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 I  

 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

 
Syftet med undersökningen var att med hjälp av lämpliga statistiska metoder testa det så 

kallade ”Första petropolitiska lagen” med vilket menas en negativ korrelation mellan priset 

på råolja och graden av friheten hos petropolitiska länder. Med stöd av ett lämplig teoretisk 

referensram och diskussion över de kausala mekanismerna, har en hypotes över sambandet 

tagits fram. Trettio tre petropolitiska stater har identifierats vilket omfattar hela 

populationen. Demokratiska friheter och priset på råolja har definierats och omvandlats till 

en kvantifierbar form och sedan testats statistiskt. Samtliga variabler har kodats i form av 

tidsserieobservationer och en paneldata har konstruerats innehållande totalt 939 årliga 

observationer för de trettio tre petropolitiska länder. Den aggregerade sambandet över hela 

populationen har testats med en OLE regressionsanalys med så kallad ”first-order” 

autokorrelation med panelspecifika standardavvikelser. Den första petropolitiska lagen har 

även testats individuellt för varje petropolitisk land som ingick i urvalet. Erhållen resultat 

från aggregerat regressionsanalys tyder på att det föreligger ett svagt, med 95 % statistiskt 

signifikant, positiv samband mellan den beroende och den oberoende variabeln. När 

sambandet testades enskilt för varje land, har endast 16 av 33 länder fått signifikanta 

korrelationsnivåer. Fem av länder visade en negativ samband medan elva länder visade en 

positiv samband mellan beroende och oberoende variabler. Hypotesen har därmed kunnat 

falsifieras. Förklaringsgraden, samt autokorrelationsproblem tyder dock på att en mer 

omfattande analys krävs för att kunna säkerställa erhållna resultat.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 

The purpose of this study was to, with proper statistical methods, investigate so called ”The 

First Law of Petropolitics”. The First Law of Petropolitics postulates that there exists a 

negative correlation between price of oil and pace of freedom in the oil-rich petrolist states. A 

hypothesis has been formulated based on appropriate theoretical references and a discussion 

about its causal mechanisms. Thirty three petropolist states have been identified which 

comprises the whole population. The pace of freedom and the price of oil has been defined 

and transformed into a quantifiable measure and tested statistically. Variables were coded 

into a time-series panel-data form which included 939 annual observations for those thirty 

three petrolist states. The aggregated correlation between dependent and independent 

variables has been tested with an OLE regression analysis with so called “first-order 

autocorrelation with panel-specific standard errors”. The first law of petropolitics also has 

been individually tested for each petrolist state. The results from the aggregate regression 

suggest that there exists a weak, with 95 % statistically significant, positive correlation 

between a dependent and an independent variables. When each petrolist state has been 

regressed individually the results showed that only 16 of 33 states had significant levels of 

correlation. Five of those states had a negative correlation, while other eleven states had a 

positive correlation. The hypothesis has therefore been falsified. The low R2 –value obtained 

in both tests and autocorrelation problems suggest that a further investigation of the First 

Law of Petropolitics is necessary in order to secure the obtained results.  
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 
 
 
 
 
 

Alla ekonomier behöver energiresurser för att överhuvudtaget kunna fungera. I ett 

industrialiserat samhälle är energin nödvändig för att producera livsmedel och framställa 

varor, driva industrimaskiner och tillverkningsapparater, transportera råvaror och förädlade 

slutprodukter samt producera värme och ljus. Ju mer energi det finns ett samhälle att tillgå, 

desto bättre möjlighet har den till en hållbar ekonomisk och social utveckling. När 

energiresurser eroderas, tenderar ekonomier att avstanna vilket resulterar i människolidandet.  

 

Klare (2005) menar på i sin artikel att kampen om energiresurser är ganska uppenbar när man 

analyserar internationell säkerhetspolitisk debatt. Världens länder försöker all i större 

utsträckning lägga anspråk på omfattande källor av olja och naturgas vilket bara spetsar på 

redan existerande global kamp för energi.  

 

Never has the competitive pursuit of untapped oil and gas reserves been so acute, and never 

has so much money as well as diplomatic and military muscle been deployed in the contest to 

win control over major foreign stockpiles of energy. (Klare 2005) 

 

Kampen förklaras med den för nuvarande oundvikliga statistiken över utbudet och efterfrågan 

på energiresurser och prognosen över hur energibehovet kommer att se ut inom en snar 

framtid. Den globala efterfrågan och utbudet av energin kommer nämligen att vara i obalans. 

Världens konsumtion av energiresurser kommer att öka med 50 % år 2025 och Klare (ibid.) 

menar på att det är mycket tveksamt att energiproducenter ska kunna möta ett sådant behov.  

 

Energi i sig har olika beståndskomponenter. Ungefär 62 % av energin som används idag är 

hydrokarbonater som förbränning av olja och naturgas resulterar i. (EIA)  
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Prognoser pekar på att andelen av hydrokarbonater i det totala energibehovet kommer att öka 

till 65 % är 2025. (ibid) Ökningen till stor del beror på utvecklingsländernas ökade behov av 

energi vilket till samma år beräknas att öka med 96 %. (ibid.) Två andra stora länder – Indien 

och Kina, kommer att öka sitt behov av oljekonsumtion vilket för Indiens del beräknas att 

uppgå till 152 % av dagens konsumtion och för Kinas till 156 %. (ibid.)  

 

Petropolitiken eller oljepolitiken blir därmed all viktigare ämne inom internationell 

säkerhetspolitik. Och vad är då petropolitik för något?  

 

Det engelska ordet ”petro-politics” nämns i Oxford English Dictionary (OED) under 

kombinationsformer där med begreppet ”petro-” menas:  

 

Forming terms relating to petroleum, esp. with reference to the political and economic power 

of oil-producing countries, as petropolitics, petro-power, petro-resources, petro-welath.  

(ibid) 

 

En mer användbar definition av “Petropolitics” i ett statsvetenskapligt sammanhang finns att 

hämta i en presentation till en konferens som handlade om hållbar energi och ekonomisk 

nätverk i Washington där med petropolitics menades: 

 

The extent to which the world’s largest, and arguably most destructive, industry influences 

and dictates policy and politics – particularly in the United States today – is what we call 

PetroPolitics.  (Pemberton, 2004:1) 1 

 

1.1 Problemformulering 
Hittills har forskningen över sambandet mellan bränsleexporten och demokratisk utveckling 

varit fokuserad på graden av naturresursberoendet i ett lands ekonomi. Michael Ross 

(2001:356) till exempel finner att det bland annat finns en negativ samband mellan graden 

                                                
1 Nationalencyklopedi har ingen information om bränsle- eller petropolitik.  Oljepolitik nämns 

endast i OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) sammanhang där: 

”OPEC .. bildad 1960 i syfte att samordna de oljeexporterande staternas oljepolitik, främst i 

fråga om produktion och exportpriser.” (NE)  
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oljeexporten och demokratisk utveckling. Collier och Hoefflert (1998:571) i sin undersökning 

av ekonomiska orsaker av ett inbördeskrig kommer fram till att det finns en negativ samband 

mellan omfattningen av naturresursexporter och risken av ett inbördeskrig. Lam & 

Wantchekon (1998:35) finner i sin undersökning att ökningen av storleken på exporten inom 

naturresurssektorn med 1 % minskar sannolikheten för överlevandet av en demokratisk regim 

med 0,5 % . 

 

Graden av oljeinkomster består av två komponenter – priset och producerat kvantitet. Det kan 

vara av vetenskapligt intresse att skilja åt de två komponenter och explicit granskar prisets 

påverkan på sambandet mellan bränsleexporten och demokratisk utveckling.  

 

Friedman (Foreign Policy, 2006) i sin artikel kommer fram till att det kan finnas något som 

han kallar för ”The First Law of Petropolitics”, alltså ”Petropolitikens första lag” på svenska. 

Lagen formuleras på följande sätt: ”The price of oil and the pace of freedom always move in 

opposite directions in oil-rich petrolist states” (Friedman 2006:1) och kan översättas till 

“Oljepriset och graden av friheten alltid går i motsatta riktningar i oljerika 

bränsleproducerande stater”.  

 

I artikeln testas den första petropolitiska lagen grafiskt med hänsyn till fyra länder: Iran, 

Venezuela, Ryssland och Nigeria. Friedman tar upp olika tidsperioder för varje land och 

mäter graden av frihet med olika index. Till exempel: medan fallet i Venezuela analyseras 

grafiskt under en tidsperiod som sträcker sig från 1986 till 2005 samt den beroende variabeln 

är Freedom House index ”freedom in the world”, så analyseras Ryssland under en tidsperiod 

som sträcker sig från 1998 till 2005 och den beroende variabeln ”electoral process score”. 

 

Slutligen poängterar Friedman att han är först med att medge att hans undersökning inte kan 

betraktas att vara av vetenskaplig karaktär utan är menad att dra igång en diskussion om 

oljeprisets negativa effekter på petropolitiska stater.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna uppsats är att göra en bredare vetenskaplig statistisk undersökning av 

sambandet mellan ett högre råoljepris och demokratisk utveckling i de länder som är 

petropolitiska. 

 

• Kan listan över petropolitiska stater som återfinns i artikeln kompletteras med 

ytterliggare stater utifrån de kriterier som den första petropolitiska lagen fastslår? 

• Finns det en aggregerat statistiskt signifikant negativ korrelation mellan råoljepris och 

graden av demokratisk utveckling i samtliga petropolitiska länder? 

• Finns det en individuell statistiskt signifikant negativ korrelation mellan råoljepris och 

graden av demokratisk utveckling för varje enskild petropolitisk land? 

 

1.3 Avgränsningar 
Den statistiska undersökningen avser att endast omfatta länder vilka har oljeexport. Därför 

väljs länderna initialt utifrån storleken på den oljerelaterande exporten i proportion till den 

totala exporten hos varje enskild land. Avgränsningen även görs i tid, då tidsserie perspektiv 

begränsas till åren 1972 och 2004. Tidsperioden motiveras med att det finns mer statistisk 

data att tillgå för alla variabler. 2005 års tvärsnitts perspektiv används vid definiering av 

petropolitiska stater.  

