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SAMMANFATTNING 

 

 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka om och vilka faktorer som motverkar 

demokratisering inom oljeexporterande rentierstater.  Med stöd av moderniseringsteorin och 

teorin om rentierstater har tre hypoteser formulerats som  sammanlagt innehållit tre 

oberoende och elva beroende variabler vilka kodades som tidsserier i paneldata. Tjugo ett 

rentierland har identifierats vilket omfattar hela populationen. Hypotesen har sedan testats 

med hjälp av en OLS regressionsanalys med panelspecifika standardavvikelser. Hypotesen 

om att det uppstår en rentiereffekt kunnat bekräftas med två av totalt tre variabler. Hypotesen 

om att det uppstår en repressionseffekt har bekräftats med höga signifikansnivåer hos bägge 

oberoende variabler. Däremot kunde hypotesen om att det uppstår en moderniseringseffekt 

varken bekräftas eller avfärdas. Av de sex förklarandevariabler har tre exkluderats pga. låga 

signifikansnivåer samt en av de signifikanta variabler uppvisade en motsatt relation med 

demokrati än den som antogs av hypotesen.  De erhållna resultaten måste ses i ljuset av ett 

bristande statistisk underlag, av vilket endast ett fåtal observationer kunnat användas i de 

olika regressionsanalyserna.  
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Kapitel 1 
INLEDNING 

 
 
 
 
The rentier state is a state of parasitic, decaying capitalism, and the circumstance cannot fail 

to influence all the socio-political conditions of the countries concerned. 

Vladimir Lenin, Imperalism, the Highest Stage of Capitalism 

 

Simply stated, the revenues a state collects, how it collects them, and the uses to which it puts 

them define its nature. 

Terry Karl, The Paradox of Plenty 

 

It is useful to contrast the conduct of the governments in resource-rich nations with that of 

governments in nation less favourably endowed. Differences in natural endowments …appear 

to shape the behaviour of governments. 

Robert Bates, Prosperity and Violence1 

 

 

Forskning som kretsar sig kring demokratisering och modernisering inom oljerika stater har 

ständigt försökt besvara frågan huruvida oljeinnehavet utgör en välsignelse eller en 

förbannelse för ett lands demokratiska utsikter. Medan Norge fortsätter att framstå som ett bra 

exempel där landets oljeexport positivt samvarierar med demokrati finns det på andra sidan en 

uppsjö av auktoritära oljeexportörer. För att nämna en så är Angola ett land som har varit i 

konflikt sedan 1970-talet och några forskare menar att landets problem kan härledas ur landets 

omfattande olje- samt diamantinnehav. (Isham et al., 2005:142) 

 

Finns det specifika faktorer som motverkar demokratisering i naturresursrika länder och i så 

fall vilka? 

 

                                                
1 Citaten hämtade från Isham et al (2005:142)  
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1.2  Problemformulering och syfte 
Mikael Ross (2001) i sin undersökning av 113 stater under perioden 1971 – 1997 försökte att 

ställa och besvara fyra frågor rörande dämpandet av trycket på demokratisering inom så 

kallade ”rentierstater”.2 Han även presenterade tre kausala mekanismer som kunde tänkas 

förklara vad som sker inom en oljestat som gör att den negativa effekten uppstår. 

 

Kortfattat kunde han påvisa följande: (1) ”Olja-hindrar-demokrati” sambandet kunde 

verifieras genom en statistisk regression; (2) Sambandet gällde inte bara i Mellanöstern utan 

även i andra länder, vilket förmodligen hade hindrat demokratisering i Indonesien, Malaysia, 

Mexiko och Nigeria; (3) Andra icke-bränslebaserade mineraler så som diamanter och guld 

medförde liknande negativ effekt på demokrati, dock i mindre omfattning än olja, naturgas 

och kol; samt (4) Ross argumenterade för att ha funnit empiriska belägg för de tre kausala 

mekanismer bakom det negativa sambandet mellan oljeexporten och demokrati, nämligen - 

rentiereeffekten, repressionseffekten och moderniseringseffekten. 

(Ross, 2001:346, 356; 365-7) 

 

Kritisk forskning som finns på området har dock vissa invändningar mot olja – hindrar – 

demokrati påståendet. För att nämna några så har till exempel Okruhlik i sin fallstudie av 

Saudiarabien visat på att trots regeringens fördelningspolitik och rustningen mot internt 

demokratiseringstryck har oppositionsgrupper fått all större genomslagskraft och legitimitet i 

samhället på senare tid. (Okruhlik, 1999:309)  

 

Michael Herb menar på att den första kausala mekanismen (rentiereffekten) nämligen 

sambandet mellan allmän beskattning och demokrati inte gäller i modern tid. I Europa, strax 

innan 1900-talet har dåvarande härskare blivit relativt försvagade vilket resulterade i att 

representantförsamlingar kommit att vara djupt involverade i beskattningsmekanismer vilka 

utgjorde ett av stridande områden. Ett sådant medbestämmande stärkte deras roll inom 

statsapparaten och bidrog till att de så småningom tog över makten. Det är däremot den 

exekutiva makten och inte representantförsamlingar som styr byråkratin nu för medan de 

representativa institutionerna arbetar med utformning av lager, vilket gör att sambandet faller 

inom modernt utvecklade statsapparaten. (Herb, 2003:26)  

 

                                                
2 Hadenius (2006:50) definierar rentierstater som ”... stater som till stor del lever på inkomster från export av 
naturresurser, i synnerhet olja och gas, som ger stora ekonomiska överskott.” 
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Alexeev och Conrad hävdar att olje-, samt mineralexport har ingen långsiktig negativ effekt 

på rentierstaternas ekonomiska tillväxt. Medan naturresursexporten ökar BNP utan att 

samtidigt förbättra de inhemska institutionerna i rentierstater, har stater utan omfattande 

naturresursexport en positiv korrelation mellan BNP tillväxten och institutionell skick. Detta 

resulterar i att man drar felaktiga slutsatser vid regression där man använder värdet av BNP 

som förklarande variabel. (Alexeev & Conrad, 2005:13) 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och vilka faktorer som motverkar 

demokratisering inom oljeexporterande rentierstater. 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att avgränsas till att undersöka vilka faktorer som motverkar 

demokratisering inom rentierstater. Med stöd av teoriavsnittet samt tidigare forskning 

kommer med en rentierstat menas ett land som har ett sammanlagt värde av intäkter ifrån 

oljeexporten överstigande fyrtio procent av de totala offentliga intäkterna. Urvalet utgörs av 

samtliga länder som uppfyller kravet på rentiesm. Länder med andra former av rentiesm så 

som bränslebaserad export av naturgas och kol, samt mineralexport exempelvis i form av guld 

och diamanter kommer inte att ingå i undersökningen. Avgränsningen görs även i tid, då 

tidsperioden beroende på statistisk informationstillgänglighet begränsas till åren 1972 och 

2004.  

 

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 demokratibegreppet, den teoretiska referensramen som utgörs av två stycken 

teorier och kausala mekanismerna ligger till grund för studien och av vilka härledas tre 

hypoteser. Kapitel 3 presenterar den metodologiska ansatsen som inkluderar typen av 

undersökningen, tillvägandesättet vid valet av undersökningsobjekt samt beroende och 

oberoende variabler. Därefter i kapitel 4, presenteras och analyseras de statistiska resultat. 

Uppsatsen avslutas med kapitel 5 som sammanfattar de empiriska resultaten.  
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Kapitel 2 
TEORETISK REFERENSRAM 

 

 

 

 

I detta kapitel redogörs för de teorier som ligger till grund för min uppsats. Jag börjar med 

att i avsnitt 2.1 redovisa för begreppen demokrati, demokratiseringsteori och modernisering, i 

2.2 redogöra för den historiska synen på begreppen rentier och ekonomiskt arrende, samt i 

avsnitt 2.3 presentera teorin om rentierstater. Avsnitt 2.4 behandlar de kausala mekanismer 

som motverkar demokratisering inom rentierstater och slutligen i avsnitt 2.5 formuleras 

hypoteser som sedan testas i kapitel 4.  

 

2.1. Demokrati, demokratiseringsteori och modernisering 
Alltsedan demokrati kom att stå i fokus av politisk filosofi och politisk teori har det funnits 

olika definitioner och användningar av termen.3 Tre klassiker brukar nämnas i samband med 

redogörelsen för vad demokrati egentligen är för något och dessa är Josef Schumpeter, 

Samuel Huntington och Robert Dahl.  

 

Den minimalistiska definitionen av demokrati utarbetades av Joseph Schumpeter där med 

demokrati menades en metod som rörde processer och institutioner. (Hydén, 1998:29) 

Schumpter varit kritisk till idealistiska föreställningar om att demokrati skulle vara ett system 

för förverkligandet av den allmänna bästa. Den demokratiska metoden gick istället ut på att 

vara ett institutionellt arrangemang för politiska beslut i vilket folket fick återkommande 

möjlighet att utse sina ledare. Väljarrollen blev därmed starkt begränsad till att, i likhet med 

konsumenterna på en marknad, välja en produkt samt att någon form av styrning av de valda 

representanterna var det inte frågan om. Sådan pessimistisk syn på demokrati kan förklaras av 

den samtid som Schumpeter verkade i. Hans bok kom ut i början av 1940-talet, alltså i 

samband med andra världskriget då demokratins framtida utsikter stod som lägst.  

(Hadenius, 2006:144) 

                                                
3 Se bland annat Orwell (1957:149) ”The defenders of any kind of regime claim that it is a democracy, and fear 
that they might have to stop using the word if it were tied down to any one meaning”; Linz (1978:8) 
“Unfortunately, there is no meaningful, accepted typology of competitive democracies, nor any accepted 
measure of the degree of democracy.” 
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Anledningen till att Schumpeters demokratidefinition vann så stor genomslagskraft varit 

bland annat dess effektivitet vid användning i studier rörande politiska system. Valprocessen 

blev det enda faktorn som man behövde granska för att avgöra huruvida ett land var 

demokratiskt eller inte. (Hydén, 1998:10) 

 

Samuel Huntington, i likhet med Schumpeter avvisade den maximalistiska definitionen av 

demokrati samtidigt som den normativa innebörden i demokratibegreppet. Han baserade sin 

demokratidefinition på Schumpeters arbete där han också fokuserade sig på de politiska valen 

som ansågs utgöra demokratins kärna. (Huntington, 1991:7) Demokratisk styrelsesätt enligt 

Huntington kännetecknades av att beslutsfattarna väldes genom fria, öppna och 

återkommande val, där kandidaterna fritt kämpade om makten, samt praktiskt taget alla vuxna 

medborgare hade rösträtt och var valbara. Sådan definition på demokrati har tillåtit honom att 

urskilja tre olika demokratiseringsvågor genom historien.  

