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Abstract 

Arbetet berör kopplingen mellan neopatrimonialism och 

demokratiseringsprocessen i Nigeria. Metoden som används är en 

teoriutvecklande fallstudie. Efter en genomgång av redan befintlig teori inom 

neopatrimonialism identifieras tre indikatorer som kännetecknar ett sådant system. 

Dessa är personlig presidentialism, klientelism och missbruk av statsresurser. 

Indikatorerna appliceras på Nigeria för att sedan undersöka eventuell påverkan på 

demokratiseringsprocessen. Arbetet utmynnar i slutsatsen att neopatrimonialismen 

har haft negativa effekter på Nigerias demokratiseringsprocess. Detta har tagit sig 

uttryck i att nigerianernas politiska rättigheter och medborgliga friheter har 

kränkts. Personlig presidentialism är den indikator som haft störst effekt på 

demokratiseringsprocessen. Detta eftersom dess kraftiga begränsning föranledde 

den demokratiska transitionen 1999. Klientelismen och missbruket av 

statsresurser finns däremot i större utsträckning vilket hindrar den fortsatta 

demokratiseringsprocessen.  
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1 Inledning 

Nigeria har, sedan självständigheten 1960, flera gånger försökt skapa en 

konsoliderad demokrati men har gång på gång misslyckats. Först 1999 lyckades 

landet påbörja en demokratisk process som verkar hållbar. Sedan dess har tre 

demokratiska presidentskiften skett, och även om Nigeria har en bit kvar till en 

fullfjädrad demokrati, så förefaller landet vara på väg åt rätt håll. Det finns flera 

skäl till att Nigeria lyckades med en demokratisk övergång 1999 efter så många 

års försök, och vi vill undersöka vilken roll det neopatrimoniella systemet har 

spelat i demokratiseringsprocessen. För att kunna göra det måste dock begreppet 

neopatrimonialism tydligt definieras och operationaliseras.  

    Redan 1982 uppmärksammar Robin Theobald att neopatrimonialism används 

som ett catch-all koncept och att begreppet därmed riskerar begreppet att förlora 

sin analytiska förmåga (Erdmann & Engel 2007:103f). I och med att det inte finns 

några vedertagna operationella indikatorer för neopatrimonialism används 

begreppet för att beskriva och förklara en rad olika fenomen, till exempel 

regimtyper och svaga stater (Pitcher m.fl. 2009:131; deGrassi 2008:110). Sedan 

begreppet myntades av Shmuel N. Eisenstadt i 1973 har det sedan mitten på 1990 

talet börjat bildas en konsensus kring vad begreppet betyder. Dock är 

diskussionen kring vilka indikatorer som ska ingå fortfarande i full gång.  

Då neopatrimonialism enligt många forskare märks tydligast i Afrika (Bratton 

& van de Walle 1997:61), en kontinent där majoriteten av länderna kämpar med 

sin demokratiseringsprocess, finner vi det intressant att undersöka om det finns ett 

samband mellan dessa fenomen. Vi har valt att titta närmare på Nigeria i denna 

uppsats för att undersöka om landets brokiga demokratiseringsprocess går att 

knyta till förekomsten av neopatrimonialism. Det finns flera anledningar till att vi 

valde Nigeria som vårt empiriska fall. För det första är Nigeria Afrikas folkrikaste 

land med en kraftig ekonomisk tillväxt. I och med detta påverkar landets 

utveckling resten av kontinenten. För det andra pekas Nigeria ut av många 

forskare som ett tydligt exempel på en stat med ett neopatrimoniellt system (se 

Kraxberger 2004:85; Kew 2010; Bratton & van de Walle 1997:67), vilket 

möjliggör en analys av dess påverkan på demokratin. För det tredje finns det ett 

ofta använt uttryck som lyder: as Nigeria goes, so goes Africa, vilket gör Nigeria 

till ett föregångsland för Afrika. Vi är medvetna om att detta talesätt inte är 

vetenskapligt bevisat men det ger ändå en antydan om att många länder följer 

Nigerias spår. Då kopplingen mellan demokrati och neopatrimonialism är relativt 

outforskad menar vi att det är relevant att välja ett regionalt viktigt land som första 

fall.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att undersöka om förekomsten av ett neopatrimoniellt system 

påverkar Nigerias demokratiseringsprocess och i så fall hur. För att kunna uttala 

oss om detta letar vi efter ett samband mellan Nigerias ojämna 

demokratiseringsprocess och närvaron av neopatrimonialism i landet. Vi vill 

också öka vår förståelse kring vilka demokratiska värden neopatrimonialismen 

påverkar. Vår frågeställning är därför Hur påverkar förekomsten av ett 

neopatrimoniellt system Nigerias demokratiseringsprocess? med underfrågan Hur 

kännetecknas en neopatrimoniell stat? 

 

1.2 Avgränsning 

Vi väljer att i denna uppsats inte behandla begrepp som är närbesläktade med 

neopatrimonialismen, till exempel sultanism (se Linz & Stepan 1996:50), 

kleptokrati och shadow state (se Clapham 1996:252). Detta för att vi inte anser att 

uppsatsen vinner på att breddas genom att diskutera närbesläktade begrepp utan 

att fokus på neopatrimonialism istället hade försvagats.  Vi väljer även att 

avgränsa vår studie över Nigerias demokratiseringsprocess till tidsperioden 1993-

2011. Under denna period har landet genomgått en övergång från militärt styre till 

en demokrati. Demokratiseringsprocessen har varit ojämn under den valda 

tidsperioden och av denna anledning har vi valt just det tidsspannet. Dessutom har 

presidentvalet som genomfördes i april 2011 återigen uppmärksammat Nigerias 

väg mot en konsoliderad demokrati. Vi tycker därför att det är relevant att 

undersöka landets situation fram till idag. 

    Slutligen vill vi förtydliga att vi inte kommer att skriva om 

demokratiseringsprocesser i allmänhet utan vi fokuserar på neopatrimoniella 

system då detta är uppsatsens mittpunkt. Vi har valt att inte ha en längre 

diskussion kring demokratibegreppet eftersom vi anser att den definitionen vi 

använder oss av är vedertagen. Dessutom menar vi att en längre diskussion inte 

nödvändigtvis kommer höja kvalitén på vare sig analysen eller slutsatserna. 

 

1.3 Metod 

Vi utför en fallstudie av Nigeria som utgår ifrån de indikatorer vi identifierar som 

karakteristiska för ett neopatrimoniellt system. En fallstudie är ett metodologiskt 

upplägg som innebär att ett arbete bara tittar på ett fall, i vårt arbete är det Nigeria. 

Esaiasson m.fl. (2010:121) menar däremot att det är sällsynt med rena fallstudier 
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då många forskare i själva verket tittar på flera tillfällen i sitt fall. Vi undersöker 

till exempel Nigeria innan och efter demokratiseringen 1999. Enligt Esaiasson 

m.fl. (ibid.) har vi då två analysenheter, eller fall, och gör därmed en jämförande 

studie. På sätt och vis har de rätt i detta påstående men som de själva erkänner är 

det få forskare som använder den definitionen av fallstudie. Eftersom så är fallet 

anser vi att det är tydligast att beskriva vår metod som en fallstudie, för att 

undvika missförstånd. Anledningen till varför vi har valt att göra en fallstudie är 

att det ger oss möjlighet att fördjupa oss i vårt fall och därmed kunna göra en 

noggrann och genomarbetad analys. Eftersom uppsatsens teoretiska del dessutom 

är rätt omfattande menar vi att två eller fler fall hade inneburit att analysen 

behövts kortas ner, vilket hade försvårat för en djupgående analys.      

Vi hoppas på att kunna utveckla grunden till en teori om hur neopatrimoniella 

system påverkar demokratiseringsprocesser. För att uppnå detta är det enligt 

Esaiasson m.fl. (2010:124) bättre att välja ett litet antal fall och samla ihop 

mycket information om dessa än att välja många fall och samla ihop lite 

information om varje.  Vi inser däremot att med endast ett fall blir det svårt att dra 

generella slutsatser, så detta arbete ska endast ses som början till en teori som 

sedan behöver prövas på andra länder med liknande problematik. Då syftet är att 

utveckla en teori och inte att pröva en, kritiserar och problematiserar vi inte själva 

begreppet neopatrimonialism. Vi undersöker inte om neopatrimonialism existerar 

i Nigeria eller om begreppet hör hemma under en annan definition.  

Det finns en viss metodologisk problematik kring begreppet. DeGrassi 

(2008:111) belyser svårigheten med att veta i vilken grad ett neopatrimoniellt 

system måste förekomma för att ett land ska betecknas som neopatrimoniellt. 

Inget land är helt fritt från korruption, från missbruk av dess statsresurser eller 

från missbruk av presidentmakten (eller motsvarande). Dock bedöms inte alla 

världens länder vara neopatrimoniella (se definition av begreppet i avsnitt 2.1). 