 

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som presenterar ämnet, formulerar det vetenskapliga 

problemet, fastslår syftet och de frågeställningar som gäller för uppsatsen. I kapitel 2 

diskuteras den teoretiska referensramen och de kausala mekanismerna som ligger till grund 

för studien. Kapitel 3 presenterar den metodologiska ansatsen. Därefter i kapitel 4, presenteras 

och analyseras de statistiska resultat. Uppsatsen avslutas med kapitel 5 där uppsatsens syfte 

och frågeställningar besvaras och diskuteras.  
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 Kapitel 2 
TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer de teorier och kausala mekanismer som ligger till grund för min 

uppsats att tas upp. Jag börjar med att i avsnitt 2.1 definiera konceptet av ett ”ränteberoende 

stat” för att sedan i avsnitt 2.2 redovisa för de kausala mekanismer som bidrar till att en 

sådan stat har odemokratiska tendenser. I avsnittet 2.3 kommer den hypotes som kommer 

sedan att testas i kapitel 4 presenteras.  

 

 

2.1. Konceptet av ett ”Rentier State” 
Enligt Nationalencyklopedin definieras en ”rentier” som är en person som lever på räntor. 

(NE) En bättre definition skulle vara en ”rentier” är en person som lever på ränteinkomster. 

En stat brukar inte leva på något utan snarare existera eller vara beroende av. Svensk 

översättning till begreppet ”Rentier State” skulle i så fall kunna vara en stat som är beroende 

av ränteinkomster eller mer kortfattat en ”ränteberoende stat”.  

 

Begreppet ”ränteberoende stat” introducerades av H. Mahdavy där med ett ”ränteberoende 

stat” menades en stat som fick betydande ekonomiska inkomster i form av räntor på de lån 

som är ställda till utländska individer, koncerner eller regeringar. (Mahdavy, 1970:428) 

Mahdavy menade på att omfattande investeringar och krediteringar i form av utländsk valuta 

som oljeproducerande industri gav upphov till hamnade i staternas kassakistor och 

omvandlade åtminstone vissa oljeproducerande stater till ränteberoende stater, som fallet med 

Iran. Själva övergången av ett land till ett tillstånd i vilken den kan räknas som ränteberoende 

land är godtyckligt enligt Mahdavy, men han fäster stort intresse i länder där effekterna av 

oljesektorn är väldigt omfattande dock andra sektorer inte är av sekundär betydelse.  

(Douglas, 1996:12) 
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Under nästföljande årtionden efter Mahdavy:s forskning mycket har förändrats inom 

oljevärlden. OPEC kartellens styrka växte och det arabiska oljeembargot år 1973 tillsammans 

med revolutionen i Iran år 1979 drev världsmarknadspriset på råolja till nya höjder. Begreppet 

togs upp på nytt och förfinades av H. Beblawi och G. Luciani (Beblawi och Luciani, 1987:53) 

där med en ”ränteberoende stat” menades en stat som uppfyllde samtliga fyra nedanstående 

kriterier: 

• ränteinkomster är betalda av utländska aktörer 

• ränteinkomsterna erhålles av staten direkt 

• bara några få är engagerade i skapandet av dessa ränteinkomster (förmögenhet) 

• majoriteten är endast involverad i distribuering och utnyttjandet av dessa.  

(Ross, 2001:329) 

 

Anledningen till varför de valde att utvidga begreppet varit den tyngt som tidigare lades på 

begreppet ”stat”. För Mahdavy begreppet ”stat” var nästan synonymt med begreppet 

”samhälle” som inkluderar hela den sociala strukturen och i fallet ränteberoende stat baserar 

sin existens på inflöde av de externa ränteinkomsterna. Beblawi och Luciani (Beblawi och 

Luciani, 1987:4) bortkastar en sådan kategorisering av staten och istället väljer att definiera en 

stat som en politisk ekonomi. Valet av denna definition motiveras med att den klargör på 

vilket sätt ett oljeproducerande statens natur påverkas av det senaste ekonomiska 

utvecklingen. 

 

Då staten ses som en delmängd av ett ränteberoende ekonomi, studeras statens natur främst 

genom ekonomiska mått, så som storleken på staten i relation till storleken på ekonomi samt 

inkomstens ursprung och struktur. (Douglas, 1996:13-15) 

 

Konceptet av ett ränteberoende stat är viktig för uppsatsen eftersom urvalet av länder som 

kommer att ingå i undersökningen baserats på Beblawi:s definition.  

 

2.2. De kausala mekanismerna 
M. L. Ross identifierar att det finns åtminstone tre kausala mekanismer som kan förklara 

varför oljeexporterande stater har en tendens att bli auktoritärt styrda. (Ross, 2001:332) Han 

kallar de mekanismer för ”ränteberoende effekt”, ”repression effekt” samt ”moderniserings 
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effekt” vilka kommer att presenteras härnäst med utgångspunkt i Ross studie samt annan 

relevant information från andra forskare.  

 

2.2.1. Ränteberoende effekt 

Ränteberoende effekt enligt Ross innebär att regeringar som får in stora vinster från 

oljeexporten använder de till att minska socialt tryck hos sina medborgare. Minskat social 

tryck leder till att medborgare i mindre utsträckning är benägna till ansvarsutkrävandet hos sin 

regering.  Effekten i sin tur tar form på tre olika sätt: ”skatteeffekt”, ”spenderingseffekt” och 

”grupp-formations effekt”.   

 

Skatteeffekt innebär att regeringar får in så stora vinster från oljeexporten så att de har 

möjlighet till att antingen delvis eller helt ta bort skatterna vilket gör att samhället i sin tur är 

mindre benägen till att kräva ansvar av eller representation i sina regeringar. Filosofisk ansats 

kommer ifrån forskarna som sysslade med demokratiska institutioner i den moderna 

Storbritannien och Frankrike. (ibid. 333) Bates och Lien (Bates & Lien, 1985:19-20) menade 

att efterfrågan på representativitet i olika regeringskoalitioner kom ifrån regeringens krav på 

högre skatter. Man kan med andra ord säga att om ”ni” (regeringen) vill ha mer skattepengar 

från oss så vill ”vi” (medborgare) sitta med och bestämma hur de ska användas. Ett annat 

exempel kan hämtas ur den amerikanska revolutionen, där en av devisen varit ”No taxation 

without representation” alltså ”Ingen taxering utan representativitet”.  

 

Den moderna forskningen som finns på området, bland annat den som handlar om centrala 

Asien, finner att det finns en korrelation mellan variation i skattenivåer och variation i 

efterfrågan på politisk medbestämmande. Till exempel Jill Crystal (Crystal, 1990) har funnit 

att upptäckten av oljan hos sådana länder som Kuwait och Qatar ledde till att regeringarnas 

beroende ställning av den traditionella köpmansfamiljens politiska stöd har minskat. 

Historiskt sätt har de två ländernas ekonomier varit grundade på pärlodling och köpmän som 

låtit schejker att ta ut skatt på sina inkomster fick betydande inflytande i det politiska livet.  

(ibid. 1) När oljan upptäcktes har dock den gamla koalitionen mellan schejker och köpmän 

spräckts. I utbytet mot ansenliga oljeinkomster har köpmän dragit tillbaka sina historiska 

anspråk på deltagandet i landets politiska beslutsprocess. Det var skiften i ekonomiska styrkor 

mellan schejker och köpmän som resulterade i skiften i politisk ställning. Medan köpmännens 

ekonomiska välstånd ökat har deras politiska makt minskat. (ibid. 9)  
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Den andra effekten som nämns i litteraturen kalls för spenderingseffekt. Sambandet kan 

beskrivas på följande sätt: oljeförmögenhet kan leda till en mer omfattande patronage2 från de 

byråkratiska institutioner som ansvarar för välfärdsallokering vilket i sin tur har dämpande 

effekt på latent tryck för demokratisering i ett land. (Ross, 2001:334) 

 

Douglas (1996:33-35) gör gedigen redogörelse av spenderingseffekten och dess konsekvenser 

för oljeproducerande länder med nästan outtömlig budget. Han menar på att det sker en 

koncentrering av den ekonomiska välfärden och därmed också den politiska makten i ett fåtal 

händer. Ett nytt styrande klass av så kallade ”rentier” uppstår i ett land som styrs av 

ränteberoende ekonomier (ekonomier som till stor del är beroende av externa ränteinkomster) 

på liknande sätt som den borgerliga klassen materialiserades ur den kapitalistiska revolutionen 

en gång i tiden. Ekonomin i sådana stater drivs av statens spenderingspolitiska åtgärder, där 

det inhemska samhället lever på allokeringen av allmänhetens belåning, statliga subventioner, 

offentliga byggprojekt och statligt ägda industriella strukturer. Individer i sådana ekonomier 

finner sig därmed i beroendeställning till statliga utgifter och investeringar. 

 

Eftersom statliga utgifter utgör den huvudsakliga länken mellan de externa inkomster och den 

inhemska ekonomin, kan det inhemska samhället endast få tillgång till dessa inkomster genom 

statliga institutioner. Under ränteberoende villkor, lojalitet till systemet utgör den mest 

rationella valet för entreprenörer. Istället för att ifrågasätta staten och dess politik, kommer de 

istället att försöka vinna förmåner genom etablering av patron-klient förhållandet med 

individer i makthavande ställning inom statliga strukturer.  (Shambayati, 1994:3)  

 

Lam och Wantchekon (1999:35-36) finner i sin undersökning av 39 mineralrika länder att det 

finns en negativ korrelation mellan graden av mineralexport och graden av demokrati. Ökning 

av storleken på naturresurssektor med 1 % resulterar i att sannolikheten för överlevandet av 

ett demokratiskt styre minskar med 0,5 %. Den negativa korrelationen förklaras med elitens 

möjlighet till inkomstdistribuering. Eliten använder sin makt till att åstadkomma omfattande 

transfereringar till regioner, sociala grupper och även individer som kan stärka den politiska 

elitens maktposition.  

