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Abstract 

Utifrån frågeställningen ”varför försvårar oljeinkomster demokratisering?” görs i 
föreliggande uppsats en jämförande fallstudie av de två ickedemokratiska 
länderna Azerbajdzjan och Saudiarabien. Syftet är teoriutvecklandet. Arbetets 
teoretiska fokus ligger på samverkan mellan faktorer som statistiskt kunnat knytas 
till oljestater och teorier om hur auktoritära stater agerar för att behålla makten. 
Dessa analyseras utifrån de övergripande rubrikerna stat, civilsamhälle och 
globalisering. 

 Studiens viktigaste fynd är att olja står som ett hinder för 
demokratiutveckling i både Azerbajdzjan och Saudiarabien: i båda länderna 
använder regimerna inkomster från olja för att stärka sin makt, legitimitet och 
kontroll över stat och samhälle. Både befolkningens och internationella aktörers 
vilja och förmåga att kräva reformer påverkas av oljeinkomsterna. 

 
Nyckelord: Azerbajdzjan, Saudiarabien, olja, demokrati, civilsamhälle, 
globalisering 
 
Antal Tecken: 71 413 
 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning.................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ........................................................................................... 1 
1.1.1 Operationaliseringar ................................................................................... 2 
1.1.2 Syfte ........................................................................................................... 2 

1.2 Metod ................................................................................................................. 3 
1.2.1 Material ...................................................................................................... 4 

1.3 Disposition ......................................................................................................... 5 

2 Teori ......................................................................................................................... 6 

2.1 Teorier om olja och demokrati ........................................................................... 6 

2.2 Demokratiseringsteori ........................................................................................ 7 
2.2.1 Stat.............................................................................................................. 8 
2.2.2 Civilsamhälle.............................................................................................. 9 
2.2.3 Globalisering ............................................................................................ 10 

3 Bakgrund ............................................................................................................... 12 

3.1 Azerbajdzjan – skapande av en oljemogul ....................................................... 12 

3.2 Saudiarabien – Al Sauds oljerike ..................................................................... 13 

4 Analys..................................................................................................................... 15 

4.1 Olja och stat i Azerbajdzjan och Saudiarabien................................................. 15 
4.1.1 Att rättfärdiga en regim – hur staten skapar legitimitet och utövar 
kontroll 15 
4.1.2 Att hålla ställningarna – hur staten undviker konkurrens om makten...... 18 

4.2 Olja och Civilsamhälle ..................................................................................... 20 

4.3 Olja och Globalisering ..................................................................................... 23 

5 Slutsats ................................................................................................................... 26 

6 Referenser.............................................................................................................. 28 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

Trots att en av världens mest eftertraktade råvaror har bidragit till ofantliga 
rikedomar i många länder, anses oljan vara orsak till både fattigdom, konflikt och 
utebliven utveckling på många håll. Det svarta guldet har av många kommit att 
ses som ”djävulens exkrement” (Karl 1999:32) på grund av de effekter som 
oljefynd ofta haft för utvecklingsländer: 

 

In most […] states, the gush of oil and gas wealth has had many malign consequences. The 

funds have been used to keep entrenched elites in power, to postpone reforms, to underwrite 

the lavish lifestyle of the priviliged, to engage in spending sprees on arms, to build showy 

and unnecessary projects, and to placate powerful special interests.  (Ebel & Manon 

2000:13) 

 

I förklaringar till dessa förlopp har fokus dock ofta legat på kulturella 
förklaringsfaktorer, såsom kulturellt och kolonialt arv och religion (Ross 
2001:326).  

En annan utgångspunkt är att det är faktorer kopplade till oljeutvinningen i sig 
som kan hindra demokratisering. Enligt detta perspektiv går oljeländers 
utveckling mot auktoritärt styre att spåra i hur oljeutvinning påverkar faktorer i 
länderna (jfr Ross 2001:328f; Karl 1999:32ff). Detta är också det synsätt som 
varit vägledande i föreliggande uppsats.  

För att analysera hur oljeproduktion påverkar demokratisering studerar vi i 
denna uppsats två länder som på olika sätt är karakteristiska och intressanta i 
frågan. Azerbajdzjan och Saudiarabien är båda oljeberoende länder, samtidigt som 
de skiljer sig från varandra i många avseenden. 
  

1.1 Problemformulering 

Kvantitativa studier visar tydligt en negativ korrelation mellan oljeinnehav och 
demokrati. Flera mellanliggande variabler, vilka verkar både rimliga och 
välgrundade, har också presenterats som förklaringar på detta samband. Dock är 
de baserade på kvantitativ analys. Vi menar att oljeinkomster kan påverka stater 
även på sätt som bäst undersöks med en kvalitativ metod och menar att det inte 
går att utesluta att det skulle finnas andra kausala mekanismer förrän fler metoder 
har applicerats på området.  

Således anser vi att det inte är helt utrett varför oljeinkomster korrelerar 
negativt med demokrati utan vill undersöka detta utifrån frågeställningen: 
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– Varför försvårar oljeinkomster demokratisering? 

1.1.1 Operationaliseringar 

För att kunna besvara frågeställningen ovan måste vi tydliggöra vad vi avser med 
en del av de begrepp som är centrala för studien. Detta stycke ägnas därför åt att 
diskutera operationaliseringar av termerna demokratisering och oljeinkomster.  

En vanlig demokratidefinition är den som Dahl har utvecklat genom begreppet 
polyarki (Grugel 2002:18ff). Dock menar Whitehead (2002:10ff) att enkom 
processer inte garanterar att bredare sociala värden levs upp till. Den processuella 
definitionen innefattar således inte allt som demokrati är eller kan vara och därför 
är en substantiell demokratidefinition att föredra.  

Demokratisering blir därigenom en komplex, långsiktig, dynamisk, och 
”open-ended” process, mot en mer regelstyrd, konsensuspräglad och deltagande 
typ av politik; en process som egentligen aldrig kan anses avslutad (Whitehead 
2002:27). Demokratisering skulle därmed kunna vara införande och utvidgning av 
medborgerliga rättigheter, samt skapandet av en demokratisk statsapparat, där det 
viktiga inte är huruvida rättigheterna existerar på pappret, utan snarare om de 
gäller i verkligheten (Grugel 2002:5). 

Med oljeinkomster avser vi den del av statens budget som kommer från 
oljeutvinning oavsett om denna sköts av privata eller statliga, nationella eller 
transnationella, bolag. Någon nedre gräns för storleken på denna andel sätts inte 
eftersom Ross (2001:343) menar att även små oljeinkomster ger tydliga effekter, 
samtidigt som oljeutvinning är en kostsam process som sällan påbörjas om den 
inte betalar för sig.  

 

1.1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är i första hand teoriutvecklande med avsikten att 
utveckla kausala mekanismer. Då vi under uppsatsarbetets gång har kunnat 
konstatera att det finns en stor mängd relevant teori på området redan, blir vår 
studie automatiskt också teoriprövande på ett visst plan. Vår avsikt blir därmed 
också att utveckla kompletterande, snarare än konkurrerande, förklaringsfaktorer. 
Vissa forskare menar att det är onödigt att skilja mellan teoriprövande och 
teoriutvecklande arbetssätt (Esaiasson et al 2005:123). Vi har dock inte valt fall 
utifrån en teoriprövande ansatts.  

Det problemområde vi har valt att studera är intressant av flera anledningar, 
framförallt eftersom vi undersöker ekonomiska faktorers påverkan på fall där 
förklaringarna ofta brukar handla om kulturella, religiösa eller historiska 
förhållanden. Exempelvis har Robinson och Stepan (2003) menat att arabiska 
länder presterar sämre än väntat demokratimässigt om hänsyn tas till BNP per 
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capitanivå, utan att närmare diskutera vad detta beror på. De stater med sämst 
resultat i deras studie var dock alla oljeproducenter. 

Vårt syfte är inte att försöka motbevisa att religion eller kultur skulle vara 
viktiga faktorer. Däremot menar vi att andra förklaringar inte bör ignoreras. 
Oljeinkomster kan mycket väl tänkas vara medlet i fråga om att motarbeta en 
demokratiseringsprocess, även om motivet ligger någon annanstans.  

1.2 Metod 

Vi har valt att göra en jämförande fallstudie. Detta är en bra metod om man vill 
fånga upp många variabler för att kartlägga ett ännu inte helt utforskat område 
(Merriam 1994:25f). Det kan vara en fördel att inte välja för många fall i denna 
situation (Esaiasson et al 2005:122f). Vid teoriutvecklande fåfallsstudier 
diskuteras ofta två olika sätt för att välja fall: lika utfallsdesign och olika 
utfallsdesign, där den senare anses vara mer tillförlitlig (Esaisasson et al 
2005:126ff).  Eftersom ingen auktoritär stat har demokratiserats efter att den fått 
tillgång till oljeinkomster kan vi dock inte få någon variation på den beroende 
variabeln, varpå en lika utfallsdesign är den enda möjliga utgångspunkten. Denna 
design går ut på att vi väljer fall där det aktuella fenomenet går att iaktta, varpå 
den analytiska uppgiften går ut på att hitta faktorer som är gemensamma för fallen 
(Esaiasson et al 2005:126). Vi har således valt fall som båda är auktoritärt styrda, 
och som båda är högst oljeberoende, för att kunna analysera vad i 
oljeinkomsternas effekter som är gemensamt för de båda fallen.  

De fall vi har valt är Saudiarabien och Azerbajdzjan. Dessa har vi valt för att 
få maximal variation på ett antal variabler som vanligtvis anses ha koppling till 
demokrati såsom: BNP-nivå, grad av religiositet, historisk bakgrund och olika 
etnicitetssammansättning. Vi kan konstatera att medan Azerbajdzjan har en BNP 
per capita på US$4,700 så ligger Saudiarabien något högre med US$12,900. (CIA 
Factbook: Azerbajdzjan; CIA Factbook: Saudiarabien). Det förra landet har en 
shiamuslimsk majoritet och är ett sekulariserat land bland annat till följd av en 70 
år lång sovjetisk ockupation. Det senare är en teokrati med en författning som 
bygger på koranen och en sunnimuslimsk, arabisk majoritetsbefolkning. 
Saudiarabien är vidare intressant för att det är världens enskilt mest oljerika land 
och har en lång historia av oljeinkomster. Azerbajdzjan är ett land som inte varit 
självständigt i mer än drygt 15 år och vars oljeproduktion först på senare år dragit 
till sig utländska investeringar.  

