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Abstract 
 
 
 
 
  
This thesis analyzes and discusses the role of institutions concerning countries’ 
abilities to create economic wealth. The countries that we are analyzing are the 
former members of the Warsaw pact and former Yugoslavia. These countries are 
referred to as transition countries. In order to analyze the transition countries’ 
institutional structure we are using Douglass C. North’s theory regarding 
institutions and institutional building. North is arguing that economic growth will 
not occur without well structured and functioning institutions.  

To test North’s theory we use different political variables, such as property 
rights, control of corruption and political stability to correlate them against 
economic wealth. The results show that there are three countries, Slovenia, 
Moldova, and Turkmenistan, which are strongly deviating from a relatively well 
correlated pattern.  

According to the findings Turkmenistan has a higher production per capita 
level compared to other countries with similar institutional structure. We believe 
that the reason for Turkmenistan’s relatively high level of wealth depends on the 
fact that they export oil and natural gas.   

Slovenia and Moldova received the same value in the property rights index, 
which contradicts North’s theory since Slovenia is the richest of the transition 
countries and Moldova is one of the poorest. After further investigation we are 
able to conclude that Slovenia’s property rights protection is better than 
Moldova’s. 

To extend the study we also present two alternative explanations to why 
some transition countries are richer than other. These explanations consist of 
geographical and historical factors.   
 
Keywords: Transition, Institutions, Douglass C. North, Economic wealth, 
Institutional structure 
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1. Inledning 

 
 
 
 
De stater som ingick i Warszawapakten och f d Jugoslavien har sedan dess 
upplösning genomgått en transitionsprocess från planekonomi och diktatur till, i 
vissa fall, ett mer marknadsekonomiskt och demokratiskt system. Transitionen har 
varit av komplex art då stora delar av både den ekonomiska och samhälleliga 
sfären har omvandlats och blivit ersatt av nya lagar och regler. Trots att 
transitionsländerna skulle genomgå likartade processer har deras vilja och 
framgång att reformera ekonomin varierat kraftigt länderna emellan. Länderna i 
Öst- och Centraleuropa anses ofta som mer framgångsrika i sin transitionsprocess 
än de länder som ingick i forna Sovjetunionen.  

Ett viktigt inslag under transitionen som ofta försummas enligt många 
forskare, i synnerhet av ekonomhistorikern Douglass C North, är betydelsen av 
välfungerande institutioner. De har en viktig roll under transitionsprocessen då de 
strävar efter att ersätta de tidigare institutioner som understödde socialismen till 
att främja ett marknadsekonomiskt system. Enligt North är välstrukturerade 
institutioner ett måste för ekonomisk tillväxt. Institutionerna ses som samhällets 
spelregler och styr de aktiviteter som pågår i samhällets sfär. De skapar därmed en 
grundläggande struktur för ekonomisk utveckling och allteftersom strukturen 
utvecklas kommer ett lands utvecklingsväg att bestämmas. Huruvida landet ifråga 
ekonomiskt stagnerar och eller når ekonomisk framgång och tillväxt beror på 
institutionernas kvalitet och effektivitet.   
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera huruvida det föreligger 
ett samband mellan transitionsländernas ekonomiska utveckling och deras 
institutionella struktur. Vi ämnar göra detta genom att mäta ekonomiska utfall och 
korrelera dem med politiska variabler och därigenom visa vikten av politikens 
påverkan på den ekonomiska utvecklingen.  

 
Den fråga vi ämnar besvara i uppsatsen är följande: 
  

• Bidrar en god institutionell struktur till en positiv ekonomisk utveckling, 
det vill säga högre BNP per capita?  

 
För att kunna besvara frågeställningen har vi valt att använda oss av Norths 
institutionella teori och vi ämnar pröva om hans teori överensstämmer med 
transitionsländernas utveckling.  
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1.2 Metod 
 
För att tillskriva uppsatsen hög validitet har vi valt att göra en teoriprövande 
analys av Norths teori såväl kvantitativt som kvalitativt. Länderna vi utgår från i 
studien är en relativt homogen grupp eftersom de alla mer eller mindre har gått 
från en likartad typ av kommunism mot demokrati och marknadsekonomi i vissa 
fall och diktatur och centralisering i andra. Studien omfattar 27 länder. I den 
kvantitativa prövningen har vi valt ut olika index som vi anser är goda politiska 
mått på hur väl institutionerna fungerar. Syftet med indexen är att de tillsammans 
ska ge en översiktlig bild i form av diagram och korrelationsgrafer över den 
institutionella strukturen som råder i transitionsländerna. Utifrån de resultat som 
erhålls från den kvantitativa studien har vi valt att undersöka och vidare analysera 
de länder som avviker kraftigast från de korrelationer vi erhållit. Genom att 
studera avvikande fall kvalitativt hoppas vi kunna redogöra för huruvida Norths 
teori överensstämmer eller om det finns andra bakomliggande faktorer som 
påverkar resultatet.  
 
 
1.3 Teori 
 
Vi kommer att utgå från Douglass C Norths teori. North tar sin utgångspunkt i att 
välstrukturerade institutioner är ett måste för ekonomisk tillväxt. Institutionerna 
utgör spelregler för samarbete mellan människor i form av formella regler såsom 
informella konventioner. Vi har valt att använda oss av Norths teori eftersom den 
ger en adekvat förklaring gällande Västvärdelns ekonomiska uppgång och 
välstånd. Det blir således intressant att applicera den på de nya 
transitionsekonomierna för att pröva dess förklaringsvärde där. Forskning kring 
institutionerna som samhällets spelregler och deras roll för ekonomisk utveckling 
är ett relativt nytt och outforskat ämne inom den neoklassiska tillväxtteorin. I vårt 
teorikapitel kommer vi även att presentera en allmän bild av den 
nyinstitutionalistiska teorin, eftersom vi anser att det är viktigt att man har 
förförståelse för denna då North i många fall utgår från den.   
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2. Teori 
 
 
 
 
 
Till grund för vår analys har vi valt att använda oss av ett nyinstitutionalistiskt 
synsätt. Vi finner att nyinstitutionalismen erbjuder de rätta verktyg som vi anses 
behöva för att kunna problematisera och analysera huruvida det föreligger något 
samband mellan ekonomisk utveckling och institutionell struktur. Här nedan 
presenteras först en kort och allmän teoretisk ram för den institutionella teorin 
som därefter följs av en redogörelse om Douglass C. Norths syn på 
institutionernas roll i den ekonomiska tillväxtprocessen.  
  
 
2.1 Institutionalism  
 
Nyinstitutionlismen fick sitt genomslag som analysinriktning inom studiet av 
politik i slutet av 1980-talet. Perspektivet betonar vikten av regelverk och anser att 
det är reglerna som lägger grunden till vårt politiska beteende. Enligt 
nyinstitutionlismen består regelverken av både formella som informella regler och 
konventioner, vilka skapar utrymme och gör det möjligt för både aktörer och 
strukturer att handla. Det ska dock poängteras att alla inom nyinstitutionalismen 
inte erkänner betydelsen av både formella och informella regelverk. Det pågår än i 
dag en debatt om vad som ska inkluderas i begreppet regler (Rothstein, 1996:145).  

Det argumenteras vanligen att individer följer de regler och lagar som inte är 
skrivna regleringar eller formaliserade lagar, utan istället härstammar från 
traditioner, seder och normer. Risken med att exempelvis inkludera traditioner och 
kultur i termen regler och anta att det påverkar individen i fråga om val och 
beteende är att begreppet institution urholkas och förlorar sin ursprungliga 
betydelse “if it means everything, then it means nothing” (ibid). Men om man å 
andra sidan begränsar begreppet institutionella regler till att enbart avse de 
formella finns risken att man går miste om flera regler som inte finns nedskrivna, 
men som tas för givet (ibid:146). 

Enligt nyinstitutionalismen är institutioner nödvändiga för politiken, eftersom 
de definierar de aktörer som får delta på den politiska arenan (Steinmo, 2001:1). 
Vid studiet av politik ser nyinstitutionalismen till en rad olika komponenter inom 
institutionerna som, t ex valsystem och skattesystem, istället för att beskriva och 
jämföra helheten av, exempelvis, olika styrelseformer med varandra (Lowndes, 
2002:100). Institutioner uppfattas enligt perspektivet som icke neutrala och icke 
självständiga i den mening att de ses som differentierade då de har olika mycket 
inflytande och betydelse för olika typer av grupper och individer. Dessutom anser 
nyinstitutionalismen att aktörer påverkas olika av institutionernas regelverk och 
ibland kan vissa aktörer inkluderas medan andra utesluts och vice versa (ibid). 
Detta innebär att en förändring i en institution uppfattas olika av olika individer 
beroende på de tidigare förhållanden de haft med institutionen (Lowndes, 
2002:104). Men nyinstitutionalister ser inte bara till institutionernas påverkan på 
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den individuella aktören utan snarare interaktionen dem emellan (Lowndes, 
2002:91). 

Det finns idag en rad olika synsätt1 inom nyinstitutionalismen som studerar 
hur institutionerna arbetar (Peters, 1996:207-212).  Vi har dock valt att inte 
presentera de olika analysinriktningarna inom nyinstitutionalismen, utan kommer 
istället att redogöra för Norths teori om institutionernas roll i tillväxtprocessen. 
 
 
2.2 Douglass C. Norths institutionella teori 
 

 
 
 
 
 
…institutions are the underlying 
determinant of the long-run 
performance of economic growth 
(North, 1991:107) 

   
Alla former av mänsklig samverkan präglas i viss mån av osäkerhet och för att 
osäkerheten ska reduceras och därmed underlätta för samexistens och samarbete 
individer emellan har människan kommit att utveckla regler, seder, och normer, 
det vill säga institutioner. (Appelquist, 2001:18). Enligt Norths definition är 
institutioner samhällets spelregler och dessa anger de restriktioner som människor 
skapar för att forma mänsklig samverkan (North, 1993:16). Den institutionella 
miljön består av en uppsättning grundläggande politiska, sociala och juridiska 
regler som styr politisk och ekonomisk verksamhet. North argumenterar att 
institutionerna kan vara såväl formella som informella, och betonar att det är 
viktigt att man kombinerar dem båda för att förstå förhållandet mellan regler och 
resultat. Att enbart betrakta formella regelverk, som äganderätt, näringsfrihet och 
grundlagar, skapar enligt North, ett ofta felaktigt resultat (ibid:88).   

De formella regelverken definieras, enligt North, att gälla politiska, juridiska- 
och ekonomiska regler, samt kontrakt och de kan ofta både kompletteras med eller 
ersätta informella restriktioner. De politiska reglerna anger strukturen i 
styrelseskicket och beslutsfattandet, samt de regler som anger för vilka ärenden 
som kan behandlas. Till de ekonomiska reglerna hör direktiv om äganderätten, det 
vill säga regler om användandet av egendom, rätten att erhålla inkomst från den, 
samt möjligheten att avyttra en tillgång. Kontraktsreglerna anger de regler som 
gäller vid ett speciellt byte (ibid:79).  

Att i skriftlig form ange alla eventuella utfall och reaktioner som kan uppstå i 
olika valsituationer torde vara omöjligt. North betonar därmed betydelsen av att 
även analysera de informella restriktionerna. Till dessa hör normer, seder och 
traditioner, vilka samhällen genom tiderna har utvecklat. De informella 
restriktionerna är med andra ord inte specificerade som de formella, men reglerar 

                                                 
1 Exempel på analysinriktningar inom nyinstitutionalismen är; normativ, rational choice,  
strukturell, social och historisk.  
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och begränsar ändå individers sätt att agera och interagerar med varandra. North 
anser att de informella restriktionerna uppkommer antingen då aktörerna ska 
samordna samspel sinsemellan eller att de kan ses som en vidareutveckling av det 
formella regelverket. Vidare anser North att de informella restriktionerna har en 
välutvecklad struktur, vilket till stor del kan förklara både aktörernas beteende och 
institutionernas utveckling (ibid:77) Trots att samhällen genomgår genomgripande 
omvandlingar gällande formella regler lever ofta många aspekter av det gamla 
samhället kvar på grund av den väletablerade strukturen som informella 
restriktioner byggt upp.  