 

                                                
2 Patronage är ett begrepp som ”… betecknar olika sätt att bygga upp och politiskt utnyttja klientrelationer…” 
(NE) 
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Lam och Wantchekon (2002:19) i sin senare forskning bygger på en fördjupad analys av 

mineralrika länder. De konstruerar fyra förslag (propositioner) som sedan testas med hjälp av 

matematisk logik:  

 

(1) med ökningen av ränteinkomsterna ökas elitens disponibla inkomster i större 

utsträckning än befolkningens, vilket leder till negativ inkomstdistribution och 

stärkning av elitens makt. (ibid, 13) 

 

(2) med ökningen av ränteinkomsterna minskas nivån på det humana kapitalet eftersom 

ökningen av befolkningens inkomster resulterar i ökad konsumtion av inhemska varor 

och tjänster. Medan tjänsterna produceras lokalt kan varor med fördel importeras 

vilket i sin tur resulterar i degradering av inhemsk industri. Eliten kan dock välja att 

minska effekten genom ökad satsningen på nästföljande generationer. (ibid, 14) 

 

(3) med ökningen av ränteinkomsterna sker initialt ökning av konsumtionen. Dock om 

eliten väljer begränsa satsningen på nästföljande generationer kan konsumtionen 

minska på längre sikt och till och med bli lägre än innan ökningen. (ibid, 16) 

 

(4) med ökningen av ränteinkomsterna sker ökning av allmänhetens lobbyingnivån.3 

Allmänheten lobbar eliten i syftet att få större andel av oljeinkomster. Elitens utgifter i 

samband med lobbying matas in i den generella ekonomin och resulterar i minskning 

av det humana kapitalet. Trenden har dock en tendens att bli negativ under längre 

tidsperspektiv. (ibid, 17) 

 

Med stöd framtagna modeller kommer de fram till att överlevandet av icke-demokratiska 

regimer i Mellanöstern samt i norra och Sun-Sahara Afrika har lika mycket att göra med 

strukturen av de inhemska ekonomier som med typen av religion samt etniska och kulturella 

skillnader. (ibid, 17) 

 

Den tredje effekten kallas för ”group-formation effect” som jag väljer att översätta till grupp-

formations effekt. Sambandet av denna effekt ser ut på följande sätt: oljeintäkter ge tillräckligt 

med pengar till regeringen vilket den använder till att hindra uppkomsten av från staten 

                                                
3 Lobbying – ”bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning”. (NE) 
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fristående sociala grupper vilka har en tendens till att kräva sina demokratiska rättigheter. 

(Ross, 2001:334) 

 

Den andra versionen av grupp-formations effekt kommer från Putnam’s argument om 

uppbyggandet av socialt kapital, det vill säga de sociala institutioner som ligger ovanför 

familjen och under staten och som tendera att bidra till skapandet av ett mer demokratisk 

styre. Putnam i sin undersökning hävdar att ett starkt civil samhälle utgör en bidragande 

faktorn bakom etableringen av starka demokratiska institutioner. (Putnam, 1993:376) Vissa 

forskare som studerar ränteberoende stater menar på att oljerikedomar gav regeringar 

möjlighet till att hindra uppkomsten och uppbyggandet av socialt kapital och därmed 

blockerat transiton till demokrati. (Ross, 2001:334) 

 

Chaudhry (1994:19) i sin analys av ränteberoende stater i Mellanöstern har i likhet med 

Shambayati (1994:3) kommit fram att en ny klass bestående av så kallade ”comission 

entrepreneurs” vuxit fram under åren som karakteriserades av oljeboomen. Han går däremot 

vidare i sitt resonemang än vad Shambayati gör och konstaterar att: 

 

While the size of the client groups varied a great deal, oil states uniformly practiced 

corporatism on a grand scale, using distributive policies to create economic groups as a base 

of social support and to ameliorate conflict among sectoral, occupational, economic, and 

social groups. Explicitly designed to depoliticize the population, these distributive policies 

forestalled the emergence of class conflict and public debate about the ends of development 

and growth. In all cases, governments deliberately destroyed independent civil institutions 

while generating others designed to facilitate the political aims of the state. 

 (Chaudhry, 1994:19) 

 

Sammanfattningsvis består räntesökande effekten av taxerings-, spenderings- och group 

formationseffekter. Tillsammans innebär de att statens skattepolitik ger incitament till den typ 

av styre som väljs: regeringar som är finansierade av oljeintäkter och därmed har budgetar 

som är oberoende av resten av samhällets ekonomiska aktivitet är mer benägna att vara 

auktoritära och regeringar som är finansierade ur generella skatter är mer benägna att vara 

demokratiska. (Ross, 2001:335) 
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2.2.2. Repressions effekt 

Det är rimligt att anta att medborgarna i oljerika stater har samma efterfråga på demokrati som 

medborgare i den övriga världen. Ross menar att det som skiljer oljerika stater från andra 

stater är att oljeintäkter möjliggör regeringar att satsa mer pengar på intern säkerhet och 

därmed hindra medborgarnas önskan till ett mer demokratisk styre. (ibid) 

 

Som exempel tass up en studie gjort av John Clark (Clark, 1997) som analyserar effekter av 

oljepolitiken i Congo republiken. Clark menar på att presidenten har använt intäkter från 

oljesektorn till att bland annat bygga ut militära styrkor i landet samt att finansiera särskild väl 

betald vaktstyrka som lydde direkt under presidenten. Vaktstyrkan användes till att hålla 

ordning med vilket egentligen menades att förtrycka potentiell politisk opposition.  

(ibid, 67-68) 

 

Ross (ibid.) menar att det finns åtminstone två anledningar till varför oljeintäkter kan leda till 

större militära utgifter. Den ena beskrivs som ren självintresse: givet möjligheten till större 

intern upprustning mot demokratiskt tryck inifrån kommer en auktoritär regering vilja 

använda den. Den andra anledningen kan bero på att oljerikedomar orsakar etniska och 

regionala konflikter vilket leder till att regeringar vill tillförskaffa sig adekvat militär makt.  

 

Som exempel kan nämnas studien gjort av Collier och Hoeffler som studerar hur olika 

ekonomiska variabler påverkar sannolikheten av ett inbördeskrig. (Collier och Hoeffler, 1998) 

Utgångspunkten ligger i det mål som rebellerna har: att antingen ta över staten eller skilja sig 

från staten och de incitament till revolution vilka definieras som en produkt av sannolikheten 

att lyckas och dess konsekvenser. (ibid, 564) Det första målet (att ta över staten) är en bland 

annat en funktion av den skattebas som man vill ta över. Det andra målet (att skilja sig från 

staten) är en funktion av bland annat naturresursstorlek och den befolkning som finns på det 

område som ämnas förklara självständig. Totalt omfattar modellen fyra variabler: inkomst per 

capita, graden av naturresursberoendet (mätts som exportandel av BNP), befolkningsstorlek 

och etno-lingvistik fraktionalisering. (ibid. 568) 

 

Genom ekonometriska skattningar kommer de fram till två hypotetiska länder som är mest 

respektive minst benägna för inbördeskrig. Det land som är minst benägen till inbördeskrig 

har: (1) inkomst per capita på 9 895 USD, (2) graden av naturresursberoendet på 67 %, (3) 

etno-lingvistiskt fraktionalisering på 93 %, samt (4) befolkningsmängd på 176 000 personer. 
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Sannolikheten för ett sådant land att råka ut för inbördeskrig beräknades till 0,00017 %.  Det 

land som är mest benägen till inbördeskrig har: (1) inkomst per capita på 257 USD, (2) graden 

av naturresursberoendet på 24 %, (3) ento-lingvistiskt fraktionalisering på 38 % samt (4) 

befolkningsmängd på 434 850 000 människor. Sannolikheten för ett sådant land att råka ut för 

inbördeskrig är 99 %. (ibid, 570) 

 

Sambandet mellan bland annat graden av naturresursberoendet och sannolikheten av civilt 

krig är signifikant dock icke linjär. Initialt ökar sannolikheten av ett civilt krig när graden av 

naturresursberoendet ökar. Collier och Hoeffler förklaring till detta är att rebellerna blir 

intresserade i den ökade taxeringsbara skattebasen i ekonomin som de vill ta över. Vid höga 

nivåer av naturresursberoendet börjar dock risken av ett civilt krig minska. Författarna 

förklarar detta med att regeringen använder sin ökade finansiella kapacitet till att öka militära 

utgifter och på detta sätt kunna försvara sig från rebeller.  (ibid, 571) 

 

2.2.3 Moderniseringseffekt 

Slutligen kan den tredje förklaringen komma ur moderniserings teorin som anser att 

demokratiskt styre kommer ur en samling av sociala och kulturella förändringar så som 

specialisering på arbetsmarknaden, urbanisering och högre nivå på allmän utbildning vilka i 

sin tur är beroende på den ekonomiska tillväxten. (Ross, 2001:336) Teorin kan också tolkas 

på det sättet att om sådana kulturella och sociala förändringar inte följer den ekonomiska 

tillväxten kommer de inte heller resultera i ett demokratiskt styre. Eller omvänt: om 

ekonomisk tillväxt skulle per automatik resultera i demokratiskt styre skulle sådana länder 

som Kuwait och Libyen vara mest demokratiska i världen. 