Det är svårt att dra en exakt gräns för när ett land ska betecknas som 

neopatrimoniellt men vi menar att landet måste uppvisa en betydande grad av 

samtliga indikatorer. Det neopatrimoniella systemets logik måste styra landets 

byråkrati. 

1.4 Material 

Vårt material består uteslutande av sekundärkällor i form av bland annat böcker, 

vetenskapliga artiklar och rapporter. Vi har läst en stor del av de originaltexter 

som andra forskare nämner, exempelvis Weber och Eisenstadt, och vi anser att 

detta har bidragit till en mer nyanserad bild då vi inte enbart förlitat oss på andras 

tolkningar av deras texter. 

   Inom metodologin talar man om validitet och reliabilitet som tillsammans ger ett 

arbete dess resultatsvaliditet (Esaiasson m.fl. 2010:70). Med hög validitet menas 

överensstämmelsen mellan teoretisk definition och operationella indikatorer, med 

andra ord att indikatorerna mäter det som avses att mätas (Esaiasson m.fl. 

2010:63, 70). Eftersom vi operationaliserar våra teoretiska begrepp efter egna 
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valda indikatorer så har vi försökt undvika systematiska fel genom att stärka vår 

så kallade resonemangsvaliditet (Esaiasson m.fl. 2010:66ff). 

Resonemangsvaliditeten stärks genom att uppsatsförfattarna använder sig av 

andra, etablerade, forskares tidigare operationalisering och sedan tar del av den 

debatt och kritik som denna operationalisering mött (ibid.). Detta gör vi genom att 

till stor del använda Bratton och van de Walles operationella indikatorer och ta 

hänsyn till kritiken mot dessa, bland annat från Erdmann och Engel.  

   Med hög reliabilitet menas frånvaron av slumpmässiga eller osystematiska fel. 

Dessa fel förekommer ofta vid insamlingen och bearbetningen av data (Esaiasson 

m.fl. 2010:70). Eftersom vårt arbete omfattar en större mängd litteratur och en 

bearbetning av denna kan vi inte till fullo garantera frånvaron av osystematiska 

fel. Vi har däremot en bred mängd litteratur från många olika källor vilket vi 

menar minskar risken för genomgående slumpmässiga fel. 
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2 Teori 

I arbetets teoretiska kapitel kommer vi att redogöra för den definition av 

neopatrimonialism och demokrati som vi kommer använda oss utav. Vi kommer 

även att operationalisera begreppet neopatrimonialism utifrån de indikatorer som 

tidigare forskare använt sig av. 

2.1 Neopatrimonialism 

Vi kommer i detta stycke att redogöra för diskursen kring begreppet 

neopatrimonialism för att sedan landa i en definition som vi anser vara lämplig 

och har stöd bland forskare i ämnet. Efter det följer en genomgång av vad dessa 

forskare valt som indikatorer på ett neopatrimoniellt system för att slutligen 

utmynna i praktiskt användbara operationella indikatorer och vad vi kommer 

undersöka dessa i fallet Nigeria. 

2.1.1 Definition 

Begreppet patrimonialism har sitt ursprung i Max Webers definition från 1922 

(Nationalencyklopedin). I sitt stora verk Ekonomi och samhälle beskriver Weber 

tre olika typer av auktoritetsstyren genom vilka den politiska ledaren får 

legitimitet. Dessa styren definierar Weber som legal, traditionell och karismatisk 

auktoritet. Patrimonialism är en typ av traditionell auktoritet där ingen åtskillnad 

görs mellan privata och offentliga medel och ledaren styr samhället som om det 

vore en förlängning av hans eget hushåll (Erdmann & Engel 2007:97; Weber 

1983:146, 157). I patrimoniella samhällen får ledaren ofta legitimitet genom 

ritualer eller symboliska värden (Pitcher m.fl. 2009:127) och därför behöver han 

inte tvinga till sig makten eftersom medborgarna anser att han har legitim rätt till 

den. 

    Med utgångspunkt i Webers patrimoniella begrepp var Shmuel N. Eisenstadt 

först med att mynta begreppet neopatrimonialism i sin bok Traditional 

Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism från 1973. Eisenstadt (1973:10ff) 

menar att neopatrimonialism är en modern form av patrimonialism och redovisar 

för tre punkter som karakteriserar den (Eisenstadt 1973:14ff). Dessa är en relation 

mellan landets moderna centrum och traditionella landsbygd, en problematik 

kring gränsdragningar och en tendens till ett mer auktoritärt styre. Erdmann och 

Engel (2007:100) kritiserar denna definition eftersom de anser den vara för 

abstrakt och för att Eisenstadt inte lyckats påvisa hur de tre fenomenen hänger 
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ihop. Eisenstadts formuleringar är dessutom vaga och kännetecknen för en 

neopatrimoniell stat är otydliga, vilket försvårar operationaliseringen. Vi 

instämmer i denna kritik av begreppsformuleringen och anser att dagens 

vedertagna definition har väldigt lite gemensamt med Eisenstadts 

ursprungsdefinition. 

    Det som idag definieras som neopatrimonialism av många forskare är en 

blandning av Webers patrimoniella och legalbyråkratiska system (Erdmann & 

Engel 2007:104). Den legalbyråkratiska staten är Webers konstruerade idealtyp 

där den offentliga makten är helt åtskild från den personliga (Weber 1983:147ff). 

Den politiska ledaren är inte överlägsen konstitutionen och medborgarna kan 

förlita sig på att det är lagen som gör ledaren legitim och inte tvärtom. Den ledare 

som bryter mot lagen får därför stå till svars för sina handlingar (Pitcher m.fl. 

2009:130). Detta gäller inte bara politiker utan även den byråkratiska delen av 

staten där bland annat tjänstemän ska utses efter kompetens och utgå ifrån 

bestämda regler när de hanterar medborgarnas enskilda fall. Det är lagen, och den 

rättvisa behandling som den medför, som gör systemet legitimt (Weber 1983:146, 

149). 

    Skillnaden mellan patrimonialism och neopatrimonialism ligger därmed i 

huruvida ett byråkratiskt system existerar eller inte. I ett patrimoniellt system 

finns ingen skiljelinje mellan den privata och den publika maktutövningen då det 

inte finns ett byråkratiskt system. Ledaren styr som sagt landet som om det vore 

hans egna hushåll. Ett neopatrimoniellt system erkänner ett byråkratiskt system 

där det finns en formell skiljelinje mellan det privata och det publika, men ingen 

egentlig distinktion existerar i praktiken. Det politiska systemet baseras på 

personliga relationer som döljer sig bakom en fasad av en rationell byråkrati 

(Taylor & Williams 2008:137). Erdmann och Engel (2007:104) håller med den 

generella definitionen men menar att många forskare har fokuserat för lite på den 

byråkratiska aspekten. För att patrimoniella värderingar ska kunna genomsyra ett 

byråkratiskt system krävs det nämligen att det finns ett sådant system från början. 

Därför menar de att vid undersökningar gällande neopatrimonialism måste både 

de legalbyråkratiska och patrimoniella aspekterna i staten tas i beräkning (ibid.). 

Ett neopatrimoniellt system kännetecknas också av osäkerhet kring hur staten 

och dess institutioner beter sig. Med osäkerhet menar vi att det inte går att förutse 

hur bland annat tjänstemän kommer att bete sig eftersom de inte är konsekventa i 

sitt handlande då de kan vara korrumperade. Att motverka osäkerheten ligger i 

medborgarnas egna händer, och detta görs ofta genom korruption exempelvis vid 

köp av informella tjänster (Erdmann & Engel 2009:104f, 108). På detta sätt 

återskapar systemet sig själv: den osäkra behandlingen leder till att befolkningen 

mutar sig till service vilket i sin tur skapar mer osäkerhet och fler mutor. Därmed 

hamnar staten ofta i en ond cirkel där korruptionen ökar och förvaltningsärenden 

behandlas godtyckligt (Persson & Sjöstedt 2010:84). 

Pitcher m.fl. menar att användningen av begreppet neopatrimonialism blir 

problematiskt i och med att de flesta tolkningar grundar sig i en allvarlig 

misstolkning av Weber. Författarna menar att Weber beskrev ett system genom 

vilket ledare skaffar sig legitimitet och inte en regimtyp eller en svag stat såsom 

många antar. Vidare kritiserar de tidigare tolkningar för att läsa in evolutionism i 
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Webers definition. Weber intresserade sig för övergångar där en typ av legitimitet 

ger plats åt en annan, exempelvis patrimonialism. Vad han inte gjorde var att 

antyda att ett sådant samhälle är underutvecklat och därmed mindre legitimt 

(2009:125f, 127). 

2.1.2 Operationalisering 

Innebörden av neopatrimonialism har förändrats från det att Eisenstadt myntade 

begreppet 1973 men från mitten av 1990-talet har de flesta artiklar som skrivits i 

ämnet hänvisat till Michael Bratton och Nicholas van de Walles definition. 