Syftet med att välja fall som varierar i fråga om dessa aspekter är att det ska 
bli mer troligt att de mekanismer vi finner, verkligen är orsakade av 
oljeinkomsterna och inte ska gå att hänvisa till någon annan faktor som fallen 
råkade ha gemensam. En tänkbar invändning mot våra val av fall är därmed att 
ännu mer variation skulle gå att uppnå. Dock anser vi oss få en tillräcklig grad av 
variation för att kunna genomföra en intressant och relevant studie, utan att riskera 
att börja jämföra äpplen med päron.  
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Den externa validiteten försämras av att vi endast tittar på två fall, samt av vårt 
val av design, och möjligheten att generalisera resultatet till andra auktoritära, 
oljeberoende länder kan därmed anses begränsad. Samtidigt kan den interna 
validiteten tjäna på det djup som kan ges på bekostnad av bredd. 
Begreppsvaliditet försöker vi uppnå genom att i första hand använda oss av 
etablerade forskares resonemang kring vad som kan vara bra operationella 
indikatorer på teoretiska begrepp. Ofta använder vi oss av definitioner från mer än 
ett håll då vi menar att detta behövs för att täcka in alla aspekter som är värda att 
undersöka. Hög reliabilitet får vi genom en bred litteraturanvändning. Dessa två 
aspekter ger oss en god resultatvaliditet.  

1.2.1 Material 

Vi använder oss nästan uteslutande av sekundärmaterial i form av vetenskaplig 
litteratur och rapporter från olika organisationer som arbetar med bevakning av 
demokrati och mänskliga rättigheter.    

Det primärmaterial som vi har i fråga om Azerbajdzjan är ett vittnesmål av en 
politisk flykting därifrån, Namik Abbasov. I Regimen i Azerbajdzjan : den 
politiska verkligheten efter Sovjetunionens sönderfall beskrivs den politiska och 
fri- och rättighetsmässiga situationen i landet. Denna berättelse bör värderas högre 
än sekundärmaterialet i fråga om centralitet, det vill säga avstånd till de händelser 
vi studerar (jfr Esaiasson et al 2005:308f). Samtidigt nedtecknades skriften i 
Sverige medan Abbasov ansökte om asyl här och invändningar kan därmed finnas 
utifrån det som Esaiasson et al (2005:304) kallar för samtidighetskriteriet och 
tendenskriteriet. Det förra genom att en viss tid därigenom hunnit förflyta innan 
nedtecknandet, det senare genom att berättaren kan ha haft ett motiv till att 
exempelvis överdriva negativa händelser för att asylskälen ska verka starkare. 
Samtidigt har mycket av uppgifterna överensstämt med det som sagts i den övriga 
litteraturen. Att flera oberoende källor berättar om samma sak anses förbättra 
trovärdigheten och vi menar oss därför kunna använda oss av materialet utan allt 
för stor risk för försämrad reliabilitet (Esaisasson et al 2005:309).  

I fråga om Saudiarabien består primärmaterialet av Anders Jerichows bok The  
Saudi File, i vilken bland annat statens författning och olika offentliga brev 
adresserade till kungen finns publicerade och översatta till engelska. I fråga om 
denna källa blir begreppet äkthet det viktigaste att diskutera. Att flera andra källor 
återger beskrivningar av innehållet i konstitutionen och breven, gör dock att vi 
anser denna fråga mindre problematisk.  

För uppgifter från de senaste årens utveckling har vi varit tvungna att använda 
oss av källor som rapporter och tidningsartiklar, men även en del Internetsidor. 
Rapporterna kommer ofta från internationellt erkända institut såsom International 
Crisis Group (ICG) och UNDP vilka inte torde ha incitament att återge en 
snedvriden bild. Tidningsartiklar och internetsidor kan dock alltid kritiseras, och 
vi har ingen egentlig garanti för opartiskhet. Eftersom det endast gäller enstaka 
uppgifter, menar vi dock att reliabiliteten i uppsatsresultaten som helhet inte 
äventyras. Både i fråga om primär- och sekundärlitteraturen menar vi att vår 
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främsta fördel är det som Esaiasson et al. (2005:309, kursivt i originalet) kallar 
för: ”möjligheten att bekräfta berättelser”. De flesta av de uppgifter vi använder 
oss av har återgivits i mer än en källa.  
 

1.3 Disposition 

Inledningsvis, i kapitel två, avser vi diskutera den teori vi använt i vår analys av 
fallen. Denna behandlar dels teori kring vad oljeinkomster kan få för 
konsekvenser, dels diskuteras teoribildning kring demokratisering eftersom vår 
avsikt är att knyta oljans påverkan till förutsättningarna för en demokratisering. 

I den följande analysdelen diskuteras först den politisk-historiska kontexten 
för båda länderna, innan en jämförande analys av de båda länderna avseende 
områdena stat, civilsamhälle och globalisering görs utifrån de i teoridelen 
behandlade begreppen.   

I kapitel fem sammanfattas slutligen studiens viktigaste resultat, varefter vi 
diskuterar innebörden av dessa. 
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2 Teori 

Vi tittar i detta kapitel på teorier som behandlar oljeinkomsters effekter och teorier 
kring demokratisering. De första tas upp för att vi ska kunna undvika att så att 
säga ”uppfinna hjulet på nytt”. De senare använder vi oss av då en lika 
utfallsdesign förutsätter att vi har en uppfattning om vilka faktorer som kan vara 
relevanta (Esaiasson et al. 2005:127). Här kan demokratiseringsteori hjälpa oss 
genom att definiera vilka variabler som generellt anses ha betydelse i 
sammanhanget.   

 

2.1 Teorier om olja och demokrati 

Enligt Karl (1999:34) är inte oljestater som andra stater. Trots att de ofta är olika i 
andra avseenden, präglas oljeländer av ett antal återkommande problem (Karl 
1999:32). Beroendet av olja och det inflöde av pengar som utvecklandet av en 
oljeindustri medför, har distinkt negativ påverkan på oljestaters institutioners 
funktionssätt. Samarbetet mellan utländska investerare och inhemska makthavare 
tenderar att skapa överdriven centralisering av den politiska makten eftersom 
oljan tenderar att vara statligt ägd (Karl 1999:35). Vidare skapas starka nätverk 
mellan aktörer i offentlig och privat sektor, ojämnt fördelad utveckling och 
ersättande av skatt med oljeinkomster (Karl 1999:34). Inflödet av betalningar för 
olja gör att oljestater inte behöver förhålla sig till politik och ekonomi som andra 
stater (Karl 1999:36). En konsekvens av det här är att ekonomi och institutioner 
blir ineffektiva. Regimer i oljestater investerar i skapande av starka stater, istället 
för politisk utveckling och effektivitet. (Karl 1999:37, 42f) 

Ett viktigt avseende som oljestater skiljer sig från andra stater i, är att de 
tenderar att vara mer auktoritära än andra länder (Ross 2001:325). Ross har med 
statistisk metod lyckats knyta ett antal mekanismer till auktoritära oljestaters 
funktionssätt. Enligt Ross finns det tre kausala mekanismer som kan förklara detta 
förhållande: rentiäreffekten, repressionseffekten och moderniseringseffekten 
(Ross 2001:322).  

Rentiäreffekten, som består av tre delar, handlar om att stater använder 
inkomster från oljeförsäljningen för att mildra socialt tryck som kan leda till krav 
på ökat politiskt deltagande (Ross 2001:332).  

Enligt taxeringseffekten minskar eller slutar stater beskatta befolkningen när 
den börjar tjäna tillräcklig på försäljning av olja. Den förväntade effekten är att 
befolkningens krav på deltagande, ansvarsutkrävande och representation minskar 
till följd av detta (Ross 2001:332f).  
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En andra aspekt, spenderingseffekten, handlar om att oljestater skapar 
klientelistiska förhållanden mellan stat och befolkning genom riktat användande 
av inkomster för att minska missnöje (Ross 2001:333f). En konsekvens av detta 
blir, enligt Karl (1999:39), att korruption är ett stort problem i oljestater, samtidigt 
som interna konflikter gällande hur inkomsterna från resursen ska fördelas inte 
kan lösas inom statliga institutioner (jfr Karl 1999:40f) 

Den tredje aspekten, gruppformationseffekten, innebär att staten hindrar 
uppkomsten av oberoende sociala grupper som kan kräva politiska rättigheter, 
exempelvis genom att medvetet depolitisera befolkningen (Ross 2001:334f). 
Enligt Karl (1999:35f) tenderar dessutom ett överdrivet beroende av staten att 
utvecklas parallellt med skapandet av oljerikedomar, vilket enligt henne skadar 
näringslivet. 

Den andra effekten, repressionseffekten, handlar om att oljerikedomar och 
auktoritärt styre, enligt Ross, även är kopplade till skapande av moderna arméer 
och säkerhetsstyrkor. En viktig anledning till detta spenderade är att kunna hålla 
den egna befolkningen i schack om den börjar ställa krav på politiska reformer 
(Ross 2001:335, 350).  

En tredje förklaringsfaktor är kopplad till moderniseringsteori. Enligt denna 
blir en stat demokratisk om den, för det första, höjer utbildningsnivån, vilket leder 
till en mer organiserad, kunnig och krävande befolkning och, för det andra, om 
yrkesspecialiseringen ökar, med högre andel av befolkningen verkande inom 
industri- och tjänstesektor, vilket tänks leda till en mer självständigt fungerande 
arbetsstyrka. En följd av moderniseringsteorin, som kan påverka oljestater i 
auktoritär riktning, är att om det ökade välståndet inte leder till dessa förändringar, 
så skapas inte förutsättningar för demokratisering (Ross 2001:336). 

 
 

2.2 Demokratiseringsteori 

Oljestater tycks vara svårförklarade fall utifrån flera demokratiseringsteorier. 
Inkomsterna från olja har i många länder i Mellanöstern gett upphov till flera av 
de aspekter som moderniseringsteorin lyfter fram, utan att en demokratisering har 
följt. Den sårbarhet som beroendeskolan menar att ensidigt beroende av en råvara 
ger upphov till, tycks inte heller stämma när exportvaran är olja. Ross (2001:328) 
menar dessutom att demokratiteoretiker gärna undviker oljerika regioner i sina 
undersökningar. 

