolkning och
att en praktisk (eller uppfattad) korruption kunde medverka till social oro och leda till ansamLäs: bruttonationalprodukt, det sammanlagda värdet av varor och tjänster som producerats i ett land för
marknaden och oﬀentliga sektorn under ett år. Används vanligen som ett jämförande mått på länders utvecklingsgrad (ju högre desto bättre).

6
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ling av protester (Byun & Hollander 2015). Studien finner dock endast visst stöd för tesen om
korruption, men avfärdar helt en påverkan av internetanvändning och sociala medier. De
medger dock att studien saknar en bredd som mer tar hänsyn till regionala variationer (och för
vårt syfte vill vi pröva hur regionala faktorer påverkar geografiskt närliggande regionala faktorer), och därför är variabeln fortfarande intressant.
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3. Metod och material
En tidsserieanalys är ett rimligt verktyg för vår studie. Tidsserier är intressanta eftersom de
tillåter att man analyserar data ur ett longitudinellt perspektiv, det vill säga hur ett fenomen
eller en variabel utvecklas över tid - mer specifikt för vår studie kan vi studera hur tidsserier
på olika sätt samvarierar över tid (Sjödin, 2009: 149f).

Spatial (även benämnt rumslig) data är, logiskt nog, data med en geografisk dimension
(Svensson Henning, 2009: 229). Spatial data kan omfatta ex. naturgeografiska regioner, kulturella regioner, funktionella regioner och stadsregioner (Svensson Henning, 2009: 230). Tanken är här att analysera gränsernas påverkan mellan regioner i Afrika som har haft närliggande (i tid) protester. Metoden kommer bestå av antingen regressionsanalys av en eller fler oberoende variabler eller en metod specifikt utvecklad för spatial dependens (Franzese & Hays
2008). Statistiska metoder som används för att analysera geografisk data kan kallas för rumsliga tekniker.

Historiskt förknippas dess användning av framförallt inom geografi, där kvantitativa metoder
var speciellt populära under 1960- och 70-talen. I dagsläget sker dock den främsta utvecklingen av rumsliga tekniker inte inom den traditionella geografin, utan snarare inom spatial statistik (spatial statistics), ekonometrin (spatial econometrics) samt inom GIS (geografiska informationssystem) (Svensson Henning, 2009: 229f).

Forskare i området skiljer begreppen rumsliga och regionala data. Där den regionala datanivån ofta innebär att man delat in stater i mindre statistiska enheter, är den rumsliga datan inte
nödvändigtvis på subnationell nivå. Vilken typ av områden eller regioner som är intressanta
och relevanta för studier beror förstås på studiens teoretiska bakgrund - regionerna dock i fyra
typer: naturgeografiska-, kulturella-, funktionella- och stadsregioner (ibid: 230).

Rumsliga beroenden är ett fenomen som ofta förekommer i spatiala data och innebär att nivån
på en variabel i en region påverkas av förhållanden i närliggande regioner. Förekomsten av
rumsliga beroenden kan i huvudsak härledas till två förhållanden: mätfel (ex. felspecificering
av rumsliga enheter) och verklig förekomst av rumslig interaktion. Anselin hävdar att rumsli-

!16

ga data utmärks av beroenden och heterogenitet; rumsliga beroenden kan utforskas med hjälp
av spatial autokorrelation (ibid: 248f).

I de fall data finns på ordinalskala7 kan vi använda Moran’s I. Det är ett korrelationsmått som
påminner om den sedvanliga produktmomentkorrelationen 8 (Pearsons). Moran’s I är dock anpassat till rumsliga data och mäter nivån av rumslig klustring9 hos en variabel - värden säger
alltså något om huruvida värden av samma storlek verkar ligga geografiskt samlade (i ex. regioner). Ju närmare -1 eller 1, desto starkare är det rumsliga mönstret; en positiv spatial autokorrelation markerar en klustring av liknande värden och en negativ autokorrelation bör
tolkas som att låga värden tenderar att angränsa till höga värden. Ett värde som närmar sig 0
antyder att det inte finns några tydliga rumsliga korrelationsmönster (ibid: 249).