Författarna menar att ett neopatrimoniellt system finns i stater vars byråkratiska 

system genomsyras av patrimoniell logik (1997:62). Därmed är dock inte den 

begreppsmässiga diskussionen kring neopatrimonialism färdig. Att ha en färdig 

definition av ett begrepp tar bara forskaren halvvägs. För att kunna använda 

begreppet i undersökningar och vetenskapliga arbeten krävs även att det 

operationaliseras, det vill säga att begreppet tilldelas indikatorer som i någon mån 

kan mätas (Esaiasson m.fl. 2007:59). Att välja goda indikatorer är centralt för att 

uppnå hög validitet, det vill säga att man mäter det som man avser att mäta 

(Esaiasson m.fl. 2007:64f). Detta är en svår process då valet av indikatorer alltid 

kan diskuteras och åsikterna kring vilka indikatorer som ska ingå skiljer sig åt. Vi 

kommer i detta avsnitt att redogöra för vilka olika indikatorer forskare valt för att 

operationalisera neopatrimonialism. Denna diskussion kommer utmynna i tre 

indikatorer som vi anser kännetecknar ett neopatrimoniellt system och hur vi 

konkret kommer att använda dem. 

    Van de Walle (1994:132) menar att neopatrimoniella stater i västvärlden och i 

Afrika skiljer sig från varandra och han identifierar därför flera kännetecken för 

neopatrimonialism som han menar är specifika för afrikanska stater. Den första 

indikatorn är att det finns ett klientsystem. Ett klientsystem skapar en elit som, 

utan brett politiskt stöd, cementerar sig vid makten och som får kontroll över 

statens tillgångar. Den andra indikatorn är korruption. van de Walle menar att 

korruptionen är mycket utbredd och att det är svårt att hålla politiker och 

tjänsteman ansvariga för sina handlingar. Ledarna i neopatrimoniella stater väljer 

ofta att skapa en stor offentlig sektor och industri eftersom detta ger dem maximal 

avkastning, både ekonomiskt och maktmässigt. Den tredje indikatorn är att statens 

resurser används till att köpa politisk lojalitet, så kallad klientelism. Detta skiljer 

sig från den första indikatorn, ett klientsystem, genom att politiker köper lojalitet 

av enskilda medborgare och av större grupper, exempelvis etniska och regionala. I 

utbyte mot att ledarna i staten köper politiskt stöd får den enskilda medborgaren 

vård, tillstånd och fördelaktiga utslag. Den större gruppen får resurser som gynnar 

flera, till exempel vägar, sjukhus och skolor. Därmed formas ett system av 

patroner och klienter, där varje individ i kedjan fått sin makt i utbyte mot lojalitet. 

Eftersom ledaren inte kan kontrollera alla sina tjänstemän tvingas han förlita sig 

på mellanhänder. Dessa bevarar ordningen och i utbyte stoppar de en del av 

vinsten i egen ficka, så kallad rent-seeking (van de Walle 1994:135). 
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    Senare utvecklar van de Walle tillsammans med Bratton (1997:63) ytterligare 

indikatorer och författarna identifierar tre informella institutioner som är 

gemensamma för neopatrimoniella system. Till skillnad från van de Walles 

ursprungliga indikatorer är dessa mer övergripande och en koncentrerad 

sammanställning av de tidigare. Den första kallar de för presidentialism. Det 

innebär en maktkoncentration kring ledaren och att makten knyts till personen och 

inte ämbetet. Ofta uppmuntras en personkult och ledaren lyfts upp som en 

landsfader (Bratton & van de Walle 1997:63ff). Den andra institutionen de 

identifierar är klientelism. Detta är en institution där makt, offentlig service eller 

jobb byts mot politisk lojalitet (Bratton & van de Walle 1997:65f). Klientelismen 

initieras av ledaren och sprids sedan neråt i ett hierarkiskt nätverk, ända ner till 

den enskilda medborgaren. Den tredje indikatorn är missbruket av statens resurser 

för att skapa politisk lojalitet. Systemet, som är nära kopplat till klientelismen, 

innebär att ledaren inte skiljer på privata och offentliga finanser (Bratton & van de 

Walle 1997:66f). Eftersom Bratton och van de Walles definition av 

neopatrimonialism har fått stor slagkraft i forskningen har även deras indikatorer 

accepterats av många forskare (se deGrassi 2008:107; Taylor & Williams 

2008:139; Kew 2010:504). 

    Bratton och van de Walles indikator presidentialism kritiseras för att den inte 

bara kännetecknar ett neopatrimoniellt system utan även ett patrimoniell. För att 

indikatorn enbart ska karakterisera ett neopatrimoniellt system krävs det att 

definitionen innefattar det byråkratiska ramverket som presidenter bryter mot, och 

i vilken mån den institutionella designen, det vill säga konstitutionen, möjliggör 

för en stark ledare (Erdmann & Engel 2007:110). Vi menar att begreppet 

presidentialism är förvirrande då det även syftar till en sorts konstitutionell design 

innehållande en president, alltså enbart en typ av statsskick. Detta statsskick 

innebär inte automatiskt att ett land är neopatrimoniellt och därför finner vi det 

missvisande. Vi har därför valt att modifiera begreppet till personlig 

presidentialism för att särskilja det från statsskicket. Detta är alltså vår första 

indikator på ett neopatrimoniellt system. För att undersöka hur den personliga 

presidentialismen i Nigeria ter sig kommer vi undersöka hur presidentens makt 

(och missbruk av denna) ser ut och om det finns en personkult kring ledaren. Vi 

kommer även att undersöka hur det konstitutionella systemet ser ut: hur mycket 

makt tillskrivs presidenten av konstitutionen och hur begränsad är den? 

    Christopher Clapham ser, liksom Bratton och van de Walle, korruption och 

patron-klient relationer som delar av ett neopatrimoniellt system (Erdmann & 

Engel 2007:102, Clapham 1985:49f). Han menar, i likhet med andra forskare, att 

korruption uppstår då systemet i sig är uppbyggt på byråkratiska principer. Han 

identifierar ojämlikhet mellan medborgarna som grunden till korruption -˗ dels att 

statens institutioner skapar maktojämlikheter, dels att det finns ojämlikheter 

mellan en välbärgad minoritet och den resurssvaga majoriteten (1985:51ff). 

Patron-klient relationen bygger på ett utbyte av säkerhet och lojalitet. Säkerheten 

som klienten garanteras kan vara allt ifrån ett fysiskt skydd till ett visst arbete. 

Clapham (1982:165f; 1985:55) menar att denna typ av relation ofta förekommer i 

samhällen där det finns en tydlig linje mellan överlägsna och underlägsna, alltså 

utbredda klassamhällen. 
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    Clapham (1985:57) menar även att ett klientelistiskt system ofta uppstått innan 

stater har blivit självständiga och sedan har systemet överlevt långt efter att 

kolonialmakten försvunnit. I praktiken skapas ett klientelistiskt nätverk genom att 

en politisk ledare på nationell nivå behöver en allierad på lokal nivå. Den politiska 

ledaren erbjuder den lokala ledaren en plats i det egna partiet och den lokala 

ledaren väljs sedan in på grund av sina egna kontakter. På så sätt har den lokala 

ledaren bidragit till att stärka partiets roll. För att visa sin tacksamhet bistår partiet 

med stöd till den lokala ledaren, till exempel i form av en ny väg eller finansiella 

medel.     

    Problematiken kring indikatorn klientelism är att det är svårt att hitta empiriskt 

material kring fenomenet (Erdmann & Engel 2007:108). En annan kritik som förts 

fram av Erdmann och Engel (2007:111) är att indikatorn egentligen definierar 

patrimonialism då den inte tar hänsyn till den legalbyråkratiska aspekten av ett 

neopatrimoniellt system. Vi instämmer i kritiken men menar ändå att indikatorn är 

användbar för att identifiera ett neopatrimoniellt system om begreppet definieras 

utförligt och operationaliseringen har hög validitet. Därför har vi valt att 

klientelism som vår andra indikator. När vi använder klientelism menar vi det 

hierarkiska system där offentlig service eller anställning fås i utbyte mot politisk 

lojalitet. Detta sker på presidentnivå ner till den enskilda medborgaren i en kedja 

av patron-klient förhållanden. 

    För att kunna undersöka förekomsten av klientelism i Nigeria kommer vi titta 

på graden av ekonomisk och institutionell ojämlikhet i landet då detta som sagt 

ofta är en grogrund för systemet. Vi kommer även att undersöka hur olika 

tjänstemän blir tillsatta, och om detta sker enligt det regelverk som finns. 

Dessutom kommer vi titta på i vilken utsträckning det finns en elit som 

cementerat sig vid makten genom ett klientelistiskt nätverk. Slutligen vill vi 

undersöka om det finns en fungerande process för ansvarsutkrävande. Genom att 

inte bara undersöka graden av korruption utan även se till de institutioner som 

finns menar vi att vi kommer kunna uttala oss om neopatrimonialismen i landet 

och inte bara patrimonialismen, och undvika begreppsförväxlingen som Erdmann 

och Engel varnar för (2007:111). 