För att garantera att individerna följer de regler och lagar som skapats är 
betydelsen av en etablerad och respekterad tillsynsmekanism stor. 
Tillsynsmekanismen kommer att straffa dem som bryter mot de restriktioner som 
gäller i den institutionella strukturen. En effektiv tillsyn är mycket viktig eftersom 
dess huvudsakliga funktion är att säkra stabilitet och minska osäkerheten vid 
oförutsedda händelser (Appelquist, 2001:19).  

North betonar att det råder vissa brister inom nyinstitutionalismens teori om 
rationella val. Han anser att aktörer i många fall inte handlar efter ett 
nyttomaximerande beteende, utan att aspekter av altruism ofta spelar en 
avgörande roll för de beslut som individuella aktörer fattar (North, 1993:41). 
Likaså spelar beteendet om hur vi tolkar och upplever vår omgivning stor roll. I 
valsituationer som är personliga eller sker upprepade gånger krävs inte mycket 
eftertanke över våra val och individen handlar då instinktivt rationellt. Detta beror 
på att institutionerna är uppbyggda på ett sådant sätt så osäkerheten i 
valsituationerna är låga. Men när vi däremot ställs inför valsituationer som inte är 
personliga eller upprepade handlingar blir resultatet desto osäkrare och det blir 
svårt för den enskilde aktören att handla rationellt (ibid:44). För att lösa detta 
osäkerhetsproblem argumenterar North för betydelsen av att regler och procedurer 
uppkommer. Osäkerheten minskas då regler medför begränsade 
handlingsmöjligheter i varje valsituation, vilket innebär att aktörerna kan frånse 
vissa alternativ i en valsituation och på så sätt reduceras osäkerheten (Appelquist, 
2001:19). Institutionernas främsta egenskap är just att skapa stabilitet genom att 
upprätta en stabil institutionell struktur som möjliggör interaktion människor 
emellan.  

 

2.2.1 Transaktionskostnader 
 
Ett viktigt begrepp i Norths institutionsteori är transaktionskostnader. Enligt 
Norths definition är transaktionskostnader kostnader för information (North, 
1993:51). De består av att skydda, övervaka och upprätthålla respekt av ingångna 
avtal som äganderätt, samt mäta egenskaper2 vid en bytesprocess. Vidare utgör 
dessa kostnader för mätning och skydd av exempelvis äganderätten grunden för 
upprättandet av institutioner (ibid). Om transaktionskostnaderna kommer att vara 
höga eller låga i ett land beror helt på hur institutionerna, formella som informella, 

                                                 
2 Varje vara eller tjänst som byts innehar en viss uppsättning egenskaper och för att kunna 
fastställa dess nivå hos varje enhet som byts krävs information 
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är strukturerade. I ett land där äganderätten är osäker, tillsynen över lagarnas 
efterlevnad är svag och marknaden är begränsad kommer transaktionskostnaden 
att vara väldigt hög.  Kostnaden sänks enligt North när en etablerad institutionell 
struktur är definierad och fastslagen. Det är med andra ord institutionernas uppgift 
att skapa en struktur för byten där osäkerheten reduceras och 
transaktionskostnaderna hålls låga. Sambandet mellan institutioner och 
transaktionskostnader torde vara enkelt, men då institutionerna i sig själv medför 
transaktionskostnader kompliceras fallet. Transaktionskostnader uppkommer vid 
etablerandet av institutioner och tenderar att vara relativt höga till en början, 
eftersom det oftast är en tidskrävande process. Vidare uppkommer 
transaktionskostnader vid upprätthållandet av de existerande institutionerna 
(Appelquist, 2001:19-20). För att kunna svara på om en institution är effektiv i 
fråga om minskade transaktionskostnader måste man dels se om sänkta 
informationskostnader uppkommer genom en stabil institutionell struktur, dels 
vilka kostnader som institutionerna i sig själva ger upphov till (ibid:20). 
 

2.2.2 Äganderätten 
  
North anser att effektiva ekonomiska och politiska marknader upprättas då de 
institutionella ramarna är definierade. Genom en effektiv marknad kan också 
äganderätten säkras som i sin tur anses vara en grundläggande förutsättning för 
ekonomisk tillväxt. North menar att avsaknad av en effektiv äganderätt 
förmodligen har varit en av huvudförklaringarna till varför ekonomisk stagnation 
varit betydligt vanligare än ekonomisk tillväxt under Västeuropas uppgång 
(Waldenström, 2005:2). En individuell aktör saknar ekonomiska incitament att 
investera om hon med säkerhet vet att hon inte kommer att få ta del av 
avkastningen från hennes investering.  
 
 When common property rights over resources exist, there is little incentive for 

the acquisition of superior technology and learning. In contrast, exclusive 
property rights which reward the owners provide a direct incentive to improve 
efficiency and productivity, or, in more fundamental terms, to acquire more 
knowledge and new techniques. It is this change in incentive that explains the 
rapid progress made by mankind in the last 10,000 years in contrast to his slow 
development during the era as a primitive hunter/gatherer. (North & Thomas, 

1977:241 i Bromley 1998:14). 
 
Välfungerande institutioner som upprätthåller och genomför äganderätten växer, 
enligt North, fram som ett resultat av en balans mellan ekonomiska-och politiska 
institutioner och aktörer (Waldenström, 2005:5). North argumenterar att 
marknaden visserligen spelar en viktig roll i utvecklandet av ekonomin, men det 
gör också staten. North betonar att man inte fullt ut kan lita på att marknaden 
skapar en effektiv äganderätt, utan att staten ska ses som en nödvändig garant för 
att äganderätten ska upprätthållas och övervakas (Ankarloo, 1999:124).  Men om 
de regerande är enväldiga och politiskt ohotade är risken stor att äganderätten inte 
specificeras och att en ineffektiv institutionell struktur som ger de styrande mer 
kontroll och makt istället gynnas (Waldenström, 2005:5).  
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2.2.3 Spårbundenhet 
 
Det är inte vanligt förekommande att aktörer interagerar på marknader som är 
fullständigt effektiva utan handlar ofta i en institutionell miljö där informationen 
är ofullständig och transaktionskostnaderna höga. Detta leder oss in på ett annat 
konstaterande från Norths sida, nämligen att långt ifrån alla institutioner leder till 
välstånd och tillväxt på grund av deras spårbundenhet. De olika 
utvecklingsvägarna som länder valt under historiens gång avspeglar väl de 
institutionella drag som samhället dominerades av. I samhällen där de 
institutionella ramarna var svaga gick utvecklingen mot nedgång och stagnation. 
Enligt spårbundenheten har den historiska utvecklingen stor betydelse, eftersom 
man utgår från att den framtida utvecklingen till stor del begränsas av den 
institutionella struktur som historien har givit upphov till (Appelquist, 2001:25). 
Spårbundenheten sätter termen “history matters” i centrum och betonar att det är 
problematiskt för länder att “byta” en redan vald utvecklingsväg då kostnaden för 
detta kan ses som mycket hög (Ankarloo, 1999:125).   

Men hur skapar man då effektiva institutioner? North framhäver framförallt 
att effektiva institutioner skapas då den politik man för har inbyggda incitament 
att skapa, övervaka och upprätthålla respekten för effektiva äganderätter (North, 
1993:211). För att nå dit måste man veta mer om de informella restriktionerna och 
deras betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Vidare argumenterar North att 
en effektiv institutionell struktur ska besitta så kallad adaptiv effektivitet. Detta 
innebär att den institutionella strukturen ska bestå av regler som eliminerar en 
misslyckad ekonomisk och politisk struktur och istället gynnar en framgångsrik 
(Appelquist, 2001:24). För att kunna möjliggöra detta bör den institutionella 
strukturen präglas av decentraliserade beslut. Det som talar mot adaptiv 
effektivitet är dock trögrörligheten inom institutionerna och deras av 
spårbundenheten begränsade möjligheter.  
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3. Metod 
 
 
 
 
 
Vi ämnar genomföra en teoriprövande analys av Norths teori om institutionerna. I 
detta kapitel beskriver vi hur denna prövning är tänkt att utföras. 
Sammanfattningsvis görs den genom en kvantitativ analys för att skapa en 
översikt om det föreligger ett samband mellan ekonomisk utveckling och 
institutionell struktur. Utifrån den kvantitativa analysen väljs därefter tre länder ut 
varpå vi genomför en kvalitativ analys av dessa där syftet är att mer ingående 
studera och förklara varför dessa länder är avvikande från det samband som 
uppstår i analysen.  

Senare i kapitlet kommer vi även att redogöra för vårt val av material, våra 
teoretiska och praktiska avgränsningar samt operationalisera, för uppsatsen, 
centrala begrepp. 

En teoriprövande studie sätter teorin i centrum och utsätter den därefter för 
diverse prövningar (Esaiasson et al, 2003:97). Vi ämnar göra detsamma genom att 
komparera länderna med varandra både statistiskt och sedermera kvalitativt. Den 
statistiska (kvantitativa) prövningen görs för att vi ska få en översiktlig bild av 
orsak och verkan när det kommer till institutionell struktur och ekonomiskt 
välstånd. Vi finner att det är möjligt att genomföra en statistisk studie då vår 
urvalsgrupp utgörs av tillräckligt många länder för att medge det. Vi försöker utgå 
från en relativt homogen grund i studien, nämligen de länder som övergått från 
Warszawapakten och f d Jugoslavien till nya styrelseskick. Vi får då en 
uppsättning länder, med en likvärdig historia de senaste femtio åren och relativt 
likvärdiga utgångspunkter genom uppbrottet från kommunismen. Vi knyter 
således an till kravet om homogenitet i en jämförande studie (Esaiasson et al, 
2003:100-101).  

Urvalet av länder efter den kvantitativa studien bottnar som sagt i de resultat 
och värden som vi erhåller. Den kvalitativa studien ämnar förklara de avvikande 
fall s k ”deviant cases” som uppkommer i den kvantitativa undersökningen. För 
det är inte givet att våra variabler faktiskt är de som påverkar utfallet och vi måste 
därför se om de i sin tur är påverkade av andra bakomliggande faktorer (Esaiasson 
et al, 2003:106).  

 
 

3.1 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ analys är mycket användbart när man använder sig av en 
variabeltestande metod. Dels för att finna samband mellan sina variabler, men 
också för att hitta de länder som kan tänkas omkullkasta teorin på ett tidigt 
stadium s k ”outliers” (Landman, 2003:26-27).  

Själva analysen kommer först att presentera en översiktlig bild av de 
institutionella förhållandena i de olika länderna. Detta visas genom stapeldiagram 
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där länderna ligger på Y-axeln och de olika institutionella variablerna på X-axeln. 
De institutionella variablerna utgörs av olika index från Freedom House, Heritage 
Foundation och Världsbanken. Vi redogör för dessa och valet av dem mer 
ingående senare i kapitlet. 