Av ytterligare värde är att nämna närhet och avståndsvikter. För att göra beräkningar på rumsliga data måste vi förstås ha ett mått på hur nära regioner ligger varandra - utan en sådan faktor kan vi ju omöjligen beräkna hur eller om värden tenderar sig att klustra sig i rummet. Till
att börja med bör vi skilja mellan (i) diskret närhet via någon typ av anslutningsmått (närhet
är här översatt från engelskans spatial contiguity, som annars betyder omedelbar rumslig närhet eller nära grannskap), där ett exempel hade varit Småland och Skåne; samt (ii) diskret
närhet med ett antal grannar emellan, där Skåne och Östergötland har ett landskap som skiljer dem åt (Småland) och enligt denna princip är de grannar av högre ordning än Småland och
Skåne. Vidare kan diskreta närhetsmått även beräknas genom närhet som (a) delande av minst
en gemensam punkt (Queen’s contiguity) eller (b) gemensamt delad gräns med minimikrav att
den ska vara >0 i längd (Rook’s contiguity) (ibid:251ff).

För vår studies skull använder vi en avståndsviktning enligt Queen’s case. Detta motiveras
vidare under teoridiskussionen, specifikt vad gäller spridningen av demokrati mellan länder
som delar en gemensam gräns, men kommer här kort att behandlas. När Queen’s case används
tar vi hänsyn till alla utritade gränser i kartbilden vi utgår ifrån för vår analys. Beakta följande
figurer:

7

Läs: data som går att ordna, men som inte nödvändigtvis kan placeras i en numerisk skala.

8

Läs: sambandet mellan två variabler.

9

Läs: klunga, grupp; anhopning av värden.
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Figurerna ovan visar på hur viktning enligt Queen-modellen tar hänsyn till samtliga geografiska grannar, medan Rook-modellen endast tar hänsyn till de som delar en gräns som är >0.
Det vill säga som tidigare nämnts närhetsmått som även beräknas genom närhet som (a) delande av minst en gemensam punkt (Queen’s contiguity) eller (b) gemensamt delad gräns med
minimikrav att den ska vara >0 i längd (Rook’s contiguity) (se även referatet ett par stycken
upp). Eftersom vi vill modellera en spridning mellan länder som delar gräns (oavsett hur
lång), så är det rimligt att fatta beslutet om att göra en viktning enligt Queen-modellen.

Vi kommer att använda GeoDa10 och efter att ha genomfört den nämnda viktmodellen får vi
följande histogram över Afrika:

En programvara utvecklad vid Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign,
under översikt från Luc Anselin. Utvecklingen bedrivs numera genom GeoDa Center for Geospatial Analysis and Computation vid Arizona State University.

10
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Observation betyder i detta sammanhang land och enligt ovan figur visas exempelvis hur ett
land (Madagaskar) saknar en granne (eftersom landet är en ö) och hur ett land (Kongo [Kinshasa]) har 9 grannar.

Så, hur kommer detta användas i praktiken? Efter att ha genomfört ovanstående steg är det
nästkommande att kontrollera en eventuell spatial autokorrelation (genom Moran’s I). Här
kontrollerar vi även signifikansen av värdet som uppkommer. I de fall där värdet är signifikant
(åtminstone på .05-nivån) är det dags att fundera på om vårt beroende variabel (antal protester) samvarierar med någon eller några av våra oberoende variabler (se diskussionen under
urval och material) genom en OLS-regression. Kortfattat innebär det att vi kontrollerar om
våra oberoende variabler påverkar vårt beroende variabel, och i så fall i vilken mån. OLSregressionen i GeoDa ger oss samtidigt fyra viktiga mått på gångbarheten i vår modell: (i) R^2värde, som anger procentuellt hur många av fallen som påverkas av de oberoende variablerna;
(ii) signifikansen för modellen; (iii) Akaike-, samt (iv) Schwarzkriterierna, som tillsammans
ger oss en fingervisning i hur välpassande (engelska: goodness of fit) modellen är i termer av
spatial regression (ett lägre värde är bättre, men säger i sig inget om hur passande modellen är
i objektiv mening och ska endast användas för att jämföra två eller flera modeller).

