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Sammanfattning  

Sedan tidigt 90 – tal, i samband med en studie av Jeffrey Sachs och Andrew Warner, har 

begreppet naturresursförbannelsen fått allt mer uppmärksamhet. Det Sachs observerade i sin 

studie var det överraskande resultatet att det förekommer en negativ korrelation mellan 

naturresursrikedom och ekonomisk tillväxt. Hypotesen om naturresursförbannelsen var 

därmed född och har sedan dess erhållit mer inflytande och acceptans inom den 

nationalekonomiska sfären. Enligt dessa teorier ger en alltför stark naturresurssektor upphov 

till crowding – out effekter, som holländska sjukan, vilket avspeglas genom att 

konkurrenskraft i icke – naturresurssektorer undermineras, effekter som i sin tur förvärras av 

svaga institutioner. 

Uppsatsen har sin bas i dessa teorier om naturresursförbannelsen. Uppsatsens syfte är att 

utifrån denna bas undersöka hur Norges ekonomiska utveckling påverkades av 

oljefyndigheterna utanför den norska kusten under 70 - talet.  Går teorierna om 

naturresursförbannelsen även att applicera på Norge? Eller utgör landet ett undantag mot 

tesen? Kort sagt har oljan varit en välsignelse eller börda för Norge. Syftet avser jag att uppnå 

genom en kontrafaktisk undersökning, där den observerade BNP per capita – utvecklingen i 

Norge efter oljefyndigheterna, jämförs med en hypotetisk BNP per capita – utveckling i 

Norge där olja aldrig funnits under Nordsjöns botten. 

Resultatet som den kontrafaktiska prognosen genererar visar att de ekonomiska 

efterdyningarna av oljefyndigheterna har varit positiva på kort – såväl som lång sikt, på kort 

sikt är dock resultatet inte signifikant. Enligt resultatet hade ett Norge utan olja i genomsnitt 

mellan 1974 och 1994 observerat en tillväxt som understiger den egentliga med 1698 US 

dollar per capita. Fallet Norge motsätter sig således teorier om naturresursförbannelsen. 

Resultatet förklaras möjligen genom Norges goda institutioner och politiska kvalité.  
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1. Introduktion 

Denna del av uppsatsen syftar till att introducera läsaren i uppsatsämnet och kärnan av 

uppsatsens problem. Vidare sker en presentation av studiens problembakgrund och det syfte 

som står till grund för uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 

Fram till 1971 var Norge, ur ett internationellt perspektiv, ett ekonomiskt obetydligt land i 

norra Europa, starkt beroende av sin industri och fiskenäring. 1971 görs däremot stora 

oljefyndigheter i Nordsjön, utanför den norska kustremsan, och över en natt går Norge från att 

vara detta ekonomiskt obetydliga land till att vara ett av världens oljerikaste länder. Landet 

som tidigare vistats ute i den ekonomiska periferin var nu i egenskap av oljeland en 

ekonomisk centralaktör. Inte långt därefter domineras Nordsjön av utländska oljebolag som 

exploaterar området i hopp om att finna ytterligare oljerikedomar. Den norska staten förstod 

snabbt vikten av att erhålla full kontroll över rikedomarna, och i ett steg att utveckla den 

norska oljeindustrin bildades därför Statoil 1972. Oljeindustrin har sedan dess utgjort en 

stöttepelare för den norska ekonomin och totalt har över 20 miljarder fat olja pumpats upp 

från den norska havsbottnen. Idag, 40 år efter oljefyndigheterna, sysselsätter Norges 

oljeindustri 250 000 personer
1
 och landet är, efter Saudi – Arabien och Ryssland, världens 

tredje största totala oljeexportör. Men medan oljan orsakat både korruption och ökade 

samhällsklyftor i Saudi – Arabien och Ryssland, har Norge istället utvecklats till ett av 

världens ekonomiskt såväl som socialt och politiskt mest stabila länder. Det är dock oklart hur 

mycket Norge har att tacka arvet från Nordsjön för denna gynnsamma utveckling. Den effekt 

som oljetillgångarna har haft på den norska ekonomin har under lång tid varit föremål för 

diskussion. Trots att den logiska slutsatsen vore att oljan har utgjort en bestående källa till 

utveckling, finns det de som argumenterar för att oljan, tvärtemot, har försvagat Norges 

ekonomi. De menar att oljetillgångarna har försämrat konkurrenskraften i icke – oljesektorer 

och därför underminerat ekonomin i helhet
2
. Förespråkare för denna ståndpunkt pekar bl.a. på 

exempel som att exporten i övriga sektorer har stagnerat sedan oljefyndigheterna och menar 

därför att ett Norge där olja aldrig existerat hade mått bättre ur ett ekonomiskt perspektiv
3
. 

Debatten kring Norges oljetillgångar och dennes eventuella ekonomiska sidoeffekter har sin 

grund i tesen om naturresursförbannelsen. Naturresursförbannelsen utgör ett av de stora 

pusslen inom tillväxtsekonomin och baseras på observationer som visar att de fattigaste 

länderna i världen även tenderar att tillhöra de naturresursrikaste länderna
4
. Detta trots det 

faktum att naturtillgångar länge ansetts utgöra en viktig drivkraft bakom ekonomisk 

utveckling. I stark kontrast mot detta består de snabbaste växande ekonomierna i världen av 

länder där naturtillgångar av värde saknas.   

Sett ur ett historiskt perspektiv finns det flera exempel på denna kontraintuitiva korrelation. 

Mellan 1965 och 1998 observerades en stagnerad tillväxt för länderna i oljekartellen OPEC. 

                                                           
1
 Statoil.com/about/history 

2
 Roed Larsen, (2001) ”The norwegian economy 1900-2000: from rags to riches” sid 22 ff 

3
 Bjerkholt, Lorentsen och Ström (1981) “Using oil and gas revenues: The Norwegian case” sid 172 

4
 Sachs och Warner, (1995),” Natural Resource Abundance and Economic Growth” sid 3 
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Under tidsperioden minskade deras sammanlagda BNP per capita med 35 %, samtidigt som 

BNP per capita i övriga utvecklingsländer i genomsnitt ökade i med 102%
5
. Ytterligare ett 

målande exempel för detta pussel är att de resursfattiga asiatiska tigrarna tillhört den mest 

expansiva regionen de senaste årtiondena, medan en stor del av den afrikanska kontinenten 

misslyckats med att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling trots massiva tillgångar i diamant, 

olja och guld. Framförallt utgör oljelandet Nigeria ett exceptionellt miserabelt exempel på 

detta. Mellan 1963 och 2003 ökade andelen av befolkningen som livnär sig på mindre än 1 

US dollar per dag från 19 miljoner till 90 miljoner trots att oljeinkomster per capita ökade från 

33 US dollar till 325 US dollar
6
. 

Det som beskrivs ovan är inte isolerade exempel utan utgör bara en bråkdel av alla de fall där 

länder välsignade med stora rikedomar i naturtillgångar hamnat i ekonomisk recession med 

stagnerad tillväxt och politisk instabilitet som följd. Rikedomarna leder länderna rakt i famnen 

på en utvecklingsfälla där ekonomisk förädling förhindras och ett liv under socialt acceptabla 

– och drägliga omständigheter försvåras. För dessa länder verkar således naturtillgångarna 

utgöra en börda för ekonomisk tillväxt.  

Med utgångspunkt i konventionell tillväxtsteori och sunt förnuft kan denna negativa 

korrelation mellan ekonomisk tillväxt och mängden naturtillgångar verka motsägelsefull. Men 

faktum är att sambandet är empiriskt bevisat i ett stort antal studier och tillhör idag ett vanligt 

stiliserat begrepp inom nationalekonomin
7
. Denna paradoxala korrelation har 

kontextualiserats genom teorin om naturresursförbannelsen, även kallad paradox of plenty
8
.  