 

Kritikerna menar dock att valet inte kan användas som det enda måttstocken vid bedömning 

av demokratiskt styrelseskick eftersom den är manipulerbar och kan dölja många 

oegentligheter. Kvalitén på demokrati i de länder som bedöms vara demokratiska är låg och 

genom sin definition har Huntington varit mindre intresserad i det faktiska demokratiska 

tillståndet bland sina undersökningsländer och mer i att urskilja tredje demokratiseringsvågen. 

(Hydén, 1998:31) 

 

Robert Dahl har varit mer normativ i sina resonemang kring demokrati och polyarki än både 

Schumpeter och Huntington. Det är nämligen så att Dahl ansåg att ingen verklig stat 

motsvarade demokratiidealet och det närmaste en stat kunde komma på vägen mot den 

fullkomliga demokratin varit det han kallade för polyarki. Skillnaden mellan demokrati och 

polyarki blev således att medan demokrati utgör ett slags ideal att sträva efter, är polyarki en 

”..empiriskt urskiljbar samhällstyp.” (Rindefjäll, 1998:32)  

 

Med polyarki anser Dahl ett politiskt system som strävar efter att förverkliga demokratiska 

principer och normer.  (Dahl, 1999:360) De empiriskt analyserbara beståndsdelarna utgörs av 

sju stycken nödvändiga institutioner som måste förekoma i en polyarkisk stat. De är: (1) 

Tillsättning av politiska uppdrag genom val, där valda representanter ska äga möjligheten till 

kontroll över regeringens och riksdagsbeslut; (2) Förekomsten av regelbundna, fria, rättvisa 

och allmänna val där tvång är sällsynt; (3) Omfattande lika rösträtt för praktiskt taget alla 
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vuxna; (4) Praktiskt taget alla vuxna har rätten till att kandidera i valen; (5) Oinskränkt 

yttrandefrihet i frågor gällande politik, vilket innefattar kritik mot de valda, mot regeringen 

och riksdag, mot den rådande ideologin och ekonomiska politiken; (6) Medborgarnas rätt till 

alternativa och fria informationskällor; (7) Effektivt säkrad rätt till föreningsfrihet som är 

oberoende av de politiska partier och intresseföreningar. (Dahl, 1999:361)  

 

Inom ramen för uppsatsen kommer begreppet demokrati i stort sätt att avgränsas till det som 

Robert Dahl kallar för polyarki. Schumpeters minimalistiska definition kommer att endast 

användas som en referens till en av de indexen som mäter demokrati. 

 

Demokratiseringsforskning fokuserar sig delvis på att göra jämförande analyser mellan olika 

länder, där man försöker urskilja de olika faktorer som kan förklara att ett land är demokrati 

eller inte demokrati. Exempel på detta är Karvonens bok om ”Diktatur – ofrihetens politiska 

system” där författaren granskar vilka faktorer som har medfört att Nordkorea, Brunei, 

Vittryssland, Libyen och Burma förblir diktatoriska stater. (Karvonen, 2008) 

Demokratiseringsforskning även studerar processer från icke demokrati till demokrati där 

fokusen läggs på demokratisk konsolidering och stabilitet. (Hydén, 1998:15) Uppsatsens syfte 

hamnar i det första kategorin eftersom den fokuserar sig på en jämförande statistisk analys av 

de faktorer som kan tänkas hindra demokratisering i oljeexporterande rentierstater. 

 

En konkret definition av demokratisering kan man hämta ur Potter et al. (1997:3) där med 

ordet demokratisering menas politiska förändringar som går i demokratisk riktning. Här blir 

ovanstående diskussion om de olika demokratidefinitioner aktuell eftersom man måste veta 

vad demokrati är för något för att bestämma huruvida de politiska förändringarna går i 

demokratisk riktning. Antagandet om att demokratibegreppet knyts till Dahls polyarki i 

stycket ovan, kan med fördel appliceras på Potters definition av demokratisering vilket 

resulterar i att med demokratisering menas politiska förändringar som går i polyarkisk 

riktning.  

 

Med politiska förändringar över tid menas således en process längst Dahls sju politiska 

institutioner – från mindre till mer ansvarsfull regering, från mindre fria (eller rakt av 

frånvarande av) val till ett mer fria, rättvisa och allmänna val, från skarpt begränsade till mer 

skyddade civila och politiska rättigheter, från svaga (eller icke existerande) autonoma 

sammansluttningar inom den civila sektorn till ett rikt föreningsliv. (Potter et al., 1997:6) 
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Det finns tre huvudsakliga utgångspunkter som det mesta av demokratiseringsforskning 

relaterar sig till. (Potter et al., 1997:10) De är: (1) Moderniseringsansats som betonar ett antal 

sociala och ekonomiska faktorer; (2) Transitionsansats som lägger tonvikten på politiska 

processer samt de initiativ och val som görs av den inhemska eliten; samt (3) Strukturellansats 

som betonar skiften i maktstrukturer som är gynnsamma för demokratisering. Det är främst 

moderniseringsansats som är intressant för den här uppsatsen eftersom den är av empirisk 

karaktär och föreslår mättbara variabler som ställs gentemot demokratiseringsindex och på 

detta sätt skapar analyserbara korrelationer. 

 

2.1.2 Moderniseringsteori 
Moderniseringsteori grundar sig i Lipsets tes om att demokrati är relaterat till ett lands 

socioekonomiska utveckling och moderniseringsnivån. I sin bok ”Political Man” identifierade 

Lipset fem variabler ( BNP/capita, antal telefoner per 1 000 invånare, andel av män i 

jordbruk, andel urbaniserade områden och andel läskunniga) som alla hade höga 

korrelationsnivåer med demokratisk index. Korrelationer betraktades som linjära, det vill säga 

om BNP/capita ökar med ”x” antal enheter, ökar ”y” med motsvarande antal enheter, och 

universella i den bemärkelsen att de kunde användas för att studera vartenda land och gälla för 

vilket som helst tidsperiod. (Potter et al., 1997:12) 

 

Tanken bakom den ekonomiska omvandlingens betydelse är att folk bryter sig loss från 

gamla, slutna och hierarkiska miljöer vilket skapar en ny politisk kultur. Ökningen av 

nationalrikedomen gör det möjligt att satsa på folkbildning som gör att den vanlige 

medborgaren blir mer kunnig och får en vidare utblick. Teknisk utveckling ökar 

informationsutbudet i samhället och tillsammans med ökad utbildningsnivå skapar mer 

förståelse och tolerans mot andra grupper. Ett brett medelklass uppstår som minskar den 

sociala och politiska polariseringen och därmed underlättar för fredlig konfliktlösning som 

demokratin förutsätter. (Hadenius, 2006:37) 

 

Problemet med moderniseringsteorin är att Lipset hittade olika korrelationer men inte de 

kausala mekanismerna som kunde förklara på vilket sätt korrelationerna uppstod. En 

betydande del av hans bok gick åt att diskutera dessa mekanismer dock var hans förklaringar 

av antagande/antydande karaktär. (Potter et al., 1997:12) 
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Exempel på detta är hans resonemang kring sambandet mellan en högre utbildningsnivå och 

demokrati. Lägg märke till att den börjar med ordet ”antagligen”: 

 

…presumably broadens man’s outlook, enables him to understand the need for norms of 

tolerance, restrains him from adhering to extremist doctrines, and increases his capacity to 

make rational electoral choices (Potter et al., 1997:13) 

 

Ronald Inglehart har i sin bok ”Modernization and Postmodernization” analyserat hur 

politiska och ekonomiska målen, religiösa normer samt familjevärden påverkat ekonomisk 

utveckling, partiernas politiska strategier och utsikter för demokratiska institutioner för de 43 

länder som har ingått i undersökningen. Tyvärr uteblev hela Mellanöstern regionen och 

Nigeria varit ett enda rentierland som togs med i Ingleharts undersökning. 

 

Några av de dragna slutsatserna var både intressanta och kontroversiella. För det första 

hävdade Inglehart att ekonomisk utveckling samt kulturella och politiska förändringar hänger 

ihop i ett förutsägelsebart mönster. Vissa riktningar av socioekonomisk utveckling är med 

andra ord mer vanliga än andra, vilket gör att det brukar uppstå en trolig förändringskedja. Så 

fort ett samhälle påbörjat industrialiseringen uppstår det till exempel ett helt syndrom av 

sammanhängande förändringar från massmobilisering till minskningen av skillnader inom 

könsroller.  (Inglehart, 1997:5)  

 

Sedan, till skillnad från Lipset, hävdade Inglehart att sambanden bakom moderniseringsteorin 

varit ickelinjära. Utvecklingen som tog fart i de avancerade industriella samhällena under de 

senaste 25 åren bör beskrivas i termer av postmodernisering och inte modernisering. Medan 

modernisering kännetecknas av att lägga tungvikt på ekonomisk effektivitet, byråkratisk 

auktoritet och vetenskaplig rationalitet, kännetecknas postmodernisering av ett mer human 

samhälle med mer utrymme för individuell autonomi, oliktänkande och personlig 

självförverkligande.  

 

Medan moderniseringsteorin betonar de olika mekanismer och egenskaper som behövs för en 

stat att komma ur sitt tillstånd av icke-demokratiskt styre och börja närma Dahls polyarki, ses 

teorin om rentierstater som ett slags motvikt till demokratisering. Teorin om rentierstater med 

dess kausala mekanismer förklarar vad som sker inom oljeexporterande stater som gör att de 
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förblir auktoritära trots de omfattande naturtillgångar, hög bruttonationalprodukt per capita, 

hög läskunnighet och andra faktorer som egentligen borde ha bidragit till demokratisering.  

 
 

2.2 Historisk syn på begreppen rentier och ekonomiskt arrende 
Teorin om rentierstater har till stor del ärvt den negativa innebörden i begreppen rentier och 

ekonomiskt arrende vilket gör det är rimligt med att ur historiskt perspektiv belysa hur 

begreppen kommit till stånd och vad de inneburit för äldre tiders politiska filosofer.  

 

Inom klassisk ekonomisk teori (Theory of Economic Rent) betraktades arrende som varje 

överskott, uppkommen efter att alla produktionskostnader blivit mötta och som betalades till 

jordägaren för användning av jordens naturresurser. David Ricardo förstod arrende som en 

gåva av naturen och vilket reflekterade både jordens knapphet och dess olika egenskaper. Om 

skördens produktionskostnader inom jordbruket skulle exakt motsvara skördens 

försäljningsintäkter skulle det teoretiskt inte bli möjligt för jordägaren att ta ut 

arrendeavgifter. (Yates, 1996:16) 

 

Inom oljekonomi används ordet koncessionsavgifter4 istället för bland annat arrendeavgifter. 