 

Ross (ibid. 337) slutligen poängterar att det finns en skillnad mellan räntesökande- och 

repressions effekter samt moderniseringseffekten. Medan de ena är politiska mekanismer som 

är styrda av staten är den senare en social mekanism som syftar på de sociala och kulturella 

förändringarna.  
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2.3. Hypotes 
Hypotesen hämtas i stort sätt från en artikel skriven av Thomas L. Friedman. (2006:1) 

Författaren kallar sin hypotes för ” den första petropolitiska lagen”. Sambandet är mellan två 

variabler. Som beroende variabeln anges graden av friheten och som oberoende variabeln 

anges råoljepris.  Inom ramen för uppsatsen antas att ett sådant samband har ett linjärt 

utseende. På ett matematiskt sätt ser ut på följande sätt: 

 

RåoljeprisfrihetenavGraden ×−Α= β__  

 

där, A – konstant och β  är lutningskoefficient 

 

Uttryckt med ord ser sambandet ut på följande sätt: Det finns ett statistiskt signifikant negativ 

linjärt samband mellan råoljepris och graden av friheterna. Sambandet begränsas vidare till 

endast petropolitiska länder och eftersom sambandet anges i form av ett lag, så innebär det per 

definition att lagen bör gälla både i aggregerat form för alla petropolitiska länder och för varje 

petropolitisk land individuellt. Utöver, eftersom inget annat framgår av artikeln, antas det att 

lagen inte begränsas i tid. Om man sammanfattar hypotesen så ser den fullständiga versionen 

ut på följande sätt: 

 

Det finns ett statistiskt signifikant negativ linjärt korrelation mellan råoljepris och graden av 

friheten i petropolitiska stater, både i aggregerat- och i individuell form för varje 

petropolitiskt land, samt att ett sådant samband inte är begränsad i tid.  
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Kapitel 3 
METOD 

 

 

 

 

I detta kapitel kommer den metodologiska ansatsen som ligger till grund för uppsatsen att 

tass upp. I avsnitt 3.1 redovisas för vilken typ av undersökningen som gäller för uppsatsen. I 

avsnitt 3.2  diskuteras och motiveras valet av beroende variabeln. Vidare i avsnitt 3.3. 

diskuteras och motiveras valet av oberoende variabeln. Avsnitt 3.4. redovisar och motiverar 

valet av petropolitiska stater som ingår i undersökningen. I avsnitt 3.5 redovisas för typen av 

statistisk undersökning som kommer att ligga till grund för analysen. Slutligen diskuteras 

begreppen validitet och reliabilitet i avsnitt 3.6 och avslutas kapitlet med avsnitt 3.7 som tar 

upp källkritiska moment. 

 

 

3.1 Typ av undersökning 
Valet av metod styrs av den typ av frågor som man vill få svar på. För att besvara syftet 

kommer kvantitativ metodik att användas vilket innebär införskaffandet av empiriskt underlag 

och dess prövning sker genom tillgängliga och lämpliga statistiska metoder.  

(Backman 1998, s 31)  

 

Undersökningen är deduktiv i sin karaktär. En deduktiv undersökning innebär att man logiskt, 

utifrån teoretiskt perspektiv härleder en hypotes som sedan prövas empiriskt. Efter 

prövningen kommer hypotesen att antingen verifieras eller falsifieras. (Bjered et al 2002, s 89) 

 

3.2 Metodiken bakom valet av beroende variabeln 
För att överhuvudtaget kunna göra någon form av statistisk undersökning måste begreppet 

”pace of freedom” eller ”graden av friheter” som gäller för den första petropolitiska lagen 

översättas till en kvantifierbar form. Det finns fem olika index som på olika sätt mäter den 
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demokratiska utvecklingen i världen. De är Freedom House, Polity, Vanhanen, Alvarez et al. 

samt Reih. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika index var för sig. 

 

3.2.1 Freedom House 

Freedom House mäter den demokratiska utvecklingen hos de olika länderna längst två 

dimensioner: politiska rättigheter och civila friheter. (Freedom House) För varje dimension 

används en checklista med som innehåller ett antal punkter. De politiska rättigheter inkluderar 

olika aspekter kring valförfarandet så som oppositionspartiernas rätt till deltagandet, 

förekomsten av valfusk, den reala makten som valinstitutioner förfogar över och så vidare. De 

politiska friheterna tar upp mediefrihet, föreningsfrihet som även inkluderar de politiska 

partier: rätten att samlas, förekomsten av politiska fångar, den politiska kontrollen över 

civilrätten och så vidare. På detta sätt fås fram en index som sträcker sig från 1 till 7 där 1 

representerar den högsta nivån på friheter och 7 representerar den lägsta nivån.  

 

Vidare definieras statusen hos varje enskild land genom att erhålla medelvärdet mellan 

politiska friheter och civila rättigheter. Till exempel Sverige har en etta för både politiska 

rättigheter och civila friheter. Medelvärdet för Sverige blir då också en etta utifrån följande 

uträkning: ( (1+1)/2=1). Freedom House använder tre grader av en status som ett land kan få: 

”fri” – används för att definiera länder som har ett medelvärde mellan 1 och 2,5; ”delvis fri” – 

används för att definiera länder som har ett medelvärde mellan 3 och 5; ”icke fri” – används 

för att definiera länder som har ett medelvärde mellan 5,5 och 7.  

 

3.2.2 Polity 

Polity har två typer av indikatorer. (Polity IV) Den ena mäter graden av demokrati medan den 

andra mäter graden av autokrati. Bägge indikatorer har en skala mellan 0 och 10 där tio 

representerar den högsta graden av demokrati eller autokrati beroende på valet av indikatorn. 

Eftersom indikatorerna är oberoende av varandra kan de kombineras på samma skala. I ett 

sådant fall erhåller man en 21 gradig skala över demokrati i ett land som sträcker sig mellan  

-10 och 10.  

 

Polity fokuserar sig på att mäta olika parametrar kring valförfarandet och maktuppdelning. 

Mätningarna kring valförfarandet inriktar sig på olika beståndsdelar kring möjligheten för de 

olika partierna som deltar i valet att konkurrera med varandra på lika villkor, samt rollen av 
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popularitet vid rekrytering till exekutiva poster. Mätningar kring maktuppdelning 

koncentrerar sig på maktkoncentration hos den politiska eliten. (ibid.) 

 

3.2.3 Vanhanen 

Vanhanen index består av två komponenter. (Vanhanen, 2000:253) De är valdeltagandet 

vilket mäts utifrån valstatistiken och partikonkurrens som mäts genom beräkning av andelen 

av riksdagsmandat som det största partiet fick. Ju mindre mandat det största partiet i riksdagen 

har fått, desto fler partier ingå i en riksdag och desto bättre index ett land får. De två 

procentuella komponenter (valdeltagandet och partikonkurrens) multipliceras med varandra 

och sedan divideras med 100 vilket gör att en index som sträcker sig mellan 0 (ingen 

demokrati) och 100 (full demokrati) erhålles.  

 
 

3.2.4 Alvarez et al 

Alvarez et al. index också lägger tungvikt på demokratiers valförfarande. (Alvarez et al., 

2000:28) De tre aspekterna som examineras är (1) huruvida valet sker till legislativa och 

exekutiva organen, (2) huruvida det fanns mer än ett parti i valet, (3) huruvida vid någon 

tidpunkt har resulterat i förändringar i makten. Varje fråga besvaras med ja och nej och om i 

samtliga fall är svaret ”ja” betraktas ett land som demokratisk. 

 
 

3.2.5 Reih 

Reih index påminner om Freedom House index eftersom den uppdelar länder i demokratiska, 

semidemokratiska och auktoritära. (Reih, 2002:6-7) Till demokratiska räknas länder som 

bland annat har meningsfull och intensiv konkurrens mellan individer och organisationer för 

platser i regeringen, med regelbundna intervaller och med frånvarande våldshandlingar. Till 

semidemokratier räknas länder som bland annat har restriktioner till politisk opposition, 

förekomsten av valfusk och förtryck av civil befolkning. Slutligen till Auktoritära länder 

räknas länder i vilket ingen meningsfull politisk konkurrens eller frihet existerar. Indexen är 

konstruerat på en skala som sträcker sig från 0 (mest auktoritär) och 100 (mest demokratisk). 
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3.2.6. Freedom House och Polity IV 

Hadenius och Teorell (2006) gör en undersökning av de fem olika index som mäter 

demokratisk utveckling i världen. Syftet med deras arbete är att undersöka styrkor och 

svagheter samt validiteten och reliabiliteten hos de olika indexen.  

 

De olika indexen har ursprungligen en väldig stark korrelation med varandra som sträcker sig 

mellan 0,75 < (r) < 0,95 nivåer. Men trotts den starka korrelationen förefaller det att de olika 

indexen inte är ekvivalenta med varandra vilket gör att valet av en adekvat index blir av 

högsta betydelse. Författarna, efter genomgång och granskning av de fem indexen, kommer 

fram till att det är främst Freedom House och Polity IV index som är att föredra vid 

jämförelser mellan länder. (ibid. 25) 

 

Slutligen undersöker de huruvida en kombinerat konstruktion av Freedom House och Polity 

IV index skulle bete sig bättre än de två indexen var för sig. Detta testas genom att jämföra 

skillnaderna mellan medelvärden samt mellan standardavvikelser inom varje index. Ju högre 

skillnad mellan medelvärden desto större intern bias en index har. Ju mindre skillnad mellan 

standardavvikelser desto effektivare en index är. Resultatet pekar på att en kombinerat 

Freedom House & Polity IV index har klart bättre värden inom bägge testmoment och är 

därmed att föredra. (ibid. s 34, 43) 

 

Med stöd av deras undersökning väljs en kombinerat Freedom House/Polity IV index som 

beroende variabel. 

 

3.3 Metodiken bakom valet av oberoende variabeln 
Som oberoende variabeln används genomsnittlig årlig världsmarknadspriset för råolja hämtat 

från British Petroleum. (BP) Två typer av det genomsnittliga årliga världsmarknadspriset är 

möjliga: (1) priset som är uttryckt i löpande priser och (2) priset som är uttryckt i fasta priser. 

När det gäller det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja uttryckt i fasta priser, väljer 

British Petroleum att konstruera ett prisindex med utgångspunkt i 2006 års prisnivå. Det som 

talar för att använda ett fast prisindex är att den är inflationsneutral. Det vill säga den mäter 

förändringen i priset i reala termer eller med andra ord den faktiska förändringen.  
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Till exempel har det löpande råoljepriset mellan år 1972 och 1973 förändrats från 2,48 till 

3,29 USD per fat, medan den fasta priset under samma tidsperiod har förändrats från 12,01 till 

14,99 USD per fat. Förändringen i det löpande priset motsvarar ökningen med 32,66 % medan 

förändringen i den fasta priset motsvarar med 24,76 %. Utifrån detta kan man konstatera att 

den faktiska skillnaden mellan de två procentsatserna under samma period varit 7,9 % (32,66 

% - 24,76 %).  