    Pitcher m.fl. (2009:132) identifierar fyra indikatorer som kännetecknar ett 

neopatrimoniellt (och patrimoniellt) system. Dessa är: 1) att det finns ett 

legalbyråkratiskt system som är till fördel för det högt personliga presidentstyret, 

2) att det finns ett beroende av patron-klient relationer, 3) att statsresurser används 

för att belöna de som stöttar presidenten för deras lojalitet och 4) att statliga medel 

delas ut till presidenten och hans anhängare och används i privata syften. Trots att 

författarna hävdar att de gör en mer trogen tolkning av Weber anser vi att de 

landar i samma indikatorer som många andra. Till skillnaden från andra forskare, 

bland annat Clapham samt Bratton och van de Walle, bryter författarna ner 

indikatorn missbruk av statens resurser i två delar. 

    Persson och Sjöstedt (2010:78) fokuserar på korruption som det utmärkande 

draget i neopatrimoniella system. Denna korruption har de sedan valt att dela upp 

i tre olika sorter: klientelism -˗ service mot lojalitet, mutor -˗ service mot pengar 

och nepotism -˗ service eller jobb genom släktskap eller kontakter. Vi håller med 

Persson och Sjöstedt i deras sammanfattning av korruption som användandet av 
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offentliga medel för privata ändamål (2010:78) och menar att detta sammanfattar 

mycket av kärnan i neopatrimonialismen. För att korruption ska uppstå krävs det 

dels att det finns ett system att korrumpera och dels att det finns människor som i 

det systemet blandar ihop privata och offentliga medel. Dock är vi tveksamma till 

om nepotism borde vara en egen kategori eller räknas in som en form av 

klientelism. 

    Missbruk av statsresurser brukar också nämnas som en indikator men kritiseras 

för att detta går att återfinna i alla politiska system (Erdmann & Engel 2007:110). 

Det som egentligen menas med indikatorn är att politiska uppdrag missbrukas då 

statens resurser används i privata syften och för att garantera politiskt stöd (ibid.). 

Vi anser att det krävs en tydlig definition för att förstå vad det är som gör 

fenomenet karakteristiskt för neopatrimoniella stater när det går att återfinna i alla 

politiska system. Vi menar att missbruket av statsresurser i neopatrimoniella stater 

skiljer sig från andra på grund av att det sker systematiskt och dessutom är 

normen. Vår tredje indikator för ett neopatrimoniellt system är därför missbruk av 

statsresurser. För att undersöka detta rent konkret i Nigeria kommer vi titta på hur 

den offentliga sektorn är utformad och dess storlek eftersom mycket av 

missbruket sker härifrån. Vi vill även undersöka vem som kontrollerar den och 

efter vilka prioriteringar landets stora oljeinkomster fördelas. 

    Sammanfattningsvis är våra tre indikatorer för ett neopatrimoniellt system 

personlig presidentialism, klientelism och ekonomiskt missbruk av statens 

resurser. 

2.2 Demokrati 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för den demokratidefinition som används i 

uppsatsen och är baserad på Freedom House-kriterier för en fri stat. Då 

tyngdpunkten i detta arbete ligger på neopatrimonialismen har vi valt att inte ha 

en längre diskussion kring olika definitioner av demokrati utan följt kriterierna 

från ett allmänt accepterat index. 

    Det finns två anledningar till att vi valt att använda oss av Freedom House 

kriterier för demokrati. För det första är de internationellt erkända i forskarkretsar 

vad gäller gradering av demokratier, för det andra ger kriterierna en bred 

definition av demokrati som vi menar fångar upp de områden som berörs av 

neopatrimonialismen. Hade vi valt en snäv demokratidefinition hade det 

förmodligen lett till slutsatsen att Nigerias demokratiseringsprocess inte påverkas 

av det neopatrimoniella systemet. Med en bredare definition menar vi att det går 

att fånga upp även de indirekta sätt på vilka neopatrimonialismen påverkar 

demokratin. 

    Freedom House använder sig av två dimensioner när de mäter graden av frihet, 

och i förlängningen demokrati, i olika länder. Dels tittar de på politiska 

rättigheter, dels på medborgerliga friheter. Med politiska rättigheter menar de 

möjligheten att delta fritt i den politiska processen, det vill säga att ha rätt att rösta 

på olika alternativ i legitima val, att kunna ställa upp i val till offentliga poster, att 



 

 11 

gå med i politiska organisationer och att kunna välja representanter som kan hållas 

ansvariga för sina handlingar. I begreppet medborgerliga friheter ingår 

religionsfrihet, yttrandefrihet, organisationsfrihet och en rättsstat samt personlig 

autonomi från staten (Freedom House). 

    Freedom House definition har inte varit okontroversiell. Kritik har riktats mot 

att definitionens indikatorer mäter en bredare form av demokrati såsom politisk 

liberalism, social rättvisa och säkerhet (Bernhagen 2009:30). Vi menar dock att 

den breda definitionen fångar upp de effekter av neopatrimonialismen som 

indirekt påverkar demokratin. Därför är denna definition mer relevant för detta 

arbete. Att Freedom House-definitionen dessutom är välkänd och vedertagen 

(Bernhagen 2009:29) menar vi ökar dess relevans. 
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3 Empiri 

Vi kommer i detta kapitel att presentera en kort bakgrund om Nigeria som är 

relevant för att få en helhetsbild av landet. Därefter kommer vi att beskriva i 

vilken mån de neopatrimoniella indikatorer vi valt förekommer i Nigeria. 

 

3.1 Bakgrund 

Nigeria blev självständigt från Storbritannien år 1960 och landet förblev 

demokratiskt i sex år innan den första av en serie militärdiktaturer tog makten. År 

1975 gjordes ett nytt försök att demokratisera landet och denna gång varade det i 

nästan tio år innan militären återtog makten. Nästa genombrott för demokratin, 

även om det bara blev kort, kom 1993 då det hölls ett presidentval i landet. Den 

troliga vinnaren blev Moshood Abiola, som dock aldrig fick chansen att bli 

officiellt erkänd då militärregimen förklarade valet ogiltigt innan alla röster blivit 

färdigräknade. De utländska valobservatörerna såg däremot inga oegentligheter i 

valet och bedömde det som rättvist (Landguiden c). Trots det bestämde regimen 

att det skulle hållas ett nytt val och i väntan på det skulle landet styras av en 

övergångsregering. Denna blev dock avsatt i en oblodig kupp av generalen Sani 

Abacha som därmed tog över makten och presidentposten (Osaghae 1998:274).  

    Nigerias ekonomi hade varit svag sedan oljekrisen på 1970-talet och den 

fortsatte att försämras under Abachas regim (Osaghae 1998:281). Den 

ekonomiska situationen i kombination med en utlovad demokratisk transition som 

aldrig kom till stånd resulterade i flera misslyckade kuppförsök och väpnat 

motstånd från oppositionen (Kraxberger 2004:83). Militärregimen lyckades 

stoppa dem och behöll makten utan större besvär. Detta kom dock att ändras år 

1995 när nio oppositionella ledare, de så kallade Ogoni Nine som kämpade för 

folkgruppen ogoniernas politiska rättigheter, dömdes och avrättades för morden 

på sina politiska motståndare. Rättegången fördömdes av experter på mänskliga 

rättigheter och protesterna inom och utanför landets gränser blev massiva 

(Osaghae 1998:304). Behandlingen av Ogoni Nine tillsammans med 

ogiltigförklarandet av valet 1993 gjorde att Abacha blev impopulär i det 

internationella samfundet och Nigeria uteslöts från det brittiska samväldet 

(Landguiden c). Abacha satt kvar som president fram till hans plötsliga död 1998. 

Hans efterföljare, general Abubakar, transformerade snabbt landet till en civil 

demokrati vars första val hölls året därpå (Kew 2010:507). Sedan dess har landet 

förblivit huvudsakligen demokratiskt, även om det av Freedom House bara rankas 
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som delvis fritt. På en skala från 1-7 där 7 är ofritt och 1 är helt fritt har Nigeria 

befunnit sig kring 4-5 de senaste 10 åren (Freedom House 2010). 

    Nigeria är Afrikas folkrikaste stat med cirka 150-160 miljoner invånare (World 

Factbook a; Landguiden g). Befolkningsökningen har varit snabb de senaste åren 

och befolkningen är ung med en förväntad livslängd på strax under 50 år. Landet 

har många olika etniska grupper och klaner vilket lett till en del konflikter, 

speciellt efter demokratins återinförande 1999 (Landguiden a). 

    En stor andel av Nigerias befolkning är mycket fattiga (World Factbook a) trots 

landets omfattande naturresurser. Landet räknas som världens åttonde största 

oljeproducent (Landguiden d) men mycket lite av oljeinkomsterna har tilldelats 

folket utan oljesektorn har istället blivit en marknad för korruption. Enligt 

Transparency Internationals index är Nigeria ett av världens mest korrumperade 

länder. Korruptionen ter sig i allt från försvunna oljeintäkter till betalning mot 

service på en lokal nivå (Landguiden b). 