Storleken av koncessionsavgifterna (eller med andra ord oljeöverskottet) bestäms som en 

skillnad mellan priset för given kvantitet av såld till konsumenter olja i form av oljeprodukter 

och den totala kostnaden som avser upptäckten, produktion, transport, raffinering och 

marknadsföring av råolja. Medan Ricardos ekonomiska teori försökte se skillnad mellan 

arrende, royalty och profit har teorin om rentierstater, genom att sammanfoga alla dessa tre 

begrepp i ett - koncessionsavgifter, återinfört en social dimension inom jordägandet, med 

specifikt tonvikt på ägandet av jordens naturresurser. Ekonomisk teori som ser 

koncessionsavgifterna ur ett ekonomiskt perspektiv säger lite om vem rentier är. För att 

rentier är en social agent som inte aktivt deltar i produktionsprocessen men som delar 

produktionsvinster.  

 

För att förtydliga det som står ovan gör Ricardos ”Theory of Economic Rent” ingen teoretisk 

distinktion på vad man använder jordytan till. Det är avgifternas storlek som är viktig i 

sammanhanget, vare sig de kommer från skörden, mineralförsäljningen eller oljevinster. Det 

är först när hamnar inom ramen för teorin om rentierstater som avgifternas ursprung, eller 

                                                
4 Koncession – ”tillstånd av regering eller myndighet att driva viss verksamhet” (NE) 
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med andra ord den verksamhet som man gör på jordytan börjar spela roll. Medan jordbruket 

anställer en omfattande del av befolkningen och har relativt måttliga vinster och därmed ingen 

rentiereffekt på en stat, har oljeutvinning som anställer relativt få personer och medför 

ofantliga vinster en klar rentiereffekt på en stat.  

 

Yates hävdar vidare att bortsett från ursprunget av arrende eller koncessionsavgifter är det 

klart att dessa avgifter utgör en särskild inkomstfaktor som inte är lik andra traditionella 

inkomstkällor. Lönerna är betalda för arbetet, räntan för investering av kapital, 

verksamhetsvinster för lyckad administrering av risker. Varje av dessa inkomstfaktorer 

medför någon form av ansträngning eller uppoffring medan en rentier varken anstränger eller 

uppoffrar sig och det enda som egentligen uppoffras är naturen. (Yates, 1996:17) 

 

I ljuset av detta är Lockes teori om naturtillståndet angelägen. I den menar John Locke att 

jorden varit allmän för alla män vilka som individer ägde sig själva och sin arbetskraft. Privat 

egendom i naturen införskaffades genom tillämpning av ens arbetskraft.  

 

Whatsoever then he removes out of the state that nature hath provided, and left in it, he hath 

mixed his labour with, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his 

property. (Locke, 1980:27) 

 

Ovanstående argumentet får sitt stöd av tre axiomen som framlades av Locke: (1) Varje man 

har rätt att äga sin egen person; (2) Varje man har rätt till att äga arbete som utförs av sin egen 

person; (3) Varje man har rätt att äga det som har blivit framställd av sin egen person och sitt 

eget arbete. (Day, 1966:208)  

 

När människan lämnade naturtillståndet har äganderätten definierats genom överenskommelse 

mellan mäns olika gemenskap. Ett nytt system av rättsliga regler i kombination med 

upptäckten av pengar gjorde det möjlig för individer att överskrida sina ursprungliga gränser 

av egendom. Denna tidpunkt5 har förmodligen varit historisk början av uttagandet av 

arrendeintäkter ”…along with all other perversions of the state of nature concomitant with 

social contract”. (Yates, 1996:18) Yates menar vidare att i ett liberalt samhälle av Locke, 

                                                
5 Yates nämner ingen tidpunkt men förmodligen syftar han till antikens Grekland i och med Aristoteles utsaga 
om att hårt arbete gjorde män olämpliga till att styra. ”In Greco-Roman civilization the ancients extolled the man 
who lived on unearned income” (Yates, 1996:20) 
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Smith och Ricardo fanns det ingen plats för lathet, med vilket menas uttagandet av 

arrendeavgifter i samband med förmögenhetsackumulering. Det skulle vara bättre att ta 

avstånd från arrende som sådan och betrakta den som en biprodukt av överskottet, eller rakt 

av betrakta den som en kvarleva från den feodala ordningen, än att se den som en del av 

kapitalistiska systemet. Detta eftersom en rentier bryter mot en av de grundläggande 

principerna av den liberala ekonomin – nämligen hårt arbete. (Douglas, 1996:18) 

 

Karl Marx hade en annan åsikt när det gällde den klassiska uppfattningen av att 

avgiftsinkomst är ett resultat av fysiska och tekniska skillnader av jorden. Han var noggrann 

med att skilja åt medeltidens arrende som gick till feodala godsägare och hyresinkomst som 

erhölls av egendomsägare i ett kapitalistiskt produktionssätt samt anklagade Ricardo för 

indragandet av begreppet ekonomisk arrendeinkomst från sin rätta plats i medeltiden in i 

modern tid. (Marx, 1981:751-2)  

 

För Marx innebar avgiften en social relation som reflekterade och avleddes ur en specifikt 

historiskt äganderelation i en dominerande produktionssätt. Arrendeavgifter i form av varor 

som fördes till adeln hade därmed sitt slutlig användarvärde (konsumtionsvärde), medan i det 

kapitalistiska systemet produceras samma varor på grund av deras bytesvärde (mjöl byttes 

mot salt, kött mot mjöl osv.), vilket enligt Marx omvandlar de sociala relationer mellan 

individer till sociala relationer mellan tillhörigheter och därmed påverkar avgiftens natur. 

(Yates, 1996:19)  

 

Med stöd av Marx syn på avgiftsintäkter har Cyrus Bina nyligen demonstrerat att oljans 

koncessionsavgifter faller i kategorin av äganderelationer som är unika för kapitalism.  

 

An element of nature, such as an oil pool, which did not have an exchange value in the 

previous historical epochs, has now been transformed as a necessary condition for the 

expansion of capital. (Bina, 1985:47) 

 

2.3 Teorin om Rentierstater 
Begreppet rentierstater i dess moderna definition utarbetades av H. Beblawi där med en 

rentierstat menades stater som uppfyller samtliga fyra kriterier: (1) rentier ekonomi är 

överordnad staten och överflödas av ekonomiska koncessionsavgifter (2) dessa avgifter är 
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betalda av utländska aktörer; (3) i en rentierstat är det endast några få som skapar 

koncessionsavgifter, medan majoriteten är endast involverat inom ramen för omfördelning 

och användning av dessa, samt; (4) regeringen är den huvudsakliga mottagaren av de externa 

koncessionsavgifterna. (Ross, 2001:329; Douglas, 1996:14) 

 

Exempel på sådana rentierstater är blad annat Saudiarabien, Bahrain, Förenade Arabemiraten, 

Oman, Kuwait, Qatar och Libyen. Alltså länder vars statliga inkomster i form av konce-

ssionsavgifter från oljeexporten utgjorde, i detta fall mer än hälften, av den statliga budgeten 

under perioden 1972 – 1999. (Herb, 2003:appendix) 

 

Teorin om rentierstater fokuserar sig på tre olika områden – ekonomiska, politiska och 

sociala, som alla och i olika grad påverkas av naturresursexploateringen. 

 

2.3.1 Ekonomiska dimensionen 
Ekonomin i rentierstater drivs av koncessionsavgifter från oljeutvinning och eftersom de utgör en 

betydande del av ett lands bruttonationalprodukt och den statliga budgeten, är hela ekonomin 

väldigt sårbar för de externa prischockerna. Under 1970-talet har oljeboomen (1973 ökade 

oljepriset med 352 %, 1979 ökade oljepriset med ytterligare 225,50 %)6 resulterat i en väsentlig 

ökning av utgiftstaket för offentliga satsningar. Oljepriskraschen under 1980-talet återspeglades i 

offentliga finanser och istället för att diversifiera inhemsk ekonomi har de flesta av rentierstater 

valt att vänta ut priskraschen genom implementering av en hård återhållsamhetspolicy inom 

offentliga utgifter. (Yates, 1996:23) 

 

De externa prischockerna drar igång makroekonomiska mekanismer som brukar kallas för den 

Holländska sjukan – en situation som uppstod i Nederländerna när gasexporten från norra 

havet tillförde omfattande koncessionsavgifter in i den inhemska ekonomin. När en 

exportbransch börjar plötsligt expandera relativt andra sektorer i en ekonomi, sker kapital- 

och arbetskraftreallokering in i den mer lönsamma sektorn. Övriga delar så som jordbruks- 

och industrisektorn upplever ökad konkurrens från utlandet och högre nivå av arbetslöshet 

vilket så småningom urholkar deras vinster och tränger ut från marknaden. (Yates, 1996:28) 

 

                                                
6 Källa British Petroleum ”Historical Data”  
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2.3.2 Politiska dimensionen 
Rentier ekonomins strukturella obalans avspeglas i rentierstaternas klass sammansättningar 

och politiska spelregler. Kompositionen och ursprunget av de offentliga inkomsterna 

koncentrerar det ekonomiska överflödet och därmed den politiska makten i ett fåtal händer. 

Mahdavy menar att regeringens byråkrati lockas till att bilda en egen, så kallad rentier klass, 

med sin eget oberoende inkomstkälla. (Mahdavy, 1970:432)  

 

Eftersom rentierklassen spenderar istället för att beskatta har den inget behov av att brottas 

med föreställningen om att den representerar den allmänna bästa. I och med detta får den en 

viss social och politisk återverkan. Detta, eftersom skatter har tvådelat syfte: det ena är att 

generera statliga intäkter och det andra är att efter politiska och sociala riktlinjer omfördela 

inkomst och förmögenhet i samhället. Beskattningen bygger också ut de nödvändiga statliga 

institutioner som förstärker både statens och ekonomins administrativa kapacitet. (Yates, 

1996:33) 

 

Rentierstater kännetecknas också av avsaktandet av någon uttrycklig form av klasspolitik. 