 

Eftersom det pris som menas här är en världsmarknadspris uttryckt i USD dollar per fat och 

den marknad som råoljan avser är global förefaller det vara svårt att kunna säga något om vad 

skillnaden består av. Den mest troliga förklaringen är att det bero på devalveringen eller 

revalveringen av växelkursen på USD dollar. På grund av oklarheten kommer dock både den 

löpande och det reala genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja testas separat som 

förklarande variabeln.  

 

3.4 Metodiken bakom valet av petropolitiska stater 
Ross (2005:326) föreslår att rangordna världens länder efter en index som han kallar för 

”Index of Oil-Reliant States” eller ”Index av oljeberoende länder”. Oljeberoendet är mätt 

utifrån värdet av den samlade bränslebaserade exporten dividerat med bruttonational-

produkten. Han får fram 25 länder där till exempel Brunei är mest oljeberoende land med 

bränsleberoende index på 47,48 vilket betyder att värdet av den samlade bränslebaserade 

exporten utgör 47,48 % av landets bruttonationalprodukt och Colombia har den lägsta 

bränsleberoende index på 3,13.  

 

Statistiken över länder som har bränslebaserad export hämtas från Världsbankens ”World 

Development Indicators 2007”. (Världsbanken) Av 156 länder som ingår i Världsbankens 

statistik har 103 länder olika grader av bränslebaserad export. För de länder som 

Världsbanken inte har statistiken för, hämtas värdena från International Trade Center. (ITC) 

Slutligen för länder som ingår i OPEC kartellen hämtas statistiken från OPEC:s officiella 

hemsida. (OPEC)  

 

Den första petropolitiska lagen fastslår att den omfattar länder som bland annat är oljerika. 

Med stöd av denna påståendet väljer jag att ursprungligen endast välja ut länder vilkas 
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bränslebaserade export är minst 10 % eller mer av den totala exporten. Resultatet redovisas i 

tabell 3:4.1 (se appendix) som omfattar 56 länder som uppfyller kriteriet.  

 

Vidare säger lagen att den gäller för länder som har svaga demokratiska institutioner eller rakt 

av styrs auktoritärt. Definitionen är ganska diffus och måste konkretiseras. Jag väljer att 

relatera de demokratiska institutionernas svaghet till Freedom House index.  

 

För att granska svagheten hos de demokratiska institutioner väljer jag att ta en medelvärdet av 

de politiska rättigheter och civila friheter som länder vilka återfinns i tabell 3:4.1 (se 

appendix) fått under perioden 1996 – 2006 alltså de senaste elva åren. Detta motiveras med att 

ett land som har varit fri de senaste elva åren, förmodligen har lyckats att etablera starka 

politiska institutioner och väsentligt minskat risken att i framtiden kunna bli odemokratisk.  

 

En sådan uträkning medför dock ett problem som måste belysas. Vid beräkning av statusen 

för ett land använder Freedom House ett medelvärde av två heltal. Ett sådant medelvärde kan 

resultera i ett annat heltal eller i ett och halv hel tal. Till exempel medelvärde mellan heltal 

sex och heltal sju blir sex och halv. När man däremot beräknar ett medelvärde för 22 heltal, 

alltså elva heltal för politiska rättigheter summeras ihop med elva heltal för civila friheter och 

divideras med 22, resulterar uträkningen i naturliga tal vilka medför vissa problem. Till 

exempel har en sådan uträkning för Kroatien resulterat i en index på 2,77 och index för 

Ecuador blev 2,91. De bägge länderna hamnar snett i Freedom House index, då slutgränsen 

för ett land att räknas som fri är 2,5 och början av ett delvis fri land är 3 vilket gör att bägge 

länderna hamnar mittemellan Freedom House definitioner.  

 

Fem länder påverkas på detta sätt: Kroatien (2,77), Ecuador (2,91), Indien (2,59), Mexiko 

(2,64) och Papua New Guinea (2,77). Jag väljer det säkra före det osäkra och kommer att 

räkna de fem länderna till länderna med svaga demokratiska institutioner och tills vidare 

behålla de i min undersökning. Endast de länder som har fått ett medelvärde från 1 och till 

och med 2,5 kommer att anses ha stabila demokratiska institutioner och därmed exkluderas 

från undersökningen.  

 

Resultatet redovisas i tabell 3:4.2 Tio länder (Argentina, Bolivia, Bulgarien, Kanada, Litauen, 

Nederländerna, Norge, Rumänien, Södra Afrika samt Trinidad och Tobago) har alla haft 

index understigande 2,5 och har exkluderas från undersökningen.  
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Som sista steget i urvalet av länder hårdras begreppet ”oljerika” stater. Ursprungligen valdes 

länder vilkas bränsleexport översteg 10 % av den totala exporten och som sedan testades mot 

Freedom House. Alla de länder som Friedman väljer att definiera som petropolitiska stater i 

sin artikel, alla förutom Uzbekistan, har antingen en bränsleexport överstigande 40 % av den 

totala exporten, eller bränsleexport överstigande 10 % av bruttonationalprodukten. Det 

förefaller därför vara rimligt att definiera ett oljerikt land som ett land i vilket den samlade 

bränsleexporten utgör minst 40 % av den totala exporten, eller i vilket värde av den samlade 

bränsleexporten utgör minst 10 % av bruttonationalprodukten. Bägge uträkningssätt är 

kompletterande och inte ömsesidigt uteslutande. Utifrån sådana kriterier kan den slutliga 

tabellen konstrueras som innefattar petropolitiska stater. Resultatet redovisas i tabell 3:4.3 

som omfattar de petropolitiska stater som är både oljeberoende och som har svaga politiska 

institutioner.  

 

Tabell 3:4.3. Tabell över petropolitiska stater   
                  

  Land 

Bränsle-
export i 
procent 
av BNP 

Bränsle-
export i 
procent 
av total 
export   Land 

Bränsle-
export i 
procent 
av BNP 

Bränsle-
export i 
procent 
av total 
export 

1. Nigeria 45,53% 99,53%   18. Azerbaijan 44,62% 77,00% 
2. Libyen 73,42% 98,64%   19. Gabon 42,98% 76,00% 
3. Iraq 71,45% 98,16%   20. Venezuela 26,58% 72,21% 
4. Angola 62,84% 97,97%   21. Algeriet 33,43% 69,43% 
5. Kuwait 56,93% 95,56%   22. Syrien 13,79% 68,00% 
6. Equatorial Guinea 83,03% 94,20%   23. Kazakstan 31,70% 65,00% 
7. Iran 27,83% 93,49%   24. Ecuador 16,50% 58,00% 
8. Chad 34,19% 93,31%   25. FörenadeArabEmiraten 41,49% 50,90% 
9. Brunei 36,47% 93,19%   26. Cameron 8,37% 50,00% 
10. Yemen 35,15% 92,00%   27. Ryssland (Fed) 15,61% 49,00% 
11. Turkmenistan 53,89% 91,14%   28. Egypten 5,11% 43,00% 
12. Kongo Kinshasa Rep 93,08% 90,26%   29. Colombia 6,88% 40,00% 
13. Saudi Arabia 55,81% 89,87%   30. Vittryssland 18,89% 35,00% 
14. Sudan 15,04% 87,00%   31. Papua New Guinea 14,33% 22,00% 
15. Oman 62,89% 86,00%   32. Vietnam 12,55% 21,00% 
16. Bahrain 49,27% 79,99%   33. Malaysia 12,31% 13,00% 
17. Qatar 46,07% 79,38%           
Källa: Värdet av bruttonationalprodukten är hämtat från Världsbanken (avser BNP för 2005) 
           Värdet av de bränslebaserade exporten är hämtat från International Trade Center (avser år 2005) 
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Det är värd att notera att inte alla länder kunnat uppfylla kravet med utgångspunkt i bägge 

uträkningssätten. Cameron och Egypten uppfyller kravet endast genom sin bränsleexportandel 

som en andel av den totala exporten, medan Vittryssland, Papua New Guinea, Vietnam och 

Malaysia uppfyller kravet endast genom sin andel av bränsleexportvärdet som är relaterat till 

BNP.  

 

Anmärkningsvärda är erhållna procentsatser för Kongo Republiken. Bränsleexport i procent 

av BNP är nämligen lägre än bränsleexport i procent av total export. International Trade 

Center har beräknat Kongo:s total export till 6,188 miljarder dollar varav bränslebaserat 

export utgör 90,26%, det vill säga 5,586 miljarder dollar. Siffrorna gäller för år 2005. 

Världsbanken har för samma år beräknat Kongo:s BNP till 6 miljarder och den totala exporten 

till 86,4 % av BNP, det vill säga 5,184 miljarder dollar. Avvikelsen mellan de två källorna när 

det gäller värdet av den totala exporten är cirka en miljard dollar. Kontrollerar man Kongo:s 

BNP med CIA:s så kallad ”World Fact Book” så får man värde av BNP för år 2006 på 5,098 

miljarder och BNP tillväxten 6,1 %. Med enkel beräkning erhålls värdet av BNP för år 2005 

(5,098/1,061) som är 4,805 miljarder, vilket är närmare 1,2 miljarder lägre än Världsbankens 

statistik. Slutsatsen av detta bör vara att det finns en betydande avvikelse mellan källorna. 

Man kan dock konstatera att vid konsekvent användning av Världsbankens statistik vid 

beräkning av BNP och International Trade Center statistik vid beräkning av värdet av 

bränsleexporten gäller avvikelsen samtliga länder som ingår i undersökningen och därmed 

inte påverkar trovärdigheten bakom erhållna resultat. 

 

Tretton länder vilka återfinns i tabell 3:4.4 (se appendix) kommer inte att ingå i 

undersökningen. De uppfyllde kravet på att ha svaga institutioner men de inte uppfyller kravet 

på omfattande oljeberoendet och därmed inte kan räknas till petropolitiska stater.  

 

3.5 Typ av statistisk modell 
Den slutliga modellen som kommer att användas innehåller ett beroende och en oberoende 

variabeln. I undersökningen ingår alla de 33 petropolitiska stater som återfinns i tabell 3:4.3. 