Således saknas en demokratiseringsteoretisk förklaring av oljestaters 
auktoritära styrelseskick. Däremot finns det gott om aspekter att titta på i 
samanhanget. Jean Grugel (2002:1, 8) förklarar i Democratization: A critical 
introduction den demokratiska utvecklingen i Sydeuropa, Asien, Afrika, 
Latinamerika och Östeuropa utifrån de tre koncepten stat, civilsamhälle och 
globalisering. Detta är ett mycket brett ramverk, inom vilka flera områden blir 
möjliga att undersöka, något som vi menar är en fördel utifrån vårt 
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teoriutvecklande syfte och valda design. Vi kommer därför att använda dessa 
begrepp som en inspirationskälla för vilka variabler som kan vara relevanta att 
undersöka. Utgångspunkten är att en demokratisering försvåras genom att 
oljeinkomster påverkar de aspekter inom dessa begrepp som antas behövas för att 
en lyckad demokratiseringsprocess ska följa. Begreppen stat, civilsamhälle och 
globalisering blir således mellanliggande variabler att undersöka i sammanhanget. 

 

2.2.1 Stat 

Grugel (2002:69-77) menar att demokratisering innebär förändringar på 
representativa, funktionella och institutionella plan, det vill säga angående vilka 
som har inflytande, vad staten gör samt etablering av val, partiväsende och 
konstitutionella begränsningar för maktutövande. Hon är dock otydlig angående 
vad som ska få dessa förändringar att uppstå, även om hon nämner att personalism 
och korruption kan verka hindrande i sammanhanget (Grugel 2002:75f). Grugel 
använder sig således av statsbegreppet som en utgångspunkt för att resonera kring 
kvaliteten på den demokrati som uppstår. Även om hon inspirerar oss att titta på 
statsaspekten i vår studie kan hennes definition av begreppet därmed inte sägas 
vara användbar för oss.  

Brooker resonerar kring hur auktoritära stater agerar för att behålla sin makt, 
samt kring vad som så småningom kan driva fram förändring. Han menar att 
auktoritära regimer försöker upprätthålla legitimitet eftersom det är ett 
ekonomiskt effektivare sätt att styra på än exempelvis genom tvång. Denna 
legitimitet kan uppnås genom val, ideologi eller genom prestation, så kallad 
prestationslegitimitet (Brooker 2000:100f, 104). Samtidigt utvecklar staterna en 
stark kontrollapparat bestående av hemlig polis och olika källor för 
informationsutvinning, ifall legitimiteten inte skulle vara nog (Brooker 
2000:112f).  

En anledning till att auktoritära stater närmar sig demokratisering kan vara att 
de ställts inför en ”performance crisis” (Brooker 2000:183). Andra anledningar 
kan vara en övertro på möjligheten att vinna ett demokratiskt val, eller misstankar 
om att slaget är förlorat oavsett. Här anses militärens stöd eller frånvaro av stöd, 
kunna vara en bidragande faktor (Brooker 2000:216ff). Det kan nämligen också 
vara så att en regim inte frivilligt rör sig någonstans, utan istället störtas från 
makten. Därmed kan statens styrka också vara relevant att diskutera. Denna kan 
bland annat påverkas av förekomsten av andra politiska aktörer så som kyrka, 
parlament, militär och elit (Brooker 2000:43). Frågan ”överföring av makt till 
vem” måste helt enkelt tas i beaktande och det blir svårt att identifiera tänkbara 
aktörer i samanhanget om dessa domineras av staten (Brooker 2000:199f). Vid 
absolut personalism kan militären bli en del av ledarens personliga instrument, 
varpå det exempelvis blir svårare att tänka sig en statskupp. Ett folkligt uppror kan 
istället bli enda chansen för ett maktskifte (Brooker 2000:213)  
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Med staten som mellanliggande variabel, menar vi därmed att det som blir 
intressant att undersöka i fråga om detta begrepp är vad oljeinkomsterna får för 
påverkan på:  

1) Statens legitimitet och förmåga att skaffa sig en stark kontrollapparat, 
eftersom båda dessa faktorer kan motverka att det skulle uppstå ett motstånd mot 
regimen.  

2) Statens styrka mätt som förmågan att hålla andra aktörer maktlösa eller i 
beroendeställning gentemot de styrande, eftersom det undanröjer såväl alternativ 
till rådande ordning, som vissa hot mot regimen. 

2.2.2 Civilsamhälle 

Variation inom civilsamhället har ansetts kunna förklara varierande förekomst av 
demokrati i länder där övriga demokratiseringsteorier inte stämt in (Karvonen 
1997:102). Därför är civilsamhället en viktig faktor att undersöka för vårt 
problemområde. Dock råder det inte konsensus om vilka grupper som ingår i 
begreppet eller vilka funktioner dessa kan fylla i samhället. 

En definition är att civilsamhället är utrymmet mellan den privata och 
politiska sfären, där frivilligorganisationer som är självständiga från staten och 
som inte har vinst som syfte för sin verksamhet, ingår. Eventuellt inkluderas 
politiska partier och organisationer, medan rörelser som betecknas som ocivila, 
Al-Qaida exempelvis, exkluderas (Edwards 2004:20, 25, 27ff). Dock har denna 
definition kritiserats för att endast fungera i västvärlden. Exempelvis anses den bli 
problematisk i muslimska samhällen, där man inte alltid skiljer mellan stat och 
samhälle (eller politisk och religion), samtidigt som religionen inte kan ses som en 
frivillig institution på samma sätt som kyrkoverksamheten i väst (Edwards 
2004:30, 90). En annan sådan komplikation är att kriminella organisationer 
vanligtvis inte inkluderas i definitionen. Samtidigt stämplas många rörelser som 
terroristorganisationer av auktoritära regimer, trots att de i en annan kontext skulle 
kunna betecknas som pro-demokratiska (Carapico 1998:8f).  

Grugel skriver att 
 

‘civil society’ in this book conceptually refers primarily to pro-democracy 

subordinated groups and social movements, rather than political parties (Grugel 

2002:96).  

 

De grupper hon väljer att undersöka närmare är kvinnorörelser, fackföreningar, 
folkrörelser och ursprungsbefolkningsrörelser. Dessa menar hon bör agera med 
staten som en kraft för förändring, samtidigt som de ska utgöra en arena för 
politisk diskussion och på så sätt underlätta ansvarsutkrävande. Genom 
civilsamhället kan medborgarna vidare lära sig civila och demokratiska värden, 
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och eventuellt ge upphov till socialt kapital1 (Grugel 2002:93, 95f, 99). Dessa 
uppgifter överensstämmer med de som Edwards (2004:13ff) menar att 
civilsamhället traditionellt förväntas uppfylla.  

Enligt en skola på området kan det vara en fördel att inte på förhand ta 
ställning till vad som är ett bra civilsamhälle, med tanke på att det inte råder 
konsensus om vilka grupper och rörelser det är som producerar de effekter man 
söker (Edwards 2004:32, 86).  

Som mellanliggande variabel kommer civilsamhälle därför betyda att vi vill 
undersöka oljeinkomsternas påverkan på sociala rörelser, organisationer inklusive 
politiska partier, samt andra grupper som kan tänkas ha en demokratiserande 
inverkan. Eftersom vi rör oss i auktoritära stater menar vi dock inte att 
civilsamhället ska agera med staten utan ser istället till de andra funktionerna. 
Genom att utreda huruvida det finns ett organiserat eller oorganiserat missnöje i 
fråga om staten, skulle aspekterna som vi definierar angående statsbegreppet i 
kapitel 2.2.1 kunna kopplas till effekter på samhällsnivån.  

2.2.3 Globalisering 

Angående globaliseringsaspekten menar Grugel att denna kan förklara att folk vill 
ha demokrati, samtidigt som globalisering inte själv kan ge upphov till sådan, utan 
faktiskt löper risk att skapa övertro på vad demokrati ska kunna åstadkomma 
(Grugel 2002:138f, 242).  

Genom de globala kommunikationsnätverken har demokrati blivit ett 
universellt mål, med vilket man rättfärdigar en lång rad sociala och politiska 
verksamheter, oavsett om det är en korrekt benämning eller inte. Det är vidare 
genom dessa nätverk som en global kultur kan uppstå, som underlättar spridandet 
av krav på mänskliga rättigheter och formandet av transnationella nätverk för 
påverkan. Demokratiseringskampanjer stimuleras helt enkelt underifrån genom 
globaliseringen (Grugel 2002:121). Tryckta och elektroniskt baserade kulturer 
anses vidare kunna spela en demokratiserande roll även i samhällena i 
Mellanöstern (Tehranian 2003:84). 

Grugel är mer tveksam i fråga om andra globala aktörer och faktorers 
möjlighet att påverka och menar i princip att dessa kan hjälpa likaväl som stjälpa, 
samt att de sällan ger upphov till någon djupare form av demokrati (Grugel 
2002:72, 117ff, 119f). I detta stödjer hon sig på Whithead som diskuterar att 
demokrati kan uppmuntras globalt genom: domino-/snöbollseffekt, kontroll, 
villkorlighet, samförstånd eller medborgranda. Endast de två senare ska vara 
hållbara vägar (Grugel 2002:122, 136). Dessa kan sägas motsvara de effekter 
Grugel beskrivit.  

                                                                                                                                                         
 

1 Samhällen med socialt kapital kännetecknas av förtroende och ömsesidighet mellan jämbördiga 

medborgare. Genom förtroendet möjliggörs vidare samarbete. En motsats som nämns är 

klientalistiska samhällens vertikala, snarare än horisontella förhållanden (Karvonen 1997:101). 
 



 

 11 

Enligt Brooker kan även snöbolls/dominoeffekten som innebär att demokrati 
sprids mellan länder, vara viktig då den spelade roll för Öststaternas 
demokratisering (Brooker 2000:191f). Villkorlighet kan sägas vara det sätt varpå 
internationella organisationer som Internationella Valuta Fonden och 
världsbanken agerar, medan kontroll traditionellt har varit kopplat till 
stormakternas agerande.  