Efter att ha givit en sammanfattande institutionell bild kommer vi att 
undersöka om ett eventuellt samband föreligger mellan ekonomiskt välstånd och 
institutionell struktur. Detta görs genom en tvåvariabels sambandsanalys där varje 
index prövas gentemot köpkraftsjusterad BNP per capita, vilket är det mått på 
ekonomiskt välstånd som vi använder oss av. Vi använder oss då av Pearsons 
produktmoment-korrelationskoeffecient r (hädanefter Pearsons r). När man 
korrelerar två variabler efter Pearsons r erhåller man ett korrelationsvärde, r, 
mellan -1 och +1 där -1 är en perfekt negativ korrelation och +1 en perfekt positiv 
korrelation. Ju närmare korrelationen ligger heltalet desto starkare är sambandet 
och kan då tillskrivas statistisk signifikans (Esaiasson et al, 2004:390-394).  

Om korrelationen vi erhåller kan anses som stark kan vi konstatera att länder 
med en god institutionell struktur följaktligen är de som presterar bäst ekonomiskt 
och sedan gå vidare in på en djupare kvalitativ analys av tre, utefter resultaten, 
utvalda länder. 

På de följande sidorna kommer vi att presentera och beskriva ett flertal index 
som vi anser mäter institutionerna och dess kvalitet i den kvantitativa analysen. 

 
 
3.2 Index 
 
Indexen är våra mått på den institutionella verksamheten och blir då även våra 
politiska variabler i analysen. De ska tillsammans ge en helhetsbild av den 
institutionella strukturen som senare kan användas i vår sambandsanalys. Vi 
kommer här nedan att beskriva dem och argumentera varför dessa är lämpliga val 
till vår analys av institutionell struktur. 

Indexen är hämtade från institut som Freedom House, Heritage Foundation 
och Världsbanken. Någon djupare metodologisk förklaring av dem kommer vi 
inte att redogöra för utan vi hänvisar därför till de olika institutens metodologiska 
förklaringar av indexen istället, vilka ni finner nedan (Freedom House 1, Miles et 
al, 2006:55-76, Kaufmann et al, 2005:5-7). 
 
 

3.2.1 Privat äganderätt 
 
Den första variabeln vi ämnar att undersöka är hur värnandet av äganderätten 
förhåller sig i länderna. Äganderätten pekas, som vi nämnde tidigare, ut som en av 
de centrala delarna av Norths teori och är en av de enskilt viktigaste 
komponenterna till ökat välstånd, eftersom den ger aktörerna på marknaden 
incitament att bedriva ekonomisk verksamhet (Miles et al, 2006:72). 

Det äganderättsliga indexet har vi hämtat från Heritage Foundations index 
över ekonomisk frihet, där äganderätten är en av tio komponenter. Det avser att 
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mäta hur väl staten skyddar privat äganderätt, hur frekvent staten exproprierar 
egendom och hur stor korruptionen inom det juridiska systemet är. Länderna ges 
ett värde mellan 1-5 där ett innebär ett mycket starkt skydd och en låg grad av 
expropriation och korruption, medan fem innebär ett obefintligt skydd och 
följaktligen en hög grad av expropriation och korruption (Miles et al, 2006:72-
73). 
 
 

3.2.3 Demokratiskt genomsnitt 
 
Grundläggande rättigheter i ett samhälle är inte allt. Det gäller även att kunna 
använda sina rättigheter och inte minst få gehör för sina preferenser genom 
nyttjandet av rättigheterna. Vi ämnar därför mäta hur väl det demokratiska styret 
fungerar och därigenom dra slutsatser om hur väl medborgarna är representerade i 
den politiska sfären.  

Indexet ges av Freedom Houses tre variabler för det demokratiska styret: 
”National Democratic Governance”, ”Local Democratic Governance” samt 
”Electoral Process”. Värdet på mätningen sträcker sig mellan 1-7 där ett är en 
konsoliderad och väl fungerande demokrati och sju är ett auktoritärt system utan 
någon demokratisk förankring.  

”National Democratic Governance”-variabeln visar effektiviteten, 
självständigheten och stabiliteten i det nationella styret. Den mäter även den 
demokratiska insynen i militär- och säkerhetspolitiken.  

”Local Democratic Governance”-variabeln i sin tur mäter olika avdelningar i 
det lokala styret. Den tar avstamp i hur decentraliserad makten är, vilka 
skyldigheter och vilken kapacitet det lokala styret har och slutligen hur 
transparent och legitimt styret är.  

”Electoral Process”-variabeln mäter till vilken grad styret är demokratiskt 
förankrat genom olika val. Variabeln behandlar frågor som hur stort 
valdeltagandet är och hur pluralistiskt det demokratiska systemet är (Freedom 
House 1). 
Vi kommer att skapa ett eget index ur de tre variablerna genom att ta varje lands 
resultat i varje variabel och därefter räkna ut genomsnittet för att på så vis ge en 
översiktlig förklaring till hur det demokratiska styret yttrar sig i landet..    

 

3.2.2 Politiska, civila och juridiska rättigheter 
 
För en väl fungerande demokrati krävs det särskilda fri- och rättigheter. Detta 
gäller även för en väl fungerande ekonomi och att politiken och ekonomin 
ingalunda kan åtskiljas som två olika element helt oberoende av varandra. 
Grundläggande politiska, civila och juridiska rättigheter blir därför själva kärnan 
till en effektiv och legitim statsapparat och en framgångsrik ekonomi (Anderson 
et al, 2005:19). 
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Det index vi valt att använda kommer från Freedom House och heter ”Judicial 
Framework and Independence”. Det mäter bland annat hur väl mänskliga 
rättigheter värnas, statusen för etniska minoriteter i samhället och hur väl allas 
likhet inför lagen efterlevs (Freedom House 1). Indexet ger ett utslag mellan 1-7 
där ett innebär att de olika rättigheterna efterlevs väl och där sju innebär en mer 
eller mindre total avsaknad av dem. 
 
 

3.2.4 Politisk stabilitet 
 
Stabilitet är en förutsättning för att den institutionella strukturen ska fungera väl. 
North poängterar i sin institutionsteori att om det institutionella ramverket är 
instabilt blir transaktionskostnaderna höga, eftersom aktörerna på marknaden då 
inte kan göra rationella antaganden om hur framtiden kommer att se ut. Stabilitet i 
det politiska systemet anser vi borgar för ett stabilt institutionellt ramverk då 
aktörernas möjligheter att förutse framtiden ökar och därför är det en variabel som 
är av avsevärd vikt när det gäller att förklara ekonomisk tillväxt. 

Variabeln är hämtad från Världsbankens ”Governance”-index och heter 
”Political Stability and Absence of Violence”. Den mäter hur stor chansen är att 
det rådande styret kommer att bli avsatt med odemokratiska och/eller våldsamma 
medel (Världsbanken 1). Värdet ges genom en numerisk metod som sträcker sig 
från –2,5 till +2,5 där ju högre talet är desto stabilare är det politiska systemet.   
 
 

3.2.5 Korruption  
 
Den sista variabeln som vi ämnar att mäta är hur stor graden av korruption är i det 
politiska och juridiska systemet. Världsbanken har i sitt ovannämnda 
”Governance”-index en indikator som heter ”Control of Corruption”. Den mäter 
till vilken grad den allmänna makten i samhället, som vanligen är kontrollerad av 
politiker och ämbetsmän, används för privat nytta (Världsbanken 1). Här gäller 
samma numeriska värderingsmetod som i den variabel som mäter den politiska 
stabiliteten. Det sträcker sig således från -2,5 till +2,5, där +2,5 innebär ett land 
totalt befriat från korruption.  
 
Sammantaget anser vi att ovanstående index, variabler och indikatorer ger ett 
tillfredsställande översiktligt utslag gällande institutionernas förankring i 
transitionsländerna. En nation som har en demokratisk förankring, ett 
korruptionsbefriat styre, politisk stabilitet samt en juridisk effektivitet och ett 
starkt värnande av politiska och ekonomiska rättigheter går i linje med Norths 
uppfattning om välfungerande  institutioner och bör enligt oss också generera 
ekonomiskt välstånd.  

Det bör nu uppmärksammas att flera variabler mäter samma sak. Exempelvis 
så mäter Freedom Houses ”National Democratic Governance”-index stabiliteten i 
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det politiska styret, precis som Världsbankens ”Political Stability and Absence of 
Violence”. Likaså mäter Heritage Foundations Property rights index graden av 
korruption, precis som Världsbankens korruptionsvariabel. Vi anser dock att detta 
inte är något som försvagar vår undersökning utan snarare förstärker den, 
eftersom mätningarna kommer från olika källor och tar lite olika grepp på 
problemet och bör därför således ge en mer utförlig och förhoppningsvis korrekt 
bild av de faktiska förhållandena i de berörda nationerna. 
 
 
3.3 Kvalitativ metod 
 
Utifrån den kvantitativa analysen kunde vi utläsa att tre länder avvek kraftigt från 
relativt korrelerade samband. Dessa kan studeras under analysdelen i den här 
uppsatsen. De berörda länderna är Slovenien, Moldavien och Turkmenistan.  

Slovenien är rikast av alla länderna, men värnar inte äganderätten lika starkt 
som exempelvis Estland och Tjeckien. Detta gör Slovenien synnerligen intressant 
eftersom North tydligt understryker äganderätten som en av de enskilt viktigaste 
faktorerna till västerlandets välstånd (North & Thomas, 1993:12 ). 

Moldavien i sin tur är onekligen ett mycket fattigt land. Det intressanta i 
sammanhanget är att de tillskrivs samma äganderättsliga värde som Slovenien. 
Äganderätten som argument för tillväxt och välstånd ifrågasätts då från vår sida. 

Slutligen kommer Turkmenistan, som är det land med sämst institutionell 
struktur enligt våra mätningar. Det intressanta är dock att det inte är i närheten av 
att vara det fattigaste landet i våra mätningar. Turkmenistan har tillsammans med 
exempelvis Ryssland och Kazakstan för dålig institutionell struktur sett till dess 
rikedom och kräver vidare undersökning om vad som orsakar detta. Är det så att 
den institutionella teorin inte håller eller finns det landsspecifika förutsättningar 
och egenskaper som påverkar förhållandet? 

För att besvara detta organiserar vi en undersökningsstruktur.  
Vi ska inledningsvis se till ekonomins utformning och faktiska situation. 

Finns det idag omständigheter som gör att ett land inte behöver göra nödvändiga 
ekonomiska reformer? Exempel som bör nämnas i sammanhanget är 
råvaruframställning, som exempelvis export av olja.  

Vidare ska vi också ta hänsyn till ofullkomligheten i indexen. Även om det är 
seriösa institut med välutbildad personal finns det alltid en mänsklig faktor och en 
felmarginal. Vi behöver därför pröva indexen på andra sätt än vad instituten gjort. 
Detta gör vi genom att på ett alternativt sätt testa hur uppfattningen om 
äganderätten i de här länderna förhåller sig. Ett exempel på det är att mäta graden 
av utländska direktinvesteringar i landet. Om utländska investerare placerar sina 
pengar i landet kan vi i nästa steg anta att det är trovärdigt, eftersom man inte 
brukar vara villig att investera miljontals kronor i något som man inte förväntas få 
avkastning för eller ens få behålla.  

Vi ämnar också utöka äganderättsbegreppet genom att studera hur 
regelverket runtomkring själva ägandet ser ut. Vi studerar då graden av 
regleringar i landet och skapar oss en uppfattning om hur situationen ser ut för de 
aktörer som vill tillskansa sig egendom. Om graden av regleringar är hög blir det 
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en hög transaktionskostnad gällande ägande varpå äganderätten får mindre verkan 
som central del i värdeskapandet inom en nation. Regleringarna blir således också 
en indikator på transaktionskostnaderna i landet. 
 