Grunden till att kunna forma en bred medelklass motverkas av en ekonomi med minskande 

jordbrukssektor, statlig ägd eller sponsrad industrisektor och blomstrande tjänstesektor. Till 

saken hör att de flesta av rentierstater har institutionaliserat någon form av representativ 

struktur som tillsätts av medborgarna. Men någon form av verklig inflytande är det inte tal om 

särskild i frånvaron av uppbackningen från en bred skattebetalande medelklass. Oppositionen, 

om sådan överhuvudtaget finns, koncentrerar sin kritik på hur förmånerna fördelas vilket 

formar hela den politiska debatten. Allt detta enligt Yates, ger inga incitament till en 

rentierstat att befrämja demokratiska reformer. (Yates, 1996:35-36) 

 

2.3.3 Sociala dimensionen 
Det talas det också om så kallad ”rentier mentalitet” som rentiesm ger upphov till. Som det 

påpekades ovan, har liberala och radikala ekonomer sett arrendeinkomsttagarna som 

improduktiva, nästan osociala element i samhället. Teorin om rentier stater har ärvt denna 

normativa syn på ”förtjänad” och ”icke-förtjänad” inkomst och antar den att vara en av 

bidragande faktorer som tillämpningen av rentierekonomin ger upphov till. Det ekonomiska 

uppförandet av en rentier skiljer sig från den traditionella i den avseende att den bryter den 

mest grundläggande kausalitet, nämligen att arbete resulterar i ekonomisk ersättning.  
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(Yates, 1996:22) En rentiers inkomst och förmögenhet kommer istället som ett resultat av en 

slump och i extrema fall kan helt enkelt härledas ur medborgarskap. 7 

 

Rentier mentalitet ses som ett psykologiskt tillstånd med långtgående konsekvenser för 

produktivitet. Statliga upphandlingsprojekt ges ut som en gest av tacksamhet istället för att 

grunda sig i ekonomisk rationalitet, statstjänstemännens huvudsakliga uppgift blir att finnas 

tillgängliga under arbetsdagen, affärsmän överger industrin och istället koncentrerar sina 

ansträngningar i fastighetsspekulationer eller andra områden som är förknippas med en 

blomstrande oljesektor, de bästa och smartaste överger den privata sektor och söker arbete 

inom en lukrativ statsapparat. (Yates, 1996:22) 

 

Madhavy själv var tidig med att formulera den vetenskapliga frågan i vilket han undrade 

varför den omfattande oljeförmögenheten inte erbjöd rentierstater genvägen till ekonomiskt 

välstånd. Frågan formuleras på följande sätt: 

 

Perhaps one of the more crucial problems that need to be studied is to explain why the oil 

exporting countries, in spite of the extraordinary resources that are available to them, have 

not been among the fastest growing countries in the world. (Mahdavy, 1970:432) 

 

2.4 Kausala mekanismer som motverkar demokratisering 
M. L. Ross menar på att det finns åtminstone tre kausala mekanismer: rentiereffekt, 

repressionseffekt och moderniseringseffekt, som kan förklara varför rentierstater har en 

tendens att bli auktoritärt styrda. (Ross, 2001:332)  

 

Rentiereffekt innebär att vinster från oljeexporten används till att lätta på det ekonomiska 

trycket hos medborgarna vilket i sin tur leder till medborgarnas minskade benägenhet till 

ansvarsutkrävandet. Kuwaits utdelning av oljevinster till medborgarna är ett bra exempel på 

detta. Effekten innefattar i sin tur tre andra effekter: ”skatteeffekt”, ”spenderingseffekt” och 

”gruppformations effekt”. 

 

                                                
7 Se fallet i Kuwait, där Sheikh Abdullah al-Salim bestämde att staten ska dela ut en del av oljeinkomster till 
befolkningen och därmed istället att ta ut skatter blivit en distributör av förmåner. (Yates, 1996:39) 
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• 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 medborgarna i 

sin tur är mindre benägena till att kräva ansvar av eller representation i sina regeringar. 

• Spenderingseffekt innebär att oljeförmögenhet kan leda till en mer omfattande 

patronage8 från de byråkratiska institutioner som ansvarar för välfärdsallokering vilket 

i sin tur har dämpande effekt på latent tryck för demokratisering i ett land. 

• Grupp-formations effekt innebär att oljeintäkter ger tillräckligt med pengar till 

regeringen som den använder till att hindra uppkomsten av från staten fristående 

sociala grupper vilka har en tendens till att kräva sina demokratiska rättigheter.  

 

Repressionseffekt innebär enligt Ross att rentierstaters oljeintäkter möjliggör regeringar att 

satsa mer pengar på såväl intern som extern säkerhet och därmed hindra medborgarnas önskan 

till ett mer demokratisk styre. Två anledningar till varför oljeintäkter kan leda till större 

militära utgifter omnämns: 

 

• 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. 

Tesen stödjas av Collier och Hoefflers forskning kommer fram att förklarande 

variabeln etno-lingvistisk fraktionalisering som bland annat mäter etniska 

polariseringen i ett land har en stor inverkan på sannolikheten av ett inbördeskrig.  

(Collier & Hoeffler, 1998:568) 

 

Slutligen kan den tredje förklaringen komma ur moderniseringsteorin 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. 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. 

                                                
8 Patronage eller klientelism  ”används för att beteckna en relation mellan en myndighet och de grupper eller 
intressen ”klienter” som den reglerar” (NE) 
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2.4 Hypotes 
Tre huvudsakliga hypoteser som motsvarar tre olika kausala mekanismer kommer att ligga 

som grund för den empiriska undersökningen. Den tredje hypotesen är tvådelad beroende på 

att den grundar sig i två teoretiska utgångspunkter. Meningen är att med hjälp av lämpliga 

variabler utifrån teoretisk referensram ovan, testa hur sambanden förhåller sig. 

 

För att testa rentiereffekten kommer fyra variabler att användas som är: (1) Skatteeffekten 

beskrivs med hjälp av skattevariabel (TAXES) – som mäter storleken av de generella 

skatterna i en offentlig budget; (2) Spenderingseffekten mätts genom storleken av offentlig 

konsumtion i procent av bruttonationalprodukten (CONSUMP) (3) Gruppformationseffekten 

mäts genom variabel (GOVSIZE) – mäter omfattningen av den offentliga sektorn i relation till 

bruttonationalprodukten. 

 

Hypotesen innebär att medan beskattningen samvarierar positivt med demokrati, har 

ökningen av den offentliga konsumtionen samt storleken på den offentliga sektorn en negativ 

samband med demokrati.   

 

)()()( ,3,2,1 tititi GOVSIZECONSUMPTAXESDEMOKRATI ×−×−×+= βββα  (1) 

  

där, i – land och t - år 

 

För att testa repressionseffekten kommer två variabler att användas som är: (1) Militära 

utgifter i procent av bruttonationalprodukten (MILITARY1); samt (2) Anställda inom 

militären i procent av befolkningen i arbetsför ålder (MILITARY2).  

 

Hypotesen blir således att ökningen av den militära budgeten samt ökningen av militärens 

personalstyrka har ett negativt samband med demokrati inom rentierstater. 

 

)2()1( ,2,1 titi MILITARYMILITARYDEMOKRATI ×−×−= ββα  (2) 

  

där, i – land och t – år 
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Slutligen för att testa moderniseringseffekten kommer två hypotetiska samband att 

formuleras. Sex variabler ska förklara moderniseringseffekten varav fyra (utbildning, 

läskunnighet, urbaniserade områden och telefoner per 1000 invånare) är hämtade från Lipset 

och två (arbetsspecialisering, förväntat livslängd) från Inglehart.  

 

Den ena hypotesen handlar om att högre ekonomiskt välstånd har ett positivt samband med 

andra socioekonomiska faktorer som kännetecknar moderniseringsprocessen i ett land. 

 

)()()(

)()()(/

65,4

,3,2,1

TELEFONLIFEEXPECTURBAN

LITERACYOCCUPSPECEDUCATcapitaBNP

ti

tititi

×+×+×+

×+×+×+=

βββ

βββα
 (3a) 

 

där, i – land och t – år 

 

Om det finns en positiv samband mellan dessa variabler och BNP/capita får man således ett 

stöd för moderniseringsteorin. 

 

Mothypotesen är att ett högre ekonomiskt välstånd inte har ett positivt samband med andra 

socioekonomiska faktorer.  

 

)()()(

)()()(/

65,4

,3,2,1

TELEFONLIFEEXPECTURBAN

LITERACYOCCUPSPECEDUCATcapitaBNP

ti

tititi

×−×−×−

×−×−×−=

βββ

βββα
 (3b) 

 

där, i – land och t – år 

 

Om korrelationen är negativ får således teorin om rentierstater stödet. 
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Kapitel 3 
METOD 

 

 

 

 

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

upp. I avsnitt 3.1 redovisas för typ av undersökningen som gäller för uppsatsen. I avsnitt 3.2 

presenteras olika mått på demokrati. Vidare i avsnitt 3.3. redogörs för urvalsprocessen har 

gått till. Avsnitt 3.4. tar upp de oberoende variablernas ursprung och innehåll och kapitlet 

avslutas med avsnitt 3.5 som tar upp typen av den statistiska modellen. 

 

 

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. (Bjereld et al 2002, s 

89) 

 

 

3.2 Mått på demokratin 
Här nedan kommer det att presenteras de tre mått på demokratin som kommer att användas 

som den beroende variabeln vid statistiska test. Anledningen till att jag valde att använda mig 

utav de tre indexen är den kritik som lyftes fram av Michael Herb mot POLITY.  

(Herb, 2003:15) 

 

Herb menar på att POLITY har en inbyggd skevhet i sin konstruktion som gör att den ger 

lägre värden till länder som är monarkier, vilket en betydande del av rentierstater är. Indexet 
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är konstruerat så att den dra av en poäng i fall en stat styrs av en monark. Länder som har 

monarki är därmed de enda länder som kan få det lägsta värdet på Polity index ”…Qatar in 

1999 is scored as more authorian than Hitler’s Germany, which is bizarre.” (Herb, 2003:15) 

Ursprungligen var tanken att endast använda sig utav kombinerat Freedom House & Polity IV 

index som rekommenderas av Hadenius & Teorells forskning, men med stöd av kritiken samt 

med tanke på reliabiliteten breddas analysen till att inkludera samtliga tre indexen. 

 

3.2.1 Freedom House 
Freedom Houses statistik finns från 1973 och 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 rättigheterna grundar sig på frågor rörande: (1) fria, korrekta och omanipulerande 

val, (2) faktisk makt hos valda representanter, (3) reell politisk konkurrens och opposition, (4) 

tillräcklig grad av nationellt självbestämmande, (5) minoritetsrättigheter, (6) decentralisering. 

De civila friheterna grundar sig på frågor rörande: (1) mediefrihet, (2) fri offentlig och privat 

debatt, (3) förenings- och demonstrationsfrihet, (4) organisationsfrihet, (5) fri företagsamhet, 

(6) likhet inför lagen, (7) avsaknad av politisk terror och tortyr, m.fl. (Karvonen, 2008:75) På 

detta erhålls en sjugradig skala som återger de olika placeringar längst dessa dimensioner där 

ett representerar den högsta graden och sju representerar den lägsta graden.  

 

Vidare för att göra helhetsbedömningar definieras statusen hos varje enskild land genom att 

väga värdena de politiska friheter och civila rättigheter samman. Freedom House använder sig 

av en tre gradig frihetsskala: ”fria stater” – används för att definiera länder som har ett 

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

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

medelvärde mellan 5,5 och 7.  

 

Freedom House index har direkta kopplingar till Dahls definition av polyarki och dess sju 

nödvändiga politiska institutioner. Till exempel Freedom House mättningar kring mediefrihet, 

fri offentlig, förenings- och demonstrationsfrihet samt organisationsfrihet har direkta 

kopplingar Dahls institution (6) medborgarnas rätt till alternativa och fria informationskällor 

samt institution (7) effektivt säkrad rätt till föreningsfrihet som är oberoende av de politiska 

partier och intresseföreningar.  
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3.2.2 POLITY 
POLITY statistik har två typer av indikatorer och sträcker sig ändå till början av 1800-talet. 