OLS-regressionen avslutas med att genomföra två ytterligare tester: Lagrange Multiplier
(LM) och Robust LM. LM-testet prövar signifikansen i huruvida den spatiala dependensen bör
prövas som laggad- eller errormodell. Kortfattat möjliggör dessa två regressionsmodeller en
ytterligare möjlighet för att pröva en rumslig påverkan, men enligt praxis som formulerats genom Anselin bör de endast användas när ett eller två LM-test är signifikanta (åtminstone på .
05-nivån); om båda LM-testen är signifikanta bör vi välja det test som Robust LM bedömer
som signifikant - om både laggad- och errormodellen fortfarande behåller signifikans bör vi
välja den modell som har högst värde enligt Robust LM (Stieve 2012 samt Anselin 2005:
198).
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3.1. Materialdiskussion
ACLED, eller Armed Conflict Location and Event Data Project, är ett dataset som drivs genom en oberoende NGO i USA (Raleigh, Clionadh, m.fl. 2010). Grund idén är att bistå med
en sammanställning av datum och platser för samtliga rapporterade (av media, forskningsrapporter eller humanitära organisationer) tillfällen av politiskt våld eller protester över 60 länder
i Afrika och Asien. Avgränsningen om politiskt våld eller protester omfattar händelser som
kan anknytas till inbördeskrig och instabilitet, offentliga protester och regimskiftningar. Projektet innehåller, i dagsläget, data mellan åren 1997-2015 för Afrika och data i realtid för södra och sydöstra Asien.

För uppsatsens skull avgränsar vi datasetet till händelser som kodats specifikt som protester;
två avhängiga kodningar finns och de är uppror samt våld mot civila. Protester definieras i
ACLED som “icke-våldsamma spontana grupperingar” - i de fall deltagarna blir våldsamma
kodas händelsen som uppror, och i de fall där våld används mot deltagarna anses fallet vara
våld mot civila (ACLED Codebook 2016).

Vårt urval har därför begränsat uppsättningen observationer från 65.535st (antal observationer) till 19.370st (antal observationer kodade som protester). Vidare har vi valt att aggregera
antalet protester för ett och samma land, år för år. Med andra ord består uppsatsens dataset av
19 variabler (en variabel för varje år), där varje land i Afrika är ett fall och variabelns värde
vid en given punkt i matrisen är antalet observerade protester under året. Anledningen till varför vi har aggregerat antalet protester över tid och rum på landnivå är för att få en bättre kompatibilitet med QoG’s dataset, i de fall vi kan behöva göra ytterligare regressioner.

QoG, eller Quality of Government, är samlingsnamnet för det oberoende forskningsinstitutet
tillhörande Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet (Teorell, Jan, m.fl.
2016). Institutets huvudsakliga syfte är att “bedriva och främja forskning om korruption”,
men har på senare år utökat verksamheten till att även inkludera informationsspridning och
utbildning. Som ett led av detta publiceras årligen ett dataset (QoG Standard) bestående av
ungefär 2500 variabler från över 100 datakällor. Eftersom detta dataset innehåller tidsserier
för 194 länder, däribland de 49 länder vi fokuserar på utifrån ACLED, och samtidigt samlar
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variabler som är av intresse för en eventuell regressionsanalys så var vi även här pragmatiska.
Vi har avgränsat QoG till att endast inkludera de 49 länder vi har data över genom ACLED,
samt de år som är aktuella (1997-2015). Därefter har vi identifierat fem variabler som har
prövats teoretiskt och kan tänkas påverka uppkomsten av protester (eller oro) 11:

• fh_polity2 - En samlingsvariabel som indikierar demokratisering; värdena varierar
mellan 0-10 och består av medelvärden av både Freedom House och Polity.
• ti_cpi - En variabel som mäter uppfattningen av korruption i offentlig sektor; värdena varierar mellan 10 och 0, men är behäftade med vissa tolkningsbekymmer
tack vare att både metod och urval kan förändras mellan årtal.
• une_gdpc - En variabel som samlar BNP per capita i dollar.
• wdi_internetuse - En variabel som visar internetanvändare per 100 invånare de
senaste 12 månaderna; internetåtkomsten kan räknas genom datorer, mobiltelefoner, tv-spel, digital-TV m.m.
• wdi_pop - Här samlas invånarantalet i en midårsuppskattning, oavsett eventuella
uppehållstillstånd, men räknar inte de som väntar på asyl och därför fortfarande
räknas till invånarantalet i ursprungslandet.

Till sist utnyttjar vi en uppsättning polygonkartor hämtade från Humanitarian Information
Unit (HIU), som är myndighet under USAs regering. Kartbilden för Afrika är baserad på Large Scale International Boundaries (LSIB) över Afrika och Amerika, ännu en gång avgränsad
för att endast bestå av de 49 länder12 vi har genom ACLED. I de fall vi presenterar kartbilder
bör det nämnas att Västra Sahara saknas; det ingår inte i analysen tack vare att det saknas data
i både ACLED och QoG, tack vare att landet inte ännu erkänts av världssamfundet.

11

Mer om resonemanget hittas under teoridiskussionen.

För att inte helt kapa läsbarheten bifogar vi här en lista över samtliga länder som omfattas av vår analys:
Algeriet, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mali, Marocko, Mauretanien, Moçambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sydafrika, Sydsudan, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Tunisien, Uganda, Zambia
och Zimbabwe.

12
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4. Analys och resultat
Nedan kommer vi presentera vårt undersökningsresultat där endast två årtal visade signifikans
i analysen vilka var åren 2000 samt 2006. Vi kommer först att visa hela analysen utifrån Moran’s I, sedan kommer vi att ta upp analysen för år 2000 och därefter detsamma för år 2006.

4.1. Moran’s I
År

Moran’s I

p-värde

År

Moran’s I

p-värde

1997

.17

.292

2007

.029

.237

1998

-.045

.469

2008

-.005

.317

1999

-.035

.492

2009

-.036

.458

2000

-.183

.013*

2010

-.094

.153

2001

-.056

.248

2011

.02

.249

2002

-.075

.177

2012

-.013

.394

2003

-.082

.174

2013

.02

.174

2004

-.064

.366

2014

-.028

.474

2005

-.093

.207

2015

-.077

.282

2006

.185

.022*

De enda två årtal som visar signifikans i analysen är åren 2000 samt 2006. För läsaren som
minns metod genomgången så innebär samtidigt ett autokorrelationsvärde om -.183 (för år
2000) och .185 (för år 2006) att dessa modeller inte klustrar sig i någon extrem bemärkelse.
Året 2000 klustrar sig dock lägre värden, medan de år 2006 finns kluster med högre värden.
Vår hypotes är i detta läge, i princip, falsifierad men för att vara öppen mot resultatet bör vi
även studera dessa år närmare genom en regressionsanalys.
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4.2.

Fallet 2000

(t.v.) En signifikanskarta, där grön färg indikerar signifikans (åtminstone .05-nivån) och ju mörkare färg desto högre signifikans. (t.h.) Signifikanta klustringar; röd färg (high-high) innebär högt antal protester, med grannar som har ett högt antal
protester; ljusröd (high-low) innebär högt antal protester, med grannar som har lågt antal protester; blå färg (low-low) innebär lågt antal protester, med grannar som har lågt antal; ljusblå (low-high) innebär lågt antal protester, med grannar som
har högt antal protester.