  
3.4 Alternativa förklaringsfaktorer 
 
Vi tänkte även framföra två alternativa synsätt som skulle kunna förklara 
skillnaden mellan transitionsländernas välstånd. Först och främst verkar det finnas 
ett samband gällande geografisk position. Vidare har vi också uppmärksammat ett 
historiskt mönster som vi knyter till Norths teori om spårbundenhet. Vi är givetvis 
medvetna om att antalet faktorer som kan tänkas förklara ekonomiskt välstånd är 
många, men vi anser att vi, genom att välja ut de förklaringar vi har gjort, ger en 
adekvat bild om institutioner är något som kan tillskrivas ett förklaringsvärde. 

Vi lanserar de nya förklaringarna som faktorer på en övergripande nivå, men 
provar också att applicera dem på de tre utvalda länderna. 

Den första alternativa förklaringen är den geografiska positionen. Vi ska se 
om det finns ett samband gällande geografisk position och ekonomiskt välstånd. 
Vi tar här hänsyn till transitionsländernas handel och politiska influenser gällande 
utlandet.  

Slutligen ska vi se till landets historia och undersöka om det finns några 
historiska aspekter som på längre sikt påverkat och format landet till vad det är 
idag. Den historiska spårbundenheten lanseras nu som begrepp och innebär kort 
att länder har en tendens att leva upp till sin nationella självbild. Om ett land en 
gång i tiden varit rikt och framstående finns det goda möjligheter för att detta land 
efter ett ekonomiskt och politiskt haveri likt sovjettiden skulle kunna ta sig upp 
igen till forna nivåer. Resonemanget är hämtat från Norths teori om 
spårbundenhet, d v s att vissa exempelvis tekniska anomalier överlever trots att 
det finns andra alternativ som visat sig vara mer effektiva. North ger exempel på 
smalspåriga järnvägar och växelströmmens seger över likströmmen (North, 
1993:143). Detta gäller även institutioner som har en tendens att vara 
tidskonsistenta, vilket i sin tur ger att gamla institutioner kan ha en påverkan även 
för senare samhällsstrukturer. 

 
 

3.5 Avgränsningar 
 
Innan vi kan påbörja vår studie är det nödvändigt att definiera och diskutera de 
avgränsningar som vi valt att göra. Den första avgränsningen i studien berör valet 
av länder, det vill säga vilka länders transition som kommer att analyseras.  

I vår kvantitativa analys har vi valt att presentera statistisk data för de stater 
som ingick i Warszawapakten och f d Jugoslavien. Vi har dock valt att utesluta ett 
land, nämligen Kosovo, på grund av oklarheten kring dess nationella ställning. 
Sammantaget kommer vi i den kvantitativa analysen att presentera data för 27 
länder som alla i olika omfattningar har genomgått en transitionsprocess under de 
senaste 15 åren.  
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I den kvalitativa analysen har vi däremot valt att avgränsa vår studie till tre 
länder som kommer att illustreras genom fallstudier. En studie som ställer alla 
transitionsländer i centrum tenderar att bli alldeles för omfångsrik och vi ser det 
därför nödvändigt att begränsa våra fallstudier till att enbart omfatta tre länder, 
Slovenien, Moldavien och Turkmenistan.  

Vår andra avgränsning i studien är av mer teoretisk karaktär. Vi har valt att 
utkristallisera de inslag i Norths institutionsteori som berör de aspekter som vi 
anser relevanta för vår studie. Hit hör exempelvis begrepp som privat äganderätt, 
institutionell stabilitet, spårbundenhet och transaktionskostnader. Att vi valt att 
inte tillämpa alla centrala begrepp i Norths teori ser vi inte som något hinder utan 
snarare som en relevant avgränsning. Dessutom har vi valt att diskutera och 
definiera de begrepp vi använder i en separat sektion för att undvika eventuella 
oklarheter. 
 
 
3.6 Operationaliseringar 
 
I den här sektionen ämnar vi att definiera och diskutera de nyckelbegrepp som vi 
använder oss av i studien. För att skapa kontinuitet och undvika eventuella 
oklarheter kring nyckelbegreppen har vi i ett flertal fall valt att använda oss av 
Norths definitioner.  
 
 

3.6.1 Transition 
 

Begreppet transition betyder övergång. Transitionsländer i vår uppsats är således 
detsamma som övergångsländer, men mer specifikt de länder som övergått från 
diktatur och planekonomi till nya styrelseskick. 

 

 

3.6.2 Institutioner 
 
Institutioner utgör spelregler för samarbete mellan individer. Det handlar om 
formella regler såsom lagar och regleringar, men också informella konventioner 
som normer och sedvänjor (Frances, 2004:6). Till de formella regelverken hör 
politiska, juridiska och ekonomiska regler samt kontrakt, vilka styr politisk och 
ekonomisk verksamhet. De informella konventionerna har däremot utvecklats 
inom olika samhällen genom tiderna och anses ha en välutvecklad struktur som 
till stor del kan förklara de individuella aktörernas både förväntade och nuvarande 
beteende, men också institutionernas utveckling (North, 1993:77). Institutionerna 
styr de aktiviteter som pågår i samhällets sfär och bestämmer vilken typ av 
verksamhet som ska befrämjas och belönas, men också vilken som ska förbjudas 
och bestraffas. De politiska och ekonomiska institutionerna skapar med andra ord 
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den grundläggande strukturen för ekonomisk utveckling och allteftersom 
strukturen utvecklas bestäms också vilken utvecklingsväg som landet i fråga 
kommer att ta, det vill säga mot tillväxt eller stagnation (Frances, 2004:6).  
 
 

3.6.3 Äganderätt 
 
Vi kommer i den här studien att uteslutande se till den privata äganderätten och 
använda oss av en allmänt accepterad definition som ger ägaren av en tillgång 
följande ensamrätter:  
  

There are various categories of property rights; the right of ownership, however, is 
the best known. By general agreement, the right of ownership is an asset consists of 
three elements: (a.) the right to use the asset (usus), (b.) the right to appropriate the 
returns from an asset (usus fructus), and (c.) the right to change its form, substance 
and location (abusus) (Ankarloo, 1999:51).  

 

 Enligt definitionen är privat äganderätt exklusiv, vilket innebär att ägaren har rätt 
att själv exkludera andra från att utöva hans privata äganderätt. Rättigheterna är 
definierade, genomdrivna, upprätthållna samt skyddade av både formella som 
informella restriktioner. 
 
 

3.6.4 Transaktionskostnader 
 
Transaktionskostnader kommer att ses som en kostnad, vilken består av att skydda 
och upprätthålla ingångna avtal samt mäta egenskaper vid en bytesprocess (North, 
1993:51). Dessa kostnader utgör grunden för upprättandet av institutioner. 
Institutionernas struktur spelar en viktig roll i fråga om transaktionskostnadernas 
nivå. En viktig uppgift som institutionerna har är att reducera 
transaktionskostnaderna. Detta kan uppnås genom stabilitet och minskad 
osäkerhet mellan aktörerna, vilket kräver en väldefinierad äganderätt, att tillsyn 
över restriktioner är strikta och att det finns information tillgänglig om parterna 
(Frances, 2004:13).  

 
  

3.6.5 Institutionell stabilitet 
 
En viktig egenskap som institutionerna besitter är deras inneboende stabilitet. 
Genom att kunna upprätthålla stabilitet inom institutionerna minskas osäkerheten 
och därmed ökar förutsägbarheten mellan aktörerna som i sin tur leder till att 
transaktionskostnaderna reduceras. Det sker visserligen gradvisa förändringar 
inom institutionerna, men de är oftast marginella och det tar lång tid, om än 
aldrig, innan en slutlig brytning mot tidigare struktur genomtränger samhället.  
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3.6.6 Institutionell struktur 
 
En god institutionell struktur kännetecknas av en utbredd och stabil respekt för 
mänskliga rättigheter och politisk stabilitet. Med en god institutionell struktur 
menar vi att ett värnande och en respekt för privat äganderätt och politiska fri- och 
rättigheter, samt en konsoliderad demokrati och en låg grad av korruption alla är 
politiska indikatorer på hur väl den politiska verksamheten i både en 
organisatorisk och institutionell mening fungerar.  
 
 

3.6.7 Ekonomiskt välstånd 
 
Det ekonomiska välståndet mäts genom att studera hur stor den totala nationella 
produktionen är i förhållande till folkmängden. Vi ämnar göra detta genom 
köpkraftsjusterad BNP per capita. BNP är ett mått som anger värdet på de varor 
och tjänster som produceras i ett land under ett år. Generellt sett brukar man 
betrakta BNP per capita som ett mått på ett lands ekonomiska välstånd. Det är 
dock problematiskt att använda BNP-måttet som en indikator för ett lands 
ekonomiska välstånd då det ensidigt fokuserar på inkomsterna och redogör inte 
för hur inkomsterna faktiskt är fördelade. Det har gjorts ett flertal försök att 
konstruera alternativa välfärdsmått som exempelvis Human Development Index3, 
men vi har valt att hålla oss till köpkraftsjusterad BNP per capita på grund av dess 
tillförlitlighet och dess mätbara enkelhet (Fregert et al, 2003:50-55).  

En ytterligare anledning till att vi valt köpkraftsjusterad BNP per capita som 
mått på ekonomiskt välstånd är att North i sin teoribildning gjort detsamma.  
 
 

3.6.8 Spårbundenhet 
 
Spårbundenhet ämnar förklara varför ineffektiva institutioner inte alltid blir 
ersatta av effektiva. Begreppet utgår från att den process som skapat de 
existerande institutionerna även kommer att begränsa utvecklingen av framtida 
regler, det vill säga framtiden begränsas av restriktioner från det förflutna (Granér, 
2002:26). Syftet med spårbundenhet är att påvisa betydelsen av den historiska 
utvecklingen när man exempelvis analyserar en ekonomis funktionssätt eller 
diskussioner kring införandet av reformer (Appelquist, 2001:21). 
   

                                                 
3 HDI är ett sammanvägt index som ser till medellivslängden, läs- och skrivkunnigheten och BNP per capita (Fregert et al, 
2003:60). (HDI). Det skulle kunna argumenteras att HDI är ett bättre mått än BNP på att mäta institutionernas stabilitet och 
upprätthållande, men då Norths teori utgår från BNP per capita har vi också valt att göra detta.  
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3.7 Material 
 
Som princip för vår materialinsamling började vi med ett brett materialurval för 
att försöka skapa oss en bild om vilka källor som är relevanta för vårt 
forskningsproblem. Allt eftersom arbetet har fortskridit har vi fokuserat på en 
mindre mängd material som specifikt behandlar vårt ämnesområde. Det material 
som ligger till grund för vår kvalitativa studie är huvudsakligen sekundärt då vi 
har använt oss av tidigare forskningsrapporter, facklitteratur samt artiklar från 
internationella tidskrifter och organisationer. En anledning till att vi inte 
inkluderat något primärmaterial beror på att vi inte behärskar de språk som 
originalhandlingarna är publicerade på.  

För att skapa en så korrekt och rättvis bild som möjligt av de faktiska 
förhållandena i de utvalda länderna har vi valt att använda oss av en rad olika 
källor som presenterar olika index och data. Den statistisk som vår studie grundar 
sig på i den kvantitativa analysen är koncentrerad till åren 2004 och 2005 och 
materialet är hämtat från legitima institut som Freedom House, Heritage 
Foundation och Världsbanken.  

Freedom House är en amerikansk politiskt oberoende organisation som drivs 
utan ekonomiska incitament och arbetar för politisk och ekonomisk frihet i 
världens alla länder. Organisationen publicerar årligen en rad index och deras 
publikationer används ofta som referenser i allt från böcker till rapporter från 
Världsbanken och Internationella Valuta Fonden (IMF). Den publikation som vi 
valt att använda oss av från Freedom House är deras årliga Nations in Transit: 
Democratization from Central Europe to Eurasia. Studien omfattar de 27 länder 
som sedan Sovjetunionens upplösning genomgått en transitionsprocess och det 
material vi inhämtat berör framför allt politiska och civila rättigheter och 
demokratiskt styre.   