Den ena indikatorn mäter graden av demokrati medan den andra mäter graden av autokrati. 

Bägge indikatorer har en skala mellan noll och tio 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. En av POLITY:s begränsningar är 

att den endast ta upp stater som har minst en halv miljon invånare.  (POLITY) 

 

Bägge indikatorer (demokrati och autokrati) vid kombinering på samma skalla bygger en 

index som sträcker sig från -10 till 10. För det första var det osäkert huruvida en sådan index, 

som har negativa värden på ena halva skulle påverka resultatet. Därför har hela skalan lyfts 

med tio steg för att sträcka sig från 0 till 20. För det andra är det praktiskt att omvandla den 

till en tiogradig skala så att den åtminstone blir direkt jämförbar med FH_Polity index som 

finns beskriven i nedanstående avsnitt. Därför har alla värden dividerats med två vilket gjorde 

att den slutliga versionen av indexen sträcker sig från noll till tio där noll motsvarar den lägsta 

nivån av demokrati och tio således den högsta.  

 

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 

popularitet i form av folklig stöd vid rekrytering till exekutiva poster. Mätningar kring 

maktuppdelning koncentrerar sig på maktkoncentration hos den politiska eliten. (Polity IV) 

 

Som det kan observeras av beskrivningen ovan koncentrerar sig POLITY studie kring 

valförfarandet vilket gör att den återger ett mer begränsat bild av faktisk demokratisk tillstånd 

i ett land än Freedom House. I och med detta kan POLITY studie knytas till Schumpeters 

minimalistiska definition av demokrati. 

 

3.2.3. Freedom House och Polity IV 
Hadenius och Teorell (2006) undersökte de fem olika demokratiska indexen (Freedom House, 

Polity IV, Vanhanen, Alvarez et al. och Reich) som på olika sätt mäter demokratisk 

utveckling i världen. Undersökningen syftade till att bland annat granska validiteten och 

reliabiliteten hos de olika indexen.  
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De kom fram till att indexen inte kunde räknas som ekvivalenta med varandra trotts den 

ursprungligen höga korrelationen och att det var främst Freedom House eller Polity IV 

statistik som man bör föredra vid jämförelser mellan länder.  Slutligen konstruerade de en 

kombinerat Freedom House och Polity IV (FH&Polity) index som testades genom 

jämförelsen av skillnader inom medelvärden (med vilket testades intern bias) och 

standardavvikelser (som ansågs vara ett effektivitetsmått). Det framkomna resultatet tydde på 

att FH&Polity hade bättre värden inom bägge testmoment och var därmed att föredra vid 

jämförelser mellan länder. (Hadenius & Teorell, 2006:34,43) 

 

 

3.3 Metoden bakom valet av undersökningsländer 
Valet av rentierstater görs med stöd av den definition som utarbetades av Giacomo Luciani 

där med en rentierstat menades en stat vars intäkter härrörs huvudsakligen (med 

huvudsakligen menade Luciani mer än 40 %) från oljeförsäljning och vars utgifter utgör en 

betydande del av bruttonationalprodukten. (Luciani, 1990:70)  

 

Därmed kommer uppsatsen att göra en skillnad på rentierintäkter från oljeexporten och alla 

andra möjliga former av rentiereffekter. Till exempel använder sig Ross utav en liknande 

definition men eftersom hans studie är koncentrerad på alla former av rentierintäkter används 

bränslebaserad export synonymt med oljeexport trots att den förutom oljeexporten även 

inkluderar export av naturgas och kol. Dessutom rensar inte Ross för skillnaden mellan 

importerade och exporterade produkter det vill säga nettoexporten vilket gör att reliabiliteten i 

hans studie försvagas. Sådana länder som Vittryssland vid användandet av bruttoexporten får 

ett oljeexportberoende index på 19,61 medan vid användningen av nettoexporten 3,09.9  

(Ross, 2001:326, 358)  

 

Mickael Herb använder sig utav en mer lämplig metod som uttryckligen koncentrerar sig på 

oljeexporten och vilket jag kommer att följa inom ramen för uppsatsen. (Herb, 2003:8) 

Två indikatorer och uträkningssätt finns att tillgå. Medan det ena räknar fram 

oljeexportberoendet, räknar det andra fram rentierindex.  

                                                
9 Värdena för oljeexporten är hämtade från International Trade Center (www.intracen.org) medan värdet av BNP 
är hämtat från Världsbanken (www.worldbank.com) samt att bägge avser år 2006. 
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Ekvationen för att räkna oljeexportberoende är enligt följande: 

 

BNP

NETTOOLJEEXPORT
BEROENDEOLJEEXPORT

)(
=  (4) 

  

  

 

 Ekvation för att räkna fram rentiesm är enligt följande: 

 

TERSIONSINTÄKOLJEKONCESINTÄKTERANDRAALLA

TERSIONSINTÄKOLJEKONCES
RENTIESM

+
=

__
 (5) 

 

Det som direkt kan observeras är att storleken på nämnaren i princip avgör huruvida ett land 

kan räknas som rentierstat eller inte. Ett fattigt land – ett land med relativt liten BNP, kan 

även vid småskalig omfattning av oljeexporten få en hög oljeberoendeindex. Rentiesm avgörs 

av omfattningen av den statliga budgeten vilket också resulterar i att fattiga länder får höga 

rentiesmindexen. Till exempel har Angolas regering år 1996 fått rätt så små 

oljekoncessionsintäkter i omfattningen av 127 USD per capita, men detta motsvarade hela  

86 % av de totala statliga intäkterna. Samma år har Norge fått nitton gånger mer per capita av 

oljekoncessionsintäkter, medan dessa motsvarade endast 13 % av den statliga budgeten. 

(Herb, 2003:8) 

 

Det är i detta stadium viktigt att påtala att det finns betydande avvikelser när det gäller det 

statistiska underlaget. Till exempel om man analyserar värdet av den totala oljenettoexporten 

för Venezuela, rapporterar International Trade Center, att den år 2006 uppgick till 56,42 

miljarder dollar. (ITC) OPEC:s officiella hemsida rapporterar att den för samma år uppgick 

till 48,39 miljarder dollar. (OPEC) En amerikansk statistisk källa Energy Information 

Administration rapporterade att Venezuela år 2006 hade en genomsnittlig exporttakt av 2 182 

610 fat/dag, vilket med det genomsnittliga råoljepriset på 65,14 dollar/fat resulterar i  

51,89 10 miljarder dollar. (EIA, BP) Vid konsekvent användning av samma statistiska källa 

kommer dock avvikelsen att gälla samtliga undersökningsobjekt och därmed inte påverka 

                                                
10 Beräkningen sker på följande sätt: Genomsnittlig exporttakt per dag * antal dagar * genomsnittliga råoljepriset  
(2 182 610 * 365 * 65,14 = 51 893 953 621 dollar) 
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reliabiliteten i studien. Detta, samt att International Trade Center för statistiken över alla de 

länder som ingår i undersökningen gör att just deras statistik kommer att ligga till grund för 

beräknandet av nettooljeexporten. Av liknande argument kommer statistik från Världsbanken 

att användas för att uppskatta storleken på BNP för varje land. Statistik från Internationella 

valutafonden används för att få information om omfattningen av oljekoncessionsavgifter i den 

offentliga budgeten. 

 

Resultatet kan observeras in nedanstående tabell. Totalt 21 länder har fått värdena för 

rentiesm överstigande fyrtio procent av de totala statliga intäkterna. Länder som ligger nära 

fyrtio procents gräns men som inte når till den återfinns i tabell 2.2 (se appendix).  

 

Tabell 3:1 Rentiesm och naturresursberoende index (2006 års uppgifter) 
        

  Land 
Rentiesm 
(olja) 

Naturresursbe- 
roendet (olja) 

Iraq 95,99% 70,61% 
Libyen 92,68% 69,88% 
Saudiarabien 89,02% 51,58% 
Kuwait 79,25% 52,78% 
Bahrain 77,02% 57,50% 
Förenade Arabemiraten 69,86% 34,70% 
Oman1 63,94% 47,40% 
Iran1 62,78% 25,97% 
Qatar1 50,70% 33,15% 
Algeriet 49,31% 29,87% 

M
el

la
nö

st
er

n 

Yemen 44,40% 24,37% 
Nigeria 85,34% 69,88% 
Kongo (Brazzaville)1 81,86% 72,44% 
Angola 80,50% 68,55% 
Ekvatoriell Guinea 74,14% 89,22% 
Gabon 59,34% 53,62% 
Sudan 55,67% 11,59% 

Su
b-

Sa
ha

ra
 A

fr
ik

a 

Chad1 52,05% 35,02% 
Brunei 90,59% 44,62% 
Azerbaijan 50,77% 26,47% Ö

vr
. 

lä
nd

er
 

Venezuela2 <50% 31,02% 
    
Källa:     Värdet av oljenettoexporten är hämtat från International Trade Center 
 Värdet av bruttonationalprodukten är hämtat från Världsbanken (BNP anges i löpande priser) 
 Värdet av oljerelaterade intäkter i offentlig budget är hämtat från International Monetary Fund 
  
Not 1 1. Värdena avser år 2005 
 2. Värdet hämtat från CIA (The World Fact Book) 
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Från forna sovjetunionens gamla republiker är det endast Azerbaijan som kvalar in som en 

rentierstat. De andra republikernas rentiesm utgörs av naturgasexporter och eftersom 

uppsatsen uttryckligen koncentrerar sig på oljestater har dessa inte ingått i undersökningen.  

 

Det är för övrigt inte alltid så att Internationella Valutafonden (IMF) presenterar oljeintäkter 

som en del av de totala statliga intäkterna. När det gällde Algeriet, Förenade Arabemiraten 

och Oman beräknade IMF värdet av kolvätesintäkter. I begreppet kolväten ingår även 

naturgas, vilket förhindrar en direkt jämförelse med de övriga länder. För att rensa för värdet 

av koncessionsavgifter till följd av naturgasexporten antogs det att de har samma intäktsnivå 

som oljeexporten i den statliga budgeten. Sedan räknades det fram en procentuell relation 

mellan olje- och naturgasexporten, efter vilket intäkterna motsvarande naturgasexporten drogs 

ifrån de totala koncessionsintäkterna. Exempel på en sådan uträkning finns i appendix.  

 
 

3.4 Metoden bakom valet av oberoende variabler 
I det här avsnittet kommer jag att kortfattat beskriva ursprunget av samt innehåll i de 

oberoende variabler som fanns upptagna av hypoteser och som kommer att användas i den 

statistiska analysen. 

3.5.1 Offentlig konsumtion (CONSUMP) 
Luccianis definition av renterstater innefattar bland storleken på statens offentliga utgifter, 

närmare sagt: ”… vars utgifter utgör en betydande del av bruttonationalprodukten.”  