Naturtillgångarnas roll i det ekonomiska systemet var länge cementerad som en avgörande 

faktor bakom ekonomisk utveckling. Den äldre generationen av nationalekonomer var länge 

övertygad om att den tredje världens väg ur fattigdom gick genom deras överflöd av 

naturtillgångar. Dock så kom synen på naturtillgångarna att förändras i takt med att allt fler 

tillväxtsmisslyckanden observerades. Tillåter man sig själv att generalisera kan man påstå att 

den stagnerade tillväxten bland OPEC - länderna inledde ett paradigmskifte inom 

tillväxtsteorin.  Observationerna från oljeländerna ifrågasatte den generella ståndpunkten 

gällande naturtillgångarnas förträfflighet och i en studie från 1993 fann Auty att ett överflöd 

av naturtillgångar kan desorientera ett lands ekonomiska tillstånd till den grad att de kan 

klassas som en fara för fortsatt ekonomisk progressivitet
9
. Begreppet naturresursförbannelsen 

var därmed född och sedan dess har ett stort antal studier genomförts som bekräftat Autys 

resultat, vilket därför anses vila både stabil empirisk – och analytisk grund.   

Studier inom ämnet har huvudsakligen syftat till att identifiera mekanismer bakom 

sambandet. Studierna har dragit slutsatsen att naturtillgångar per se inte leder till ekonomisk 

degradering, utan att naturresursförbannelsen snarare är ett resultat av kontexten som 

naturtillgångarna placeras i. Litteraturen, där mekanismerna bakom det negativa sambandet 

                                                           
5
 Gylfason,(2000),”Natural resources, education and economic development” sid 4 

6
 Sala – i – Martin och Subramanian, (2004), “Addressing the natural resource curse: An illustration from 

Nigeria” sid 4 f  
7
 Wrigh, (2001).”Resource-based growth then and now” sid 1 

8
 Karl, (1997), “The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro States” sid 1   

9
 Auty, (1993), “Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis” sid 1 ff 
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varit föremål för undersökning, går huvudsakligen att dela upp i två led. Det ena ledet menar 

att sambandet är en funktion av ekonomiska faktorer medan det andra ledet istället menar att 

sambandet är en konsekvens av institutionella faktorer. De empiriska studier som utgår från 

ett ekonomiskt perspektiv framhåller att det kontraintuitiva sambandet går att förklara genom 

crowding – out teorier, som den holländska sjukan. Holländska sjukan ger upphov till 

apprecierad valuta vilket underminerar konkurrenskraften i icke – oljesektorer som i sin tur 

minskar den ekonomiska mångfalden och gör landet alltmer beroende av naturtillgången
10

.  

Initialt ansågs sambandet enbart kunna förklaras utifrån det ekonomiska perspektivet men i 

takt med att antalet studier i ämnet ökade, ökade även kritiken mot det ekonomiska 

perspektivet. Kritiker ansåg att det ekonomiska förhållningssätt var otillräckligt då de inte 

kunde förklara varför undantag mot tesen observerades. Exempelvis anses länder som USA, 

Australien och Botswana ha sina naturtillgångar att tacka för sin ekonomiska expansion. De 

empiriska bevisen är således inkonsekventa och problematiken anses därför vara långt mer 

heterogen än vad de initiala studierna i ämnet föreslog. Detta skiftade den relevanta 

frågeställningen från huruvida naturtillgångar är en börda eller ej, till att snarare behandla 

under vilka förutsättningar som naturtillgångar är en börda. Svaret på frågeställningen 

stavades enligt dessa studier institutionernas kvalité
11

. Studierna visade att sambandet var 

svagare i politiskt stabila länder. Genom hög institutionell kvalité kan den negativa effekten 

neutraliseras och förbannelsen hävas. Resultatet följde av att länder som präglas av högre 

institutionell kvalité har mer väldefinierade äganderätter, vilket i enlighet med Coase 

Theorem möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande. I kontrast präglas institutionellt svaga 

länder istället av bristfälligt definierade äganderätter, policy failures och rent-seeking vilket 

avskräcker sparande och investeringar
12

. Institutionernas roll i pusslet anses därför skapa en 

moment 22 – problematik, där samtidigt som avsaknaden av goda institutioner förvärrar 

förbannelsen, så krävs det fungerande institutioner för att mobilisera de krafter som behövs 

för att motverka och häva förbannelsen.    

Historiska observationer visar att naturresursförbannelsen i allmänhet etablerat sig som ett 

problem för s.k. ”point resources”
13

 och i synnerhet ett problem för olja. Enligt en studie av 

Terry Karl finns det få exempel på lyckad ekonomisk utveckling i oljeländer, utan i de fall där 

ekonomin inte tar skada gör institutionerna det och vice versa
14

. Olja anses vara mer skadlig 

för tillväxt pga. tillgångens tekniska och ekonomiska karaktär. Olja tillhör bl.a. en av de mest 

prisvolatila naturtillgångarna. Starka prisfluktuationer avskräcker investeringar och ett allt för 

stort beroende av olja riskerar därför att försämra den ekonomiska situationen genom att 

statskulden och konjunkturen varierar med oljepriset
15

. Vidare skapar det ekonomiska värdet 

som oljan besitter incitament till rent – seeking aktiviteter vilket kan utmynna i smuggling och 

korruption. I institutionellt svaga och korrupta länder är det vanligt att inkomster från oljan 

används i syfte att finansiera den statliga verksamheten. En konsekvens av detta blir att 

                                                           
10

 Sachs och Warner, (1995) “Natural Resource Abundance and Economic Growth” sid 19 
11

 Mehlum, Torvik och Moene (2005)“Institutions and the resource curse” sid 17 
12

 Lane och Tornell, (1999) “The voracity effect” sid 1 ff 
13

 Boschini, Roine och Pettersson, (2005) ”Resource curse or not: A question of appropriability” sid 15 ff 
14

 Karl, (1997),”The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States”, sid 1ff 
15

 Van der Ploeg och Poelhekke,(2009) “Volatility and the natural resource curse” sid 4 
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beroendet av skatteintäkterna minskar och det traditionella samspelet mellan stat och folk 

riskerar att snedvridas. I takt med att skattetrycket minskar kommer även statens förpliktelser 

gentemot folket minska och den länk som skatten utgör mellan stat och folk försvinner. 

Istället för en stat som utnyttjar oljeinkomsterna i syfte att öka välfärd, främja tillväxt och 

allmännyttan, får man en stat där inkomsterna från oljan främst syftar till att tillfredsställa 

egennyttan
16

. 

I den samtida litteraturen benämns naturresursförbannelsen framförallt som ett problem för 

utvecklingsländer. Naturresursförbannelsen anses skapa ett vägskäl utan rätt riktning. 

Utnyttjas inte naturresurserna råder status quo och en fortsatt fattig tillvaro. Ifall länderna 

däremot försöker att kapitalisera av sina tillgångar riskerar de att drabbas av 

naturresursförbannelsen och ytterligare degradering av det ekonomiska tillståndet. I 

existerande studier har dock fokus på U - länder varit så pass stort att undersökning av 

fenomenet i industriländer till stor del har förbisetts. För även om naturresursförbannelsen 

framförallt etablerat sig som ett problem för utvecklingsländer existerar den även i 

ekonomiskt utvecklade länder. Naturresursförbannelsen slår oftast mot höginkomstländer 

genom ökade crowding – out effekter. Samtidigt som fyndigheter av naturtillgångar bidrar till 

en inkomstkälla markerar den även startskottet för en period av avindustrialisering där 

naturtillgångens ökade betydelse minskar mångfalden inom ekonomin. När Storbritannien 

fann olja under 1960 - talet bidrog detta initialt till ökade inkomster och en förbättrad 

ekonomiskt situation. I sinom tid bidrog dock oljefyndigheterna till att pundet förstärktes och 

det tidigare handelsöverskottet byttes mot ett rejält underskott. Ett mer kontemporärt exempel 

av samma öde utgörs av Ryssland, där den ökade olje- och gasutvinningen förbättrade 

växelkursen till den grad att landet nu anses vara drabbad av holländska sjukan
17

.     