Likaså är även Heritage Foundation ett amerikanskt institut som årligen 
publicerar index och rapporter. Men till skillnad från Freedom House bekänner 
Heritage Foundation färg och uttalar sig att politiskt tillhöra den konservativa 
skalan. Vi har trots deras politiska ställningstagande valt att använda oss av 
material från institutet då deras publikationer och index ofta används som 
referenser i rapporter från IMF och Världsbanken, och även i facklitteratur. Det 
material som vi tagit fasta på är Heritages Foundations årliga publikation Index of 
Economic Freedom som bland annat redogör för respektive transitionslands grad 
av äganderätt.  

Vidare anser vi även att Världsbanken och IMF är trovärdiga och etablerade 
källor att grunda och inhämta sitt material från. Vi har även hämtat data från 
källor som CIA World Fact Book. Även i den kvalitativa analysen har vi använt 
oss av data hämtat från ovanstående källor. 
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4. Kvantitativ analys 
 
 
 
 
 
Innan vi studerar korrelationsgraferna mellan ekonomiskt välstånd och 
institutionell struktur har vi valt att kort reflektera över resultaten från våra 
stapeldiagram (Se bilaga).  
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Översikt av transitionsländerna gällande köpkraftsjusterad BNP per 
capita i US$ från 2004. 
Källa: The World Fact Book, CIA, 2005.  

 

Ovanstående diagram illustrerar transitionsländernas nivå av BNP per capita år 
2005. Diagrammet visar att det utan tvekan är de nya EU-länderna som innehar de 
högre nivåerna av BNP per capita. De nya EU-länderna är följda av de blivande 
EU-länderna Kroatien och Bulgarien och även den gamla stormakten Ryssland 
illustreras som relativt välmående i diagrammet. I nedre skalan finner vi de 
kaukasiska och centralasiatiska länderna. Till synes verkar det finnas ett tydligt 
geografiskt mönster i förhållande till hur ekonomiskt välmående ett land är.  

Detta mönster återfinnes även i de övriga fem diagrammen. Man kan skåda 
en genomgående trend att det geografiska läget spelar en viktig roll ifråga om hur 
väl transitionsländerna har presterat i förhållande till våra valda index. De nya 
EU-länderna uppvisar goda siffror och resultat, medan de kaukasiska och 
centralasiatiska länderna tycks prestera sämst. De blivande EU-ländernas resultat 
tenderar däremot att ligga någonstans mellan de nya EU-länderna och de 
kaukasiska och centralasiatiska länderna.  

 
 
4.1 Korrelationgrafer 
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Vi kommer här nedan att presentera fem olika regressioner vilka kommer att 
illustrera huruvida det föreligger något samband mellan BNP per capita och våra 
valda index som kännetecknar ett lands institutionella struktur. För att undvika 
självklara iakttagelser har vi valt att enbart kort kommentera de fall som avviker 
kraftigast från resultaten.  
 
1. Korrelationen mellan Property Rights och köpkraftsjusterad BNP per capita. 

Källa: Heritage Foundation 1       
 
Ett ytterst intressant resultat 
sett till den institutionella 
teorin illustreras i denna 
graf. I Norths teori betonar 
han särskilt vikten av en 
väldefinierad äganderätt för 
att ekonomisk utveckling 
ska komma till stånd i ett 
samhälle. Grafen ger oss 
inte en särskilt stark 
korrelation och det är ett 
par avvikande fall som 
starkt ifrågasätter teorin och 
det är det rikaste landet av 

transitionsländerna, 
nämligen Slovenien och ett 
av de allra fattigaste, 

Moldavien. Båda har de samma respekt för äganderätten, men har stora skillnader 
sinsemellan när det kommer till ekonomiskt välstånd. Här finns dock en brasklapp 
att lägga in. Heritage Foundation arbetar i det här indexet med heltal. Det gör inte 
de senare instituten vi använder oss av. Korrelationen blir därför aningen svagare 
när man arbetar med heltal, vilket kan jämföras med Världsbankens index som går 
ner på hundratalsdecimaler.  
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2. Korrelationen mellan Demokratiskt Genomsnittsindex4 och köpkraftsjusterad BNP per 
capita 
Källa: Freedom House 2 

När BNP plottas mot 
demokratiskt genomsnitt erhålls 
en starkare korrelation än i fallet 
med äganderätten som variabel. 
Länder som i det här fallet bryter 
mönstret och kräver mer 
uppmärksamhet är Turkmenistan, 
Kazakstan Ryssland och 
Vitryssland. Dessa länder 
presterar trots sina auktoritära 
system förhållandevis bra jämfört 
med deras avsevärt fattigare 
grannar som finns längst ned i 
grafen. I övrigt utmärker sig 
Jugoslavien som mer 
demokratiskt än ekonomiskt 
framgångsrikt, förklaringen i 
detta står nog att finna i deras 

inbördeskrig som härjade i landet under 90-talet. Vi ämnar därför inte att 
undersöka Jugoslavien vidare 
utan nöjer oss med den 
förklaringen. 
 
3. Korrelationen mellan Judicial 
Framework and Independence 
och köpkraftsjusterad BNP per 
capita 
Källa: Freedom House 2 
 

Korrelationen visar sig i fallet 
med Judicial Framework and 
Indepen-dence vara marginellt 
starkare än det demokratiska 
genomsnittet. Intressanta länder 
är fort-farande de 
centralasiatiska, Turkmenistan 
och Kazakstan och deras 
prestation jämfört med sina 

grannar. En ytterligare intressant aspekt är att Moldavien här inte erhåller ett 
tillnärmelsevis lika bra värde som Slovenien. Visserligen handlar det inte om 
äganderätten explicit i det här indexet, men likväl framstår inte Moldaviens 
rättsväsende i lika legitim anda som Sloveniens och därför kan det faktiska 

                                                 
4 Egen översättning då vi valt att skapat ett eget index av variablerna ”National Democratic 
Governance”, ”Local Democratic Governance” samt ”Electoral Process”. Indexet är skapat 
genom att ta varje lands resultat i varje variabel och därefter räkna ut ett genomsnitt.  
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upprätthållandet av äganderätten också ifrågasättas. Här krävs vidare 
undersökning. 

 
 
4. Korrelationen mellan 
Political Stability och 
köpkraftsjusterad BNP per 
capita. 
Källa: Världsbanken 2 
 

En mycket stark 
korrelation mellan 
variablerna återfinnes i 
denna graf. En av 
Norths nyckelaspekter i 
sin teori är just 
institutionell stabilitet 
för att den i längden ska 

säkra 
transaktionskostnaderna 
då aktörerna kan göra 
rationella val baserade 
på framtiden, eftersom 

systemet förväntas stå sig. Stabilitet blir därför något som vi tillskriver ett värde 
när det kommer till transitionsländernas ekonomiska prestation och vi ser inga 
direkta avvikande fall som är av värde att undersöka ytterligare. 
 

 
5. Korrelationen mellan 
Control of Corruption och 
köpkraftsjusterad BNP per 
capita. 
Källa: Världsbanken 2 
 

Även i den avslutande 
grafen finns ett starkt 
samband mellan BNP 
per capita  och vårt 
valda index, Control of 
Corruption. Moldavien 
har en hög korruption, 
vilket kan tänkas 
förklara dess fattigdom. 
Slovenien är å andra 
sidan det land med 
minst korruption och 
följaktligen också det 

rikaste landet. Detta stämmer väl överens med Norths teori eftersom en låg grad 
av korruption är en indikator på en välfungerande institutionell struktur.  
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Som framgår av materialet finns här gott om uppslag för närmare kvalitativ 
granskning, men vi har dock, som vi skrev i metodkapitlet, valt att begränsa oss 
till tre länder.  
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5. Kvalitativ analys 
 
 
 
 
 
5.1 Bakgrund 
 
Gemensamt för de stater som ingick i Warszawapakten och f d Jugoslavien var att 
de alla efter regimens fall gick igenom en svår ekonomisk depression där BNP per 
capita föll kraftigt, arbetslösheten var hög och social oro ökade inom länderna. 
Vår ambition i den här studien är inte att klargöra för vilka utvecklingsvägar5 som 
respektive transitionsland valde att ta, men vi finner det viktigt att poängtera att 
transitionen från planekonomi till marknadsekonomi har varierat kraftigt i de olika 
transitionsländerna.  

Det torde i teorin vara enkelt att genomföra reformer då en viss uppsättning 
regler ska ersätts med en annan, men i praktiken är problemet ifråga av mer 
komplex art. Generellt anser man att länderna i Öst- och Centraleuropa har 
genomgått en mer framgångsrik transitionsprocess än länderna som ingick i forna 
Sovjetunionen. Polen och Turkmenistan hade, t ex, samma BNP per capita nivå år 
1990, tolv år senare var Polens BNP per capita mer än två gånger så högt som 
Turkmenistans BNP per capita 2002 (Beck et al, 2005:1). Institutionsskapande har 
varit ett mycket viktigt inslag under transitionsprocessen då man strävat efter att 
ersätta de tidigare institutioner som understödde socialismen till att främja en 
marknadsekonomi. Enbart ett fåtal länder har lyckats att skapa institutioner som 
exempelvis upprätthåller äganderätt och implementerar ett företagsklimat som 
uppmuntrar till investeringar (ibid). Stora delar av det kommunistiska arvet och 
dess politiska elit har i många länder levt vidare under transitionen som 
inflytelserika aktörer. I vissa länder har den politiska eliten främjat en transition 
mot marknadsekonomi genom att upprätthålla lagar som säkrar den privata 
äganderätten. I andra länder har eliten varit angelägen om att säkra sin 
ekonomiska och politiska makt genom att säkra äganderätten i tidigare statligt 
ägda företag (ibid:9).  

Vi kommer i början av den här sektionen att redogöra för ländernas historiska 
bakgrund. Vi anser att genom att studera ländernas historiska spårbundenhet kan 
man finna förklaringar till varför exempelvis Slovenien men inte Turkmenistan 
har lyckats i sin transitionsprocess.  
 
 

5.1.1 Turkmenistans historia 
 
Den 27 oktober 1991 var första gången i sin tusenåriga historia som turkmenerna 
erhöll en egen suverän stat. Turkmenerna har, förutom 70 år under sovjetisk 

                                                 
5 De två paradigm som dominerat transitionsdebatten är gradualist- och shock thearpy skolan 
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dominans, levt ett nomadiserande liv som fria krigare och aldrig haft önskan eller 
möjligheten att upprätta en turkmenisk centralmakt (Swiecicka, 1996:99). 
Turkmenerna anses härstamma från en turkisk-mongolisk stamkonfederation som 
på 700-talet slog sig ner i det område vi idag benämner Turkmenistan. 
Turkmenerna har sedan dess tidiga historia levt som splittrade stammar 
underordnade flertalet olika riken, vilka avlöst varandra. Trots deras vilja att göra 
uppror har de aldrig lyckats skapa en egen stat (ibid:101).  

I mitten av 1800-talet ockuperade ryssarna turkmenerna och kom senare att 
inkorporera landet i det ryska imperiet. Den ryska ockupationen utövade en 
traditionell kolonialpolitik gentemot den turkmeniska befolkning som bland annat 
tvingades att förse Ryssland med råvaror som bomull, frukt och olja. 
Bomullsodlingarna kom att ständigt utökas på bekostnad av den turkmeniska 
befolkningen som i stor utsträckning blev berövade sin jord (Swiecicka, 
1996:104). 