(Luciani, 1990:70)  

 

För att mäta storleken på de offentliga utgifterna används variabeln ”General government 

final consumption expenditure” som är hämtat ifrån Världsbankens statistik. Variabeln är 

uttryckt i procent av BNP och är bunden till 2005 års prisnivåer. Sambandet avser att mäta 

spenderingseffekten, då högre värden på offentlig konsumtion bör resultera i lägre värden på 

demokrati.  

3.5.2 Variation i skattenivåer (TAXES) 
En sammanslagen variabel ”TAXES” avser att mäta huruvida oljekoncessionsavgifter 

medförde möjligheten för länder att använda sig utav låga eller nästintill obefintliga skatter. 

Variabeln är konstruerat utifrån världsbankens två olika mått ”skatter på varor och tjänster”, 
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”skatter på inkomster, intäkter och kapitalvinster”. Dessa två har slagits ihop för att 

tillsammans mäta det generella skattetrycket i ett land. 

 

Skattevariabeln mäter skatteeffekten, det vill säga en stat som har höga värden på de generella 

skatteintäkter bör vara mer demokratisk, medan en stat som har låga värden på de generella 

skatteintäkter och därmed en alternativ inkomstkälla så som oljekoncessionsavgifter, bör vara 

mindredemokratisk. 

3.5.3 Gruppformationseffekten (GOVSIZE & ASSEMBL) 
För att förklara gruppformationseffekten använder sig Ross en variabel som mäter storleken 

av den offentliga sektorn i procent av BNP. En stat som växer i storleken (i relation till den 

inhemska ekonomin) anses ha större möjlighet att förhindra uppkomsten av från staten 

fristående sociala grupper. Frånvarande av sådana grupper hindrar övergången till demokrati. 

(Ross, 2001:347) En sådan tidsserie (knuten till 2000 års prisnivåer) används även i denna 

studie och har hämtats från ”Penn World Tables”. (PWT) 

3.5.4 Militära utgifter (MILITARY1 & MILITARY2) 
Omfattningen av oljekoncessionsavgifter enligt Ross, möjliggör regeringar att satsa mer 

pengar på säkerhet som har en dämpande effekt på demokratisering. Detta kommer att mätas 

med två variabler från Världsbankens databas. Delvis kommer variabeln ”Military 

expenditure” som mäter andelen av militära utgifter i proportion av bruttonationalprodukten 

att användas. Det andra variabeln som används är ”Military personnel” som mäter andelen av 

militär personal som en del av befolkningen i arbetsför ålder.   

3.5.5 Inkomst per capita (BNP/capita) 
Ursprungligen var tanken att mäta inkomstdistributionen och återknytta den till politiska och 

ekonomiska dimensionen inom rentierteorin. Det hävdades i avsnitt 2.3.2 att ekonomisk makt 

koncentreras i ett fåtal händer vilket medför att även den politiska makten hamnar i samma 

händer. Genom att mäta inkomstdistributionen kunde man granska huruvida en sådan effekt 

uppstår.  

 

Tyvärr saknar världsbanken värden för GINI index för de länder som ingår i undersökningen. 

En liknande tidsserie som mäter omfattningen av förmögenheten som delas av de tio rikaste 

procenten av befolkningen skulle kunna användas istället, men den statistiken finns inte heller 
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att tillgå. Därför följs Lipsets ursprungliga variabel BNP/capita för att mäta den ekonomiska 

utvecklingen inom rentierstater. 

 

Alla andra oberoende variabler är uttryckta antingen på en skala mellan ett och tio eller i 

procent av något. BNP/capita är däremot uttryckt i USD/dollar per invånare. En sådan 

variabel kan anta både små, men också mycket höga värden, vilket i så fall leder till något 

brukar kallas för heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet är ojämn spridning eller olikheter i 

spridning som kretsar sig kring x-axeln och oftast kan avhjälpas med någon form av 

transformation av den oberoende variabeln. Av denna anledning variabeln BNP/capita 

transformerats med hjälp av naturliga logaritmen. (Djurfeldt, 2003:391) 

3.5.6 Andra variabler som är en del av moderniseringseffekten 
Variabeln som mäter utbildningsnivån som anses vara en av viktigaste förklaringar av 

modernisering varit mycket svårt att få fram.  De flesta tidsserier som granskades (till 

exempel andel av befolkningen i arbetsför ålder med akademisk utbildning, utgift per student 

i procent av BNP/capita, arbetslösa med akademisk utbildning i procent av den totala 

arbetslösheten)11 hade otillräckligt antal observationer för att kunna tillföra något till 

undersökningen. Det enda tillgängliga variabeln vars tidsserie varit någorlunda ifylld och som 

anses utgöra en indikator på utbildningsnivån blev utbildningsutgifter i procent av 

bruttonationalinkomsten.  

 

Arbetsspecialisering mäts genom Vanhanens variabel ”Index of Occupational Diver-

sification”. Den mäter arbetsspecialisering genom att kalkylera aritmetisk medelvärde mellan 

andelen bosatta i urbaniserade områden och andelen bosatta i icke jordbruksområden. 

(Vanhanen)   

 

Variabeln läskunnighet mätts genom att relatera andelen läskunniga till resten av 

befolkningen i ålder femton och äldre. Läskunnigheten, telefontillgängligheten som mätts i 

antal fasta anslutningar per 1000 invånare, andel av befolkningen som bor inom urbaniserade 

områden samt förväntad livslängd vid födseln är alla hämtade Världsbanken.  

 
 
                                                
11 Källa: World Development Indicators: ”Labour force with tertiary education (% of total), Expenditure per 
student, secondary (% of GDP per capita), Unemployment with secondary education (% of total 
unemployment)” WDI-CDROM 2005 
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3.4 Typ av statistisk modell 
Den statistiska modellen innehåller samtliga 21 rentierländer som ingått i urvalet. Varje land 

har fått en särskild nyckel vilket gör att statistisk programvara tar hänsyn till att tidsserier är 

knutna till olika länder. Alla regressioner har körts i Stata 10. 

 

På grund av det bristande statistiska underlaget så finns det ett bortfall inom tidsserier.  Dessa 

saknade observationer har inte fyllts med några hypotetiska värden, så som medelvärdet av 

två nästintill liggande observationer eller liknande, utan de åren för vilka det saknas 

observationer plockats automatiskt bort. Detta resulterar i att det blir färre antal observationer 

per land, men samtidigt stärks reliabiliteten då man använder sig endast utav faktiska och inte 

hypotetiska observationer.  

 

Beck och Katz (1995) har analyserat effekten vid användningen av olika statistiska 

regressionsmetoder som man kan använda sig av, när man har data som är kodat i form av 

paneler och tidsserier. De förespråkar att använda en så enkel regressionsmetod som möjligt, 

vilket i detta fall blir ”ordinary least squares” (OLS) metod med panelspecificerade 

standardavvikelser. (Beck & Katz, 1995:644)  
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Kapitel 4 
ANALYS OCH RESULTAT 

 

 

 

 

I avsnitt 4.1 presenteras och analyseras resultaten av aggregerat regressionsanalys som 

testar rentiereffekt.  I avsnitt 4.2 presenteras och analyseras resultaten av aggregerat 

regressionsanalys som testar repressionseffekt, samt i avsnitt 4.3 testas 

moderniseringseffekten. 

 

 

4.1 Rentiereffekt 
Hypotesen om att det finns en rentiereffekt som på ett negativt sätt påverkar demokrati i de 

oljeexporterande länder som har ingått i undersökningen testas med hjälp av en 

multipelregression och resultatet presenteras på nästa sida.  

 
Det första som man kan observera är att indexen samvarierar med varandra i betydande 

utsträckning. Nästan alla variabler inom är signifikanta med 99,9 % signifikansnivån 

oberoende av vilken index man använder sig av.  

 

När det gäller storleken på de erhållna koefficienterna så kan man konstatera att de är av 

försumbar karaktär. Ökningen av exempelvis statlig konsumtion med tio procent skulle 

motsvara ökningen på Polity index med 1,2 enheter alltså med något mer än ett steg av tio på 

vägen mot demokrati. En likadan ökning dock med hänsyn till FH&Polity index, skulle 

motsvara 0,25 enheter eller ett fjärdedels steg av tio. Anledningen till att Freedom House 

koefficienter är överlag lägre än de andra är att den är kodat på en kortare och mindre 

fingradig skala (från ett till sju) medan FH&Polity och Polity indexen är kodade på en skala 

mellan ett och tio.  
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Tabell 4:1OLS regression med (PCSE) som mäter rentiereffekt 
    

Rentiereffekt 
        

  Freedomhouse FH&Polity Polity 
    
Offentlig storlek i procent av BNP -0,0154 -0,0369 -0,0500 

Standartavvikelse (0,0041) (0,0062) (0,0095) 
Signifikans 0,000 0,000 0,000 

    
Statens konsumtion i procent av BNP 0,0242 0,0799 0,1214 

Standartavvikelse (0,0103) (0,0228) (0,0361) 
Signifikans 0,019 0,000 0,001 

    
Skatteintäkt (icke olja) i procent av intäkter 0,0177 0,0459 0,0630 

Standartavvikelse (0,0035) (0,0059) (0,0069) 
Signifikans 0,000 0,000 0,000 

    
Modellens förklaringsgrad (R2) 0,1991 0,3454 0,4013 
Antal observationer 92 91 91 
Antal länder 10 10 10 
 
 

Olika skalor kan ändå inte förklara hela variationen i storleken på koefficienter. Det som 

också går att observera är att Polity överestimerar och Freedom House underestimerar vilket 

gäller även för modellens förklaringsgrad – 19,91 % av Freedom House och 40,13 % av 

Polity. Kombinerat FH&Polity index ligger mitt emellan de andra indexen och således stödjer 

Hadenius och Teorells tes om att den presterar bättre än de bägge andra indexen var för sig.  

 

Man bör dock förhålla sig kritisk till värdet på koefficienterna, utan snarare granska i vilket 

riktning de går. Koefficienternas riktning verkar bekräftar hypotesen om att det finns en 

rentiereffekt så som den ursprungligen formulerades. Tesen bekräftas av två variabler som är 

offentlig storlek i procent av BNP samt icke oljerelaterat skatteintäkt. Det enda variabeln som 

inte hade den förväntade effekten på demokrati är statens konsumtion i procent av BNP. Den 

teoretiska referensramen hävdade att det finns en spenderingseffekt vilket innebär att 

ökningen av den offentliga konsumtionen leder till en mer omfattande patronage från de 

byråkratiska institutioner och därmed medför en dämpande effekt på latent tryck för 

demokratisering. Empirisk prövning tyder dock att statens konsumtion har en positiv 

korrelation med demokrati.  
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Det huvudsakliga kriteriet som gör att man bör vara kritisk till de erhållna resultaten är antalet 

observationer och antalet länder. Från det teoretiskt möjliga 2 772 observationer fördelade på 

21 land och fyra variabler, har den statistiska programvaran lyckats analysera endast 91 

observation i tio länder. Länder som har ingått i undersökningen verkar ha undermåliga 

statistiska institutioner, som gör att det saknas statistik hos Världsbanken och tidsserier har 

många lyckor. 