 

Under den tid som föregick oljefyndigheterna utanför den norska kusten var Norge 

Skandinaviens fattigaste land. Mätt i termer av BNP per capita låg Norge i rygg på både 

Danmark och Sverige under majoriteten av föregående sekel. Men i samband med att det var 

tid att ringa in det nya millenniet hade Norge inte bara kommit ikapp utan även passerat sina 

grannar i BNP per capita - nivå
18

. Men hur stor del av detta trendbrott går egentligen att 

härleda till oljefyndigheterna? Antalet studier där de ekonomiska konsekvenserna av Norges 

upptäckt av olja varit föremål för undersökning är relativt få och det existerar ännu oklarhet 

gällande hur Norges ekonomiska tillstånd skulle se ut utan olja. Vissa menar att det vore 

sämre medan andra menar att det vore bättre
19

. Självklart är dock Norge inte drabbats av oljan 

i samma magnitud som många av sina afrikanska motsvarigheter. Norge har istället lyckats 

etablera sig som ett av de mest välmående länderna i världen, både ur ett ekonomiskt såväl 

som politiskt perspektiv. Men med detta sagt går det inte att säga hur mycket Norge har att 

tacka oljan för detta. Med hänsyn till de ekonomiska och politiska påföljder som anses drabba 

oljeländer, såväl som de öden som industriländerna Storbritannien och Ryssland gått till 

mötes, motiveras därför frågeställningen huruvida det även i Norge går att finna spår av 

                                                           
16

 Robinson, Torvik, Verdier (2006) “Political foundations of the resource curse” sid 447 
17

 http://lockthegate.org.au/documents/doc-301-minerals-boom---australia-s-resources-curse.pdf 
18

 Databank.worldbank.org 
19

 Roed Larsen, (2001) ”The norwegian economy 1900-2000: from rags to riches” sid 22 ff 
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naturresursförbannelsen över tid och således om ett hypotetiskt Norge, där olja aldrig existerat 

i Nordsjön, hade observerat en bättre ekonomisk situation. 

1.2 Problemformulering 

”Hur har oljefyndigheterna utanför den norska kusten påverkat den ekonomiska utvecklingen, 

i termer av BNP per capita, i Norge över tid?” 

1.3 Syfte 

Uppsatsens fokus ligger i att undersöka hur oljan har påverkat Norges ekonomiska utveckling, 

i termer av BNP per capita, under en kort såväl som lång tidshorisont. Jag hoppas därigenom 

kunna fastställa om det finns eller har funnits spår av naturresursförbannelsen i Norge. Med 

hänsyn till att den existerande kunskapsbanken i ämnet redan är gedigen kan studiens existens 

verka svår att motivera. Den vedertagna kunskapen är dock bristfällig i ett antal aspekter. Den 

gällande litteraturen brister framförallt i aspekten att problemet hittills, nästintill uteslutande, 

analyserats utifrån statiska tvärsnitts-studier, vilka är oförmögna att kontrollera hur 

naturresursförbannelsen varierar över tid. Uppsatsens tidsdimension introduceras genom ett 

kontrafaktiskt tillvägagångssätt. Studier med liknande tillvägagångssätt har genomförts 

tidigare, av bl.a. Erling Larsen Roed 2004, men då med hjälp av ekonometriska metoder som 

baserat på historiska trender prognostiserat en hypotetisk ekonomisk tillväxt
20

.  Denna typ av 

prognoser lider av en ”svarta lådan” – problematik när de inte är kapabla till att ta hänsyn till 

eventuella händelser som sker under undersökningsperioden. 

 

Syftet med arbetet är därför att utifrån en kontrafaktisk prognos avgöra hur den ekonomiska 

tillväxten i Norge påverkats av oljefyndigheterna på kort – och lång sikt. Den kontrafaktiska 

prognosen konstrueras utifrån en kontrollgrupp som genererar en hypotetisk tillväxt där olja 

aldrig existerat i Norge. Genom att jämföra det hypotetiska utfallet med den egentliga 

utvecklingen hoppas jag kunna avgöra ifall Norge lyckats undvika naturresursförbannelsen 

och dennes sidoeffekter. Om det visar sig att Norges ekonomiska tillväxt varit långsammare 

än vad den rimligtvis borde varit utan olja, d.v.s. än den hypotetiska tillväxten, dras slutsatsen 

att de drabbats av naturresursförbannelsen. Om de däremot, tvärtemot, visar sig att den 

egentliga tillväxten överstiger den hypotetiska dras slutsatsen att naturresursförbannelsen har 

undvikits.    

1.4 Avgränsningar 

Naturresursförbannelsen, och kanalerna genom den verkar, är ett pussel som rymmer en 

komplex struktur. För att under en begränsad tid kunna genomföra en studie som 

genomtränger ämnet på djupet och adderar ytterligare kunskap till ämnets redan omfattande 

kunskapsbank, är det avgörande att avgränsa studieområdet för att därigenom ge studien ett 

tydligare fokus. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur oljan påverkat Norges ekonomiska utveckling över tid, 

för därigenom kunna avgöra samspelet mellan dessa två parter. Mitt val att fokusera studien 

på olja grundar sig i att olja, enligt tidigare studier i ämnet, är den tillgång som främst 

                                                           
20

 Roed Larsen, (2004), ”Escaping the resource curse and dutch disease” sid 1 ff 
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förknippas med naturresursförbannelsens problematik. Genom att avgränsa min studie till 

Norge får jag dels en naturlig och homogen undersökningsgrupp i de nordiska grannarna 

Danmark och Sverige. I kontrafaktiska undersökningar är det av högsta betydelse att 

kontrollgruppen uppfyller kraven för äkthet, för att ett reliabelt och transparent resultat ska 

garanteras. Men framförallt är Norge intressant ur aspekten att landet tillhör den rika delen av 

världen. Som tidigare nämnt är antalet studier som placerat naturförbannelsen i denna kontext 

ytterst få, trots historiska exempel som tyder på att även rika länder drabbas av 

naturresursförbannelsen. Genom att fokusera på Norge hoppas jag kunna bidra med ökad 

förståelse gällande hur förbannelsen verkar i industriländer, och hur detta skiljer sig från 

utvecklingsländer. Genom att undersöka Norge begränsas jag inte heller av bristfällig data 

vilket borgar för en statistisk robust studie. Jag har intentionen att undersöka oljans effekter på 

kort såväl lång sikt, för att uppnå detta har jag valt att undersöka ett tidsintervall som sträcker 

sig över fem – och tjugo år. 

 

Uppsatsen har följande disposition; I kommande del följer en presentation av relevant tidigare 

forskning. Den syftar dels till att belysa tidigare kunskapsbidrag gällande hur olja påverkat 

tillväxt och dels presentera läsaren för naturresursförbannelsen. Den tredje delen av uppsatsen 

redogör för kontrafaktiska prognoser och difference – in – difference metoden, vilket är det 

statistiska tillvägagångssätt genom studiens syfte ska uppnås. I empiridelen sker en historisk 

presentation av Norge ur ett tillväxtsperspektiv vidare presenteras och motiveras den valda 

kontrollgruppen. Slutligen följer presentation av de resultat studien genererat. I uppsatsens 

slutsatser sker en återkoppling mellan det erhållna resultatet och den tidigare 

litteraturgenomgången. 

2. Litteraturgenomgång 

Med utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering presenteras, i denna del av 

uppsatsen, tidigare forskning och de empiriska resultat vilka dessa studier utmynnat i. 

Inledningsvis sker en redogörelse av de studier som anser att naturtillgångar och olja är 

tillgodo för ekonomisk tillväxt. Detta följs sedan upp av en presentation av de studier som 

hävdar det motsatta. Fokus ligger däremot på det senare där även förklaringar till sambandet 

presenteras.   

 

Paradoxen naturresursförbannelsen är ett ämne som har fångat många ekonomers intresse och 

följaktligen har en mängd studier i ämnet genomförts de senaste årtiondena. Detta är studier 

som dels syftar till att söka svar på frågan om naturresursförbannelsen existerar och dels 

varför den existerar. 

 

Tabellen nedan sammanfattar de studier som anses vara relevanta för att kunna besvara min 

problemformulering och därigenom uppnå studiens syfte. Tabellen syftar till att lyfta fram de 

områden inom ämnet som tidigare berörts och det kunskapsbidrag som dessa studier har 

resulterat i.  
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Tabell 1. Sammanställning av tidigare kunskapsbidrag i ämnet. Tabellens disposition följer den i 

litteraturgenomgången.  

 

Som det går att observera i tabellen förekommer en viss tvetydighet mellan studierna. I många 

fall går den observerade diskrepansen mellan studierna delvis att förklara genom att olika 

ekonometriska metoder använts för att uppnå respektive studies syfte. Majoriteten av 

studierna, redogjorda ovan, använder sig av panel data – metoder och tvärsnitts – metoder för 

Forskare Vad Undersöks? Resultat 
Auty (1993) Sambandet mellan tillgången på mineraler och 

ekonomisk tillväxt. 

Sedan efterkrigstiden har tillväxten i naturresursrika länder 

överstigits av den i naturresursfattiga länder. Därmed föds 

termen naturresursförbannelsen. 