För oss innebär globalisering som en mellanliggande variabel, att det kan vara 
relevant att undersöka huruvida globala aktörer och faktorers påverkansmöjlighet 
på oljestater påverkas av oljeinkomsterna. Stater, internationella institutioner, 
transnationella Non Governmental Organisations2 samt globala 
informationsnätverk kommer att beaktas. Deras påverkansmöjlighet kan vara 
direkt, genom att globala aktörer pressar för reformer, eller indirekt genom att 
värdeöverföring sprider ett demokratiskt ideal och en global kultur (jfr Karvonen 
1997:kap 7). Detta är intressant genom att det ger oss möjlighet att utreda om 
oljeinkomster även påverkar staters externa förhållanden, samtidigt som de mer 
indirekta inflytelsevägarna kan påverka befolkningen, varigenom vi får chans att 
återknyta till civilsamhällsdelen.  

 

                                                                                                                                                         
 
2 Hädanefter kommer vi att använda oss av förkortningen NGO 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de politisk-historiska kontexter som Azerbajdzjan och 
Saudiarabien befinner sig i. Bakgrundsinformationen om de båda länderna 
presenteras för att möjliggöra djupare förståelse senare i uppsatsen. 

3.1 Azerbajdzjan – skapande av en oljemogul 

Den första entusiasmen över demokratins införande 1991 kom snart av sig i 
Azerbajdzjan. I det förlorade kriget mot Armenien om kontrollen över Nagorno-
Karabach blev landet av med en del av sitt territorium. Kriget skapade också 
omkring 1.4 miljoner flyktingar, övervägande i Azerbajdzjan (Karagiannis 
2002:39; Herzig 1999:66). Därtill skapade inte de ekonomiska reformer som 
genomfördes det förväntade välståndet bland befolkningen. Dessa faktorer och att 
demokratin stod till synes svarslös inför de ekonomiska och sociala problem som 
självständigheten fört med sig, gjorde att en nostalgi för det gamla styrelseskiktet 
– betonandet av en stark ledare och den relativa trygghet i form av att man kunde 
veta vad man hade att vänta sig – kunde växa sig stark (Herzig 1999:27). Denna 
användes effektivt av Heydar Aliyev, landets de facto ledare sedan 1960-talet och 
tidigare KGB- och politbyråmedlem, när han tog makten genom en fredlig kupp 
1993. (The Economist 2/9 2000; Herzig 2000:28f). Heydar Aliyev konsoliderade 
makten över alla viktiga poster kring sig själv under en fernissa av demokrati 
(Hoffman 2000:61). När han dog 2003 fördes makten över till hans son, Ilham 
Aliyev (The Economist 12/11 2005).    

Regimens kapacitet att kontrollera politik och ekonomi är omfattande. 
Presidenten har direkt kontroll över såväl statsbudgeten som den lika stora statliga 
oljefonden (Human Rights Watch 2004:8). Hur den senare används är oklart3. 
Parlamentet, som domineras av Aliyevs parti YAP4, är i sin tur svagt i förhållande 
till presidentmakten och saknar exempelvis befogenhet att kontrollera budgeten 
(Tsalik 2003:98). Presidentmakten sträcker sig även till kontroll över alla nivåer 
av rättsväsendet (Human Rights Watch 2004:9).  

Oljetillgångarnas förväntade effekter på landet och folkets välstånd kom att bli 
en viktig fråga efter självständigheten. Höga förhoppningar om att ha funnit ”ett 

                                                                                                                                                         
 
3 Enligt Rasizade (2004:146) är tillgångarna i oljefonden direkt tillgängliga för presidenten och har aldrig blivit 
utsatta för revision, medan oljefonden, enligt The Economist, är landets mest transparanta institution (The 
Economist 11/6 2005) 
4 Yeni Azerbaijan Party 
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nytt Kuwait” gjorde att landet under 1990-talet var bland de tio som erhöll flest 
utländska direktinvesteringar till följd av oljeinnehavet. (The Economist 10/3 
2001; Bayulgen 2003:209). De första förhoppningarna visade sig dock vara 
överdrivna och idag uppskattas tillgångarna snarast motvara dubbla de i Nordsjön 
(Cornell 2000:17).  

Oavsett storleken på landets oljetillgångar, har frågan om oljan blivit central. 
Både far och son Aliyev har byggt mycket av sitt politiska kapital på löften om 
framtida avkastning på oljan, som hittills inte har kommit befolkningen till del, 
samtidigt som de knutit kontrollen över oljetillgångarna allt hårdare till sig själv 
(The Economist 2/9 2000; Rasizade 2003:350f).  

3.2 Saudiarabien – Al Sauds oljerike 

Saudiarabien har ensamt en fjärdedel av världens kända oljetillgångar och 75 % 
av statsinkomsterna kommer från oljan (Bolmstedt 2000:11f). Oljan hittades av 
Standard oil of California 1938. Sedan 1980 är det den saudiska regeringen som 
äger huvuddelen av aktierna i ARAMCO (Arabian American Oil Company), 
innan dess delades inkomsterna 50/50 (Gardell 2004:9f).  

Tack vare oljeinkomsterna ökade läskunnigheten från 9% till 73% mellan år 
1970 och 1997 och sjukvården håller hög standard (Sakr 2003:106). Att ingenting 
gjorts från statens sida för att hålla födelsetalen nere, har i kombination med ökad 
medellivslängd, lett till en snabb befolkningstillväxt (Moghadam 2004:280). 
Befolkningen har ökat från nio till över 19 miljoner på bara 25 år (Quilliam 
2003:42f; Wilson 2003:87f). Av dessa arbetar endast nio miljoner varav ca fyra 
miljoner är utländska medborgare, framförallt från Sydasien och Filipinerna. Den 
låga andelen saudier i arbetskraften kan enligt UNDP förklaras med att fler 
saudier utbildar sig på gymnasie- och universitetsnivå, samt med den höga 
andelen hemmafruar; mindre än 10 procent av kvinnorna arbetar (UNDP 
2003b:11; Regeringskansliet 2005b:7). Samtidigt går det inte att dölja den 
arbetslöshet som följt i befolkningstillväxtens spår. För den manliga befolkningen 
uppges den ligga på omkring 30% och skyhögt högre för kvinnor (Gardell 2004:5; 
Tuma 2004:236; Moghadam 2004:282f)  

Sedan augusti 2005 styrs Saudiarabien av Kung Abdullah. Den verkställande 
och lagstiftande makten innehas av Council of Ministers, vars medlemmar alla 
tillhör kungafamiljen. Denna består av en släkt på omkring 20 000 personer. 
Kungens godkännande behövs för att auktorisera och implementera alla beslut 
(Quilliam 2003:37f), och i den på koranen byggda konstitution (Basic Law) som 
finns sedan 1992,  lämnas regeringsmakten i det närmaste oinskränkt (Simons 
1998:6). Den rådgivande församlingen som också bildades 1992, Majlis-al-Shura, 
består av 120 medlemmarna från religiösa, akademiska, affärs- och 
regeringskretsar, direktutsedda av kungen för att granska lagförslag, föreslå 
ändringar och ta rådgivande initiativ. Denna institution anses i praktiken vara 
maktlös (Gardell 2004:3; Gerner 2004:112). Det finns också en rådgivande 
församling, Ulema, som ska granska alla regeringsbeslut ur ett religiöst 



 

 14 

perspektiv. Denna anses däremot ha stort inflytande över flera politiska områden 
(Simons 1998:9f, 17f).  

Rättssystemet kan inte anses vara självständigt då det varit mottagligt för 
påverkan från myndigheters och inflytelserika personers sida (Regeringskansliet 
2005b:4). 

Val hölls för första gången i Saudiarabiens historia år 2005, dock bara till 
hälften av platserna i de 178 kommunala församlingarna. Kandidaterna 
granskades av myndigheterna och endast män tilläts rösta (Freedomhouse: 
Saudiarabien). 
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4 Analys 

I detta kapitel undersöker vi de variabler som vi i den teoretiska diskussionen 
definierade som intressanta, genom löpande jämförelse mellan länderna. Fokus 
ligger på hur sambandet mellan oljeinnehav och icke-demokratisering ser ut.  

4.1 Olja och stat i Azerbajdzjan och Saudiarabien 

För ökad tydlighet kommer vi att analysera de aspekter av statsbegreppet som 
definierades i kapitel 2.2.1, under två separata rubriker. 

4.1.1 Att rättfärdiga en regim – hur staten skapar legitimitet och 
utövar kontroll 

  
Enligt Brooker (2000:100f, 104f) grundas regimers legitimitet i auktoritära stater 
på val, ideologi eller genom prestationer. Legitimiteten söks eftersom den 
underlättar styret. Parallellt med regimers strävanden efter legitimitet finns en 
andra tendens av uppbyggande av en stark statlig kontrollapparat i form av 
säkerhetsstyrkor och informationskanaler (Brooker 2000:112f). 

I Azerbajdzjan används såväl val som prestation som grund för regimens 
legitimitet. Ideologi är däremot inte en viktig grund till legitimitet, mycket på 
grund av den utbredda misstro mot ideologier som finns kvar sedan sovjettiden 
(Fairbanks 2001:50).  

I Azerbajdzjan försöker man liksom i flertalet andra auktoritära stater ge 
regimen en fernissa av demokratisk legitimitet genom återkommande val (jfr 
Brooker 2000:104ff; Hoffman 2000:61). De val som har hållits i landet sedan 
1993, då Heydar Aliyev kom till makten, har varken varit fria eller rättvisa utan 
präglade av semi-konkurrens (jfr Brooker 2000:228ff): regimen har i begränsad 
utsträckning konkurrerat med oppositionen, men har begränsat effekterna av 
valutgången genom valfusk och repression mot oppositionen och därmed effektivt 
behållit makten i och med att man kunnat visa på folkets fortsatta stöd för 
regimen. Ytterligare ett problem för oppositionen är de utbredda misstankar om 
att deras agenda främst handlar om att ersätta Aliyevs styre med en ny 
motsvarighet av det samma, vilket försvagar deras trovärdighet (Rasizade 
2004:138f; jfr Abbasov 2004:8f). Regimens makt kommer också till uttryck 
genom möjligheten att kommendera anställda till övertidsarbete i valtider för att 
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försvåra oppositionens verksamhet (Human Rights Watch 2004:9f; Herzig 
1999:33) 

Denna trend av kontroll över politiken har fortsatt under Ilham Aliyevs 
presidentskap, samtidigt som han har genomdrivit reformer med det föregivna 
skälet att förbättra kvaliteten på demokratin. I och med ett minskande 
valdeltagande kan det dock hävdas att användandet av val har en mindre effekt på 
legitimiteten än för några år sedan (ICG 2005:1).   