Koeffecienter

OLS

Demokratisering

.29

Internetanvändning

3.08

GDP per capita

-0.000760727

Korruptionsindex

0.0824511

Population

6.00483e-08

R^2

.245

F-statistic

2.80552*

Akaike info criterion

349.695

Schwarz orientation

361.046

Lagrange Multiplier (Lag)

2.0335 (.154 signifikans)

Lagrange Multiplier (Error)

1.0049 (.316 signifikans)
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Testet är i sig statistiskt signifikant på .05-nivån (se F-statistic), men testet ger inget statistiskt
stöd för någon av de variabler vi har prövat. Ett R^2-värde på .245 kan tolkas som att variansen mellan antalet protester i ca 25 % av länderna kan förklaras genom modellen, något som
inte är särskilt upplyftande. Den enda variabel som närmar sig signifikans är internetanvändning men har ändå ett signifikansvärde om .095, något som på det hela taget innebär att
regressionen inte har någon rimlig förklaring bland de utvalda variablerna. Märk väl att testet
även prövar sannolikheten för att variablerna även påverkar genom spatial dependens, men
vare sig en Lag-, eller Error-modell behöver prövas tack vare låg sannolikhet i testet (Lagrange Multiplier). Kort sagt har vår hypotes endast ett sista chans, och det kommer genom en
vidare analys av år 2006.
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4.3. Fallet 2006

Koeffecienter

OLS

Demokratisering

.079

Internetanvändning

.086

GDP per capita

-0.000130992

Korruptionsindex

-0.191882

Population

4.41727e-08

R^2

.108

F-statistic

1.04677 (.403 signifikans)

Akaike info criterion

379.462

Schwarz orientation

390.813

Lagrange Multiplier (Lag)

3.9203 (.048 signifikans)

Lagrange Multiplier (Error)

3.2996 (.693 signifikans)

Intressant nog avviker regressionsanalysen för detta år (i jämförelse med 2000) genom att
testet helt saknar signifikans för att vara föremål för diskussion. Vidare når vi endast ett R^2värde om ca 11 % förklaringskraft, ett ännu sämre resultat än föregående regression. Även om
LM (Lag) visar signifikans bör vi inte gå vidare, eftersom vår regression saknar detsamma.
Med andra ord vill vi mena att det är orimligt att anta att testet för år 2000 bör hålla någon
vikt, och vi bör härmed inse att vi gjort vad vi kunnat för att falsifiera vår hypotes - ett äventyr
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som lyckades. Antalet protester påverkas alltså inte av geografisk närhet; de år som gav oss
spatial autokorrelation bör förklaras med helt andra variabler än övriga. En ytterligare avvikelse är dock i mönstret av klustringar där det för år 2000 var mer isolerade ”öar” med länder
där det observerats många eller få protester i jämförelse med grannarna så har vi här något en
mer intressant gruppering av anslutna grannar, och det var dessutom länder med ett högt antal
protester som var direkt anslutna till länder med lågt antal protester (i jämförelse med grannar
som har ett högt antal). Det antyder, även om regressionen inte visade något ytterligare, att
hypotesen är falsifierad.
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5.

Slutdiskussion

Som vi redan har nämnt under inledningen av denna vår uppsats att vi inspirerades av en tidigare B-uppsats som dels syftade på att undersöka och jämföra om några av de förklaringsorsaker som påståtts vara orsakerna till uppkomsten av den arabiska våren verkligen var betydande. Där valde man att jämföra alla 16 länders data som var involverade under arabiska våren inom områdena; fattigdom, korruption, arbetslöshet och internetanvändning för att se om
det fanns något samband mellan dessa och ländernas revolter/revolutioner. I slutändan kunde
dock inga signifikanta resultat påvisas och teorin saknade därmed statistiskt stöd. Intressant
var dock att även om media rapporterade om vikten av internetanvändningen för att mobilisera demonstrationerna kunde detta inte påvisas vetenskapligt.
Hade man kanske istället valt andra faktorer att testa skulle dessa möjligen haft stöd och visat
sig vara av betydelse. Trots allt har det presenteras flera förklaringsorsaker i exempelvis
massmedia, där de för det mesta handlat om politiska och sociala problem. Den arabiska våren har varit en politisk revolution i de länder som hade större revolter, där landets demonstranter bidrog till en förändring av de dominerande politiska institutionerna. Medborgarna i
dessa samhällen krävde att bli befriade från de auktoritära regimerna där i de flesta fallen
hade styrt länderna i flera år. Några av de länder som lyckades trots allt att störta ledarna var
en del av Afrika så som Tunisien, Algeriet, Egypten och Libyen. Vi tyckte då att eftersom dessa länder inte genomgått några sociala strukturella förändringar kan revolutioner som pågått
under den arabiska våren endast bedömas som politiska.
Men som resultatet visar kan vi inte påvisa att rumsliga förhållanden (å ena sidan geografiska
gränser, å andra sidan de regionala förklaringsvariablerna vi valt) har haft en påverkan i antalet rapporterade fall av.