Sachs och 

Warner (1995) 

Undersöker ifall förbannelsen existerar genom att 

kontrollera sambandet mellan storlek på 

naturresurssektorn och tillväxt. Frågar även varför 

detta samband gör sig gällande. 

Statiskt robust bevis för att under en tjugoårsperiod 

upplevde länder vars export till stor del utgjordes av 

naturresurser en långsammare tillväxt än genomsnittet. 

Davis (1995) Undersöker ifall naturresursförbannelsen existerar. Naturresursförbannelsen är landsspecifik och går därför inte 

att generalisera. 

Sachs och 

Warner (1997) 

Varför observeras ett negativt samband mellan 

naturtillgångar och tillväxt. 

Naturresursförbannelsen går främst att förklara utifrån 

holländska sjukan. Holländska sjukan underminerar 

konkurranskraften i andra sektorer och försvagar ekonomin. 

Krugman 

(1988), 

Gylfason (200) 

och Matsuyama 

(1992) 

Hur holländska sjukan påverkar ekonomisk tillväxt. Den vrider produktionen till främst utgöras av lågproduktiva 

naturresurssektorer. Resulterar ofta i avindustrialisering och 

mindre differentierad ekonomi. 

Birdsall (2001) Hur holländska sjukan påverkar ekonomisk tillväxt.  Naturresurssektor prioriteras. Sker färre investeringar i 

humankapitel. Påverkar tillväxt på lång sikt. 

Gelb (1988) Hur holländska sjukan påverkar ekonomisk tillväxt.  Finns inget negativt samband. Den negativa effekten från 

holländska sjukan kompenseras av den allt starkare 

naturresurssektorn. 

Hong (2009) Hur holländska sjukan påverkar ekonomisk tillväxt. Symptom från holländska sjukan är tidsspecifik. Små länder 

med mer homogen export drabbas hårdare. 

Blattman, 

Hwang och 

Williamson 

(2007) 

Hur naturresursers prisvolatilitet påverkar 

ekonomisk tillväxt. 

Försämrar bytesbalansen. Vilket avskräcker externa 

investeringar och således försämrar förutsättningar för 

ekonomisk tillväxt. 

Knudsen och 

Parnes (1975) 

Hur naturresursers prisvolatilitet påverkar 

ekonomisk tillväxt. 

Instabilitet i ekonomin ökar benägenheten att spara för att 

vara förberedd vid nästa prischock. 

Hirschmann 

(1958) 

Samband mellan naturresurser och tillväxt. Naturresurssektorn generar inte tillväxt till ekonomin i 

helhet. För stor naturresurssektor förhindrar därför tillväxt. 

Auty och Kiiski 

(2001)  

Hur isolation från övriga sektorer påverkar 

ekonomisk tillväxt. 

Positiva externaliten från naturresurssektorn är minimal. 

Enhetlig ekonomisk blomstring förhindras. 

ECLAC Hur isolation från övriga sektorer påverkar 

ekonomisk tillväxt. 

Huvudsaklig skillnad mellan stagnerande och expansiva 

ekonomier är storleken på naturresurssektorn.  

Lane och 

Tornell (1999) 

Hur institutionell kvalité påverkar ekonomisk 

tillväxt. 

Bristfälliga institutioner förhindrar ett effektivt 

resursutnyttjande vilket förhindrar tillväxt. 

Mal och Mayint 

(1996)  

Hur svaga institutioner påverkar tillväxt. ”Policy failures” är vanligare. Vilket enligt studien är den 

huvudsakliga orsaken till sambandet mellan institutioner och 

tillväxt. 

McMahon 

(1997) 

Hur ”policy failures” förklarar samband mellan 

institutioner och tillväxt 

Beror främst på bristande anpassningsförmåga och 

flexibilitet i statliga utgifter. 

Auty (1993) Hur ”policy failures” förklarar samband mellan 

institutioner och tillväxt 

Benägenhet att investera i lågproduktiva naturresurssektorn 

istället för mer produktiva delar av ekonomin. 

Mehlum, Moere 

och Torvik 

(2006) 

Hur svaga institutioner påverkar tillväxt. Bristfälligt definierade äganderätter vilket ökar rent – 

seeking och förhindrar effektivitet och tillväxt. Myntar 

termen” grabber – friendly” för att beskriva dessa nationer. 

Bulte Hur naturresursernas karaktär påverkar tillväxt. Point resources är mest skadliga för tillväxt. 

Frankel (2007) Hur point resources är mer skadliga för tillväxt. Kan med enkelhet utbrytas, transporteras och smugglas. 

Används därför i större utsträckning i illegala syften. Kan 

leda till väpnade konflikter 

Boschini, Roine 

och Pettersson 

(2005) 

Hur naturresurser karaktär samverkar med 

institutionernas kvalité. 

Naturresursens appropiability avgör ifall tillgångarna är till 

godo eller till ondo för tillväxt. 
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att uppnå sina syften. De panel data – metoder vilka har använts, som exempelvis fixed effect 

- estimator och instrumental variable - technique, riskerar dock i stor utsträckning att drabbas 

av en homogenitetsproblematik. Denna problematik verkar genom att de skattade 

parametrarna hålls konstanta över tid vilket riskeras att avspeglas i studien genom 

missvisande och inkonsekventa estimat och således även felaktiga slutsatser. De studier som 

syftar till att identifiera möjliga förklaringar till sambandet utgörs av tvärsnittsstudier. Som 

tidigare nämnt förekommer även viss kritik mot detta tillvägagångssätt bland studier i ämnet. 

Framförallt riktas kritik mot att tidsdimensionen i problematiken negligeras samt att det 

förekommer en överhängande risk för endogenitetsproblem
21

. Denna form av problematik gör 

sig gällande genom att feltermen korrelerar med en vald oberoende variabel. Ett faktum som 

strider mot Gauss – Markov teoremet och gör därför att estimaten inte längre kan anses vara 

väntevärdesriktiga
22

.       

 

2.1 Samband mellan naturresurser och ekonomisk tillväxt 

Som nämnt ovan har de studier där kopplingen mellan naturtillgångar och ekonomisk tillväxt 

varit föremål för undersökning hittills genererat tvetydiga resultat, tvetydigheten i den 

vedertagna litteraturen är dock inte enbart en funktion av varierande ekonometriska metoder. 

Ekonomisk tillväxt är funktion av en stor mängd variabler som antingen direkt eller indirekt 

förhåller sig till den beroende variabeln. Den struktur som ekonomisk tillväxt besitter är 

därför oerhört komplex vilket gör att enhälliga och samstämmiga resultat kan vara svåra att 

finna. Distanserar man sig däremot från undersökningsobjektet och tillåter sig att måla upp 

den vedertagna kunskapen med breda penseldrag går huvudsakligen två perspektiv gällande 

korrelationen mellan naturresurser och tillväxt att identifiera. Det ena perspektivet hävdar att 

det finns empiriska bevis för att naturtillgångar är en viktig drivkraft bakom ekonomisk 

tillväxt. Det andra perspektivet motsätter sig dock detta påstående och menar att goda 

tillgångar istället kan utgöra ett svårbemästrat hinder för tillväxt. Med andra ord förekommer 

det således en diskussion huruvida tillgångar av olja, och andra naturtillgångar, är en 

välsignelse eller förbannelse. 

2.1.1 Naturtillgångar som välsignelse  

Utifrån ett traditionellt nationalekonomiskt synsätt, som den klassiska eller den neo – 

klassiska läran, var den länk som sammanbinder naturtillgångar med ekonomisk tillväxt under 

lång tid förhållandevis klar. Redan under nationalekonomins vagga förklarade klassiska 

ekonomer, som Adam Smith och David Ricardo, att naturresurser var en viktig, och i många 

fall, avgörande drivkraft bakom ekonomisk tillväxt
23

(Smith uttryckte dock sin oro för ett 

alltför intensivt resursutnyttjande redan 1776 i ”Nationernas Välstånd”
24

). Inom den 

traditionella ekonomiska ansatsen fanns en övertygelse om naturresursernas förträfflighet. De 

argumenterade för att de inkomster som naturtillgångar genererade, bidrog till ökat sparande 

såväl som investeringar. I enlighet med teorier från Ricardo skapar överflöd av naturtillgångar 
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 http://www.caf.com/attach/19/default/CMR_04Nov09_CAF.PDF 
22

 Studenmund, (2006), ”Using Econometrics” sid 106 ff 
23

 World Bank Paper “Natural Resources: When Blessing Becomes A Curse” sid 306 
24

 Smith, (1776),”The Wealth of Nations”, sid 229  
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en komparativ fördel och således en naturlig exportvara och inkomstkälla. Den komparativa 

fördelen ger upphov till en stark och välutvecklad naturresursnäring och exportsektor, vilken 

kan utgöra den ekonomiska ryggrad som behövs för att utveckla en ihållande långsiktig 

ekonomisk tillväxt. En så pass utmärkande och stark näring lockar till sig externa 

investeringar vilket stimulerar tillväxten ytterligare. Vidare ansågs naturresurser bidra med 

kapital och råmaterial som i vissa fall kan utgöra en avgörande produktionsfaktor
25

.  