 

Det kan därför vara av intresse att se hur bortfallet av observationer påverkar modellen. 

Resultatet presenteras i tabell nedan.  

 

Tabell 4:2 Stegvis OLS regression med (PCSE) som mäter rentiereffekt 
    

Rentiereffekt 
(FH&Polity som beroende variabel) 

  Fall 1 Fall 2  
    
Offentlig storlek i procent av BNP -0,0329 -0,4753  

Standartavvikelse (0,0055) (0,0077)  
Signifikans 0,000 0,000  

    
Statens konsumtion i procent av BNP --- 0,0556  

Standartavvikelse --- (0,0116)  

Signifikans --- 0,000  
    

    
Modellens förklaringsgrad (R2) 0,0340 0,0899  
Antal observationer 523 406  
Antal länder 20 18  
 

Fall 1 tar upp en regression mellan FH&Polity index som beroende variabel och offentlig 

storlek i procent av BNP som oberoende variabel. Anledningen att just denna tidsserie tagits 

upp först är att den har störst antal observationer (523 av 693 möjliga). Fall 2 inkluderar två 

variabler där andra variabeln har mindre antal observationer än den första vilket gör att även 

det sammanlagda antalet observationer dras ner.  

 

Det som är intressant är att koefficienternas riktning är detsamma som i den ursprungliga 

modellen samt att alla variabler är fortfarande signifikanta med 99 % signifikansnivå. Antalet 

observationer har därmed inte så stor inverkan på den ursprungliga modellen och reliabiliteten 

i den bör betraktas som relativ hög. 
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4.2 Repressionseffekt 
Näst granskas hypotesen om att staten använder koncessionsavgifter till att motverka såväl 

intern som extern tryck på demokratisering. Resultatet presenteras i tabellen nedan: 

 

Tabel 4:3 OLS regression med (PCSE) som mäter repressionseffekt 
    

Repressionseffekt 
        

  Freedomhouse FH&Polity Polity IV 
    
Militären / BNP -0,0116 -0,0251 -0,0356 

Standartavvikelse (0,0059) (0,0049) (0,0131) 
Signifikans 0,053 0,000 0,007 

    
Anställda inom militären -0,1174 -0,3852 -0,5651 

Standartavvikelse (0,0259) (0,0374) (0,0441) 
Signifikans 0,000 0,000 0,000 

    
Modellens förklaringsgrad (R2) 0,0697 0,2019 0,2689 
Antal observationer 201 200 200 
Antal länder 18 18 18 
    
 
 
  

Även här ser man att avvikelsen mellan de olika indexens koefficienter är konsekvent. Polity 

index producerar högsta koefficienter, medan Freedom House producerar lägsta koefficienter.  

Korrelationen för övrigt signifikant med 99 % förutom ett fall, när signifikansnivån sjunker 

till strax under 95 % och vilket gäller militära utgifter i procent av BNP med Freedom House 

index som beroende variabel.  

 

Modellens förklaringsgrad är generellt låg men väcker intresse. Medan de två variabler endast 

förklarar ca 7 % av variationen i Freedom House index, förklarar samma variabler nästan fyra 

gånger så mycket (ca 27 %) av variationen i Polity index. Ett intressant resonemang skulle 

kunna vara att knyta resultaten till Dahls normativa maximalistiska, samt Schumpeters 

minimalistiska definition av demokrati. Resonemanget hämtas ifrån teori- samt 

metodavsnittet där Freedom House har knutits till Robert Dahls polyarki och Polity till 

Schumpeter minimalistiska definition av demokrati. I så fall skulle variablerna kunna förklara 

27 % av ett lands valprocess men endast 7 % av ett lands nödvändiga polyarkiska 

institutioner. Rimligheten i en sådan antagande utgörs bland annat av att Dahls 

polyarkidefinition inkluderar valprocess som en del av sina sju institutioner. 
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Ett annat intressant moment är att variabeln ”anställda inom militären” har betydligt större 

inflytande på demokrati (upp till 16 gånger större) än militär budget i procent av BNP. 

Variablerna skiljer sig genom att det ena mäter hur stor armen är och det andra mäter hur 

mycket armen kostar. Man kan till exempel ha en liten, men högteknologisk och därmed 

kostsam arme, eller en stor (till antal män) men dåligt utrustad. Det senare verkar ha mycket 

större betydelse för demokratins utsikter än den förra. En studie gjort av John Clark som 

granskar effekter av oljekoncessionsavgifter i Congo republiken blir aktuell i denna 

diskussion. Clark kommer fram till att presidenten använde intäkter från oljesektorn till att 

förutom bygga ut armen i landet även finansiera en särskild väl betald vaktstyrka som 

sedermera använts till att förtrycka potentiell politisk opposition. (Clark 1997:67-68) 

 

Slutligen kan man försiktigt konstatera att koefficienternas riktning ger stöd till hypotesen om 

att det finns en repressionseffekt. 

 

 

4.3 Moderniseringseffekt 
Den tredje kausala mekanismen, nämligen moderniseringseffekten, testas med hjälp av sex 

oberoende variabler. Till grund för hypotesprövningen ligger två skilda hypoteser som 

grundar sig i två olika teorier. Det ena härstammar från moderniseringsteorin och påstår att 

socioekonomiska förändringar samvarierar positivt med BNP/capita. Det andra har sitt 

ursprung i teorin om rentierstater och påstår att sambandet inte gäller för länder som 

karaktäriseras av rentiesm.  

 

Den statistiska regressionen består av sex fall som försöker beskriva moderniseringseffekten. 

Det första fallet utgörs av en regressionsanalys mellan urbanisering och BNP/capita. Här 

följer jag samma princip som i avsnitt 4.1 då en tidsserie med flest observationer utgör 

grunden för den statistiska analysen. I steg två byggs den statistiska regressionen ut med en 

till tidsserie som har näst flest observationer och så vidare tills samtliga sex oberoende 

variabler är inkluderade. Meningen är att kontrollera hur sambanden påverkas av minskande 

statistiskt underlag. Resultatet presenteras i tabell nedan. 
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Tabell 4:4 OLS regression med (PCSE) som mäter moderniseringseffekt   
     

Moderniseringseffekt 
(Naturlig logaritm av BNP/capita som beroende variabeln) 

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 

       
Urbanisering 0,0532 0,0489 0,0631 0,0946 0,1006 0,0854 

Standartavvikelse (0,0022) (0,0011) (0,0028) (0,0034) (0,0030) (0,0080) 
Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

       
Antal fasta telefonanslutningar per 1000 inv. --- 0,0022 0,0044 0,0022 -0,0014 -0,0015 

Standartavvikelse --- (0,007) (0,0012) (0,0009) (0,0006) (0,0011) 
Signifikans --- 0,002 0,000 0,020 0,013 0,195 

       
Arbetsspecialisering --- --- -0,0192 -0,0086 -0,010 -0,0147 

Standartavvikelse --- --- (0,0037) (0,0050) (0,0029) (0,0055) 
Signifikans --- --- 0,000 0,084 0,001 0,007 

       
Läskunnighet --- --- --- -0,0477 -0,0445 -0,0390 

Standartavvikelse --- --- --- (0,0039) (0,0031) (0,0072) 
Signifikans --- --- --- 0,000 0,000 0,000 

       
Utbildningsutgifter i procent av BNI --- --- --- --- 0,374 0,0604 

Standartavvikelse --- --- --- --- (0,0159) (0,0342) 
Signifikans --- --- --- --- 0,019 0,0077 

       
Förväntat livslängd vid födseln --- --- --- --- --- 0,0409 

Standartavvikelse --- --- --- --- --- (0,0059) 
Signifikans --- --- --- --- --- 0,000 

       
Modellens förklaringsgrad (R2) 0,6854 0,7227 0,8051 0,8801 0,9405 0,9544 
Antal observationer 468 418 345 281 236 58 
Antal länder 17 17 17 13 11 11 
 

 

Den generella slutsatsen som man kan dra av tabellen är att vid tillförseln av flera variabler 

stärks modellens förklaringsgrad (från ca 68,5 % till ca 95,5 %). Urbanisering, förutom att ha 

störst antal observationer, är också enskilt viktigaste förklaringsfaktorn bakom 

moderniseringseffekten. Den förklarar hela 68,5 % av variationen i BNP/capita. Vid 

uppbyggandet av modellen förblir urbanisering statistisk signifikant med 99,9 % 

signifikansnivån och effekten är stabilt positiv.  

 

Variabeln antal fasta telefonanslutningar beter sig konstigt. Från att ursprungligen ha varit 

positivt korrelerat med BNP/capita samt signifikant (fallen 2 och 3) förvandlas den sedan till 

att uppvisa en negativ korrelation (fall 5) för slutligen bli både negativt korrelerat och icke 
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signifikant (fall 6) En möjlig förklaring kan vara att den inte gäller i modern tid. Lipsets 

tänkte med denna variabel var att mäta kommunikationstillgänglighet. Hans studie är gjort på 

1960-talet. En möjlig modernisering av Lipsets variabel skulle kunna vara antal 

mobiltelefoner per 1000 invånare alternativt antal Internetanslutningar per 1000 invånare.  

 

Variabeln arbetsspecialisering uppvisar också varierande signifikansnivåer. Den är endast 

signifikant i fall 6 som inkluderar samtliga oberoende variabler. För övrigt har variabler 

arbetsspecialisering och läskunnighet negativ samband med BNP/capita vilket strider mot 

moderniseringshypotesen.  

 

Innan man fastslår vilken teoretisk hypotes får det empiriska stödet, skulle det vara bra att får 

en stabilare modell. Anledningen till att variablerna från fall till fall uppvisar både positiva 

och negativa korrelationer samt har varierande signifikansnivåer är att samtidigt som påverka 

den beroende variabeln påverkar de också andra oberoende variabler. De korrelerar med 

varandra. Man rensar detta genom att göra en motsatt metodologiskt tillvägandesätt, då man 

börjar med den slutliga modellen och rensar för varje ickesignifikant variabel, en i taget. 

Resultatet presenteras i tabellen på nästa sida. 

 

Fall 1 i tabell 4.5 motsvarar fall 6 i tabellen ovan. I den ser man att variabeln 

telefonanslutningar icke är signifikant. Därför plockas den bort och regressionen görs på nytt, 

fast utan den. Resultatet av en sådan manöver kan observeras i fall 2. Modellens 

förklaringsgrad minskar i mycket ringa omfattning – från 95,44% till 94,17% samt antalet 

observationer ökar med nio stycken. Men nu blir variabeln utbildning icke signifikant. Genom 

att plocka bort den och göra en till regression får man värden som återfinns i fall 3. Antalet 

observationer går upp med 12 stycken samt antalet länder ökar från elva till tretton. 