I samband med oktoberrevolutionen i Ryssland 1917 lyckades bolsjevikerna 
även att ta makten i Turkmenistan. Bolsjevikerna förde en omfattande 
förryskningsprocess gentemot den turkmeniska befolkningen där de bland annat 
försökte tränga undan den turkmeniska kulturen genom att t ex riva moskéer, 
förbjuda nationella episka verk, stänga ner muslimska skolor och istället införa 
ryska som det officiella språket. Vidare kom bolsjevikerna att genomföra 
centralplanering och tvångskollektivisering av jordbruket och konfiskera 
turkmenernas egendom. Under ryssarnas tid i Turkmenistan var fokus på 
jordbruket och det gjordes inga satsningar på att industrialisera landet. En stor del 
av befolkningen levde under fattigdomsgränsen och arbetslösheten bland unga var 
mycket hög. Missnöjet växte sig allt starkare bland turkmenerna, men det 
kommunistiska partiet höll alla i ett järngrepp fram tills Michail Gorbatjov beslöt 
sig för att genomföra ekonomiska reformer. De ekonomiska reformerna fick dock 
inte något genomslag i Turkmenistan då Turkmenistans förste partisekreterare 
Saparmurat Nijazov snarare drog nytta av situationen för att försöka stärka sin 
egen position (Utrikespolitiska institutet 916, 2003:13-14). Den 27 oktober 1991 
blev Turkmenistan självständigt, och deras kommunistparti bytte då namn till det 
Demokratiska partiet.  
 
 

5.1.2 Moldaviens historia 
 
Det område som dagens självständiga republik Moldavien utgör har sedan 
urminnes tid befolkats av ett flertal olika folk. Dagens Moldavien utgör en del av 
den historiska regionen Bessarabien. På 1400-talet förenades Bessarabien med det 
gamla furstendömet Moldova och förblev så i ett flertal år. I sinom tid blev 
Moldova en del av det osmanska riket fram tills 1812 då Bessarabien införlivades 
med Tsarryssland. Ryssarnas styre i Bessarabien varade fram tills ryska 
revolutionen 1917. Bessarabien utropade därefter sig som en självständig 
republik, men kom efter folkomröstning att införlivas med Rumänien i första 
världskrigets slutskede. Bolsjevikerna vägrade dock att erkänna landavträdelserna 



 30 

till Rumänien och i början av 1940-talet blev rumänerna tvingade att återlämna 
Bessarabien till Sovjetunionen. Bessarabien kom att på nytt ockuperas av ryssar 
och 1940 upprättades den sovjetiska republiken Moldavien (Utrikespolitiska 
institutet 515, 2005:11-12).  

Under sovjettiden var kommunistpartiet det enda tillåtna partiet och tidigt 
inleddes övergång till planekonomi och centralplanering. Vidare skedde det under 
den sovjetiska tiden en omfattande förryskningsprocess och anpassning till det 
ryska samhällssystemet. För att kväva framväxten av rumänsk nationalism och 
eventuella krav på återförening med Rumänien genomförde ryssarna bland annat 
omfattande folkförflyttningar för att öka antalet ryssar i Moldavien. Moldavier 
tvångsdeporterades österut till Centralasien, det kyrilliska alfabetet infördes och 
ryska blev nationalspråk. Ryssarna kom inte heller i Moldaviens fall att utveckla 
industrierna, utan Moldavien förblev under det ryska styret ett traditionellt 
jordbruksland (ibid).  

I samband med att den ekonomiska situationen började bli ohållbar inom hela 
Sovjetunionen och upplösningsprocessen var nära vågade moldavierna göra 
uppror mot förryskningsprocessen som de tvingats genomgå. Som ett resultat 
bildades 1989 en moldavisk folkfront som började agera för en oberoende 
republik och krävde bland annat att rumänska och moldaviska skulle bli de enda 
officiella språken. Den moldaviska folkfronten lyckades på grund av sviktande 
stöd till ryssarna tillskansa sig mer makt i landet och i 1990 års val fick de 
majoritet i republikens parlament. I praktiken var Moldavien självständigt redan 
1990, men det kom att dröja till den 27 augusti 1991 innan Moldavien utropade 
sin självständighet. Senare samma år valdes Mircea Snegur till president och 
kommunistpartiet förbjöds (Mosskin, 2002:9-10).  
 
 

5.1.3 Sloveniens historia 
 
Den region som idag utgör centrala delar av Österrike och Slovenien blev 
befolkad av slaviska folk på 500-talet. Slovenien ingick då i det östromerska riket 
och kom under flera århundraden att lyda under olika härskare (Utrikespolitiska 
institutet 517, 2005:9-10). I slutet av 1200-talet anslöt sig Slovenien till 
Habsburgsimperiet och var under dess dominans i stort sett fram till Österrike-
Ungerns kollaps 1918. Tiden inom det österrikisk-ungerska imperiet satte djupa 
spår i slovenernas nationalkänsla som under århundraden växte och blev allt 
starkare (Cox, 2005:1). Dessutom bildade slovenerna i mitten av 1800-talet sina 
första politiska organisationer. Bland dessa organisationer fanns det olika 
intressegrupper där en del önskade att stanna kvar inom Habsburgsimperiet, andra 
ville upprätta en sydslavisk stat och vissa talade för ett självständigt Slovenien. 
Resultatet blev en sydslavisk stat. I december 1918 bildade Serbien, Kroatien och 
Slovenien en stat under den serbiska kronan, som 1929 kom att bli känt som 
Jugoslavien (Utrikespolitiska institutet 517, 2005:10).  

Den nybildade staten var dock både fattig och politiskt orolig på grund av 
starka intressekonflikter som pågick mellan de ingångna länderna. Det 
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Jugoslaviska riket började falla samman redan vid andra världskrigets utbrott då 
tyska och italienska styrkor ockuperade landet och därefter delade upp de olika 
områdena inom Jugoslavien mellan sig. Slovenien som delades upp mellan 
Tyskland, Italien och Ungern samordnade snabbt en oppositionsrörelse som 
tillsammans med Josip Broz Tito kämpade mot ockupationen (ibid:11).  

1945 var Jugoslavien åter fritt, men den här gången som en federal 
socialistisk republik. Slovenien som ansågs vara den rikaste och mest 
industrialiserade delrepubliken i Jugoslavien började öppet tala om självständighet 
efter Titos död 1980 då splittringen mellan delrepublikerna ökade. Slovenien 
genomförde under 1980-talet ett flertal steg mot ökad demokrati och 
yttrandefrihet, exempelvis tilläts oppositionspartier att bildas och fria flerpartival 
infördes (Wikipedia 1). 1990 gick det slovenska kommunistpartiet ur det 
jugoslaviska kommunistpartiet sedan de nekat delrepublikernas partier ökat 
självstyre. Vid valet 1990 lyckades oppositionspartierna vinna majoritet och bilda 
regering. Kort därefter bröt sig Slovenien ur federationen och förklarade sig 
självständigt den 25 Juni 1991. Det dröjde dock ytterligare tre månader innan 
Slovenien blev helt självständigt på grund av att den jugoslaviska folkarmén JNA 
(Jugoslovenska Narodna Armija) med Slobodan Milosevic i spetsen till en början 
vägrade tillåta Slovenien att träda ur federationen (Utrikespolitiska institutet 517, 
2005:12-13).  
 
 
5.2 Landsanalys 
 
Vi kommer här nedan att utforska och finna förklaringar till varför våra tre utvalda 
länder avviker från Norths teori. Är det så att teorin inte stämmer, eller finns 
förklaringen på annat håll? 
 

5.2.1 Turkmenistan 
 
Turkmenistan analyserar vi utefter dess landsspecifika fördelar. Vi jämför med 
deras grannländer som har en likartad institutionell struktur och geografiskt läge 
och finner då ett samband. Turkmenistan, Kazakstan och i viss mån Ryssland kan 
förklaras av deras råvarutillgångar. Vi anser att anledningen till att deras välstånd 
är så pass högt som det är har sin grund i deras produktion av olja och naturgas. 
Efterfrågan på olja och naturgas är idag hög, vilket i sin tur leder till att ekonomier 
likt Turkmenistans kan få upp ett relativt sett högt välstånd enbart genom att sälja 
dessa två varor. Turkmenistan är idag världens 44 största producent av olja och 
världens 11 största producent av naturgas. Även Rysslands och Kazakstans 
position som oljeproducenter i världen är stark (se olja: CIA 1 och naturgas: CIA 
2). 

Sett i samma kontext som de resterande centralasiatiska nationerna verkar 
oljan och naturgasen vara av avgörande karaktär för turkmenernas relativa 
välstånd. Varken Kirgizistan eller Tadzjikistan är några större producenter av högt 
efterfrågade råvaror som t ex olja och naturgas. Kirgizistan för att de inte besitter 
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några sådana (Tabor, 1996:66-68) och Tadzjikistan för att det har pågått ett 
långdraget inbördeskrig i landet (Petersson, 1996:80-86). Vi anser därför att det är 
oljan och naturgasen som genererat Turkmenistans relativa välstånd jämfört med 
dess centralasiatiska grannländer. 

Avslutningsvis kan vi då säga att om man nu har en svag institutionell 
struktur och utveckling av denna så bör man ha reella värdeskapande alternativ, 
olja och naturgas i fallet Turkmenistan. Det intressanta (eller måhända tragiska) 
med de centralasiatiska länder som denna undersökning berör är den dagen då 
oljan och naturgasen inte längre är lika efterfrågade energiprodukter. Norths teori 
fick här problem eftersom den inte väger in sådana aspekter som ovanstående fall 
illustrerar, nämligen ett extremt högt oljepris. De olje- och gasproducerande 
centralasiatiska länderna behöver därmed inte utveckla sina institutioner för att 
skapa tillväxt eftersom deras välstånd ändå ökar. 
 
 

5.2.2 Slovenien och Moldavien 
 
Norths institutionella teori får dock svårare att hävda sig angående Slovenien och 
Moldavien. Främst för att det här bara är äganderätten som specifik institution 
som är i fokus. Vi tänkte därför föra en öppen diskussion i texten för att granska 
de olika ländernas resultat i våra mätningar gällande äganderätten. Vi tänkte börja 
med att mer noggrant se över vad indexet har mätt. Om ett land enligt Heritage 
Foundation får värdet tre i deras index tillskrivs följande förklaring:  
 

Court system inefficient and subject to delays; corruption may be present; judiciary 
may be influenced by other branches of government; expropriation possible but rare 
(Miles et al, 2006:71)  

 
Korruptionen i både Slovenien och Moldavien är hög med västerländska mått 
mätt. I parlamentsvalet 2004 i Slovenien valdes Janez Jansa och hans parti 
Slovenska demokratiska partiet bland annat på grund av deras uttalade kamp mot 
korruptionen (Utrikespolitiska institutet 517, 2005:17). Även i Moldavien valdes 
den sittande kommunistregeringen till makten eftersom invånarna var missnöjda 
med den utbredda korruptionen (Utrikespolitiska institutet 515, 2005:16). 

Det ska dock påpekas att korruptionen i Moldavien är avsevärt mycket mer 
utbredd än i Slovenien, vilket inte minst vår tidigare graf gällande korruption 
visade. Ett godtagbart antagande att göra är att Sloveniens korruptionsstandard 
sätts utefter EU-mått eftersom de är medlemmar, medan Moldaviens situation 
antagligen är mer en spegling av det ryska politiska läget. 

Heritage Foundations bedömning är att Sloveniens juridiska system är 
tungrott och stora delar av personalen är juridiskt otillräcklig och ineffektiv (Miles 
et al, 2006:348). Moldaviens resultat i deras undersökning baserar sig på att det 
juridiska styret har för stark koppling till politikerna och att korruptionen är 
utbredd (ibid:286). 