    Nigerias ekonomi är gravt beroende av olja då 70-80 % av statens inkomster på 

2000-talet kommer från oljesektorn. Sedan oljeutvinningen startade på 1970-talet 

har landets ekonomi varit avhängig utav den vilket har medfört att svängningar i 

världsmarknadspriset på olja även har påverkat Nigerias ekonomi (ibid.). Oljan 

utvinns av det statligt ägda företaget Nigerian National Petroleum Corporation 

(NNPC) i samarbete med stora utländska oljebolag, främst Shell (Landguiden d). 

NPCC drar inte in större inkomster till staten, vilket främst beror på en ineffektiv 

organisation och utbredd korruption inom oljesektorn. Trots löften från den förra 

presidenten, Umaru Yar Ádua, att stöpa om bolaget och göra det mer lönsamt 

finns det fortfarande kvar i sin gamla form (ibid.) Trots att oljan är en så stor del 

av landets ekonomi lever de flest nigerianer än idag på småskaligt jordbruk 

(Landguiden b). 

   En stor konfliktorsak genom Nigerias moderna historia har varit 

meningsskiljaktigheterna mellan landets kristna och muslimska befolkning. Den 

muslimska befolkningen bor huvudsakligen i norr och domineras av hausa och 

fulanistammen. De flesta är sunniter och islam har funnits i landet sedan 1000-

talet, då religionen följde med handelsresande till området. I syd dominerar 

kristendomen, införd av europeiska missionärer. På senare år har införandet av 

sharialagar i vissa delstater skapat oro och konflikter då kristna varit rädda för att 

bli straffade, trots att lagarna bara skulle gälla muslimer. I en officiellt sekulär stat 

som Nigeria uppskattade inte alla att en parallell, religiös lagsamling antogs 

(Landguiden f). 

    Nigeria är en federal republik där presidenten är stat- och regeringschef samt 

överbefälhavare. Systemet är byggt efter en amerikansk modell där makten är 

delad mellan senaten, representanthuset och presidenten (Wehner 2002:216). 

Presidenten väljs på fyra år och har möjlighet att väljas om en gång (Landguiden 

e). Nigeria är uppdelat i 36 delstater men dessa har lite makt eftersom landet är 

centraliserat, bland annat lyder alla säkerhetsstyrkor, exempelvis polisväsendet, 

under regeringen (Landguiden e; Rotberg 2004:3f). 

    I landets konstitution framgår det att de politiska partierna ryms i ett flerparti-

system. Systemet är i praktiken inte speciellt starkt då politiska partier förbjöds av 

militärdiktaturen under flera år. Som en följd profilerar sig många partier kring 
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etnicitet eller regional samhörighet (Landguiden e) och inte utifrån politisk 

tillhörighet. Att politisera etnicitet blir ofta farligt då det redan finns ojämlikheter 

mellan grupperna i form av vilka som är resursstarka och inte. Då en etnisk grupp 

känner att de inte har rätt till vad som är deras uppfattar de detta som att de blir 

överkörda och diskriminerade av den överlägsna gruppen (Ikpe 2009:680). 

Nigeria rymmer över 370 olika etniska grupper (Adedeji 1997:33) och är därför 

etniskt splittrat, men även ekonomiska och religiösa splittringar gör det svårt att 

skapa en Nigeriansk nation och en vi-känsla hos befolkningen (Landguiden e; 

Rotberg 2004:3f). 

3.2 Neopatrimoniella indikatorer  

I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur förekomsten av de olika 

neopatrimoniella indikatorerna -˗ personlig presidentialism, klientelism och 

missbruk av statsresurser -˗ har sett ut i Nigeria sedan 1993.    

3.2.1 Personlig presidentialism 

Som tidigare diskuterats, innebär personlig presidentialism ett ledarskap där 

makten knyts mer till personen än till presidentämbetet. Presidenten styr landet 

efter egen vilja och har stor beslutanderätt. I detta avsnitt kommer vi redogöra för 

i vilken mån Nigerias presidenter sedan 1993 använt sig av detta informella 

styrelseskick. 

    Sani Abacha, den militära ledare som styrde landet från 1993 till sin död 1998, 

lyckades under sin tid vid makten förskingra någonstans mellan 2-5 miljarder US 

dollar av statens medel. Detta placerar honom på en fjärdeplats bland världens 

mest korrupta ledare, enligt Transparency International (2004:13). Denna stora 

summa förskingrade pengar är ett tydligt tecken på hur mycket makt han hade 

utan att någon kontrollinstans kunde stoppa honom. Den officiella anledningen till 

att Abacha tog över makten 1993 var för att leda landet genom den demokratiska 

transitionen och rädda det från ekonomisk kollaps. Något som 

övergångsregeringen inte var kapabel att göra enligt militären. När den 

demokratiska processen var färdig och en ny president blivit vald var tanken att 

Abacha skulle lämna ifrån sig makten (Osaghae 1998:273f). Trots detta började 

Abacha sitt styre, som kom att vara fram till hans död 1998, med att ta makten 

från de demokratiska institutioner som fanns och införa ett fullständigt 

militärstyre (Landguiden c; Osaghae 1998:274ff). Först efter mycket kritik, både 

nationell och internationell, började Abacha arbeta fram demokratiska reformer. 

En tidsplan för den demokratiska transitionen presenterades men fick mycket 

kritik för att vara både långsam och svag och i slutändan följdes inte planen 

(Osaghae 1998:292).  

    Under tiden som den långsamma processen mot demokrati fortgick satsade 

Abacha på att stärka sin maktposition. Nigeria gick från den påbörjade 
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marknadsekonomiska reformen tillbaka till att ha en statskontrollerad ekonomi 

(Osaghae 1998:282). Detta drag gav Abacha större kontroll över oljan och 

framförallt intäkterna därifrån, ett typiskt neopatrimoniellt handlingssätt. Han 

gjorde även sitt bästa för att undanröja andra klientelistiska nätverk och 

konkurrenter till presidentposten genom att anklaga och få dem dömda för 

korruptionsbrott, något som inledningsvis gav honom en viss popularitet i media 

(Osaghae 1998:280). Kraxberger (2004:85) menar att Abacha använde sig av 

många neopatrimoniella system och tekniker i sin maktutövning, bland annat gav 

han ut tjänster, pengar och förmåner i utbyte mot att han fick behålla makten. Han 

gav till och med ut regeringsposter till motståndare för att eliminera oppositionen. 

När det var dags att hålla det utlovade presidentvalet 1998 fanns det fem partier 

att välja på, alla utvalda av Abacha. Samtliga partiers kandidat var dessutom 

Abacha själv (Kew 2010:506; Kraxberger 2004:83). Detta visar på hur han 

använde mer maktbefogenheter än vad det nya, påstått demokratiska, systemet 

gav honom. Det han inte lyckades uppnå vad gäller personlig presidentialism var 

personkulten. Han uppnådde aldrig popularitet vare sig bland befolkningen eller 

det internationella samfundet. I och med hans död 1998 började Nigerias 

omvandling till en demokratisk stat och skapandet av Nigerias fjärde republik. 

Processen från militärregim till civilt styre tog bara ett år (Kew 2010:507). Efter 

sig lämnade Abacha ett Nigeria med en djupt rotad neopatrimonialism i det 

politiska systemet (ibid.).  

    De tre presidenter som efterträtt Abacha -˗ Olesegun Obasanjo, Umaru Yar 

Ádua och Goodluck Jonathan -˗ har inte lyckats få det järngrepp om makten som 

de tidigare militärledarna hade. Detta är möjligtvis en naturlig utveckling då de 

flesta militärregimer var diktaturer eller endast uppvisade en demokratisk fasad. 

Presidenten får enligt konstitutionen från 1999 bara sitta två mandatperioder, 

alltså max åtta år. Det ledande partiet People‟s Democratic Party (PDP) har också 

en intern uppgörelse som kallas “the zoning system”. Principen är att varannan 

presidentkandidat från partiet ska komma från södra Nigeria, och varannan ska 

komma från norra delen av landet (Landguiden e). Detta är demokratiska 

institutioner som är designade för att försvåra personlig presidentialism. Det 

betyder dock inte att presidenter i Nigerias fjärde republik inte har försökt böja på 

reglerna. 

   Olesegun Obasanjo, den första presidenten i den nya demokratin, innehade 

ämbetet från 1999 och fram till 2007. Enligt Kew (2010:509) valdes han av PDP 

till presidentkandidat på grund av sin militära och regionala bakgrund. Med hjälp 

av denna skulle han på så sätt bli godkänd av militären och demokratin skulle 

därmed vara säkrad. När han kom till makten hade han inget stort klientelistiskt 

nätverk, något han dock snart skaffade sig för att kunna utmanövrera sina 

motståndare. Som nytillsatt president lovade han att reformera valkommissionen, 

då det första valet kantades av fuskanklagelser. Trots det väntade han med att 

påbörja reformen, och ge kommissionen de bidragspengar som Nigeria fått till just 

i detta syfte, in i det sista. Som en konsekvens av detta blev förberedelserna inför 

valet 2003 gjorda under kort tid och därmed genomfördes valet med outbildade 

valarbetare. Valresultatet blev därmed relativt oförändrat från valet 1999 (ibid.). 