Förklaringsgraden i modellen minskar med ca tre procentenheter. En till svag variabel kan 

identifieras som nu är arbetsspecialisering som blivit ickesignifikant. Genom att plocka bort 

den får man slutligen tre stabila variabler som vid samtliga test uppvisar höga 

signifikansnivåer. Modellen byggs på 94 observationer från 13 länder och förklarar 

variationen i den oberoende variabeln med 85,76 %. 
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Tabell 4:5 OLS regression med (PCSE) som mäter moderniseringseffekt   
     

Moderniseringseffekt 
(Naturlig logaritm av BNP/capita som beroende variabeln) 

  Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4   

       
Urbanisering 0,0854 0,0916 0,0832 0,0715   

Standartavvikelse (0,0080) (0,0089) (0,0089) (0,0074)   
Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000   

       
Antal fasta telefonanslutningar per 1000 inv. -0,0015 --- --- ---   

Standartavvikelse (0,0011) --- --- ---   

Signifikans 0,195 --- --- ---   
       
Arbetsspecialisering -0,0147 -0,0151 -0,0097 ---   

Standartavvikelse (0,0055) (0,0053) (0,0058) ---   
Signifikans 0,007 0,004 0,095 ---   

       
Läskunnighet -0,0390 -0,0439 -0,0478 -0,0542   

Standartavvikelse (0,0072) (0,0064) (0,0058) (0,0,067)   

Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000   
       

Utbildningsutgifter i procent av BNI 0,0604 0,0492 --- ---   
Standartavvikelse (0,0342) (0,0365) --- ---   

Signifikans 0,0077 0,178 --- ---   
       

Förväntat livslängd vid födseln 0,0409 0,0294 0,0517 0,0599   
Standartavvikelse (0,0059) (0,0090) (0,0105) (0,0104)   

Signifikans 0,000 0,001 0,000 0,000   
       

Modellens förklaringsgrad (R2) 0,9544 0,9417 0,9131 0,8576   
Antal observationer 58 67 79 94   
Antal länder 11 11 13 13   
 

Efter alla dessa statistiska omställningar kan man börja säga något om själva 

hypotesprövningen. Någon form av entydig stöd för varken det ena eller den andra teorin 

kunde inte påvisas. Empirisk prövning tyder på att det finns tre variabler som har starka 

kopplingar med BNP/capita. Två av dem har starka positiva kopplingar medan läskunnigheten 

har en negativ koppling. Varför läskunnigheten skulle ha en negativ korrelation med 

BNP/capita inom rentierstater är oklart samtidigt som att det inte finns någon tillgänglig 

forskning som skulle kunna underbygga sambandet.  
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Slutligen är det återigen viktigt att påtala att erhållna resultat inte kan utgöra någon form av 

generalisering till andra länder. De gäller endast för de länder som ingått i urvalet men även 

då ska tas nypa salt. I fall Värlsdsbankens, Internationella valutafondens och QoG databaser 

hade kunnat tillhandahålla kompletta tidsserier skulle regressionen över 

moderniseringseffekten innehålla 4 851 observation fördelat på 21 länder, 8 tidsserier som 

sträcker sig över 33 år var och inte 11 länder, sammanlagt 58 observationer fördelade på 11 

länder. Summering av alla variabler återfinns i appendix.  

 

Man kan dock inte heller påstå att valda tidsserier är orelevanta eller att det finns alternativa, 

mycket bättre tidsserier att tillgå. Exempelvis Ross studie bygger sig på en del exakt likadana 

tidsserier. (Ross, 2001:361) Det som gör att hans studie får mycket högre reliabilitet är att han 

har ett större urval. Industrialiserade länder, som ingår i hans undersökning vid sidan av 

rentierstater som återfinns i denna uppsats är mycket bättre på att lämna ifrån sig olika 

statistiska underlag vilket gör att Ross får ihop ett antal tusen observationer per tidsserie. 

Likadan princip använder Herb när han forskar kring sambandet mellan rentiesm och 

demokrati. Hans urval utgörs av över 150 länder. (Herb, 2003:Tabell 5) 

 

Den generella slutsatsen bör vara att kvantitativa jämförande studier av rentierstater som 

byggs på längre tidsserier är svårgenomförbara. Framtida forskningen bör istället koncentrera 

sig på kvalitativa fallstudier. 
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Kapitel 5 
SLUTSATSER 

 

 

 

 

Syftet med uppsatsen varit att undersöka om och vilka faktorer som motverkar 

demokratisering inom oljeexporterande rentierstater. Lämpliga teorier som i detta fall 

utgjordes av moderniseringsteorin och teorin om rentierstater har lyfts fram samt relevanta 

begrepp definierats. För att testa syftet har tre huvudsakliga hypoteser formulerats som var 

och en testade en lämplig kausal mekanism som antogs motverka demokratisering.   

 

I metodavsnittet har fokusen lagts på att bland annat definiera beroende och oberoende 

variabler och knyta dessa till teoriavsnittet. Särskild vikt lades i urvalsprocessen där länder 

som motsvarade de teoretiska kriterier av rentiesm vaskades fram. Slutligen har det redovisats 

för typen av statistisk undersökning som har underbyggds med relevant forskning. 

 

Den första kausala mekanismen, nämligen rentiereffekten har testats med hjälp av 

multipelregression av tre oberoende variabler. De framkomna resultaten tydde på att 

hypotesen bekräftades av två variabler dock visade tredje variabel ett motsatt samband än den 

som härleddes utifrån teorin. Man bör dock betrakta att antalet faktiska tidsserieobservationer 

utgjorde endast ca tre procent av antalet teoretiskt möjliga. Det gjordes ett försök att testa hur 

sambanden förhåller sig när man minskar antalet variabler och ökar antalet observationer per 

variabel. En sådan analys tydde på ett oförändrat resultat. 

 

Den andra kausala mekanismen, repressionseffekten, har testats med hjälp av två oberoende 

variabler. Bägge variabler hade mycket signifikanta korrelationsnivåer och kunde därmed 

bekräfta hypotesen. Det som varit intressant är att antalet anställda inom militären hade uppåt 

sexton gånger större inverkan på demokrati än storleken på militära budgeten. Genom att 

relatera de olika demokratiska indexen till politiska filosofer, ansågs repressionseffekten 

kunna förklara 27 % av ett lands valprocess och 7 % av ett lands polyarkiska institutioner.  
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Slutligen har den tredje kausala mekanismen, moderniseringseffekten, testats med hjälp av 

sex oberoende variabler. Resultatet kunde varken stödja eller avfärda någon av de två 

delhypoteser. Genom att testa hur variabler samvarierade med varandra, kunde tre av sex 

ursprungliga förklarande variabler uteslutas. Moderniseringseffekten utgjordes därmed av tre, 

mycket signifikanta oberoende variabler som tillsammans kunde förklara uppåt 87 % av 

variationen i ett lands ekonomiska utveckling.  

 

Det som har till störst del förhindrat studien varit den undermåliga statistiska underlaget. De 

länder som ingått i undersökningen kännetecknas av bristande informationstillgänglighet, 

vilket gör att fortsatta jämförande studier bör koncentrera sig på andra aspekter kring 

mätningen av de olika förklarande variablerna. Man kan förmodligen få en bättre validitet och 

reliabilitet i sina resultat om man gör djupgående kvalitativa fallstudier istället för kvantitativa 

jämförelser.  
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APPENDIX 

 

 

 

 

Uträkning av rentiesm för Algeriet 

 

 

Internationella handelscentrum har mätt värdet av Algeriets nettoexporter i form av olja och 

naturgas år 2006 till följande siffror: 

 

1. Råolja – 30,383 miljarder USD  

2. Naturgas – 19,162 miljarder USD  

3. Oljeprodukter dock icke råolja (avser raffinerade oljeprodukter) – 3,872 miljarder 

USD (ITC – Algeria 2006) 

 

Totalt har Algeriets nettokolvätesexport för år 2006 var 53,424 miljarder USD. Vidare räknas 

fram hur stor andel av den totala kolvätesexporten utgör export av oljeprodukter: 

 

Oljeprodukter i procent = (Råolja + Oljeprodukter dock icke råolja)/ Total 

nettokolvätesexport)*100 = (53,424/ (30,383 + 3,872))*100 = 64,12 % 

 

Internationella valutafonden har rapporterat att kolvätesintäkter år 2006 utgjorde 76,9 % av de 

totala statliga intäkterna. Eftersom det antogs att naturgasexporten medför samma intäktsnivå 

för de statliga intäkterna som oljeexport, ska man minska kolvätesintäkter med den del som 

motsvaras av naturgasintäkter. Därmed blir den slutliga formeln för uträkning av rentiesm i 

Algeriet enligt följande: 

 

Rentiesm = Kolvätesintäkter * oljeprodukter = 0,769 * 0,6412 = 0,4931 eller 49,31 %.  



 

   

 
Icke rentier stater 
 
 
 
 
Tabell 3:2 Icke rentier stater, men som ligger nära rentiergränsen 
        

  Land 
Rentiesm 
(olja) 

Naturresursbe- 
roendet (olja) 

        

 Mexico 37,34% 3,43% 

 Kazakstan 30,76% 27,78% 

 Syrien 29,66% 15,05% 

 Ecuador 28,13% 14,65% 

 Ryssland 24,65% 14,18% 

       
        
Källa:   Värdet av oljenettoexporten är hämtat från International Trade Center 
            Värdet av bruttonationalprodukten är hämtat från Världsbanken (BNP anges i 
            löpande priser) 
            Värdet av oljerelaterade intäkter i offentlig budget är hämtat från International 
            Monetary Fund 

 
 
 
 
 
 
Summering av variabler 
 
 
 
 

 Variabel 
Antal 
observationer 

Medelvärde Standartavvikelse 
Min 
värde 

Max 
värde 

Freedom House & Polity index 599 2,15 2,005 0 9,33 
Polity index 617 2,07 2,406 0 9,5 
Freedom House index 634 2,34 1,166 1 6,5 
GDP/capita 468 6 089 9 114,74 150,09 54 239 
Offentlig konsumtion 466 18,78 8,281 4,733 76,22 
Skatter 105 30,44 23,807 0,42 86,54 
Urbanisering 672 56,69 24,073 13,301 96,24 
Förväntat livslängd 197 60,96 11,052 38,012 77,023 
Arbetsspecialisering 478 53,67 24,467 8 97 
Military1 214 6,79 9,587 0,33 117,38 
Military2 330 3,165 3,079 0 30,105 
Telefoni 564 71,83 81,17 0,12 406,66 
Utbildning 440 3,89 1,64 0,808 9,633 
Läskunnighet 479 57,78 20,25 10,49 93,86 
 