Först och främst vill vi framhäva hur intressant och spännande det varit att bedriva vetenskapande med en (för oss) ny metod. Det har varit ett tungt arbete att sätta sig in i området, men
det har varit mycket givande. Att förklara all huvudvärk och frustration som uppstod i början
av arbetet hamnar alltför långt från uppsatsens syfte, men låt fantasin vandra så hamnar du
antagligen i närheten av vår erfarenhet.
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Tidigare forskning har visat på vikten och möjligheten med att studera rumsliga förhållanden
och spridningen av institutioner. Inom mer naturvetenskapande områden används metoden för
att beskriva en sjukdomsspridning; inom kriminologi används metoden för att identifiera ”hot
spots” för en viss typ av brottslighet. Inom statsvetenskapen har den, i vår erfarenhet, främst
använts för att studera hur demokrati sprids mellan länder eller för att visa hur en röstfördelning särskiljer sig i valdistrikt. Vårt tillskott är fortfarande att försöka applicera metoden på ett
mer socialt fenomen, men frågan är om fenomenet inte är mer svårfångat än vad vi initialt
hade hoppats på?

För det första finns det problem i datasetet. ACLED utgår från rapporter genom media, forskning och humanitära organisationer. Dessa tre källor är förstås behäftade med en tendens att
bidra med en skev bild av verkligheten, tack vare att de inte kan vara överallt jämnt. Mindre
länder eller mer oroliga länder i Afrika har en tendens att lida av underrapportering, även om
rapporteringen har blivit mer heltäckande över tid. Det räcker med att titta på hur antalet protester ökar över tid för att nå insikten att det antagligen inte enbart är för att antalet protester
faktiskt ökar - snarare har täckningen och reliabiliteten möjligtvis blivit bättre med åren. För
det andra är frågan om det räcker med att studera antalet protester rakt upp och ner. Kanske
hade vi behövt massera siffrorna på något vis - upprättat något sorts index över förekomsten
av protester över tid? Studien hade fått en bättre bredd om detta hade medgetts på tiden som
givits, men det är ett uppenbart tecken på att det fortfarande finns vidare forskning. För det
tredje (och relaterat till föregående) så bör vi inte underskatta hur studien eventuellt hade mått
bra av att, utöver enbart utgå från siffror som kodats specifikt som protester, vi även uppfört
variabler som inkluderade de tidigare nämnda näranslutna kodningarna (uppror och våld mot
civila). Eftersom kodningen sker på basis av vilken form sammanslutningen tagit så hade dessa observationer likväl passat in i en bredare definition av protester. Med andra ord har även
vår validitet blivit lidande tack vare denna punkt.

Så, vad har vi åstadkommit? Vi har tagit ett antal viktiga steg mot att falsifiera vår hypotes
och vi har även identifierat vidare områden där vi kan förfina och slipa framtida studier. Att
rumsliga förhållanden är ett vedertaget faktum går inte att komma ifrån, även om ivriga opponenter vill knäppa oss på näsan på just den punkten. Utifrån vår definition av protester och
vårt urval vill vi härmed säga att vår frågeställning om ”kan antalet protester i ett givet land
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(inom Afrika) och år påverka antalet protester hos grannländer(na)?” resulterade i en falsifierande studie, vilket till en början vart en besvikelse då resultatet blev ett helt annat än väntat.
Däremot har vårt intresse för ämnet bara växt, delvis mycket tack vare den extremt intressanta
och omfattande teorierna.
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