Från ett tillväxtsteoretiskt perspektiv anses naturtillgångar vara en avgörande drivkraft bakom 

kontinuerlig ekonomisk tillväxt. Detta är ett faktum, oavsett om det är med utgångspunkt i 

exogena – eller endogena tillväxtsteorier, som naturtillgångarnas roll i det ekonomiska 

systemet tas i beaktande. Enligt exempelvis Solow – modellen leder upptäckten av 

naturtillgångar till att produktionsfunktionen skiftar utåt vilket får positiva efterverkningar på 

kort såväl som lång sikt
26

. Med utgångspunkt i empiriska studier fann Rodrik, Subramanian 

och Trebbi bevis för att olja är positivt för ekonomisk tillväxt
27

. Ett resultat som därefter fått 

bekräftelse från bl.a. Alexeev och Conrad, vilka fastslog att naturtillgångar som olja och 

mineraler, oberoende institutionell kvalité, är till godo för tillväxt på både kort – och lång 

sikt
28

.  

Ekonomer ansåg länge att fattiga och sämre socialt och institutionellt utvecklade länder i 

framtiden skulle uppnå en bättre levnadsstandard genom sina goda naturtillgångar
29

. Den 

ekonomiska och sociala expansionen uteblev dock för många av dessa resursrika länder. Det 

tidigare så okritiskt positiva sambandet som ansågs föreligga mellan variablerna började 

därför under förra seklets andra hälft att utsättas för ett allt mer kritiskt granskande och i en 

stor del av den tillväxtslitteratur som växte fram under efterkrigstiden visades tendenser på att 

de tidigare positiva tongångarna var under förändring. Under 1950 – talet lanserades Prebisch 

– Singer hypotesen av Raul Prebisch och Hans Singer
30

. Den intuitiva idén bakom hypotesen 

var att ett allt för blint förlitande på export av sina naturresurser riskerade att försämra 

bytesförhållandet genom en real appreciering av den inhemska valutan. En försämrat 

bytesförhållande innebär att värdet på exportvaran minskar i förhållande till importvarorna. 

Hirschmann framhävde i sina studier att en komparativ fördel inom naturresurssektorn är 

negativt ur aspekten att länken mellan naturresurssektorn och det ekonomiska systemet i 

helhet är svag, vilket förhindrar den starka naturresurssektorn från att generera enhetlig 

tillväxt till ekonomin
31

. Under 1970 – talet oroade sig ekonomer allt mer för att överflöd i 

naturtillgångar skulle orsaka en real appreciering av valutan och att därför exporten och så 

även tillväxten skulle försämras. Trots en våg av studier där naturresurser roll i tillväxt togs 

mer nyanserat dröjde det ända till slutet av 1980-talet innan tankegångar kring att överflöd av 

naturresurser faktiskt kunde vara till nackdel började göra sig gällande. Det paradoxala 

                                                           
25

 Mikesell, (1997), “Explaining the resource curse with special reference to mineral-exporting countries” sid 192  
26

 Solow (1956) “A Contribution to the Theory of Economic Growth” sid 65 ff 
27

 Rodrick, Subramanian och Trebbi, (2004), “Institutions rule: the primacy of institutions over geography and 
integration in economic development” sid 131 ff 
28

 Alexeev och Conrad (2009), “The Elusive Curse of Oil”, sid 1 
29

 Karl, (1997), “The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro States”  sid 3 f  
30

 Prebisch, (1950),” The Economic Development of Latin America” sif 1 ff 
31

 Hirschmann, (1958), “The Strategy of Economic Development” sid 1 ff 



 

10 
 

sambandet tilltalade många ekonomer och inte långt därefter publicerades en mängd av 

studier där den eventuella negativa kopplingen mellan naturresurser och ekonomisk tillväxt 

blev föremål för mer ingående statistisk utredning. 

2.2. Naturresursförbannelsen 

Termen naturresursförbannelsen myntades 1993 av R M Auty i studien “Sustaining 

Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis”. För första gången 

framställdes empiriska bevis för att naturresursförbannelsen faktiskt existerade. Genom en 

tvärsnittsstudie fann Auty att under efterkrigstiden har tillväxten i resursfattiga länder vida 

överstigit motsvarande för resursrika länder
32

. Det resultat som Auty framställde utsattes dock 

för kritik då det inte ansågs vara tillräckligt ekonometriskt robust. Det stora statistiska 

erkännandet för hypotesen lät sig istället vänta till 1995 och en studie av Sachs och Warner.  

Baserat på tillväxtsdata från ett antal utvecklingsländer mellan åren 1970 och 1990 påvisades 

statistiskt säkerställt bevis för att en negativ korrelation förekommer mellan ekonomisk 

tillväxt, i termer av BNP per capita, och storleken på naturresurssektorn. Sedan denna initiala 

studie har Sachs och Warner publicerat ett antal uppföljningsstudier från 1997,1999 och 2001 

som genererat samstämmiga resultat
33

.  

Nämnas bör dock att tesen har utsatts för viss skepsis. Davis
34

 samt Wright och Czelusta
35

 

anser att naturresursförbannelsen är en myt och påpekar att det finns flertal exempel på länder 

som trots överflöd av naturresurser observerat en positiv ekonomisk tillväxt. De hävdar därför 

naturresursförbannelsen är landsspecifik och inte bör generaliseras. I en studie från 2008 fann 

Bulte att en negativ korrelation enbart kunde påvisas när andelen av export som utgörs av 

naturresurser användes som oberoende variabel. Vidare visade Mehrara att sambandet mellan 

variablerna är beroende av hur stor del av ekonomin som tillgången utgör
36

. Sachs och 

Warners studie har fått utså kritik för att den använder mängden export som utgörs av 

naturresurssektorn som proxyvariabel för mängden naturtillgångar. Kritiken grundar sig att 

det finns dem som argumenterar för att denna variabel, snarare än mängden naturtillgångar, 

mäter hur beroende ett land är av sina naturtillgångar. Faktum är att Brunnschweiler och Bulte 

lyckas motbevisa Sachs och Warner när de i en studie från 2008 visar att sambandet mellan 

variablerna är positivt när mängden naturtillgångar istället används som förklaringsvariabel
37

. 

Kritiker mot Sachs och Warners studie menar dessutom att den lider av en 

endogenitetsproblematik och att resultatet därför är vilseledande.  Detta till trots får Sachs och 

Warners resultat stöd från majoriteten av studierna i ämnet däribland av Karl
38

 och Frankel
39

.  

Sachs och Warner avslutar sin studie från 2001 genom att konstatera “empirical support for 

the curse of natural resources is not bulletproof, but it is quite strong
40

”.  Sala – i – Martin 

                                                           
32

 Auty, (1993), “Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis” sid 1 ff 
33

 Sachs och Warner, (1995),” Natural Resource Abundance and Economic Growth” sid 26 
34

 Davis, (1995), ”Learning to Love the Dutch Disease: Evidence from the Mineral Economies” sid 1776  
35

 Wright och Czelusta, (2004) ”The Myth of Natural Resource Curse” sid 7 
36

 Mehrara (2008) “Reconsidering the resource curse In oil-exporting countries” sid 1169 
37

 Brunnschweiler och Bulte, (2006), “The resource curse revisited and revised” sid 19 f  
38

 Karl (1997) ” Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro – State” sid 1 ff 
39

 Frankel, (2010),”The Natural Resource Curse: A Survey” 
40

 Sachs och Warner, (2001), “The curse of natural resources” sid 828 
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sträcker sig längre än så och kallar sambandet för en av de starkaste regelbundenheterna inom 

tillväxtsekonomin
41

.  