Varje land har fått en egen unik index eller nyckel så att statistisk programvara kan skilja 

mellan de olika länderna. Alla test med paneldataregression har körts i ett statistiskt program 

Stata 10. 

 



 

 22  

Det är viktigt att observera att inte alla länder har värden på beroende variabel för hela 

perioden 1972-2004. Vissa länder, främst från forna Sovjetunionen som har blivit 

självständiga 1991, har endast värden på beroende variabeln som stäcker sig från och med 

1991. I undersökning finns fem sådana fall och de är Azerbaijan, Kazakstan, Ryska 

Federationen, Turkmenistan och Vittryssland. Detta kommer givetvis att påverka reliabiliteten 

av ekonometriska resultat, dock inte i någon betydande utsträckning eftersom antalet årliga 

observationer för dessa länder är 14 per land, vilket gör det tillräckligt för att kunna testa 

statistiskt.  

 

Beck och Katz (1995) i sin artikel ”What to do (and not to do) with time-series cross-section 

data” analyserar effekten av tillämpningen av tre olika statistiska metoder vid analysen av 

empirin konstruerat i form av paneldata med tidsseriella aspekter. De är “ordinary least 

squares” (OLS) metod, “generalized least squares” (GLS) metod och “feasible generalized 

least squares” (FGLS) metod. (Beck och Katz, 1995:634). Författarna menar på att det som 

brukar analyseras inom statsvetenskap (paneldata bestående av länder, tidsserier ofta uttryckta 

i årliga observationer) har stor betydelse vid valet av den metod man statistiskt vill använda 

för att analysera erhållen data. I sin undersökning kommer de fram till att OLS metoden med 

så kallad ”first-order autocorrelation with panel specific standart errors (AR1(PSCE))” test är 

att föredra om det finns fler antal fall (till exempel länder) än vad det finns tids observationer 

(till exempel år). I de fall man har en motsatt data, det vill säga antalet fall understiger antalet 

tidsobservationer bör man använda sig utav FGLS metoden. (ibid, 644)  

 

Empirin som används för att testa hypotesen innehåller data bestående av 33 fall (länder) och 

antal tidsobservationer varierar mellan 14 och 32. Det genomsnittliga antalet observationer 

per land är 28,45. Av denna anledning väljs ovanbeskriven metodik, det vill säga OLS 

metoden med AR1(PSCE) autokorrelationstest.  

 

För att testa autokorrelation i en enkel regressionsanalys som används i avsnitt 4.3 har ett så 

kallat Durbin-Watson autokorrelationstest använts. Durbin-Watson test används för att testa 

förekomsten av så kallad ”first-order autocorrelation” bland de oberoende variablernas 

residualer.4 (Jensen, 2008:1) 

 

                                                
4 Inom statistiken används ordet för att beskriva ”… skillnaden mellan ett uppmätt värde och ett värde som 
förutsagts med hjälp av en matematisk modell…” (Nationalencyklopedi) 
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3.6 Validitet och Reliabilitet 
Validiteten i en empirisk, kvantitativ undersökning handlar bland annat om noggrann 

planering av experimentet, hypotesprövning, slutsatserna och tolkning. (Sharan, 1994:176) 

Två typer av validitet nämns: intern, det vill säga i vilket mån ens resultat stämmer överens 

med verkligheten och extern, det vill säga överförbarheten av erhållna resultat eller med andra 

ord generaliserbarhet. (ibid, 176, 183) Den interna validiteten har åstadkommits genom bland 

annat triangulering, närmare bestämd användandet av flera oberoende av varandra forskare 

och informationskällor. Den teoretiska referensramen som används för uppsatsen och baserats 

på M. L. Ross forskning har underbyggs med resultat från flera andra forskare vilket stärker 

uppsatsens interna validitet. Statistisk information som används i uppsatsen har kontrollerats 

med alternativa källor. Den externa validiteten eller med andra ord generaliserbarheten har 

åstadkommits genom att hela populationen inkluderades i den empiriska undersökningen.  

 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning de resultat som fås fram i uppsatsen kan 

upprepas, samt exaktheten i mätningarna. (ibid, 180) Eftersom uppsatsen är kvantitativ kan 

upprepningen av studien kan genomföras genom informationsinhämtning från de källor som 

återfinns i källförteckningen. När det gäller exaktheten i mätningarna har bland annat tidigare 

forskning används för att stärka uppsatsens reliabilitet. Hadenius och Teorell (2006) forskning 

används för att stärka reliabiliteten bakom valet av beroende variabeln. Samma metodik och 

empiriska källor som Ross (2001) samt Coiller & Hoefflert (1998) använder sig utav i sin 

forskning har använts för att definiera villkoret för begreppet petropolitiska länder. Beck & 

Katz (1995) forskning har använts vid valet av statistisk modell. 

 

3.7 Källkritik 
Samtliga källor som ligger till grund för empirin är så kallade sekundära källor. En sekundär 

källa är en källa som inte är skriven direkt för min uppsats utan som redan finns på området. 

(Rienecker och Jorgensen, 2002:135) Sekundära källor som används inom uppsatsen består av 

olika offentliga statistiska databaser, så som Världsbankens så kallade ”World Development 

Indicators” (användes för att få fram värden för bruttonationalprodukt och bränslebaserad 

export), Göteborgs universitets så kallad ”Quality of Government” databas (användes för att 

få fram Freedomhouse/PolityIV index), Brittish Petropeleum så kallad ”Statistical Review of 

World Energy” rapport (användes för att få fram det genomsnittliga världsmarknadspriset på 

råolja), samt andra databaser vilka alla räknas som allmänt accepterade i vetenskaplig 
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forskning. Den teoretiska ansatsen baseras på forskning som är publicerat i vetenskapliga 

skrifter så som World Politics, Oxford Economic Papers, Journal for Peace Reseach med 

flera. Eftersom uppsatsen är kvantitativ och källorna är allmänt accepterade i vetenskaplig 

forskning har ingen källkritisk analys av materialen gjorts.  
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Kapitel 4 
ANALYS OCH RESULTAT 

 

 

 

 

I avsnitt 4.1 presenteras och analyseras resultaten av aggregerat regressionsanalys mellan 

beroende och oberoende variabler.  I avsnitt 4.2 testas huruvida urval av länder påverkar 

sambandet mellan beroende och oberoende variabler. Kapitlet avslutas med avsnitt 4.3 i 

vilket sambandet testas individuellt för varje petropolitisk land. 

 

 

4.1. Ekonometrisk körning av petropolitiska länder 
För att testa den första petropolitiska lagen, det vill säga sambandet mellan 

världsmarknadspriset på råolja och demokratisk utveckling i petropolitiska stater, har en panel 

data konstruerats. Paneldatan innehåller 939 årliga observationer för de 33 petropolitiska 

länder som återfinns i tabell 3:4.3. Alla länder har samma värden för världsmarknadspriset på 

råolja som oberoende variabeln och egna värden för ett kombinerat FreedomHouse_PolityIV 

index som beroende variabeln. Resultatet presenteras nedan i tabell 4:1.1. 

 

Tabell 4:1.1 Prais-Winsten regression över sambandet mellan de beroende och oberoende   
                     variabler (råoljepris i fasta 2006 års prisnivåer) 
         

Variabler Koefficienter Standartavvikelser z-värde  

olja 0,004224 0,001939 2,19  

konstanten 2,4858 0,178788 13,9  

     

Källa:  FreedomHouse_PolityIV index hämtades från Göteborgs Universitet QoG databas (2006) 
            Oljepris hämtades från British Petroleum (2006)  

         

Not 1: R
2 
värdet är 0,2279    

Not 2: Beroende variabel är en kombinerat FreedomHouse_PolityIV index. Mätts på en skala mellan  
           1 och10. 
           Oberoende variabel är det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja uttryckt i fasta 2006  
           års prisnivåer. Mätts i USD dollar per fat. 
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Ur tabellen kan utläsas att sambandet är statistiskt signifikant med 95 % signifikansnivå. 

Koefficienten för det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja är positiv. Detta betyder 

att det föreligger en positiv samband mellan de två variabler. Koefficienten är 0,004224 vilket 

betyder att ökningen av det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja med 10 enheter (i 

detta fall USD dollar per fat) resulterar i att landets demokratiindex ökar med 0,04 enheter. 

Koefficienten är med andra ord väldigt liten, nästan försumbart för att kunna påverka 

demokratisk index i ett land. Det skulle krävas att det genomsnittliga världsmarknadspriset för 

råolja skulle öka med 236,73 USD per fat för att åstadkomma en förändring inom 

demokratiindex med 1 enhet. 

 

Ett annat värde som är intressant är modellens förklaringsgrad som värdet av R2 representerar. 

R2 koefficienten är 0,2279 vilket betyder att förändringen av oberoende variabeln förklarar 

förändringen i beroende variabeln med 22,79%. De återstående 72,21% (100-22,79) vet man 

ingenting om. 

 
Hypotesen bakom den första petropolitiska lagen såg ut på följande sätt: 
 
 

RåoljeprisfrihetenavGraden ×−Α= β__  

 

 
De erhållna koefficienter som regressionsanalysen har producerat kan med fördel matas in i 

den linjera ekvationen som i så fall ser ut enligt följande: 

 

RåoljeprisfrihetenavGraden ×+= 004224,04858,2__  

 
 
Istället för ett negativt samband har ett svagt, positiv, statistiskt signifikant samband erhållits. 

Hypotesen har därmed falsifierats, eller förkastats. 
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Utifrån erhållna värden för det linjära sambandet mellan variabler kan en följande diagram 

konstrueras: 

 

Figur 4:1. Diagram över det linjära sambanet mellan världsmarknadspriset för råolja och 
demokratiinex
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Hittills har ett fast prisindex för det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja i 2006 års 

prisnivåer använts som oberoende variabeln. Eftersom ingen koncensus nåts vid valet av 

oberoende variabeln kan man med fördel köra en regressionsanalys med löpande råoljepris. 