Eftersom det framstår som oklart varför Moldavien och Slovenien båda fått 
en trea i äganderättsindexet tänkte vi nu genomföra vår egen prövning av 
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äganderätten. Den ämnar se till graden av utländska direktinvesteringar (FDI) i de 
berörda länderna. FDI anser vi vara ett bra bevis på om landets äganderättsliga 
institutioner uppfattas som legitima. Det ger även ett samlat intryck av t ex 
regleringar på marknaden och andra informella hinder som kan vara svåra för 
utomstående att se i text och dokument. 

Slovenien var länge skeptiskt inställt till FDI. Detta för att landet värdesatte 
sin självständighet högt och ville inte riskera att bli ”uppköpta” av utländska 
investerare och på så vis förlora makten över sin egen suveränitet. Men sedan 
2002 är alla restriktioner gällande utländskt ägande hävda och kapital har i större 
utsträckning börjat strömma in i landet (Utrikespolitiska institutet 517, 2005:21). 
Det ska dock påpekas att utländska investerare fortfarande uppfattar det slovenska 
juridiska beskyddet gällande sina ägor som aningen svagt (Miles et al, 2006:348).  

I Moldaviens fall är de officiella restriktionerna gällande utländskt ägande få, 
men enligt IMF finns det fortfarande informella hinder kvar. Viljan att reformera 
och sedan genomdriva reformerna har varit och är i viss mån fortfarande svag i 
Moldavien (jmf. Hass, 1999:81 och Utrikespolitiska institutet 515, 2005:20).  

Så även fast Slovenien jämfört med de andra nya EU-länderna har en låg 
andel av FDI (UNCTAD 1) har de betydligt högre än Moldavien. Moldaviens 
största problem, som vi ser det, är deras utbredda korruption och även om 
äganderätten till viss mån upprätthålls är resterande del av det politiska styret 
genomsyrat av korruption varpå äganderätten i Moldavien inte får någon egentlig 
effekt som välståndsskapare. Moldaviens värde i äganderättsindexet är därför en 
gåta för oss. Vi har inte lyckats hitta något som skulle styrka att deras äganderätt 
skulle vara explicit bra jämfört med resterande del av den institutionella 
strukturen. Sammantaget har därför Slovenien en starkare institutionell struktur än 
Moldavien även om de erhöll samma värde i det aktuella indexet gällande 
äganderätten. 

En annan aspekt man bör väga in när man granskar äganderätten är vad som 
ingår i definitionen. Vi finner att Heritage Foundations äganderättssindex är en 
aning snävt och man bör inte bara se till själva värnandet av äganderätten utan 
också hur man skaffar sig privata ägor som t ex mark och fastigheter. Vi har här 
funnit att graden av regleringar i ekonomin påverkar ägandet. Eftersom en 
förutsättning för ekonomisk tillväxt är att kunna starta upp en verksamhet på 
marknaden är svårigheter i regelverket knappast underlättande för en nation som 
behöver få fart på sin ekonomi och det spelar därför ingen roll hur mycket man än 
skyddar dessa tilltänkta verksamheter om det inte finns så många av dem. I tabell 
5.1 nedan ser ni Heritage Foundations ranking av ett axplock av länder vi valt ut 
för att ge er en uppfattning om situationen. 
 
 
Tabell 5.1 

Land Regleringar 2005 
Slovenien 2,0 
Moldavien 4,0 

Estland 2,0 

Sverige 3,0 
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U.S.A. 2,0 

Turkmenistan 4,0 

Indexet ger ett värde mellan 1-5 där ett innebär en låg grad av regleringar och fem att landet 

följaktligen är kraftigt reglerat.  

 
Indexet (Heritage Foundation 1, metodologisk förklaring: Miles et al, 2006:71-73) 
ger att äganderätten ensam inte kan stå för ekonomisk tillväxt utan måste följas 
upp av andra lagar och regler, dvs en större institutionell ram, för att få effekt. 
Fallet Slovenien kontra Moldavien visar detta med önskvärd tydlighet. Även om 
de har en liknande inställning till privat ägande skiljer de sig åt när det kommer 
till hur aktören på marknaden erhåller detta ägande.  

Regleringar kan också ses som ett typexempel på vad North menar med 
transaktionskostnader. Om det kostar mycket i form av tid och kraft, och 
möjligtvis pengar, att starta upp en verksamhet så minskar incitamenten för 
aktörerna på marknaden att göra så. Resultatet blir att färre verksamheter startas 
och därigenom får äganderätten mindre betydelse som indikator över 
välfungerande institutioner. Regleringsgraden i ekonomin är därför ett viktigt 
komplement till äganderätten när man analyserar ett fenomen utefter Norths teori. 
 
 
5.3 Alternativa och kompletterande förklaringar 
 
Även om vi har erhållit en stark korrelation i våra mätningar gällande 
institutionell struktur och kunnat hitta förklaringar gällande de kraftigaste 
avvikande fallen så är inte utfallet i våra mätningar garanterat överförbara på vår 
teori. Det kan vara så att det finns andra bakomliggande faktorer som i sin tur 
påverkat de variabler vi prövat tidigare. Vi avser därför i det här avsnittet ta upp 
sådana faktorer som också kan tillskrivas hög relevans gällande våra 
analysenheter. 
 
 

5.3.1 Geografisk position 
 
Om man ser till ländernas rikedom och sedan studerar en världskarta börjar ett 
relativt tydligt samband ta form. En tumregel för transitionsländerna verkar vara 
att desto längre ifrån den Europeiska Unionen de befinner sig, desto fattigare är 
de. Nedan presenterar vi en tabell där vi rangordnat länderna efter deras 
köpkraftsjusterade BNP per capita och sedan tillskrivit dem en geografisk 
position. De olika geografiska positionerna är EU, Östeuropa, Kaukasus och 
Centralasien. EU innebär de länder som gick med i unionen 1 maj 2004. 
Östeuropa avser resterande länder i Europa utanför unionen. Kaukasus avser de 
tre nationer som ligger vid bergskedjan Regionen Centralasien avser de länder 
som ligger öster om Kaspiska havet och söder om Ryssland. Ryssland är för 
övrigt det enda land som inte erhåller någon geografisk indelning eftersom landet 
sträcker sig över flertalet regioner. Visserligen bor större delen av befolkningen i 
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de europeiska delarna av landet, men mycket av den ekonomiska verksamheten 
med olja och naturgas har sitt ursprung i den asiatiska. Att säga att deras 
ekonomiska situation beror på deras geografiska läge i förhållande till EU blir 
därför tämligen svagt. 
 
Tabell 5.2 
Land BNP-rank Geografisk region 
Slovenien 1 EU 
Tjeckien 2 EU 
Ungern 3 EU 
Slovakien 4 EU 
Estland 5 EU 
Litauen 6 EU 
Lettland 7 EU 
Polen 8 EU 
Kroatien 9 Östeuropa 
Ryssland 10 - 
Bulgarien 11 Östeuropa 
Kazakstan 12 Centralasien 
Rumänien 13 Östeuropa 
Makedonien 14 Östeuropa 
Vitryssland 15 Östeuropa 
Bosnien-Hercegovina 16 Östeuropa 
Ukraina 17 Östeuropa 
Turkmenistan 18 Centralasien 
Albanien 19 Östeuropa 
Armenien 20 Kaukasus 
Azerbajdzjan 21 Kaukasus 
Georgien 22 Kaukasus 
Jugoslavien 23 Östeuropa 
Moldavien 24 Östeuropa 
Uzbekistan 25 Centralasien 
Kirgizistan 26 Centralasien 
Tadzjikistan 27 Centralasien 
Tabell över transitionsländernas BNP-ranking och geografiska position.  

Källa: (CIA 3) 

 

Sambandet är tydligt och grunden till det anser vi ligga i handelspartners, 
influenser och strukturell hjälp. En förutsättning för ekonomisk verksamhet i en 
marknadsekonomi är vinst. Om man vet att de varor man producerar kan säljas är 
man förmodligen mer villig att starta upp och driva en ekonomisk verksamhet. 
Det är således ingen nackdel att vara grannland till kapitalstarka marknader, vilket 
de nya EU-länderna är och i synnerhet var vid transitionsprocessens början. 
Skillnaden gentemot t ex ett centralasiatiskt land är stor. Ett land som Uzbekistan, 
vars grannländer endast består av andra centralasiatiska transitionsländer, har 
betydligt sämre exportmöjligheter än t ex Polen eller Slovenien eftersom de inte 
ligger i närheten av några kapitalstarka marknader. 
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När det kommer till influenser och strukturell hjälp spelar också den 
geografiska positionen roll. European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) menar att det geografiska läget till Västeuropa har varit av stor betydelse 
ifråga om välgenomförda reformer samt upprättandet av fungerande institutioner. 
Länder med EU som grannar har haft möjlighet att gynnas av 
integrationsprocessen genom “demonstration effects” som bland annat uppstår vid 
handel med de västliga grannarna (EBRD, 1999:27). Det får anses vara en 
skillnad på att ha ett fast mål om ett medlemskap i Europeiska Unionen och därtill 
få strukturell hjälp från EBRD och att befinna sig under rysk influens, där 
Ryssland idag kontrollerar både utflödet och i viss mån inflödet av gas och olja till 
de östra transitionsländerna (Energy Information Administration 1, alt. Dagens 
Nyheter 1). Den geografiska positionen är därför ingenting som motsäger den 
institutionella teorin, tvärtom, eftersom de länder som erhållit mest hjälp från 
EBRD i sin strävan att konstruera stabila institutioner gällande marknadsekonomi 
och demokrati också är de som är positionerade närmst EU och som idag är 
medlemmar. Den geografiska positionen kan således ses som en kompletterande 
förklaringsfaktor. 

Om vi applicerar geografin på Slovenien och Moldavien märker vi också här 
en tydlig skillnad. Sloveniens största handelspartners är Tyskland och Italien 
(Nationalencyklopedin 1), medan Moldaviens är Ryssland, Ukraina och 
Rumänien, d v s länder som enligt våra tidigare mätningar har en minst lika 
otillräcklig institutionell struktur som Moldavien (Nationalencyklopedin 2). 
Moldaviens handelspartners kapitalstyrka är även den betydligt svagare än 
Sloveniens handelspartners. Tysklands BNP per capita uppgick år 2004 till 28 700 
US$ (CIA 4), vilket ska jämföras med Rysslands 9 800 US$ (CIA 5).  
 
 

5.3.2 Historisk spårbundenhet  
 
Som vi tidigare beskrev i bakgrundskapitlet har de tre länderna vi fann mest 
avvikande från Norths teori tämligen skilda historier även om de har 
kommunisttiden gemensamt. Ser vi till de tre länder vi valt ut verkar 
resonemanget om den historiska spårbundenheten stämma väl. Slovenien har från 
1200-talet fram till upplösningen av Österrike-Ungern 1918 varit en del av det 
habsburgska furstendömet, som var ett av Europas mest inflytelserika riken under 
förra millenniet. Moldavien blev först inkorporerat i det osmanska riket på 1500-
talet och sedermera en del av Ryssland från och med 1812. Turkmenistan föll 
också det under ryskt styre på 1800-talet (se bakgrund för mer info).  