 

 16 

    De största hindren för personlig presidentialism i Nigeria är senaten och den 

begränsade tid som en president får sitta. Obasanjo fick känna på båda dessa 

hinder när han år 2005 försökte ändra konstitutionen för att möjliggöra för sig 

själv att sitta en tredje mandatperiod. Både befolkningen i allmänhet och senaten i 

synnerhet motsatte sig detta förslag, stödda av bland annat vicepresidenten (Kew 

2010:510; Sklar m.fl. 2006:101). Eftersom Obasanjo inte tilläts sitta kvar vid 

makten som vald president, försökte han hålla sig kvar på andra sätt. Han 

utmanövrerade konkurrenter inom sitt parti med hjälp av korruptionsanklagelser 

och han försökte förstöra valet 2007 för att kunna förklara undantagstillstånd och 

därmed få sitta kvar. Dessutom tilldelade han sig positionen som ordförande i 

PDPs styrelse (Kew 2010:510). Sammanfattningsvis gjorde Obasanjo allt han 

kunde för att informellt maximera sin makt, när den officiella makten förvägrats 

honom. 

   Presidenten som valdes att efterfölja Obasanjo i det kaotiska valet 2007 var 

Umaru Yar Ádua, även han från PDP. Likaså han utlovade reformer men försökte 

först få kontroll över sitt parti genom att skapa sig ett neopatrimoniellt nätverk 

(Kew 2010:511). Dock hann Yar Ádua inte uträtta mycket på grund av sin dåliga 

hälsa och många resor till sjukhus utomlands (Landguiden h). Under hans 

frånvaro styrdes landet av vicepresident Goodluck Jonathan, som dock inte hade 

ett klart mandat och därmed ofta ifrågasattes. Tillslut fick Jonathan mandat från 

parlamentet att ta över styret i början av 2010. I maj samma år avled Yar Ádua 

och därmed blev Jonathan officiellt president. I april 2011 var det presidentval 

igen. Goodluck Jonathan ställde där upp som kandidat och vann överlägset redan i 

första valomgången (ibid.). 

    Sedan civilt styre och demokrati infördes i Nigeria 1999 har det inte funnits 

någon fullfjädrad personlig presidentialism, även om främst Obasanjo försökte 

maximera sin makt. Han blev dock hindrad av konstitutionen och de andra 

demokratiska institutioner som finns i landet. Kew (2010:514) menar dock att det 

kan vara just förekomsten av många olika elitnätverk av klientelistisk typ som 

hindrar presidenten från att ta all makt. I Nigerias parlament sitter det idag många 

olika personer med egna nätverk som själva vill ha makten. Dessa är därför inte 

villiga att ge av sin makt till någon annan, till exempel presidenten. För att en 

president i ett neopatrimoniellt system ska kunna ta all makt krävs det att 

tillräckligt många av de högt uppsatta personerna är med i hans nätverk. Detta 

verkar inte vara fallet i Nigeria. De klientelistiska nätverk som är byggda för att 

koncentrera makten försvårar paradoxalt nog maktkoncentrationen i Nigeria. 

Detta sker på grund av att de olika nätverken inte vill ge upp sin makt till ett annat 

nätverk. På så sätt skapas en sorts maktbalans som förhindrar till exempel 

presidenten från att ägna sig åt personlig presidentialism. 

3.2.2 Klientelism 

Ojämlikheten bland ett lands befolkning ses ofta som en grogrund för 

klientelistiska nätverk eftersom det bygger på ett förhållande mellan över- och 

underordnade. Vi kommer därför att undersöka hur ojämlikheten bland 
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befolkningen ser ut i Nigeria. Vidare kommer vi redogöra för hur klientelismen 

ter sig i landet genom att titta på om de politiska partierna är uppbyggda på 

korrupta grunder, om det finns en fungerande apparat för ansvarsutkrävande i 

landet och hur offentliga tjänstemän blir tillsatta. 

    FN:s utvecklingsprogram UNDP har tagit fram ett eget mått på hur pass 

ojämlikt ett land är. Måttet, som kallas IHDI - Inequality-adjusted Human 

Development Index, är en förlängning av det tidigare, vedertagna måttet HDI, 

Human Development Index. HDI beräknar den potentiella (mänskliga) 

utvecklingen som skulle kunna uppnås om resurser i ett samhälle fördelades lika. 

IHDI är den faktiska nivån på utveckling i ett samhälle. De två måtten kommer 

vara exakt lika när alla människor i ett samhälle har uppnått samma resultat. 

Förlusten av potentiell mänsklig utveckling i samhället på grund av ojämlikheter 

är skillnaden mellan HDI och IHDI uttryckt i procent (UNDP). År 2010 var 

Nigerias IHDI index 41.7 % vilket var det sjätte sämsta i världen utav 141 länder 

(UNDP 2010:152ff) vilket innebär att ojämlikheterna i landet är extremt 

omfattande. Eftersom IHDI togs fram av UNDP år 2010 finns det ingen äldre 

statistik att tillgå. Det går dock att använda sig av andra mått för att se hur 

ojämlikheter mellan den nigerianska befolkningen har ändrats sedan 1993. Gini-

indexet är ett vedertaget mått som mäter graden av ojämlikhet i 

inkomstfördelningen för hushåll. Om inkomstfördelningen i staten är totalt jämlik 

är värdet 0 och vid total ojämlikhet är värdet 100. Nigerias Gini-index år 1997 var 

50,6, och år 2003 var det 43.7 (World Factbook b). Ingen nyare fakta om Nigerias 

Gini-index finns att tillgå men siffrorna visar att landets inkomstfördelning har 

utjämnats lite mellan 1997 och 2003. Utvecklingen till trots visar IHDI-indexet att 

det fortfarande finns stora ojämlikheter mellan befolkningen. 

    Kew (2010:507) menar att neopatrimonialismen i slutet av 1990-talet hade 

lämnat tydliga spår på politiken och var ordentligt rotade i Nigerias statsskick. 

Vidare skriver Kew (2010:507) att Nigeria gick in i 2000-talet med en 

överväldigande fattig befolkning och en liten elit som inte var villiga att 

tillhandahålla offentliga varor utanför sina klientelistiska nätverk. När president 

Abubakar kom till makten var militären högst splittrad efter 15 år av 

militärregimer. Delar av militären var rädda för att bli åtalade för det de gjort 

medan andra förväntade sig att få klättra högre upp mot toppen. Militären ville ha 

ett parti och en president som kunde tillgodose deras intressen, lugna deras oro 

och förhindra eventuella kuppmakare från att ta makten. Detta problem löstes 

genom att partiet PDP bildades i 1998. Partiet skapades av flera resursstarka 

neopatrimoniella nätverk som hade samarbetat med tidigare militärregimer och 

vars syfte var att utnyttja sina personliga nätverk för att få makten runtom i landet. 

En valseger skulle ske genom att alla förväntades att vinna stöd i sin hemregion 

(ibid.). PDPs nätverk var utspridda över hela landet och partiet blev ett slags 

multietniskt parti. PDP vann valet i 1999 och har sedan dess vunnit alla andra val 

och är överlägset Nigerias största parti (Landguiden h). 

    Iyoha och Ogundiya (2010:238) menar att politiska partier i Nigeria kan sägas 

vara korrupt sammansatta eftersom de ofta leds av personer som tidigare varit 

korrumperade inom militären. Dessutom innehar de idag byråkratiska och 

politiska positioner som de har en möjlighet att utnyttja. Ett fungerande 
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ansvarsutkrävande system är grunden för en stark demokrati eftersom det gör det 

möjligt att hålla offentliga tjänstemän ansvariga för sina handlingar och på så sätt 

motverkas bland annat korruption (Iyoha & Oyerinde 2010:363). Världsbanken 

har observerat att Nigerias system för ansvarsutkrävande är svagt och år 2004 

rapporterade de att landet lider av institutionella svagheter i regelverket, bland 

annat efterlevnad av regler (Iyoha & Oyerinde 2010:365). Landet får hård kritik 

då Världsbanken anser att det inte finns ett fungerade system för 

ansvarsutkrävning (ibid.). Under president Obasanjos tid, 1999-2007, gjordes en 

rad förändringar för att förbättra ansvarsutkrävandet vid offentliga utgifter. 

Beslutet fattades antagligen eftersom en fungerande apparat är ett måste i Nigerias 

demokratiseringsprocess och institutioners överlevnad är avhängiga av den (Iyoha 

& Oyerinde 2010:367). Den nigerianska regeringen har alltså försökt att införa ett 

fungerande system för ansvarsutkrävande, trots att stora delar av regeringen har 

eller har varit korrupta och har haft en stark anknytning till sina personliga 

nätverk.      