Heydar Aliyevs legitimitet kom i hög utsträckning ifrån att han kunde 
framställa sig som landets räddare från kriserna i början av 90-talet och skapa 
stabilitet (The Economist 2/9 2000). Mycket av hans legitimitet byggde således på 
det han presterade under sin livstid. Ilham Aliyev har efter sitt maktövertagande 
framgångsrikt framställt sig som en god statsman, omgiven av dåliga rådgivare 
och som villig att demokratisera landet (The Economist 12/11 2005; jfr Ednan 
2005:121). Hävdandet av statens prestationer har emellertid blivit allt mer 
problematiska. Såväl utbildnings- som sjukvårdskvaliteten och levnadsstandarden 
har försämrats för majoriteten av befolkningen sedan sovjettiden, samtidigt som 
en elit berikat sig på oljeinkomsterna (Rasizade 2004:144). Eftersom befolkningar 
förväntar sig att få del av inkomsterna från oljan, kan detta bli ett problem för 
regimens legitimitet i längden (Broksö 2000:61f). Detta kan ses som en förväntan 
på en prestation från statens sida även om en sådan prestation inte tycks finnas i 
nuläget. Därmed kan oljan ha viss inverkan på statens legitimitet. 

Den saudiska regimens legitimitet är framförallt religionsideologiskt- och 
prestationsgrundad; val hölls 2005, men de höll inte demokratisk standard. Genom 
sharialagstiftning och rollen som beskyddare av två heliga moskéerna har staten 
försetts med legitimitet från Ulema (Quilliam 2003:38). Den andra viktiga källan 
till legitimitet kommer ifrån ett omfattande spenderade inom offentlig sektor, som 
inneburit förbättrad infrastruktur, gratis sjukvård och utbildning, avskaffande av 
skatter och en drastisk ökning av läskunnigheten (Noreng 2004:12). I perioder av 
minskade oljeintäkter har detta blivit ett problem som lett till omfattande 
internationellt lånande. De institutionella möjligheterna till folklig representation 
är små. Gardell beskriver Majlis-al-Shura som ”ett embryo till en politisk process 
och en institution som utan större problem kan ombildas till ett folkvalt 
parlament” (Gardell 204:2), men verkar i stort sett ensam om den analysen (jfr 
Simons 1998:6f, 300f). Institutionens beroende av kungen – han tillsätter och 
avsätter rådet efter eget gottfinnande – reser allvarliga frågetecken dels angående 
dess förmåga att påverka det politiska systemet, dels angående dess roll som 
representativt organ (jfr Jerichow 1998:24). 

Ett exempel på de minskade oljeinkomsternas effekter kan ges genom att 
studera banden mellan kungafamiljen och de stora handelsfamiljerna, vars stöd 
behövs för att stärka Al-Sauds politiska bas. Dessa band upprätthålls genom att 
kontrakt ses som gåvor, något som drivit upp kungafamiljens kostnader eftersom 
det omöjliggör konkurrens. I tider av minskade oljeinkomster sätts 
lojalitetsbanden därför under hård press (Cappelen & Choudhury 2004:45). 
Kritiken i början på 90-talet som ledde till införandet av bland annat Basic Law 
och Majlis-al-Shura, kom vidare efter att den stora oljeprissänkningen 1986 gett 
upphov till kraftigt minskade oljeinkomster för staterna i regionen, samtidigt som 
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Gulfkrisen fick kraftiga ekonomiska konsekvenser (Noreng 2004:17, Wilson 
2003:93). Konkret tog sig kritiken uttryck genom att liberala intellektuella och 
företagsledare publicerade ett öppet brev till kungen, vari de önskade se skapandet 
av en konstitutionell monarki, politiska partier, allmän rösträtt och respekt för 
mänskliga rättigheter (Jerichow 1998:50ff; Gerner 2004:112). Det går således att 
resonera kring att kritiken skulle vara kopplad till perioder då kungafamiljen inte 
har råd att upprätthålla en spenderingseffekt gentemot de liberala grupperna. 

I Azerbajdzjan har oljeinkomsterna än så länge i mycket ringa utsträckning 
varit befolkningen till gagn. Inkomsterna har i hög utsträckning istället lagts på 
utvecklandet av en stark kontrollapparat. En första betalning från British 
Petroleum på 75 miljoner USD, gick exempelvis till militära inköp (Karagiannis 
2002:47). Presidenten har, genom inrikesministeriet, direkt kontroll över 
inrikestrupperna och specialstyrkorna, vilka används för att kontrollera den egna 
befolkningen (Abbasov 2004:22). Politiska motståndare har fängslats och det 
finns rapporter om användning av tortyr och godtyckliga arresteringar 
(Regeringskansliet 2005a:2f). 

Även den saudiska regimen har skaffat sig en stark kontrollapparat. Förutom 
den religiösa polisen5, som kallats ”diktaturens effektivaste redskap” (Gardell 
2004: 2, 24), ledde den oljefinansierade vapenimporten, i kombination med 
interna och externa hot, snabbt till en militarisering av samhället (Gardell 
2004:17, Heradstveit & Hveem 2004:5). År 2000 låg militärutgifterna på 11,6 % 
av BNP och 1990 var militärutgifterna högre än sjukvårds- och 
utbildningskostnaderna (Moghadam 2004:289). Alla viktiga militära poster 
innehas vidare av nära familjemedlemmar till den kungliga familjen och det är 
militären som skyddar regimen från oppositionella rörelser, terrorism och ”civil 
unrest” (Gerner 2004:93, 95). Statens behov av militären yttrar sig tydligt då dessa 
får behålla sina privilegier vid sjunkande oljepriser, medan mindre viktiga grupper 
drabbas av neddragningar (Noreng 2004:16f). Rapporter om godtyckliga 
arresteringar och använde av tortyr är liksom i Azerbajdzjan inte ovanligt 
(Jerichow 1998:127).  

  Det behov av legitimisering som Brooker (2000:100f, 104f) diskuterar 
kommer till uttryck i båda länderna, om än under olika former. De är dock 
uppenbart att båda staterna ser det som viktigt att rättfärdiga den rådande 
styrelseformen, samtidigt som båda regimerna är beredda att byta metod och gå på 
offensiven om motståndet blir starkt. Därmed är även en repressionseffekt tydligt 
närvarande. Problematiken vad gäller frågan om till vem makt ska överföras vid 
en eventuell demokratisering är tydlig i båda länderna (jfr Brooker 2000:199ff). 
De alternativ som finns i länderna i dag har sannolikt svag legitimitet. Den 
azeriska oppositionen på grund av en oklar agenda, medan Majlis-al-Shura i 
dagsläget är alltför beroende av den saudiska kungen för att utgöra ett legitimt 
alternativ.       
 

                                                                                                                                                         
 
5 CPVPV - Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice 
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4.1.2 Att hålla ställningarna – hur staten undviker konkurrens om 
makten  

 
Heidar is the Nation. The Nation is Heidar. (Human Rights Watch 2004:8) 

 
 
Ovanstående är en vanlig text på de skyltar med uttryck tillskrivna förre 
presidenten Heydar Aliyev som sats upp runt om i Azerbajdzjan (Human Rights 
Watch 2004:8). Under Heydar Aliyevs tio år vid makten och under de drygt två år 
som sonen Ilham innehaft samma position som president, har detta uttryck 
kommit att bli en nära nog korrekt beskrivning av Azerbajdzjan; presidenten har 
formell eller informell makt över nära nog varje aspekt av samhällslivet. Den 
lagstiftande och dömande makten samt pressen är formellt självständig från den 
verkställande makten, men är i praktiken dominerade av presidenten 
(Regeringskansliet 2005a:2ff).  

Inflödet av utländskt kapital genom oljeindustrin har i praktiken förstärkt 
Aliyevs grepp om makten, framförallt genom att ge honom medel att behålla den, 
men också genom att regimen har lyckats skapa en bild av stabilitet och 
demokrativilja internationellt, vilket också lett till mer investerande och bistånd, 
och därigenom en förstärkt maktbas (jfr Bayulgen 2005:50, 54; The Economist 
12/11 2005; The Economist 29/4 2006).  

Genom klientelism binds grupper som skulle kunna konkurrera om makten till 
staten varpå staten blir starkare och färre politiska alternativ öppnas. En faktor 
som komplicerar samspelet mellan politik och ekonomi i Azerbajdzjan, ett av 
världens mest korruptionsdrabbade länder (Transparancy International) är att 
landets elit är splittrad med flera klaner konkurrerande om möjligheter att berika 
sig på pengar från oljeindustrin längs med en pyramidformad institutionaliserad 
klientelistisk struktur med familjen Aliyev i toppen. Denna struktur av vertikala 
beroendeförhållanden omfattar i stort sett hela det azeriska samhället. (ICG 
2004:i, 9; Rasizade 2004:140, 145). Detta spel sker på befolkningens bekostnad.  
Medan eliten berikar sig själv har såväl utbildnings- som sjukvårdskvaliteten och 
levnadsstandarden drastiskt försämrats (Rasizade 2004:144). En kombinerad 
spenderings- och taxeringseffekt kan sägas vara rådande så till vida att statens 
huvudsakliga inkomster kommer ifrån oljerelaterad industri, samtidigt som det i 
och med att politiken i hög grad präglas av klanbaserad rivalitet om de tillgångar 
som oljeindustrin tillför landet och en stark statlig maktkoncentration kring 
familjen Aliyev, saknas välfungerande representativa institutioner. Denna 
klientelism är enligt Herzig en följd av bristen på effektiva förvaltningssystem 
(Herzig 1999:22), men en viktig bidragande anledning är en centralisering av 
makten från regimens sida som hindrar agerande utanför de klientelistiska 
strukturerna. Den rikedom som inflödet av oljepengar till staten har inneburit, har 
haft en central roll i skapandet av denna kontroll, som sker exempelvis genom 
tilldelande av attraktiva statliga kontrakt till regimens vänner och allierade, medan 
presidentens möjlighet att avsätta i princip vem som helst används för att straffa 
de som anses ha agerat illojalt mot presidenten. Skapandet av klientelism genom 
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uträckande av belöningar till vänner och allierade kombinerat med ett hindrande 
av uppkomsten av oberoende grupper är två aspekter av de effekter Ross beskriver 
som är tydligt förekommande i Azerbajdzjan.  De som står i klientförhållande till 
familjen Aliyev föredrar ett bibehållande av status quo framför de risker ett 
regimskifte skulle innebära. Den nyrika azeriska eliten är beroende av Aliyevs 
stöd och beskydd, men klientelistiska relationer är vanligt förekommande på alla 
nivåer i Azerbajdzjan. (Rasizade 2004:139f; ICG 2004:i, 9f) 

Saudiarabiens institutionella och ekonomiska strukturer är i flera avseenden 
lika Azerbajdzjans. Enligt Noreng (2004:29) har  

 
High oil revenues have provided a substitute for democracy in the Middle East oil-exporting 

countries.     