I merparten av samtida studier har fokus legat på att förklara mekanismerna bakom det 

negativa sambandet. Trots att ett stort antal ekonometriska test genomförts som syftar till att 

kartlägga determinanter bakom sambandet råder stor diskrepans mellan resultaten. Tidiga 

studier menade att fenomenet delvis gick att förklara utifrån sociala teorier, där den franske 

1500 – tals filosofen Jean Bodin och devisen ”easy riches leads to sloth” stod som förebild
42

. I 

senare studier har däremot framförallt två olika förgreningar av förklaringar utkristalliserats. 

Varav den ena hävdar att sambandet kan förklaras utifrån ekonomisk teori medan den andra 

hävdar att sambandet är ett resultat av institutionella faktorer.   

2.2.1 Ekonomiska faktorer 

Utifrån ekonomiska teorier och tidigare empiriska studier följer nedan en presentation av 

möjliga förklaringar till sambandet.  

i) Holländska sjukan 

Den grundläggande idén bakom teorin om holländska sjukan är att en alltför stark 

naturresurssektor, exempelvis oljesektor, riskerar att underminera andra delar av det 

ekonomiska systemet. Upptäckten av stora oljetillgångar följs i regel av en ökad export i 

denna sektor. Den ökade exporten leder till ett ökat inflöde av utländskt kapital och därför 

sker en appreciering av den inhemska valutan. En förstärk valuta ökar priset på andra 

inhemska exportvaror vilket leder till att dessa sektorer förlorar i konkurrenskraft relativt de 

utländska motsvarigheterna. En ökad export av olja ger därför upphov till en negativ 

externalitet som sprider sig till övriga sektorer
43

. Termen myntades i en artikel av The 

Economist 1977
44

 och formaliserades fem år senare av Corden och Neary i ett försök att 

beskriva hur den holländska industrisektorn försämrades efter stora fyndigheter av naturgas 

under 1960 – talet
45

. 

Bland empiriska studier i ämnet har teorin om den holländska sjukan erhållit stor popularitet 

som eventuell förklaring till sambandet. Sachs och Warner fann i sin studie att 

naturresursintensiva ekonomier tenderar att ha en långsamt växande industrisektor och enligt 

samma studie är holländska sjukan den huvudsakliga anledningen till varför 

naturresursförbannelsen observeras
46

. Teorin om den holländska sjukan får ytterligare 

bekräftelse från studier av Krugman
47

 , Matsuyama
48

 och Gylfason
49

. Dessa menar att 

upptäckten av naturresurser tenderar att vrida produktionen från den mer tekniskt utvecklade 

                                                           
41

 Sala-i-Martin,  (1997) ” I just ran two million regressions” sid 181 f 
42

 Bodin, (1576) ”The Six Books of a Commonwealth” sid 565 
43

 www.investopedia.com/term/d/dutchdisease 
44

 The Economist, (November 26, 1977). “The Dutch Disease" sid 82 f 
45

 Corden och Neary (1982). "Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy" sid, 825 ff 
46

 Sachs och Warner, (1995) “Natural Resource Abundance and Economic Growth” sid 19 
47

 Krugman (1987), The Narrow Moving Band, The Dutch Disease, and the Competetive Consequences of Mrs 
Thatcher” sid 49 f 
48

 Matsuyama, (1992), “Agricultural Productivity, Comparative Advantage and 
Economic Growth” sid 15 
49

 Gylfason, (1999), ”Natural Resource Endowment: A Mixed Blessing?” sid 9 
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och effektiva industrisektorn till att i större grad utgöras av den mer lågproduktiva 

naturresursnäringen, fyndigheter av naturtillgångar leder därför ofta till avindustrialisering. En 

naturlig följd av detta är att efterfrågan på arbetskraft ökar inom naturresurssektorn. Detta 

leder till att efterfrågan av utbildning minskar och därför minskar även tillväxt på lång sikt när 

växelkurserna återgått till det normala
50

. Denna koppling bekräftas av Birdsall när hon fann 

att naturresursrika länder inte investerar lika mycket i humankapital. Incitamenten till att 

utbilda sig blir därför svagare 
51

. Enligt Sachs och Warner riskerar därför den växande 

naturresurssektorn att utarma entreprenörsandan hos folket vilket leder till att innovation och 

entreprenörskap begränsas i regioner dominerad av naturresursnäring. I enlighet med teorier 

från Schumpeter är ekonomisk progressivitet beroende av entreprenörer och återkommande 

innovation
52

.  

Vissa studier menar dock att en underminering av landets industrisektor inte behöver vara 

synonymt med en försämrad tillväxt då denna negativa effekt kompenseras av den allt mer 

inkomstbringande naturresurssektorn
53

. Enligt Hong är effekten av holländska sjukan 

tidsspecifik och tenderar att avta under en längre tidshorisont. 

ii) Prisfluktuationer 

Marknaden för naturresurser i allmänhet och olja i synnerhet har länge varit föremål för 

kraftiga prisfluktuationer. Mellan 1998 och 2008 ökade exempelvis priset på olja från 10$ per 

fat till 145$ per fat, bara för att halveras några månader senare
54

. För fattiga länder som i stor 

utsträckning är beroende av sina oljeinkomster kan en liten prisförändring leda till en långt 

mycket värre ekonomisk skada. De kraftiga prisfluktuationerna i kombination med oljans låga 

utbudselasticitet har etablerat sektorn som en av de mest högvolatila sektorerna
55

.  

De empiriska studierna där denna förklaring varit föremål för statistiska undersökningar har 

dock genererat oklara resultat. Blattman, Hwang och Williamson visade i sin studie att länder 

där den huvudsakliga exportnäringen utgörs av naturresurser som fluktuerar mycket i pris 

även tenderar att ha större fluktuationer i bytesförhållandet. Detta avskräcker externa 

investeringar vilket försämrar förutsättningar för en stabil ekonomisk tillväxt
56

. Desto mer 

homogen exporten är desto större risk för att tillväxten tar skada av prisfluktuationerna. 

Resultaten bekräftas av Ramey och Ramey som dessutom menar att ett negativt samband 

förekommer oberoende mängden externa investeringar
57

. Enligt Gylfason skapar volatiliteten 

en osäkerhet som minskar export och avskräcker investeringar
58

. Genom en välutvecklad 
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finansiell marknad kan däremot denna effekt dämpas
59

. Van der Ploeg identifierar 

prisfluktuationerna som den huvudsakliga anledningen bakom det negativa sambandet när han 

i sin studie konstaterar att den negativa korrelationen mellan naturresurser och tillväxt enbart 

existerar för prisvolatila resurser
60

. Han menar således att naturtillgångar per se inte är till 

ondo för ekonomisk tillväxt utan att sambandet drivs av prisfluktuationerna.  

Nurske visar att s.k. ”booms” inom näringen kan få förödande effekter genom att 

investeringar och risktagande ökar hos regeringar vilket riskerar att sätta länderna i svåra 

skuldfällor
61

. Detta beror främst på regeringarna inte kan anpassa sina utgifter när ”boomen” 

avtar vilket ökar statsskulden. Detta förhindrar finansiering av framtida investeringar och 

avskräcker även externa investeringar. Sammantaget är budskapet som denna gren av studier 

vill sprida att naturresursförbannelsen främst är ett resultat av hur inkomsterna från 

naturresurserna investeras. 