 

Tabell 4:1.2 Prais-Winsten regression över sambandet mellan de beroende och oberoende   
                     variabler (råoljepris i löpande priser) 
         

Variabler Koefficienter Standartavvikelser z-värde  

Olja2 0,0060512 0,0042434 1,43  

konstanten 2,415198 0,191266 12,63  

 
Källa:  FreedomHouse_PolityIV index hämtades från Göteborgs Universitet QoG databas (2006) 
            Oljepris hämtades från British Petroleum (2006)  
 

Not 1: R
2 
värdet är 0,2005    

Not 2: Beroende variabel är en kombinerat FreedomHouse_PolityIV index. Mätts på en skala mellan  
           1 och10. 
           Oberoende variabel är det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja uttryckt i löpande  
            priser. Mätts i USD dollar per fat. 
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Det som man direkt kan observera ur resultatet är att sambandet är icke signifikant även med 

90% signifikansnivå. Signifikansen har minskat drastiskt till omkring 84 %. 

Förklaringsgraden har också minskat från 22,79 % till 20,05 %. Man kan dock observera att 

resultatet även här antyder att föreligger ett positivt samband mellan de två variablerna. 

Eftersom sambandet icke signifikant kan man dra slutsatsen att vid prisjämförelser över tid 

bör ett fast prisindex användas.  

 

4.2. Ekonometrisk körning av petropolitiska länder så som de anges av Friedman 
De ovanstående resultaten från bägge körningar förkastar hypotesen. Möjligen har det att göra 

med valet av petropolitiska stater. Av denna anledning väljs de länder som Friedman (2006:2) 

uttryckligen väljer att definiera som petropolitiska. Paneldata omfattar 13 petropolitiska stater 

vilka är: Azerbaijan, Angola, Chad, Egypten, Equatorial Guinea, Iran, Kazakstan, Nigeria, 

Ryssland, Saudi Arabia, Sudan, Uzbekistan och Venezuela.  

 

Den ekonometriska modellen har alltså reducerats till 13 länder. Antalet årliga observationer 

har minskats till 327. Antalet observationer per land varierar från 14 till 32. Det 

genomsnittliga antalet observationer per land är 27,25. Man kan observera att det är 

proportionellt fler länder som har en kortare tidsserie (från 1991 till 2004) i nuvarande modell 

än i den ursprungliga modellen. Det genomsnittliga antalet observationer per land har av 

denna anledning minskat något – från 28,45 till 27,25. Resultatet presenteras i nedanstående 

tabell. 

 
Tabell 4:2.1 Prais-Winsten regression över sambandet mellan beroende och oberoende  
                   variabler (omfattar 13 petropolitiska stater) 
         

Variabler Koefficienter Standartavvikelser z-värde  

Olja 0,0064437 0,0037006 1,74  

Konstanten 2,437576 0,2809549 8,68  
 
Källa:  FreedomHouse_PolityIV index hämtades från Göteborgs Universitet QoG databas (2006) 
            Oljepris hämtades från British Petroleum (2006)  
 

Not 1: R
2 
värdet är 0,2088    

Not 2: Beroende variabel är en kombinerat FreedomHouse_PolityIV index. Mätts på en skala mellan  
           1 och10. 
           Oberoende variabel är det genomsnittliga världsmarknadspriset för råolja uttryckt i fasta 2006  
           års prisnivåer. Mätts i USD dollar per fat. 
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Även här kan ett svagt positivt samband mellan de beroende och oberoende variablerna 

observeras. Sambandets signifikant har minstas något och signifikansnivån ligger nu på 91,8 

%. Förklaringsgraden (R2) har också gått ner till 20,88 %. Modellens resultat även här 

förkastar hypotesen. 

 

4.3. Ekonometrisk test av hypotesen land för land 
Hittills har det aggregerade sambandet mellan beroende och oberoende variabler testats. 

Erhållna resultat motsvarar medelvärdet för samtliga länder som ingick i undersökningen. För 

att besvara frågeställningen om huruvida lagen även gäller individuellt för varje petropolitisk 

måste en regressionsanalys för varje enskilt petropolitiskt land genomföras. 

 

En enkel OLS regressionsanalys mellan beroende och oberoende variabler presenteras i tabell 

4.3.1 som återfinns i appendix.  

 

Om man först börjar analysera signifikansen av erhållna samband så kan man konstatera 

följandet: (1) sex länder har ett statistiskt signifikant samband mellan beroende och oberoende 

variabler med 99,9 % signifikansnivå, (2) fyra länder har ett statistiskt signifikant samband 

mellan beroende och oberoende variabler med 99 % signifikansnivå samt (3) sex länder har 

ett statistiskt signifikant samband mellan beroende och oberoende variabler med 95 % 

signifikansnivå. 

 

De länder som fått högsta signifikansnivåer har också fått det högsta förklaringsvärdet som 

sträcker sig från R2 = 0,286 (Qatar) till R2 = 0,378 (Syrien). Länder som har fått lägst 

signifikans, dock i vilka sambandet är fortfarande signifikant (alltså länder med 

signifikansnivå mellan 95 % och 99 %) har fått lägsta förklaringsvärdet med ett avvikande fall 

nämligen Ryssland som har fått värdet för R2 = 0,305. 

 

Som nästa steg analyseras lutningskoefficienter (med andra ord om sambandet mellan 

variablerna är positiv eller negativ) för de 16 länder i vilka ett statistiskt signifikant samband 

har erhållits. Fem länder har ett negativ samband mellan variabler, det vill säga om det 

genomsnittliga priset på råoljan uttryckt i fasta 2006 års prisnivåer stiger, sjunker 

FreedomHouse_PolityIV index. Resterande elva länder har fått ett positiv samband mellan 
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variabler. Det land som har störst positiv lutningskoefficient är Nigeria (0,068) vilket betyder 

att om råoljepriset stiger med 10 USD dollar per fat, så ökar demokratiindex för Nigeria med 

0,68 enheter. Det land som har störst negativ lutningskoefficient är Ryssland (-0,102) vilket 

betyder att om råoljepriset stiger med 10 USD dollar per fat, så minskar demokratiindex för 

Ryssland med 1,02 enheter. Ovanstående resonemang är bara ett exempel på hur sambandet 

fungerar. Det man inte få glömma är att förklaringsgraden för Nigeria är 32 % och 

förklaringsgraden för Ryssland är 30,5 %, vilket gör att man inte kan applicera det teoretiska 

resonemanget praktiskt utan att tänka på den svaga förklaringsgraden. 

 

Slutligen har alla samband testats för förekomsten av autokorrelation i oberoende variabeln 

genom en så kallad Dubling-Watson test (se metod, under rubrik 3.3) Ingen av de 16 länder 

klarar autokorrelationstest. Detta betyder att det föreligger autokorrelation i oberoende 

variabeln eller med andra ord värden för föregående år (t – 1, där t står för tidsenhet) påverkar 

värden för nästföljande år ( t ).  
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Kapitel 5 
SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med undersökningen varit att testa huruvida det finns ett statistiskt signifikant negativ 

samband mellan världsmarknadspriset på råolja och graden av friheter. Förutom syftet har tre 

frågeställningar lyfts fram. Till stöd för syftet har lämpliga statsvetenskapliga teorier och 

kausala mekanismer redovisats för. Dessa teorier och kausala mekanismer har underbyggds 

med relevant forskning från flera oberoende av varandra forskare.  

 

I den metodologiska delen av uppsatsen har bland annat valet av petropolitiska stater, samt 

beroende och oberoende variabeln diskuterats. Ett flertal av begrepp så som petropolitisk stat, 

bränsleberoendet, graden av frihet har konkretiserats och operationaliserats. Vidare har de 

modellerna som på ett statistiskt sätt kunnat testa sambandet mellan beroende och oberoende 

variabler tagits fram. Den aggregerade modellen har konstruerats i form av en tidsserie 

paneldata innehållande 33 fall och totalt 939 observationer. Utifrån tidigare forskning har ett 

OLE regression med så kallad ”first-order autokorrelation med panel specifik standar terrors” 

valts. 

 

Det första frågeställningen, huruvida det går att utöka listan av petropolitiska stater från de 

ursprungliga tretton som tas upp av Friedman (2006:2), har besvarats redan i metodavsnittet. 

Utifrån generaliseringen av hans urval av länder, samt det urval som andra forskare hade 

gjort, har ett villkor för oljeberoendet definierats. De länder som kan kallas för petropolitiska 

har därmed utökats från de ursprungliga tretton till 33.  

 

I analysen har sambandet mellan ett demokratisk index och det genomsnittliga årliga 

världsmarknadspriset på råolja testats statistiskt. Utifrån erhållna resultat kunde följande 

slutsatser dras fram: 
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1. Vid panelregression mellan demokratisk index och det genomsnittliga årliga 

världsmarknadspriset på råolja erhållits följande: det är endast priset som är omvandlat 

till ett prisindex med 2006 års pristnivåer som uppfyller kravet på statistiskt 

signifikans.  

2. Sambandet har ett lågt förklaringsvärde (R2 = 0,2279) vilket betyder att variationen av 

oberoende variabeln förklarar med 22,79 % variationen i beroende variabeln. De 

resterande 77,21 % kan inte förklaras av modellen. 

3. Vid regression har ett väldigt låg positiv koefficient erhållits. Det skulle krävas att det 

genomsnittliga årliga världsmarknadspriset för råolja skulle öka med 236,73 USD per 

fat för att åstadkomma en positiv förändring inom demokratiindex med 1 enhet. 

4. Vid enkel regression, land för land, uppvisar bara 16 länder ett statistiskt signifikant 

samband. Av de 16 länder, har fem länder ett negativ samband och resterande elva 

länder ett positivt samband. Samtliga länder uppvisar betydande nivåer av 

autokorrelation i den oberoende variabeln. 

 

Utifrån punkten två, tre och fyra har hypotesen om att det finns ett statistiskt signifikant 

negativ linjärt korrelation mellan råoljepris och graden av friheten i petropolitiska stater, både 

i aggregerat form och individuellt för varje petropolitiskt land, samt att ett sådant samband 

inte är begränsad i tid falsifierats.  