 

I Saudiarabien illustreras detta genom att det är Kung Abdullah och 
kungafamiljen Al-Saud som styr med i stort sett oinskränkt makt. Partisystem 
saknas helt, Majlis-al-Shuras befogenheter svaga och den konstitutionella 
regleringen av makten är svag. Rättsväsendet är inte heller i Saudiarabien 
oberoende av den verkställande makten: kungen har möjlighet till direkt 
ingripande i dess agerande (Simon 1998:19). Samma brist på oberoende är 
rådande för pressen. Att denna situation skulle upprätthållas av oljeinkomsterna 
kan påvisas indirekt genom att de reformer som ändå skett, går att relatera till 
minskade oljeinkomster. Historiskt anses det finnas ett tydligt samband mellan 
ökade oljeinkomster och uteblivna politiska reformer i regionen (Heradstveit & 
Hveem 2004:6, 11).  

De klientelistiska förhållanden som råder mellan staten och en handels- och 
affärsinriktad överklass, gör att denna elit inte utmanar regimen. Religiösa 
grupper verkar i nuläget inte intresserade av att driva på demokratiska reformer. 
Majlis-al-Shura är beroende av kungen genom att han utser medlemmarna. 
Militären består i hög grad av familjemedlemmar. Således dominerar staten de 
flesta politiska aktörerna och det kan anses mindre troligt att de skulle försöka 
utmana staten. 

Liksom i Azerbajdzjan är korruptionen omfattande, om än inte lika utbredd, 
med nepotism, mutor och tillskansande av offentliga medel vanligt förekommande 
(Simon 1998:26ff, Transparency International). 

Enligt Karl (1999:34f) är makten i oljestater mer centraliserad än i andra 
länder. Genom sin kontroll av institutioner har de respektive regimerna skaffat sig 
avsevärd makt över sina länder. Ett exempel på hur makt över statliga institutioner 
ger regimer makt, taget från Azerbajdzjan, handlar om makten över väljarlistor: 
genom kontroll över inrikesministeriet har regimen säker information om vilka 
personer som flyttat, emigrerat eller dött (Herzig 1999:32f). Enligt Rasizade 
(2004:142) har landet sedan självständigheten genomgått en halvering av 
befolkningsmängden till att omfatta fyra miljoner, till följd av omfattande 
emigration, samtidigt som den officiella statistiken uppger att landet har åtta 
miljoner invånare. Denna diskrepans, som regimen kontrollerar, kan vara mycket 
användbar för att frisera ett valresultat. 
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Båda staternas agerande stödjer såväl Brookers teorier om hur auktoritära 
stater agerar för att behålla makten, som Ross spenderingseffekter. I Azerbajdzjan 
har oljeinkomsterna gett upphov till en speciell form av kombinerad spenderings.- 
och taxeringseffekt där politiken i hög grad handlar om maximering av chanser till 
personligt berikande från oljeindustrin, vilket gör försvårar etablerandet av 
representativa institutioner.  

4.2 Olja och Civilsamhälle  

I Azerbajdzjan finns flera organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter, 
även om de inte alltid kan anses fristående från staten. Flera NGO:s finns också i 
landet men dessa måste registrera sig hos myndigheterna, en process som anses 
otymplig och icke-transparent. Av 1600 registrerade NGO:s är det bara omkring 
200 som arbetar aktivt6. Fackföreningar tillåts vidare men de flesta anses stå i 
beroendeställning gentemot staten (Freedomhouse: Azerbajdzjan; 
Regeringskansliet 2005a:6f). En demokratisk opposition existerar dock bestående 
av ett 40-tal partier. Dock anses den splittrad och ofta är partierna uppbyggda 
kring en person eller kring lokala eller etniska frågor snarare än att vila på en 
ideologisk grund (Cornell 2000:11). Enligt Abbasov är det också tvivelaktigt om 
oppositionen verkligen är fristående från staten (Abbasov 2004:8). Även de 
religiösa samfunden kontrolleras hårt, något som delvis kan ses som ett arv från 
Sovjettiden. Religiösa organisationer måste söka medlemskap i en central 
organisation för Kaukasusmuslimer, för att få verka, något som ibland nekas (ICG 
2004:22f; Regeringskansliet 2005a:3). Missnöje över denna situation och över 
regimen, har gett upphov till en radikalisering av både shia- och sunnimuslimska 
sekter (ICG 2004:24f). Dock tycks dessa gruppers inflytande fortfarande vara 
starkt begränsat.  

Hos medborgarna tycks det finnas tvivel i fråga om möjligheten att via 
frivilligorganisationer påverka samhällsutvecklingen (Regeringskansliet 
2005a:6f). Även om politisk diskussion kan underlättas genom dessa 
organisationers och partiers existens, gör detta tvivel att det går att ifrågasätta 
huruvida det azeriska civilsamhället uppfyller så många andra 
demokratifrämjande funktioner.   

I Saudiarabien tillåts varken fackföreningar, politiska partier eller 
oppositionella grupper. Sedan 2001 tillåts viss begränsad samanslutning på 
arbetsplatser med mer än 100 anställda. Journalistföreningar tillåts, men 
informationsminsteriet kan lägga veto mot deras beslut. En mänskliga rättigheter- 
organisation bildades år 2004 men det anses tveksamt om den är oberoende av 
staten. (Freedomhouse: Saudiarabien, Regeringskansliet 2005b:1). Således är det 
mer tveksamt huruvida självständiga frivilligorganisationer kan sägas existera i 

                                                                                                                                                         
 
6 Whitehead har dock ifrågasatt vilken demokratiserande roll NGO:s egentligen spelar och har menat att andra 
frivilligorganisationer är viktigare (Whitehead 2002:68). 
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Saudiarabien än i Azerbajdzjan. Den stränga kontrollen tycks dock inte gälla 
religiösa samfund, vilket gjort att de enda oppositionsrörelse som tillåtits är de 
som utvecklas i skydd av moskéerna (Gardell 2004:24).  

Enligt Tehranian (2003:96) har underklassen i Mellanöstern blivit mer 
politiskt medvetna genom urbanisering, ökande läskunnighet och tillgång till 
media. Att utvecklandet av demokratiska institutioner inte tillåtigts hålla samma 
takt, har fått terrorism och våld i Islams namn som följd. Något som kan sägas 
stämma in på Saudiarabien som upplevt flera bombdåd det senaste decenniet. En 
följd av dessa oroligheter har blivit höjda oljepriser, varpå staten får mer resurser 
att hindra utvecklingen av frivilligorganisationer. Många menar också att Al-
Sauds ställning direkt stärks av den förfäran som terrordåden väcker hos 
befolkningen (Gardell 2004:2, 6). Även om de religiösa samfunden kan erbjuda 
en arena för diskussion, kan den religiösa verksamheten, genom terrordåden, inte 
påstås fylla en demokratifrämjande funktion. De senare tycks snarare ha motsatt 
effekt, genom att öka statens popularitet. 

I båda fallen går civilsamhällenas svaghet att knyta till regimernas agerande. I 
Azerbajdzjan kontrolleras exempelvis oppositionens verksamhet genom 
användande av hot, våld och fängslande av politiska motståndare samt 
begränsande av deras möjligheter att sprida information och alla NGO:s måste 
registrera sig (Human Rights Watch 2004:12f, 17; ICG 2005:2).I Saudiarabien 
blockerar den religiösa polisen7 effektivt alla initiativ till gräsrotsrörelser eller 
politiska partier (Gardell 2004:24).  

Staten tycks således spela en aktiv roll i att hindra uppkomsten av 
självständiga grupper. Detta är i överensstämmelse med den 
gruppformationseffekt som Ross menar finns. Det är dock tänkbart att dessa kan 
hindras även av andra, delvis oljeanknutna orsaker. I Saudiarabien gav exempelvis 
oljeinkomsterna upphov till stor arbetskraftsimport, 1995 fanns det 6,2 miljoner 
gästarbetare från 190 olika länder i landet (Rembe 1998:10). Gästarbetarna 
behandlas sämre än de saudiska medborgarna, med sämre löner och arbetsvillkor 
(Bolmstedt 2000:12). Att denna samhällsgrupp inte bara saknar rättigheter utan 
också rätten att kräva sådana, kan ha hindrat organisering och krav på förändring 
på arbetsmarknaden, och i förlängningen även demokratisering. 

En omvänd situation tycks råda i Azerbajdzjan där en stor andel av 
befolkningen på grund av inhemsk fattigdom har sökt sig till Ryssland för att få 
arbete (Regeringskansliet 2005a:4; Rasizade 2004:144). Även om situationen inte 
är motsvarande den i Saudiarabien, kan man tänka sig att det blir svårare att bygga 
upp en stark arbetarklass som genom organisering kan kräva rättigheter.  

I Saudiarabien kan det faktum att även många läkare, lärare, ingenjörer och 
banktjänstemän importerats (Gerner 2004:85) tas som en indikation på att 
yrkesspecialisering inte förekommit, vilket enligt Ross moderniseringseffekt, kan 
förklara att demokrati ej följt trots att oljeinkomsterna gett upphov till 
modernisering. I Azerbajdzjans fall är det svårare att avgöra 
specialiseringsgraden.  