    I Nigeria tillsätts inte alltid offentliga tjänstemän efter sin kompetens, utan 

många som innehar sina positioner är underkvalificerade (Iyoha & Oyerinde 

(2010:365). Klientelistiska nätverk bygger på utbyten av tjänster och det är därför 

rimligt att anta att personer ofta tillsätts på offentliga poster, som de är 

underkvalificerade för, som i utbyte gynnar den som anställt dem. Den 

nigerianska presidenten ett stort inflytande då det kommer till att tillsätta personer 

inom lagsystemet. Domarna vid Högsta domstolen rekommenderas av ett 

nationellt råd men sedan är det presidenten som utser dem. Likadant är det med 

federala domstolarna där ett federalt råd rekommenderar domarna som 

presidenten sedan utser (World Factbook a). Ett sådant system kan leda till att 

presidenten tillsätter en person på grund av deras personliga relation och för att 

han sedan vet att domaren kommer vara lojal mot honom. Det leder även till 

orättvis bedömning i lagärenden då domaren dömer på ett visst sätt eftersom han 

har en beroendeställning gentemot presidenten. Enligt Iyoha och Oyerinde 

(2010:365) blir det en omöjlighet att uppnå ett öppet och fungerande lagsystem 

som ser till att tjänstemän hålls ansvariga för sina handlingar då icke-kvalificerade 

personer erhåller positioner inom ansvarsutkrävande institutioner. Eftersom de 

personliga nätverken i Nigeria är mycket starka, som vi tidigare påpekat, är det 

inte en omöjlighet att anta att presidenten utser domare som finns i hans nätverk 

och som skulle gynna honom själv. 

3.2.3 Missbruk av statsresurser 

Vi kommer här att undersöka efter vilka prioriteringar inkomsterna från 

oljesektorn officiellt fördelas och sedan redogöra för andra rapporter som belyser 

korruptionen i landets offentliga sektor. 

    Som vi nämner i avsnitt 3.1 utgör oljesektorn en väsentlig del av landets 

ekonomi, bland annat har oljan under senare år stått för över 40 % av landets 

BNP, 95 % av exportinkomsterna, och över 80 procent av statens inkomster 

(EITI). Trots att oljan stärker landets ekonomi är fattigdomen i Nigeria mycket 
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utbredd (World Factbook a) och oljeutvinningen har inte i större utsträckning lett 

till något direkt välstånd (Savic 2005). Inkomsterna från utvinningen används inte 

för att minska fattigdomen. Ett exempel på hur arbetet mot fattigdom 

bortprioriteras är Nigerdeltat, där mycket av oljan utvinns. Området har drabbats 

av storskalig miljöförstöring på grund av oljeutvinningen som pågår: dricksvatten 

och mat förorenas vilket påverkar invånarnas möjligheter till självförsörjning 

(Savic 2005; Amnesty 2011). Trots detta tillåter regeringen oljeverksamheten och 

lite görs för att förbättra levnadsvillkoren samt minska den utbredda fattigdomen i 

Nigerdeltat (Onwuka 2005:659; Amnesty 2011).  

    Organisationen Transparency International ger årligen ut ett Corruption 

Perceptions index om hur pass korrupta världens länder är. Organisationen baserar 

sitt index på korruption i den offentliga sektorn och 2010 hamnade Nigeria på 

134:e plats utav totalt 178 länder, det vill säga att landet är bland världens mest 

korrupta (TI 2010:13f). För att beräkna korruptionen tar organisationen hänsyn till 

en mängd med uppgifter men främst baseras det på data från fristående experter 

(till exempel Freedom House och Världsbanken) och företagsledare i de olika 

länderna (TI). I Transparency Internationals rapport från 1996 hamnar Nigeria sist 

och har därmed högst korruption bland de 54 länderna som ingår i rapporten. Då 

rankas länderna på en skala från 0-10 där 10 är minst korruption och Nigeria får 

indexet 0.69 (TI 1996:1f). Året efter får landet indexet 1,76 (TI 1997:6f) och 

sedan dess har korruptionen sakta minskat då landet får indexet 2.4 i 2010 års 

rapport (TI 2010:13f). Korruptionen i landets offentliga sektor, som till största del 

är oljesektorn, har alltså minskat lite enligt Transparency Internationals årliga 

mätningar men är fortfarande mycket omfattande. 

    Många projekt och reformer har genomförts för att minska korruptionen i 

Nigeria (Iyoha & Oyerinde 2010:367f). För att förbättra styrningen av oljesektorn 

har Nigeria gått med i projektet Extractive Industries Transparency Initiative, 

EITI, ett flertal gånger. Första EITI-rapporten möjliggjordes med hjälp av 

internationella bidrag och behandlade djupgående ekonomiska-, fysiska- och 

processkontroller av Nigerias intäkter från oljesektorn. Kontrollerna, som pågick 

från 1999 till 2004, offentliggjorde för första gången en omfattande mängd 

finansiell information om intäkterna från oljesektorn (World Bank; EITI). Flera 

svagheter kunde konstateras bland förvaltningen av oljeintäkterna och olje- och 

gassektorn i allmänhet. I den andra EITI-rapporten om Nigeria gjordes kontroller 

under år 2005 och dessa pekar på många områden som behöver akuta åtgärder. 

Hård kritik riktas mot hur inkomsterna från oljeindustrin inte tillfaller regeringen, 

myndigheterna och framförallt inte den nigerianska befolkningen (EITI).  

    Då korruptionen i Nigeria är extremt omfattande hamnar en del av statens 

offentliga medel i fel händer. Det är omöjligt att få fram exakta siffror på hur 

mycket medel som har gått förlorade i korruption men Nuhu Ribadu, chef för 

landets ekobrottskommision år 2006, beräknade att Nigeria har förlorat ca 380 

miljarder US dollar på korruptionen från dess att landet blev självständigt 1960 

tills det militära styret upphörde 1999 (Ogundiya 2010:236). Korruptionen sker 

bland annat i form av att politiker belönar sig själva, exempelvis 

representanthusets taleskvinna Patricia Etteh som förskingrade offentliga medel 

till uppskattningsvis 5 miljoner US dollar och även inhandlade 12 tjänstebilar 
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(Ogundiya 2010:239). Korruptionen sker även på mer diskreta sätt, till exempel 

beräknades nigerianska medborgare år 2005 att ha cirka 170 miljarder i utländska 

bankkonton. Det är tre gånger så mycket som landets statsskuld (Shehu 2005:75). 

Det går inte att säkert påvisa att dessa pengar helt och hållet kommer från 

missbruk av statsresurser men möjligheten är stor och med tanke på att nio av tio 

nigerianer lever på mindre än två dollar om dagen (Landguiden i) är det 

antagligen en elit som innehar dessa bankkonton. 
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4 Diskussion 

Vi kommer i detta kapitel att analysera hur förekomsten av ett neopatrimoniellt 

system påverkar Nigerias demokratiseringsprocess och presentera våra slutsatser 

samt ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

4.1 Analys 

Vår frågeställning i detta arbete lyder: Hur påverkar förekomsten av ett 

neopatrimoniellt system Nigerias demokratiseringsprocess? I detta avsnitt 

kommer varje indikator analyseras för sig för att bedöma i vilken mån den 

inverkat på Nigerias demokratiseringsprocess utifrån Freedom House 

demokratidefinition. 

    Vi menar att personlig presidentialism har påverkat Nigerias demokratiprocess 

negativt. Detta genom att minska förekomsten av den delen av 

demokratidefinitionen som Freedom House kallar politiska rättigheter. Dessa 

rättigheter innebär bland annat möjligheten att delta i legitima val och att kunna 

välja representanter som hålls ansvariga för sina handlingar. Ett val blir inte 

legitimt om presidentkandidaterna har köpt sina valröster genom ett klientelistiskt 

nätverk eller om presidenten redan har så pass mycket makt att han kan ändra 

valresultatet i efterhand.  

    I Nigeria stoppade Sani Abachas missbruk av presidentämbetet upp den 

demokratiska processen i flera år. Demokrati skulle införas innan han tog över 

1993 men på grund av hans dominans var det inte möjligt att påbörja processen 

förrän efter hans död 1998. Nigerianernas politiska rättigheter kränktes av Abacha 

då han utnyttjade sin maktposition till den punkt där han var den enda kandidaten 

i presidentvalet 1998. Då han inte var vald från början fanns det ingen chans för 

folket att välja någon annan, att hålla honom ansvarig för vad han gjort eller att 

själva kandidera till posten. På så sätt var det möjligt för Abacha att även 

förskingra en stor mängd pengar då ingen kontrollinstans fanns som var 

tillräckligt mäktig för att avsätta honom. Dessutom fanns det ingen politisk 

möjlighet för folket att göra det heller. Under Abachas regim hade alltså den 

personliga presidentialismen i Nigeria en stor hindrande effekt på den 

demokratiska processen.     