 

För att se om det var ökningen av petropolitiska länder vilka ingick i urvalet som påverkat 

sambandet, har modellen testats på de tretton länder som Friedman definierar som 

petropolitiska. Erhållen resultat tyder på att även här föreligger ett svagt positiv samband 

mellan variabler. Reduktion av urvalet från 33 till 13 länder har resulterat i att 

signifikansnivån sänkts (sambandet är inte längre signifikant med 95 % signifikansnivå) samt 

att förklaringsgraden har minskat något.  

 

Vidare forskning bör koncentrera sig på att öka förklaringsgraden i modellen. Detta kan göras 

genom tillförseln av andra oberoende variabler, så som BNP per capita, religion, graden av 

bränsleexporten med flera. Tillförseln av flera variabler kommer förmodligen att även minska 

på autokorrelationsnivåer eftersom Durbin-Watson test är konstruerat på detta sätt att ju fler 

förklarande variabler en modell har, desto mindre är sannolikheten för autokorrelation. 
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APPENDIX 

 

Tabell 3:2:2. Bränsleexport som andel av den totala exporten för 56 länder 

  Land Andel     Land Andel   

1. Algeria 69,43% b 29. Libya 98,64% b 
2. Angola 97,97% b 30. Lithuania 26,63% a 
3. Argentina 16,00%   31. Malaysia 13,00%   
4. Azerbaijan 77,00%   32. Mexico 15,00%   
5. Bahrain 79,99% a 33. Mozambique 15,00%   
6. Belarus 35,00%   34. Netherlands 12,00%   
7. Bolivia 49,00%   35. Nigeria 99,53% b 
8. Brunei 93,19% a 36. Norway 68,00%   
9. Bulgaria 10,00%   37. Oman 86,00%   
10. Cameroon 50,00%   38. Papua New Guinea 22,00%   
11. Canada 20,00%   39. Peru 11,00%   
12. Chad 93,31% a 40. Qatar 79,38% b 
13. Colombia 40,00%   41. Romania 11,00%   
14. Congo Brazzaville (Dem rep) 17,15% a 42. Russia 49,00%   
15. Congo Kinshasa (Rep) 90,26% a 43. Saudi Arabia 89,87% b 
16. Croatia 14,00%   44. Senegal 21,00%   
17. Ecuador 58,00%   45. South Africa 10,00%   
18. Egypt 43,00%   46. Sudan 87,00%   
19. Equatorial Guinea 94,20% a 47. Syria 68,00%   
20. Gabon 76,00%   48. Trinidad & Tobago 70,00%   
21. India 11,00%   49. Tunisia 10,00%   
22. Indonesia 15,56% b 50. Turkmenistan 91,14% a 
23. Iran 93,49% b 51. Ukraine 10,00%   
24. Iraq 98,16% b 52. United Arab Emirates 50,90% b 
25. Kazakhstan 65,00%   53. Uzbekistan 18,14% a 
26. Kenya 23,00%   54. Venezuela 72,21% b 
27. Kuwait 95,56% b 55. Vietnam 21,00%   
28. Kyrgyzstan 12,00%   56. Yemen 92,00%   
                
Källa: Om inget annat anges World Development Indicators 2007och gäller för år 2005. 
a - Värdena hämtade från International Trade Center och gäller för år 2005. 
b - Värdena är hämtade från OPEC och gäller för år 2006. 

 



 

   

 

Tabell 3:2.2 Det genomsnittliga demokratiska indexet för 56 länder (avser period 1996-2006) 

  Land Index     Land Index   

1. Algeria                          5,59   29. Libya                            7,00   
2. Angola                           5,77   30. Lithuania                        1,55   
3. Argentina                        2,36   31. Malaysia                         4,59   
4. Azerbaijan 5,36   32. Mexico                           2,64   
5. Bahrain 5,73   33. Mozambique                       3,50   
6. Belarus                          6,14   34. Netherlands                      1,00   
7. Bolivia                          2,45   35. Nigeria                          4,59   
8. Brunei Darussalam                5,77   36. Norway                           1,00   
9. Bulgaria                         2,00   37. Oman                             5,68   
10. Cameroon                         6,05   38. Papua New Guinea                 2,77   
11. Canada                           1,00   39. Peru                             3,14   
12. Chad                             5,45   40. Qatar                            6,00   
13. Colombia                         3,86   41. Romania                          2,14   
14. Congo                            4,95   42. Russian Federation               4,73   
15. Congo, Democratic Republic       6,23   43. Saudi Arabia                     6,95   
16. Croatia                          2,77   44. Senegal                          3,23   
17. Ecuador                          2,91   45. South Africa                     1,50   
18. Egypt                            5,77   46. Sudan                            7,00   
19. Equatorial Guinea                6,68   47. Syria                            7,00   
20. Gabon                            4,55   48. Trinidad and Tobago              2,32   
21. India                            2,59   49. Tunisia                          5,50   
22. Indonesia                        4,05   50. Turkmenistan                     7,00   
23. Iran                             6,09   51. Ukraine                          3,59   
24. Iraq                             6,59   52. United Arab Emirates             5,68   
25. Kazakhstan                       5,50   53. Uzbekistan                       6,55   
26. Kenya                            4,59   54. Venezuela                        3,41   
27. Kuwait                           4,64   55. Vietnam                          6,68   
28. Kyrgyzstan                       5,01   56. Yemen                            5,36   
                
Källa: Freedom House (2006) 

 



 

   

 

Tabell 3:4.4 Icke petropolitiska stater som är odemokratiska dock saknar den grad av oljeberoendet  
                    som krävs för att räknas till petropolitiska.   
                  

  Land 
Procent 
av BNP 

Procent 
av total 
export   Land 

Procent 
av BNP 

Procent 
av total 
export 

1. Kyrgyzstan 3,23% 12,00%   8. Indonesia 4,21% 15,56% 
2. India 1,30% 11,00%   9. Mexico 4,18% 15,00% 
3. Peru 2,38% 11,00%   10. Mozambique 3,85% 15,00% 
4. Tunisia 3,66% 10,00%   11. Croatia 3,17% 14,00% 
5. Ukraine 3,98% 10,00%   12. Senegal 4,20% 21,00% 
6. Uzbekistan 4,21% 18,14%   13. Kenya 3,94% 23,00% 
7. Congo Brazzaville (Dem rep) 3,42% 17,15%           
                  

  
  

Källa: Källa: Värdet av bruttonationalprodukten är hämtat från Världsbanken (avser BNP för 2005) 
           Värdet av de bränslebaserade exporten är hämtat från International Trade Center (avser år  
            2005   

 



 

   

 

Tabell 4:3:1. Enkel OLS regression individuellt för varje land mellan beroende och oberoende   
                      variabler 
 

          

  B Stand. avv. Adj R2 DW Sig  N t-värdet 

1 Algeriet -0,020 0,010 0,089 0,674 0,053  32 -2,011 

2 Angola -0,030 0,008 0,311 0,636 0,001 * 29 -3,69 

3 Azerbaijan 0,006 0,33 -0,08 0,97 0,861  14 0,178 

4 Bahrain 0,011 0,006 0,08 0,583 0,064  32 1,925 

5 Brunei 0,120 0,005 0,15 0,902 0,016 *** 32 2,544 

6 Vittryssland -0,089 0,114 -0,031 0,205 0,448  14 -0,784 

7 Cameroon -0,160 0,004 0,293 0,73 0,001 * 32 -3,717 

8 Chad 0,005 0,01 -0,23 0,232 0,583  32 0,556 

9 Colombia 0,013 0,007 0,073 0,356 0,073  32 1,85 

10 Kongo -0,042 0,017 0,147 0,494 0,017 *** 32 -2,517 

11 Ecuador 0,014 0,022 -0,019 0,171 0,517  32 0,655 

12 Equatorial Guinea -0,003 0,003 -0,0040 0,665 0,358  32 -0,933 

13 Gabon -0,032 0,011 0,202 0,289 0,006 ** 32 -2,972 

14 Iran 0,007 0,01 -0,018 0,482 0,512  32 0,664 

15 Iraq 0,004 0,003 0,003 0,794 0,302  32 1,049 

16 Kazakstan -0,008 0,021 -0,071 0,397 0,712  14 -0,378 

17 Kuwait -0,002 0,008 -0,031 0,752 0,778  32 -0,285 

18 Lybien 0,010 0,003 0,227 0,71 0,003 ** 32 3,175 

19 Malaysien 0,013 0,006 0,109 0,165 0,037 *** 32 2,186 

20 Oman -0,003 0,004 -0,013 0,289 0,444  32 -0,775 

21 Nigeria 0,680 0,017 0,32 0,693 0 * 32 3,944 

22 Papua Ny Guinea 0,010 0,004 0,131 0,718 0,03 *** 29 2,228 

23 Qatar 0,016 0,004 0,286 0,765 0,001 * 32 3,666 

24 Ryssland -0,102 0,039 0,305 1,23 0,024 *** 14 -2,592 

25 Saudi Arabien 0,008 0,003 0,197 0,213 0,006 ** 32 2,933 

26 Vietnam 0,001 0,002 -0,028 0,852 0,609  28 0,518 

27 Sudan 0,014 0,015 -0,006 0,595 0,371  32 0,909 

28 Syrien 0,013 0,003 0,378 0,677 0 * 32 4,456 

29 UAE 0,008 0,002 0,363 1,189 0 * 32 4,317 

30 Turkmenistan 0,008 0,019 -0,07 0,613 0,705  14 0,388 

31 Egypten 0,015 0,005 0,221 0,414 0,004 ** 32 3,132 

32 Venezuela 0,021 0,009 0,141 0,286 0,02 *** 32 2,466 

33 Yemen -0,010 0,016 -0,043 1,161 0,528  15 -0,649 

 

 
Källa:  FreedomHouse_PolityIV index hämtades från Göteborgs Universitet QoG   
           databas (2006) 
            Oljepris hämtades från British Petroleum (2006)  
 

 

 

 

 

 

Not: * Sambandet är signifikant med 99,9 % 
      ** Sambandet är signifikant med 99 % 
     *** Sambandet är signifikant med 95 % 

 