                                                                                                                                                         
 
7 Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice 
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Genom religionen är vidare både kvinnor och Shiamuslimer förtryckta i 
Saudiarabien. De senare får ingen tillgång till oljeinkomsterna exempelvis, 
samtidigt utgör de en majoritetsbefolkning i de resursstarka östra delarna, vilket 
gett dem visst skydd eftersom en risk för sabotage av oljeproduktionen därmed 
råder (Rembe 1998:12f).  

I båda fallen förekommer också spontana uttryck för det missnöje som finns 
över respektive samhällssituation. I Saudiarabien ska det ha förekommit folkliga 
protester i både Riyadh och Jeddah, under år 2003, med uppåt 300 arresteringar 
som följd, trots att demonstrationer är olagliga och föreningsfriheten starkt 
begränsad. Under 2004 ska rättegångar mot 13 reformivrare ha utlöst stora 
protester med hundratals deltagare (Freedomhouse: Saudiarabien, 
Regeringskansliet 2005b:6). Den stora delen ung befolkning i samhället är 
troligtvis en bidragande faktor till missnöjet. År 1999 uppskattades 46% av 
befolkningen vara under 15 år (Quilliam 2003:42f). Noreng menar att denna yngre 
generation föddes för sent för att få del av de stora oljeinkomsterna på 70-talet, 
och att deras situation istället är en med utbildning men utan jobb eller inflytande 
(Noreng 2004:26). Det finns siffror som talade om uppåt 30% arbetslöshet hos 
den manliga befolkningen år 2002 (Gardell 2004:5).  

I Azerbajdzjan lever 42,5% av befolkningen på eller under fattigdomsgränsen 
och arbetslösheten är utbredd (Regeringskansliet 2005a:4f). Bristen på 
arbetstillfällen kombinerat med statens krav på blind lojalitet mot regimen, gör att 
många hindras från att visa missnöje (Human Rights Watch 2004:10; Herzig 
1999:32f). Dock tycks kraven på demokratisering ha växt sig starkare överlag de 
senaste åren. När det stod klart att valresultatet 2003 berodde på omfattande fusk, 
demonstrerade folk i Baku mot resultatet och i kraveller med polis och militär 
skadades minst 300 personer allvarligt och drygt 600 personer arresterades 
(Human Rights Watch 2004:21f; ICG 2005:2). Även efter det ofria 
parlamentsvalet 2005 demonstrerade medlemmar ur oppositionen mot 
valresultatet (Radio Free Europe 9/11 2005). 

Således finns det tecken på en demokratisk vilja i båda länderna. Dock tar 
detta inte sig uttryck i skapandet av ett starkt civilsamhälle i någon av staterna. 
Det kan finnas flera anledningar till detta. I Mellanöstern i allmänhet anses 
oljeinkomsterna ha tillåtit uppkomsten av en politisk och social utveckling där 
missnöjda medborgare betalades snarare än lyssnades på, varpå regimerna blev 
mindre känsliga för den inhemska situationen (Tétreacault 2004:135). Den 
omvända situationen, att befolkningen har en väldigt svag ekonomisk ställning 
anses dock också göra protester svårare. Protester kan också tystas genom att 
tvång och makt håller medborgarna orörliga (Tilly 1991:594). Att azerierna inte 
fått del av oljeinkomsterna talar mot att de skulle betalas för sin tystnad. I 
Saudiarabien kan detta köpande av befolkningens tystand också komma att 
försvagas inför de utmaningar den snabba befolkningsökningen innebär för 
möjligheten att upprätthålla en hög ekonomisk och social standard för alla. De 
andra båda aspekterna, ekonomisk svaghet och tvång/makt, tycks dock högst 
närvarande med få möjligheter till organiserat motstånd och höga risker för statlig 
repression. Detta talar för att Ross teorier om repressionseffekt och 
gruppformationseffekt kan bekräftas i båda fallen. Inom civilsamhället är även 
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taxerings- och spenderingseffekter närvarande i både Azerbajdzjan, vilket 
diskuterats tidigare, och Saudiarabien. Att regimerna i Mellanöstern försöker 
trycka ner eventuella demokratiska viljor samt införliva eller köpa de 
oppositionsrörelser som uppstår (Gerner 2004:108f), kan därmed anses ha en 
direkt motsvarighet i Azerbajdzjan.   

Den slutsats vi drar är att befolkningen hindras från att organisera sig på ett 
effektivt och självständigt sätt, trots att demokratiska viljor tycks förekomma i 
båda våra fall. Denna situation är vidare direkt kopplad till de effekter som 
oljeinkomsterna har på staterna i fråga om deras kontrollfunktion framförallt, men 
även genom deras styrka definierat som förmåga att hålla andra politiska aktörer 
nedtryckta. I Saudiarabiens fall, skulle frånvaron av mer omfattande protester 
fortfarande gå att knyta till den prestationslegitimitet som regimen genom 
oljeinkomsterna har råd att upprätthålla.  

4.3 Olja och Globalisering 

Förhållandena som omger oljeproduktion gör att det finns få sätt för utländska 
aktörer att pressa staten till reformer (Karl 1999:36). I Azerbajdzjan illustreras 
detta genom att den internationella kritiken exempelvis var förhållandevis 
tystlåten efter avslöjandet om fusk i parlamentsvalet 2005, vilket kan indikera en 
prioritering av fortsatt oljetillförsel framför demokratisträvanden (ICG 2005:3) 
USA fördömde exempelvis resultatet från det vitryska valet i vår, medan president 
Ilham Aliyev blev inbjuden till Vita huset (The Economist 29/4 2006). Ett tidigare 
exempel är att landets ansökan om medlemskap i Europarådet godkändes år 2000, 
bara några dagar efter att parlamentsval som utdömts som ofria hade hållits, något 
som kritiserades hårt från internationella mänskliga rättighetsorganisationers sida 
(Freedomhouse: Azerbajdzjan).  

Även i Saudiarabien tycks Karls inledande påstående stämma. Tack vare 
oljeinkomsterna har Gulfländerna undvikit en del av de ekonomiska problem som 
många utvecklingsländer, genom band till den globala politiska ekonomin, 
drabbats av. Sålunda har Internationella valutafonden, Världsbankens och andra 
hjälporgans möjlighet att pressa för reformer också varit begränsad. Eftersom 
NGO:s ofta arbetar genom dessa organ har även deras inflytande vingklippts 
(Najem 2003:14). Däremot anses handelspartners kunna utöva visst begränsat 
inflytande angående ekonomiska reformer (Najem 2003:14).  

Den utomstående aktören med i särklass mest makt i Azerbajdzjan är British 
Petroleum (The Economist 11/6 2005). Vilken inverkan företaget kommer att ha 
på demokratiutvecklingen i landet är ännu oklart. Tidigare erfarenhet av aktörers 
agerande i oljestater har visat att även om företag menar att det är av central vikt 
att oljerikedomarna kommer befolkningen till gagn, har de inte alltid agerat efter 
samma devis. I Azerbajdzjan har flera högt uppsatta personer inom oppositionella, 
intellektuella och massmediala kretsar uppgett att oljeföretagen ej tar ansvar för 
den korruption som de samtidigt anses vara med om att upprätthålla, genom att 
exempelvis hjälpa till att hemlighålla transaktioner med staten (Heradstveit  & 
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Bonham 2004:80ff; jfr Canadian Business 8-21/11 2004). Korruption anses vidare 
stärka statens makt genom att andra grupper kan hamna i klientelistiska 
förhållande till staten, varpå dennas dominerande ställning stärks. Karl (1999:36) 
menar att de höga insatserna involverade i oljeproduktion gör företag mer 
toleranta inför lokala problem, samtidigt som de förhållanden som omger 
oljeproduktion som sagt gör att de utländska aktörernas förmåga att pressa staten 
är begränsad. Det förra kan bekräftas i Azerbajdzjan om korruption ses som ett 
lokalt problem, den andra aspekten kan dock anses vara mer frivillig än 
oundviklig i vissa fall.  

Den externa aktör som haft övervägande mest inflytande i Saudiarabien är 
USA, genom att den senare har behövt oljan medan den förra behövt beskydd 
(Quilliam 2003:42). USA anses dock inte ha stöttat en demokratisering i regionen 
utan tolererat det odemokratiska styret (Gardell 2004:6; Gerner 2004:90f). Vissa 
menar att västvärlden kommer att stödja de auktoritära regimerna i staterna kring 
Persiska viken, så länge de tror att terrorism bekämpas genom detta (Najem 
2003:15, 24).  

Därmed tycks internationella aktörer precis som Karl menat, inte ha spelat 
någon direkt pro-demokratisk roll i frågan om utvecklingen i Azerbajdzjan och 
Saudiarabien. De globala påverkansmöjligheter som kvarstår är därmed den 
värdeöverföringseffekt som Grugel menar är den viktigaste som globaliseringen 
kan erbjuda.   

 I båda fallen tycks en snöbollseffekt ha haft viss påverkan. I Azerbajdzjan 
genom att det samlades folk på gatorna i Baku i demonstrationer inspirerade av 
”den orangea revolutionen” i Ukraina, när det framkom att regimen fuskat även i 
parlamentsvalet 2005. Upproret mot Sjevardnadze i Georgien kan också ha 
inspirerat (Radio Free Europe 9/11 2005). I Saudiarabien ska befolkningen inom 
några månader efter sammetsrevolutionerna i Östeuropa i början på 90-talet, ha 
krävt införande av öppna och transparenta styren. Även det islamistiska styret i 
Iran efter 1979, ska ha gjort avtryck, på så sätt att diskussionerna där faktiskt var 
friare än på många håll i Mellanöstern. (Ehteshami 2003:66ff). Detta skulle kunna 
ses som ett visst stöd för en snöbollseffekt, som oljeinkomster faktiskt inte förmår 
påverka. 