Många studier väljer dock en annan ståndpunkt och ifrågasätter ifall prisfluktuationer i 

exportsektorn verkligen enbart är till ondo. Knudsen och Parnes visar i en tidig studie från 

1975 ett motsatt resultat i jämförelse med studierna ovan. Parnes och Knudsen framställde 

bevis för att instabilitet inom exportsektorn snarare generade ökad ekonomisk tillväxt. Den 

instabila ekonomin ökar benägenheten för folket att spara en större del av inkomsten för att 

vara väl förberedd vid nästa eventuella prischock. De kraftiga prisökningarna fungerar även 

som en ekonomisk katalysator genom att exportinkomsterna tillfälligt ökar
62

. Senare studier, 

däribland av Lutz, samt Sachs och Warner, representerar en tredje ståndpunkt som hävdar att 

naturresursförbannelsen existerar oberoende av naturresursers förmåga att fluktuera i pris
63

. 

iii) Svag länk med ekonomin i övrigt 

Som tidigare nämnt framhöll bland andra Hirschmann att naturresurssektorns isolation från 

ekonomin i helhet utgör ett eventuellt hinder för enhetlig tillväxt. Isolationen gentemot övriga 

sektorer skapas av att inkomster från naturtillgångar, snarare än återinvesteras i samhället, 

istället används i konsumtion. Effekten av detta blir att en stark naturresurssektor inte 

genererar enhetlig tillväxt
64

. Naturresurssektorn bildar således en enklav gentemot övriga 

sektorer. Enligt Auty och Kiiski skapas denna svaga länk av att vissa naturresurssektorer är 

väldigt kapitalintensiva samtidigt som arbetskraftsbehovet är relativt liten, men istället med 

höga krav på skicklighet. Detta leder till att produktionsfaktorer och arbetskraft för produktion 

till större delen är importerad och därför förekommer ingen learning – by – doing effekt som 

hålls inom landet
65

. På regional nivå förhindras tillgångarna från att integreras i samhället då 

de ofta förädlas till handelsvaror på andra platser
66

.  Den positiva externaliteten som 

exportsektorn ger upphov till är således nästintill minimal vilket hindrar landet från 

sammanhängande ekonomisk blomstring.  
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. 

Även empiriska resultat, från bland andra Furtado, visar att kopplingen mellan 

naturresurssektorn och ekonomin i övrigt är svag. ECLAC observerade att det som framförallt 

skiljer expansiva länder och stagnerade länder åt, är hur stor del av landets ekonomi som 

utgörs av teknologiska sektorer
67

, då dessa sektorer genererar tillväxt som sprider sig vidare 

till hela ekonomiska systemet. I motsats till detta hävdar dock resultat från Maloney att det 

inte finns någon anledning till varför länken mellan naturresurssektorn och ekonomin i helhet 

vore svag och hänvisar till mer framgångsrika exempel som Sverige vars ekonomiska 

expansion delvis möjliggjordes tack vare positiva sidoeffekter från skogs – och 

gruvnäringen
68

. 

2.2.2 Institutionella faktorer 

I studierna som redovisades ovan framhölls vikten av ett ekonomiskt perspektiv för att 

förklara mekanismerna bakom naturresursförbannelsen. De senaste åren har intresset och 

därför även antal studier om naturresursförbannelsen ökat. I samband med att kunskap i ämnet 

ackumulerats har även allt mer kritik riktats mot de studier som poängterar att förbannelsen 

förklaras bäst utifrån ekonomisk teori. Kritiken riktas främst mot att dessa studier negligerar 

institutionernas roll i problematiken och antar att alla länder agerar på samma sätt vid 

fyndigheter av naturtillgångar. Utifrån det ekonomiska perspektivet är 

naturresursförbannelsen därför undantagslös och oundviklig. Länder med goda naturtillgångar 

är dömda till en framtid präglad av ekonomisk stagnation. Detta kan dock inte utgöra hela 

sanningen, då faktum är att många länder lyckats uppnå ekonomisk tillväxt även efter 

fyndigheter av naturtillgångar. Man menar därför att mekanismerna bakom fenomenet är mer 

komplexa än vad ekonomiska studier hävdat. För att förklara den observerade diskrepansen i 

tillväxt som råder mellan naturresursrika länder har vissa studier valt att skifta fokus till att 

snarare studera hur institutionella faktorer samverkar med olja och tillväxt. Institutionell 

kvalité har länge ansetts utgöra en betydande faktor bakom ekonomisk utveckling
69

. I en 

studie från 1990 identifierar North undermåliga institutioner som den enskilt största 

anledningen till historisk underutvecklingen och pekar på skillnader mellan Nord – och 

Sydkorea såväl som Väst – och Östtyskland
70

.  

Det grundläggande resultatet i litteraturen där sambandet mellan institutioner och 

naturresursförbannelsen agerat studieobjekt är att svaga politiska institutioner försvårar ett 

effektivt resursutnyttjande och därför även ekonomisk tillväxt
71

. I kontrast har länder med 

starka politiska institutioner i större utsträckning lyckats undvika naturresursförbannelsen, 

detta enligt studier av bland andra Lane och Tornell samt Mehlum m.fl.
72

. Kopplingen mellan 

institutionellt välmående och ekonomisk tillväxt anses vara en konsekvens av att 

institutionellt svaga länder saknar väldefinierade äganderätter av tillgångar och är därför inte 
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kapabla till ett effektivt resursutnyttjande. Exempelvis anses den expansiva utvecklingen i 

Botswana möjliggjorts just tack vare god institutionell kvalité
73

. Den existerande litteraturen 

visar att goda naturtillgångar i kombination med svaga institutioner riskerar att skapa en s.k. 

”rentier state”.  

 

i)  Rentier state och rent - seeking 
 

I en studie av Ross visas att institutionellt svaga länder riskerar att utvecklas till ”rentier 

states”. I korthet beskriver teorin om ”rentier state” hur innehavet av naturtillgångar, 

exempelvis stora oljereserver, leder till ökad korruption genom att staten i större utsträckning 

kan förlita sig på inkomster från naturtillgången, vilket desorienterar det traditionella 

samspelet mellan stat och folk. Tack vare oljeinkomsterna hamnar beslutsfattare i dessa länder 

i en position där de kan göra sig oberoende av sin befolkning och skatteintäkterna. I normalt 

fungerande samhällen fungerar vanligtvis skatt som länken vilken sammanbinder staten och 

folket. I enlighet med devisen ”no representation without taxation” försvinner dock denna 

länk och därför även de förpliktelser staten har gentemot folket i samband med att skatten 

minskar. Missnöjet bland folket dämpas sedan genom att oljeinkomsterna används i 

populistiska statliga investeringar eller subventioner
74

. En eventuell påföljd av detta är en 

alltför expansiv finanspolitik vilken i slutändan riskerar drabba landet genom holländska 

sjukan och därigenom sätta dem i en svårare sits.
75

     

Mehlum, Moere och Torvik fann i sin studie från 2006 att länder med svaga politiska 

institutioner till stor del kännetecknas av ett rent – seeking från olika instanser av samhället
76

.  

Nämnas bör dock att rent – seeking är vanligt förekommande i såväl institutionellt starka som 

svaga länder. Enligt Leite och Weidemann är fenomenet däremot vanligare i resursrika länder 

som lider av svaga institutioner, bristfälligt definierade äganderätter och där den geografiska 

koncentrationen av naturtillgångarna är större
77

. I länder som lider av demokratisk 

otillräcklighet går rent – seeking beteendet främst att härledas till aktörer med ett personligt 

intresse att utnyttja inkomster från naturtillgångarna. Enligt första paragrafen i det 

internationella avtalet för medborgerliga – och politiska rättigheter bör naturtillgångar tillhöra 

folket, som därför även har rätt till dess inkomster. I institutionellt svaga länder är det dock 

snarare regel än undantag att detta bryts och istället tar ett fåtal individer kontroll över 

tillgångarna för att finansiera ett liv i överflöd, istället för att i enlighet med ett effektivt 

resursutnyttjande använda inkomsterna till att öka välfärd och stimulera tillväxt. Detta skapar 

en diskrepans mellan ett effektivt resursutnyttjande och det faktum hur naturtillgångarna 

egentligen utnyttjas. I institutionellt svaga länder sker således en allokering av 

naturtillgångarna från produktion och folket till rent – seeking och korruption. Den 

huvudsakliga förklaringen till varför detta anses inträffa är de bristfälligt definierade 

äganderätterna som förekommer i institutionellt svaga länder. Mehlum m.fl. har valt att kalla 

dessa nationer för ”grabber – friendly”, i den bemärkselsen att de sämre definierade 
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äganderätterna leder till att olika grupperingar tävlar om att ta tillvara och kapitalisera från 

naturtillgången. Detta avskräcker entreprenörer och investeringar som i sin tur förhindrar 

innovation och ett effektivt resursutnyttjande. I kontrast leder däremot klart definierade 

äganderätter, i enlighet med Coase theorem, till ett effektivt resursutnyttjande oavsett hur 

tillgången fördelats. Goda institutioner och väldefinierade äganderätter anses därför kunna 

kan häva naturresursförbannelsen
78

.    