Ryssland är ett land som genom historien inte värnat individuella rättigheter 
och när större delen av Europa under slutet av 1700-talet inspirerades av 
frihetstanken och röster väcktes för demokrati och frihet höll de auktoritära 
tsarerna Ryssland i ett järngrepp. Faktum är att när England på 1500-talet började 
privatisera markägorna och tilldela fler än adeln möjligheten att äga sin mark 
(Atkins et al, 1998:85-90) dröjde det ända till 1861 innan Ryssland övergav 
träldomen som äganderättssystem (Freeze, 2002:173).  
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Att det geografiska mönstret gällande demokrati och institutionell struktur vi 
sett i våra korrelationsgrafer och i tidigare avsnitt också skulle ha en historisk 
signifikans verkar rimligt. Ryssland och dess tidigare lydstater influerades aldrig 
lika mycket av liberalism och frihet som de västra delarna av Europa gjorde och 
följaktligen är det inte förvånande att Slovenien är mer demokratiserat än t ex 
Ukraina, eftersom de tidigare tillhört olika riken och erhållit olika grader av 
individuella fri- och rättigheter. Det är dock viktigt att poängtera att varken det 
habsburgska riket eller Österrike-Ungern var demokratier, men de politiska 
influenserna på 1700-talet växte sig starkare i de regionerna än i Ryssland och tog 
sig även uttryck i politiska institutioner med inslag av demokrati och frihet 
(Wikipedia 2). 

Ekonomiskt sett gör den historiska spårbundenheten sig gällande igen. 
Medan de centraleuropeiska ekonomierna industrialiserades på 1800-talet (ibid) 
fortsatte Ryssland att vara ett ekonomiskt retarderat land (Freeze, 2002:171) tills 
bolsjevikerna industrialiserade landet under 1920-talet (Husband, 2002:274-280).  

Den historiska och geografiska spårbundenheten verkar vara väl 
sammanlänkade med varandra och sett till Norths institutionella teori verkar det 
även historiskt sett vara de med bäst institutioner som presterat bäst ekonomiskt. 
Historien kan möjligen förklara varför de mer västerländska nationerna har bättre 
institutioner, men lyckas i våra ögon inte undergräva den institutionella teorins 
duglighet till att förklara ekonomisk tillväxt och kan därför inte ses som 
kontrasterande gentemot Norths teori.  

Den historiska spårbundenheten har dock vissa luckor i resonemanget. Några 
av transitionsländerna har varit del av fattiga regioner tidigare i historien, men har 
genom ett effektivt skapande av bra institutioner brutit den historiska trend som 
verkar följa många transitionsländer. Det land som utmärker sig mest är Estland 
som i dagsläget är ett av de mest framgångsrika transitionsländerna (The 
Economist 8448, 2005:32). Faktum är att Estland var en del av Ryssland längre än 
vad t ex Moldavien var. Moldavien blev som vi nämnde tidigare en del av 
Ryssland 1812, medan Estland genom freden i Nystad kom att tillhöra Ryssland 
1721 (Nationalencyklopedin 3, se även Pikayev, 1998:134-136). Enligt den 
historiska spårbundenheten borde då Estland i princip ha svårare för att ombilda 
sina institutioner och värderingar jämfört med Moldavien, något som inte verkar 
stämma överens med verkligheten. 
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6. Sammanfattning 
 
 
 
 
 
Den kvantitativa analysen av uppsatsen visar att Norths institutionella teori 
gällande sambandet mellan ekonomiskt välstånd och institutionell struktur verkar 
stämma i stort. Ett land som har en god institutionell struktur enligt våra 
mätningar erhåller en hög politisk stabilitet och en låg grad av korruption. Detta 
kan ses som förklarande faktorer gällande de krav på låga transaktionskostnader 
och stabilitet som North tar upp. De länder som har lägst transaktionskostnader 
och högst stabilitet i sytemet är också de länder som presterat bäst ekonomiskt 

En annan viktig faktor i Norths teoribygge är äganderätten. 
Korrelationsgrafen visar dock att äganderätten är den variabel med sämst 
korrelation. Grafen ger två fall som avvek mer än andra och det var Slovenien och 
Moldavien. Dessa har samma värde gällande äganderätten, men skillnaderna 
gällande ekonomiskt välstånd är mycket stora varpå ytterligare undersökning av 
nationerna krävs. 

Resterande del av de kvantitativa mätningarna ger oss att det finns ett fåtal 
länder som konsekvent är rikare än vad deras institutionella struktur borde 
”tillåta”. Turkmenistan är det land som genomgående uppvisar sämst institutionell 
struktur i förhållande till sin rikedom. Landet stämmer då inte överens med Norths 
institutionella teori och vi har då tre länder som ska analyseras mer ingående, 
Slovenien, Moldavien och Turkmenistan. 

Jämfört med sina regionala grannar är Turkmenistan tillsammans med 
Kazakstan rikare sett till deras institutionella struktur. En markant skillnad 
länderna emellan är dock att de länder som är fattiga saknar högt efterfrågade 
naturresurser, medan de länder som klarat sig bäst är de som exporterar olja och 
gas. Vi anser oss därför ha funnit svaret på varför Turkmenistan kan vara 
förhållandevis rikare än vad som kunde väntas från dess institutionella struktur. 
Norths teori kan därför behöva modifieras en aning. Givet att man inte har 
naturresurser med exceptionellt hög efterfrågan så stämmer teorin.  

Förhållandet mellan Slovenien och Moldavien är aningen mer komplext. Hur 
kan det komma sig att det rikaste landet av transitionsländerna har samma 
förhållande till äganderätten som ett av de fattigaste? Först och främst måste man 
se till vad indexet mätt. Heritage Foundation satte upp vissa krav på vad som 
skulle mätas. I Sloveniens fall var det inte korruptionen i första hand, utan en 
ineffektivitet i det juridiska systemet som lade grunden till deras värde i 
äganderättsindexet. Dock ger Freedom House Slovenien bra värde i deras 
juridiska index. I Moldaviens fall var det korruptionen som fällde avgörandet 
varför de fick en trea. Information från andra källor ger oss att Moldavien är ett 
korrupt land. För att erhålla värde tre i det äganderättsliga indexet måste 
korruptionen vara i ringa skala. Det innebär att själva utformningen av den 
moldaviska äganderätten i grunden skulle behöva vara riktigt stark och trovärdig, 
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något vi inte erfarit från andra källor. Vi ställer oss därför kritiska till Heritage 
Foundations värde gällande Moldavien inom det ägandeättsliga perspektivet 6. 

Vår egen prövning av äganderätten genom graden av FDI i landet ger oss att 
Slovenien är ett land som utländska investerare hellre investerar i än Moldavien. 
Deras äganderätt och inte minst deras institutionella struktur kan därför tillskrivas 
ett bättre värde än Moldaviens. Sloveniens del av FDI är också lägre än de andra 
nya EU-ländernas och deras äganderätt kan därför, även av oss, tillskrivas ett 
aningen sämre värde. Men varför Moldavien får samma värde som Slovenien 
förblir en gåta. 

Vi frågar slutligen om det kan finnas något annat samband när det kommer 
till Slovenien/Moldavien. Efter lite eftertanke framstår äganderätten som en aning 
snävt definierad och vi utökar begreppet med att involvera 
transaktionskostnaderna mer i analysen. Detta gör vi genom att mäta graden av 
regleringar i ekonomin. Om en ekonomi har mycket regeleringar blir det svårare 
att starta upp ekonomisk verksamhet, varpå incitamenten för att göra detta 
minskar. Om t ex en uppstart av ett företag är sammankopplat med mycket 
byråkrati och förbud kommer andelen nystartade företag att minska. När vi 
studerar regleringsgraden i Slovenien och Moldavien erhåller vi att Moldavien har 
en betydligt mer reglerad ekonomi. En slutsats som kan dras från detta är att 
institutionerna gällande äganderätten spelar mindre roll om det finns andra 
institutioner, såväl formella som informella, som bidrar till att försvåra 
införskaffandet av egendom. Regleringsgraden i ekonomin blev således en viktig 
faktor i vår analys. 

Vi granskar också andra övergripande förklaringar som skulle kunna tänkas 
förklara varför det ekonomiska läget ser ut som det gör inom gruppen 
transitionsländer. Den geografiska positionen lyfts fram av bl a EBRD och 
sambandet mellan det geografiska läget och nationens välstånd är starkt. Länder 
som ligger nära EU har presterat bättre ekonomiskt och politiskt än länder som 
ligger längre bort. De faktorer som vi kan finna för att förklara detta ligger i 
handel och influens. Att ligga nära kapitalstarka marknader är en fördel när det 
kommer till handel. Man kan då snabbare bygga upp en industri eftersom man vet 
att man kan få sålt sina produkter. Likaså har influensen från EU ett tydligt 
geografiskt mönster. EU i allmänhet och EBRD i synnerhet har verkat både som 
mål för de närmast belägna transitionsländerna, men också som en kraftig influens 
gällande marknadsekonomi och demokrati. EBRD har givit de nya EU-länderna 
mer strukturell hjälp än t ex de centralasiatiska. På så vis har de fått hjälp att 
upprätta effektiva institutioner och således är det geografiska argumentet inget 
som står i polemik med Norths teori. 

På kvalitativ nivå stämmer det geografiska mönstret väl. Sloveniens största 
handelspartners är Tyskland och Italien, medan Moldaviens är Ryssland och 
Ukraina. Turkmenistan är i princip helt utelämnade till Rysslands vilja när det 
kommer till exporten av oljan och naturgasen. En nations grannar spelar därför en 

                                                 
6 Vi har kontaktat Mark A. Miles ansvarig utgivare av Index of Economic Freedom 2005 från 
Heritage Foundation för mer utförlig information gällande Moldaviens och Sloveniens värden i 
indexet, men har inte fått något svar. 
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avgörande roll, inte bara när det gäller handel men också i skapandet av 
välfungerande institutioner. 

En annan aspekt som tycks ha stor relevans för ländernas framgång i 
transitionsprocessen är den historiska. De länder som traditionellt sett har varit en 
del av stora och framstående riken förr i tiden tenderar att lättare ta sig upp till den 
nivån igen efter en temporär nedgång. Översiktligt sett verkar det stämma relativt 
väl, men det finns undantag.  

Den historiska aspekten stämmer väl överens på våra valda länder i den 
kvalitativa undersökningen. Turkmenerna har i sin tusenåriga historia levt som ett 
förtryckt folk underordnade flertalet olika riken. Landet har likt Moldavien tillhört 
Ryssland en längre tid och aldrig varit särskilt framstående, i synnerhet eftersom 
Ryssland var en ekonomiskt svag stormakt som inte industrialiserades förrän 
under sovjettiden. Slovenien i sin tur var en del av det habsburgska riket, en 
stormakt som var framstående både ekonomiskt och militärt.  

Den historiska spårbundenheten har dock luckor i sitt resonemang. Det finns 
nationer som under en längre tid var del av det ryska imperiet, men som i 
efterhand lyckats väl med att skapa goda institutioner och högt ekonomiskt 
välstånd. De mest utmärkande exempeln är Estland och Lettland. Estland 
erövrades av Ryssland 1721 genom freden i Nystad. Sedan dess tillhörde det 
Ryssland bortsett ett uppehåll mellan 1918 och 1940 då det var självständigt. Den 
historiska spårbundenheten är därför själv ingen egen förklaringsfaktor, men 
bidrar säkert i skapandet och upprätthållandet av välfungerande institutioner. 
 
 
6.1 Avslutande diskussion 
 
Sammantaget kan man säga att institutioner spelar roll. Vad vi möjligtvis i vår 
studie har visat är att äganderätten inte är en fullt så viktig komponent som North 
hävdar. Att skapa politisk och därmed också institutionell stabilitet och ett styre 
fritt från korruption är viktigare byggstenar. Det ska förvisso kommas ihåg att det 
inte finns något av transitionsländerna som är rikt och samtidigt har en genuint 
dålig äganderättsstruktur.  

Det finns också en känsla av otillräcklighet i studien, eftersom ämnet är 
oerhört stort och innehåller många faktorer. Vi hade gärnat studerat fler länder 
ingående eftersom de inte är så lika som man gärna vill tro bara genom att se till 
geografisk och regional placering. För att begränsa omfattningen var vi tvungna 
att begränsa oss och valde därför enbart att se till de fall som var mest utmärkande 
i studien.  
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