 Även globala kommunikationsnätverk är viktiga för spridandet av 
demokratiidealet. Eftersom tillgången till andra medier, såsom tv, radio och press 
är kontrollerad av staten, blir Internet det viktigaste mediet för spridande av 
demokratitankar i Azerbajdzjan. År 2003 hade endast två procent av befolkningen 
fast tillgång till Internet, men den faktiska tillgången var betydligt högre på grund 
av Internetcaféer och uppkoppling via universitet. På grund av teknologiska 
begränsningar är dock Internettillgången koncentrerad till Baku. (UNDP 2003a). 
Huruvida Internettillgången har haft en faktisk påverkan på demokratisträvanden 
bland befolkningen är dock svårbedömt. Enligt Abbasov övervakas och begränsas 
användandet av Internet av säkerhetspolisen (Abbasov 2004:30).  

 I Mellanöstern anses den yngre befolkningen ha påverkats av de politiska, 
ekonomiska och kulturella strömningar som den globala politiska ekonomin 
inneburit, vilket i kombination med den höga åldern på regionens ledare, skulle 
kunna leda till förändring (Gerner 2004:88). Mobiltelefoner, fax, satellit-tv och 



 

 25 

Internet underlättar vidare spridandet av idéer genom kanaler som staten inte 
lyckas kontrollera. Sedan 2001 tillåts publikation av utländska tidningar i 
Saudiarabien, även om de fortfarande censureras angående artiklar som är kritiska 
mot landet. I takt med satellit-TV:s och Internets utbredning har det dock blivit 
allt vanligare att sådana släpps igenom. All Internettrafik till och från 
Saudiarabien försöker man kontrollera med hjälp av brandväggar. Satellit-tv 
kanaler som Al-Jazeera och CNN är förbjudna, men trots det väl spridna. 
(Freedomhouse: Saudiarabien; Regeringskansliet 2005b:5f). 1998 fanns 300 000 
illegala parabolantenner i landet (Rembe 1998:26).  

De utomlandsbaserade arabiskspråkiga tidningarna, radio- och tv-stationerna 
domineras antingen av det saudiska kungahuset, eller också är de ekonomiska 
beroende av saudiska bidrag för sin existens. Medietillgången blir trots det allt 
mer kännbar (Sakr 2003:105f; 113, Rembe 1998:25f).  

Många menar att det var tack vare dessa mer externa effekter som de interna 
krafterna kunde påverka regeringen i Saudiarabien att införa en del politiska 
reformer i början på 90-talet (Ehteshami 2003:64f, 66f). Andra menar att 
värdeöverföringsaspekten är mindre inflytelserik i Mellanöstern än i många andra 
delar av världen, dels beroende på det sociala livets konservativa orientering i 
dessa länder, dels beroende på statlig kontroll av media (Najem 2003:14).  

Oljan tycks därmed ha viss möjlighet att hindra internationella aktörer från att 
utöva påtryckningar i fråga om demokratiska reformer. Såväl omvärldens 
oljeberoende som den ekonomiska fördel oljan ger de inhemska regeringarna, kan 
ses som faktorer här. Genom oljeinkomsterna har staten vidare råd att hålla sig 
med en sträng censurapparat. Dock kan man angående Saudiarabien diskutera det 
faktum att landet utan oljeinkomsterna troligen inte skulle ha samma 
Internettillgång eller mängd tv-apparater att utöva censur över. Därmed kan man 
hävda att oljeinkomsterna i längden trots allt kan leda till en fördel ur 
demokratiseringssynpunkt, genom att underlätta de effekter som Grugel ser som 
mest väsentliga, nämligen att sprida ett demokratiskt ideal samt att ge upphov till 
en global kultur. Detta förutsätter dock att oljeinkomsterna faktiskt kommer 
befolkningen till godo. Så är inte fallet i Azerbajdzjan. Här verkar de globala 
faktorernas påverkan vara mer osäker. Dock tycks utvecklingen i de 
omkringliggande länderna vara en faktor med viss påverkanskraft. Således tycks 
globala faktorer medföra spridning av krav på demokratisering i båda våra fall. 
Genom oljeinkomsternas påverkan på statens styrka och förmåga att vinna 
legitimitet och kontroll tycks denna påverkan fortfarande hindrad från att medföra 
någon reell förändring. 



 

 26 

5 Slutsats 

Både i Azerbajdzjan och i Saudiarabien spelar oljeinkomsterna en tydlig roll i 
hindrandet av en demokratiutveckling. Detta sker på flera sätt. Den tydligaste 
aspekten är hur inkomsterna stärker regimernas legitimitet, kontroll och styrka. I 
Saudiarabien ger förmånerna som kommer befolkningen till del, upphov till 
prestationslegitimitet. I Azerbajdzjan kommer oljeinkomsterna inte befolkningen 
till del, men förväntningar kopplade till olja är fortfarande starka. I Azerbajdzjan 
har det faktum att statens inkomster kommer från oljan dessutom bidragit till en 
förskjutning av politikens områden som uteslutit representation och lett till 
konflikter om oljetillgångarna inom eliten. Här tycks taxeringseffekten således 
inte ha någon inverkan på ett befolkningsmässigt plan, men på det politiska planet 
har konsekvensen blivit ökad korruption och klientelism. Denna effekt är även 
tydlig i Saudiarabien och får följder, inte bra i en ökning av statens styrka vilken 
minimerar vilka grupper som kan utgöra hot mot staten, utan också genom att 
befolkningens tilltro till politiska alternativ minskar, eftersom ett maktskifte 
kräver svar på frågan ”överföring av makt till vem?”. Detta betyder att såväl 
elitgruppers som civilsamhällets möjlighet att vara den drivande aktören för 
förändring, försvagas.  

Detta förstärks i civilsamhällets fall av den kontrollapparatur som staten också 
bygger upp genom oljeinkomsterna. Därigenom försvåras diskussion, skapande av 
civilt kapital, utlärande av demokratiska normer etcetera, vilket kan anses negativt 
för chanserna till en lyckad demokratisering. Dock ligger den värdeöverföring 
som globala kommunikationsnätverk och utvecklingen i närliggande länder kan 
ge upphov till, utanför statens kontroll. I Saudiarabien är det ytterst tydligt att 
regimen inte samtidigt kan få legitimitet genom att höja befolkningens 
levnadsstandard, och ändå undvika att befolkningen får större tillgång till 
information och idéer utifrån, trots försöken till censur. Därmed kan Grugel ha en 
poäng då hon menar att denna form av global påverkan är den som har störst 
möjlighet att bidra till en demokratiseringsprocess. Oljeinkomsterna ger således 
inte regimerna möjlighet att hindra spridandet av demokratiska ideal, endast att 
försöka bekämpa de uttryck som denna utveckling medför. Oljeinkomsterna 
skulle därmed i längden kunna komma att spela en svagt pro-demokratisk roll 
också, i de länder där inkomsterna kommit befolkningen till godo genom ökad 
medietillgång exempelvis. 

I fråga om de övriga globala faktorerna definierat som externa aktörers 
möjlighet att påverka, bekräftas Karls påstående om att denna påverkanskanal är 
svag i oljerika länder. Detta beror både på att staten blir mindre mottaglig för 
påverkan genom den ekonomiska fördel som olja innebär, och på att externa 
aktörer kan bli mindre motiverade att försöka påverka genom sitt eget behov av 
den aktuella råvaran. 
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Att situationen i Azerbajdzjan och Saudiarabien går att knyta till ländernas 
oljeinkomster, betyder att möjligheten till förändring av den politiska situationen 
är möjlig. I Saudiarabien gör den växande befolkningen det allt svårare för staten 
att upprätthålla en allmän välfärd. I Azerbajdzjan tycks en demokratisk vilja göra 
sig påmind vid varje val som hålls. Omvärldens försök att minska sitt 
oljeberoende kan vidare leda till sjunkande oljepriser, vilket skulle kunna medföra 
problem eftersom det kan göra det svårare för regimerna att upprätthålla den 
legitimitet, kontroll och styrka som de i nuläget besitter. En minskning i välfärd, 
eller fortsatt utebliven sådan i Azerbajdzjans fall, kan också späda på de tendenser 
till demokratisk vilja som finns i länderna och som genom minskad kontroll kan 
bli svårare att hantera.  

I Saudiarabien finns viss religiös legitimitet att falla tillbaka på, vilket gör en 
helomvändning svår att tänka sig, även vid kraftigt minskade oljeinkomster. Dock 
skulle en sådan situation kunna tvinga kungafamiljen att frivilligt röra sig mot en 
demokratisering för att ersätta prestationslegitimitetsförlusten med den legitimitet 
som folkligt inflytande ger. I Azerbajdzjan finns redan vissa indikatorer på att 
reformer inte är otänkbara från regimens sida, även om motiven bakom en sådan 
utveckling inte är klara. Är det en demokratisering man försöker uppnå, eller 
endast internationell legitimitet? I händelse av minskade oljeinkomster skulle 
båda länderna troligtvis också bli mer mottagliga för den press som internationella 
och globala aktörer kan utöva.  

Vårt syfte med denna studie har inte varit teoriprövande. Samtidigt har det 
varit oundvikligt att vi som en bieffekt har kunnat konstatera vilka av de effekter 
som genom statistisk analys identifierats som kausala mekanismer, det är som är 
framträdande i våra fall.  

En moderniseringseffekt har inte kunnat bevisas, men det går inte att utesluta 
dess relevans på basis av det material vi har haft tillgång till. Taxeringseffekten 
kan konstateras i båda länderna om man med den endast menar att regimerna får 
sin huvudsakliga inkomst från oljeinkomster snarare än genom skatter. Dock 
måste denna situation relateras till konsekvenser om det ska bli fruktbart att 
diskutera den. I Azerbajdzjans fall är det inte säkert att oljeinkomsterna har 
påverkat kraven på representation i någon riktning.  

Repressionseffekten och grupperingseffekten får däremot stöd. Dock menar vi 
att det kanske inte är hur mycket som spenderas på militären, som är relevant utan 
snarare vad konsekvenserna av denna spendering blir. Här kan det finnas fler 
effekter än förmågan det ger staten att trycka ner folkliga protester. Exempelvis 
blir en militärkupp mindre sannolik, ju närmare en auktoritär ledare som militären 
knyts.  

Med tanke på den valda metoden, blir dessa resultats generaliserbarhet liten. 
Detta följer naturligt då man gör en teoriutvecklande studie, eftersom resultaten 
med nödvändighet måste testas på annat material för att kunna anses belagda.  
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