    Först vid Abachas hastiga död år 1998 var det möjligt att sätta igång den 

demokratiska transitionen. Avsaknaden av en mäktig president eller hans utvalda 

efterföljare skapade ett maktvakuum i vilket det var möjligt att skriva en ny 

konstitution med demokratiska institutioner som kunde förhindra nästa president 

från att få för mycket makt. Dessa har fungerat väl, som vi sett i fallet Obasanjo. 
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Han försökte under sin tid på presidentposten utöka sin makt utöver den som 

konstitutionen gav honom men lyckades inte fullt ut med detta. Det verkar 

dessutom som om att presidenterna i Nigeria får mindre och mindre makt 

allteftersom demokratin växer sig starkare. Dock verkar de klientelistiska 

nätverken leva kvar, men de har idag blivit många fler. Dessa konkurrerar om 

makten vilket ytterligare minskar förekomsten av personlig presidentialism. Trots 

att både Obasanjo och Yar Ádua lovade att bekämpa korruptionen i landet byggde 

båda upp klientelistiska nätverk runt sig för att kunna slå ut sina politiska 

konkurrenter. Ett tecken på att de båda presidenterna ändå har försökt få bukt med 

korruptionen i den offentliga sektorn är till exempel EITI-projekten. Obasanjo och 

Yar Ádua har välkomnat sådana åtgärder för mer transparens i den offentliga 

sektorn och detta ger utslag i Transparency Internationals årliga korruptionsindex. 

Frågan är dock om detta inte bara är ett led i upprättandet av en mer demokratisk 

fasad i Nigeria. För trots allt har inte viljan från presidenterna funnits att helt rensa 

landet från neopatrimonialism då vinsten av nätverken för egen del varit för stor. 

Att däremot rensa bland sina motståndare hade de inga problem med.  

    Klientelismen är svår att komma åt i neopatrimoniella stater då den återskapar 

sig själv. För att få makten att införa åtgärder mot nätverken måste man först vara 

del av ett eget nätverk. Risken är då att den makten blir viktigare än önskan att 

utrota klientelistiska nätverk. I Nigeria har dessa nätverk påverkat både de 

politiska rättigheterna och de medborgerliga friheterna. På grund av att de 

klientelistiska nätverken i Nigeria är så starka så påverkas de politiska 

rättigheterna genom att det inte går att delta fritt i den politiska processen. 

Möjligheten till bland annat sjukvård styrs av vilket klientelistiskt nätverk du 

tillhör. En röst på det mäktigaste nätverket ger fördelar som egentligen borde 

omfatta alla medborgare oavsett politiska sympatier. Detta betyder att medborgare 

bemöts på olika sätt beroende på vem de röstar på. Både offentlig service och 

bemötande av statens tjänstemän är tätt sammankopplat med den klientelistiska 

logiken. På detta sätt försvinner möjligheten till valhemligheten, att ingen ska 

behöva avslöja vem de röstat på. Detta minskar både valmöjligheten samt gör att 

kandidaterna inte tävlar på lika villkor. De politiska rättigheterna påverkas också 

negativt genom att det inte finns ett fungerande system för ansvarsutkrävande i 

Nigeria, något som bland annat Världsbanken har noterat.      

    De medborgerliga friheterna skadas av klientelismen eftersom även rättsstaten 

hotas. Ett domstolsväsende vars tjänstemän tillsätts efter lojalitet kommer inte att 

ha lagen som sitt enda rättesnöre. Politiska motståndare riskerar dessutom att 

dömas hårdare om domaren är medlem i ett annat nätverk. Rättegången mot och 

avrättningen av Ogoni Nine, som väckte massiva protester från experter på 

mänskliga rättigheter, visar på att Nigerias domstol inte hade en rättvis rättegång 

som första prioritet. 

    Ambitionerna att bekämpa klientelismen och korruptionen i Nigeria har ökat de 

senaste tio åren. Dock kvarstår problemet att Nigerias ledande parti, PDP, 

skapades av en grupp människor med egna klientelistiska nätverk. Deras vilja att 

avskaffa klientelismen sträcker sig bara till deras politiska motståndare. 

Presidenterna som tillsatts sedan 1999 har förvisso inte haft nätverk när de valdes 

till ämbetet, men har börjat bygga på ett snart därefter. På så sätt minskar deras 
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incitament att helt avskaffa detta system av klientelism. Som vi nämnde i stycke 

3.2.1 verkar dock de olika nätverken hindra varandra och ha en bromsande effekt. 

Dessutom tjänar de på att ange varandra och kan på så sätt försvaga klientelismen 

som helhet i Nigeria. De skadar därmed i förlängningen sig själva lika mycket 

som de skadar varandra. 

    Missbruk av statsresurser är den indikator som har minst påverkan på de 

politiska rättigheterna och de medborgliga friheterna, och därmed också 

demokratiseringsprocessen. Missbruket påverkar inte direkt Freedom House-

kriterier för demokrati utan istället påverkas värden och förutsättningar som kan 

ses som en förlängd definition av demokrati. Missbruket av statsresurser påverkar 

i större utsträckning den sociala rättvisan och en jämlik fördelning av resurser i 

Nigeria. Detta återspeglas i att den största delen av Nigerias befolkning lever på 

under två US dollar per dag medan en liten elit använder statsresurser för egna 

ändamål. Inte heller läggs statliga resurser på att förbättra nigerianernas 

livssituation utan en fortsatt oljeutvinning prioriteras, exempelvis som i 

Nigerdeltat. Vi menar att de stora oljeresurserna i landet har möjliggjort för 

mycket av missbruket och därför prioriteras oljesektorns existens. Oljesektorn är 

mer lättkorrumperad än till exempel en offentlig sektor bestående av många olika 

småföretag eftersom oljesektorn är koncentrerad vilket underlättar för ett 

systematiskt missbruk.  

4.2 Slutsats 

I och med den demokratiska transition som Nigeria genomgick 1999 minskade 

den personliga presidentmakten avsevärt jämfört med de åren landet var under 

militärt styre. General Abubakar genomförde en rad förändringar i landet för att 

minska presidentens inflytande i den fjärde republiken. Obasanjo och Yar Ádua 

genomförde senare en rad förändringar för att öka transparensen i den offentliga 

sektorn. Om vi ser till bland annat Transparency Internationals årliga index 

framgår det även att korruptionen och ojämlikheten i Nigeria har minskat under 

2000-talet. Vi tror att en minskad personlig presidentialism i landet även har lett 

till att de två andra neopatrimoniella indikatorernas påverkan i landet minskar. I 

Nigerias fall menar vi, inte helt oväntat, att presidentialismen var den indikator 

som först behövde regleras för att det skulle vara möjligt att minska förekomsten 

av klientelism och missbruket av statsresurser. Dessutom har de konstitutionella 

begränsningarna av presidentmakten spelat en viktig roll i bevarandet av 

demokratin. Utan dem hade Nigeria inte kunnat bevittna sitt första demokratiska 

presidentbyte 2007.   

    Alla tre indikatorer är mycket nära sammanvävda men vi menar att 

presidentialismen är den mest betydelsefulla. Detta eftersom Nigeria bygger på en 

djupt rotad tradition av neopatrimonialism, där klientelistiska nätverk och 

korruption är centrala inslag. För att en förändring i systemet ska ske måste den 

börja uppifrån, hos presidenten.      
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    Även de andra två neopatrimoniella indikatorerna, klientelism och missbruk av 

statsresurser, har haft en hämmande effekt på Nigerias demokratiseringsprocess. 

De har både förhindrat fria och rättvisa val samt korrumperat rättsstaten. 

Dessutom har de pengar som oljan genererat inte kommit hela befolkningen till 

nytta i form av sjukvård, utbildning och polisväsende utan hamnat i fickorna på 

några få högt uppsatta, exempelvis korrumperade politiker.  

    Sammanfattningsvis kan vi konstatera att neopatrimonialismen har påverkat 

Nigerias demokratiseringsprocess negativt. Vi menar också att bland de tre 

indikatorerna – personlig presidentialism, klientelism och missbruk av 

statsresurser – utgör den personliga presidentialismen en nyckelindikator. Det är 

genom att kontrollera den som man kan påverka de andra indikatorerna. För att 

Nigeria ska uppnå en konsoliderad demokrati måste förekomsten de stora 

männen, de breda nätverken och de djupa fickorna avlägsnas från det politiska 

systemet. 

4.3 Fortsatt forskning 

Vi menar att om forskarsamhället kommer fram till en gemensam definition av 

neopatrimonialism så går begreppet att använda för mer analytiska syften, till 

exempel för att studera demokratiseringsprocesser. Utöver en vedertagen 

definition behövs även en vidareutveckling av de operationella indikatorerna. 

Detta skulle möjliggöra en mer djupgående analys av begreppet. Vi ser gärna att 

det bedrivs mer forskning om neopatrimonialismens påverkan på länders 

demokratiseringsprocesser i framtiden. Förhoppningsvis skulle det möjliggöra 

generella slutsatser på området. På så sätt kan det skapas en större förståelse för 

neopatrimonialismens effekter. Vi hade också tyckt att det var intressant att se om 

den personliga presidentialismen spelar samma avgörande roll i andra länder som 

den gjort i Nigeria, och om indikatorerna har hanterats i en annan ordning. 
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