I litteraturen förekommer även ett flertal studier där man valt att skilja olika typer av 

naturresurser från varandra. Dessa studier menar att naturtillgångarnas olikheter och unika 

egenskaper får effekterna av förbannelsen att variera. Förespråkare för denna linje menar 

därför att teorin om naturresursförbannelsen inte kan generaliseras. I en studie av Bulte 

identifierades ”point resources” som den skadligaste naturtillgången. ”Point resources” 

innehar en teknisk och ekonomisk karaktär som påverkar riskbildningen för rent – seeking 

och följaktligen även korruption och ett ineffektivt resursutnyttjande. ”Point resources” 

definieras som icke - förnybara naturresurser, exempelvis mineraler däribland guld och 

alluviumdiamanter, men även olja. Skälet till varför dessa naturtillgångar anses vara mer 

skadliga ligger dels i att den geografiska koncentrationen av tillgångarna är stark, men även i 

det ekonomiska värde de förfogar över. Detta gör att dessa tillgångar, för att relatera till 

Mehlum, anses vara mer ”grabber – friendly”. Oljan förfogar över ekonomiska värden som 

skapar incitament till korruption vilket i sin tur försvårar reglering och taxering
79

. Boschini, 

Pettersson och Roine instämmer med studien ovan gällande de facto att vissa naturresurser är 

mer skadliga än andra. De menar dock att huruvida en naturresurs skadar eller främjar tillväxt 

framförallt beror på interaktionen mellan politiska institutioner och naturresursens 

egenskaper, något de har valt att kalla appropiability. En hög appropiability tyder dels på hög 

institutionell kvalité men även effektivitetsvänliga resurser. En hög appropiabiltiy innebär att 

staten enklare kan ta tillvara på inkomsterna från naturtillgången samtidigt som inkomsterna 

används i syfte att främja ekonomisk tillväxt. Av den anledningen avgör naturresursens 

karaktär i samverkan med institutionernas kvalité huruvida naturresurserna utvecklas till en 

förbannelse eller välsignelse
80

. 

 

3. Metod 
Denna del av uppsatsen syftar till att presentera läsaren för det ekonometriska tillvägagångssätt som 

används för att uppnå studiens syfte. Vidare förs en diskussion kring de för – och nackdelar som 

metoden medför samt för hur dessa kontrolleras.  
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3.1 Kontrafaktiska prognoser 

För att besvara problemformuleringen och uppnå studiens syfte har jag valt att använda mig 

av ett kontrafaktiskt tillvägagångssätt. 

Essensen bakom det kontrafaktiska tillvägagångssättet fångas upp av frågeställningen; Om? 

Mer utförligt kan metoden beskrivas som ett statistiskt experiment som syftar till att beräkna 

och isolera effekterna av en specifik exogen händelse genom att besvara frågan ”Om händelse 

A aldrig inträffat hur hade då objekt B påverkats?” Genom att besvara frågeställningen målar 

metoden upp en alternativ verklighet där den exogena händelsen av intresse aldrig inträffat. 

Genom att ställa den alternativt beräknade verkligheten sida vid sida med det observerade 

utfallet hoppas effekterna från händelsen av intresse urskiljas
81

. För att detta ska vara praktiskt 

möjligt måste dock antagandet, att vid frånvaro av händelsen så sammanfaller det alternativa 

– och verkliga utfallet, uppfyllas.    

På ett filosofiskt plan har denna frågeställning präglat människans beteende genom alla tider. 

Det dröjde dock till 1960 – talet och studien ”Railroads and American Economic Growth: 

Essays in Econometric History” av Robert Fogel innan dessa tankebanor utnyttjades i ett 

akademiskt syfte
82

. I och med Fogels studie fick metoden ett bredare genomslag och under 

tiden som följde, användes metoden främst till att undersöka orsakssamband mellan olika 

händelser eller variabler. Just förmågan att fånga orsakssamband anses vara en av metodens 

främsta fördelar relativt andra ekonometriska metoder och av den anledningen har metoden 

etablerat sig vid analyser av oväntade exogena händelser, policyförändringar eller vid 

medicinska studier
83

.    

Som sagt är syftet med studien att undersöka hur oljans intåg bidragit till Norges ekonomiska 

utveckling över tid. I majoriteten av de studier, där oljans roll i ekonomisk utveckling är 

föremål för undersökning, används tvärsnittsstudier. Tvärsnittsstudier används med fördel när 

intentionen ligger i att erhålla generellt applicerbara resultat, eller att fastställa eventuella 

kanaler genom vilken naturresursförbannelsen verkar. Baserat på denna studies syfte anser jag 

däremot att ett kontrafaktiska tillvägagångssätt är mest lämpligt. Egenskaperna som detta 

tillvägagångssätt förfogar över gör att den är mer lämpad vid landspecifika studier, då den i 

större utsträckning synliggör orsak och verkan. Vid sidan om att metoden tillåter mig 

undersöka orsakssamband mellan oljefyndigheter och tillväxt, så distanserar den sig från 

traditionella metoder även i aspekten att den adderar en tidsdimension till resultatet, vilket i 

stort sett negligerats i tidigare liknande studier. Det kontrafaktiska tillvägagångssättet ger mig 

på så sätt möjlighet att observera hur tillväxten varierar över tid och kontrollera om 

förbannelsen är tidsspecifik eller inte. Genom metodens grundläggande antagande, att ett 

Norge utan olja skulle utvecklas på samma sätt som den alternativt beräknade verklighet, 

kontrolleras för ”gömda” förklaringsvariabler och således isoleras oljans ekonomiska effekt 

vid en direkt jämförelse med kontrollgruppen
84

. Den alternativt beräknade verkligheten 

baseras antingen på en kontrollgrupp eller ekonometriska simuleringar. Sammantaget kan 
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man genom en kontrafaktisk prognos erhålla ett mer transparent resultat än vad som vore 

möjligt med ett traditionellt angreppssätt. 

Metoden är dock inte befriad från eventuella problem. Framförallt anses processen där en 

lämplig kontrollgrupp konstrueras vara en källa till problem. För att metoden ska generera 

realistiska prognoser måste kontrollgruppen visa prov på uppenbara likheter med 

undersökningsgruppen inom variablerna av intresse. I min studie måste därför 

kontrollgruppen och Norge visa prov på stora likheter i ekonomiska förutsättningar, samtidigt 

som kontrollgruppen måste sakna olja under undersökningsperioden för att kunna besvara 

problemformuleringen. En trovärdig kontrollgrupp måste uppfylla två kriterier i) trenden i 

beroende variabeln, i detta fall BNP per capita, måste vara likvärdig mellan grupperna och ii) 

ifall händelsen av intresse, i detta fall upptäckten av olja, aldrig inträffat ska grupperna antas 

erfara en identisk tillväxt. Om diskrepansen i dessa kriterier blir för stor riskerar 

kontrollgruppens äkthet att ta skada. De genererade prognoserna kommer då snarare än 

empiriska bevis utgöras av rena spekulationer
85

. Har man anledning att misstro den prognos 

som kontrollgruppen genererat, förordas antingen att ett placebo-test eller impulse – response 

test genomförs för att bekräfta resultatets äkthet
86

. 

I litteraturen om denna ekonometriska metod är det framförallt tre tillvägagångssätt som 

återkommer; Difference – in – difference metoden, Synthetic Control Method och 

ekonometriska simuleringar 

Difference – in – difference metodens tillvägagångssätts syftar till isolera effekten av en 

specifik händelse mellan två tidsperioder. Ett syfte metoden uppnår genom att bilda en 

kontrollgrupp under premisserna givna ovan. Den ekonomiska utveckling som observeras i 

kontrollgruppen utgör då ett hypotetiskt Norge där olja inte existerar och representerar den 

alternativa utvecklingen i BNP per capita, d.v.s. den kontrafaktiska utvecklingen. Den 

kontrafaktiska prognosen jämförs sedan med den ekonomiska utveckling som observerades i 

Norge. Genom att jämföra grupperna både innan och efter oljefyndigheterna tar man hänsyn 

till initiala skillnader och därigenom isoleras den specifika ekonomiska effekten av 

oljefyndigheterna. Dessa relativa skillnader, mellan före och efter oljefyndigheterna, utgör 

difference – in - difference estimatet. Det erhållna estimat visar hur mycket oljan bidragit till 

Norges ekonomiska utveckling i termer av BNP per capita. Detta ekonometriska 

tillvägagångssätt har bl.a. använts i en studie av Slaughter där han genom difference – in – 

difference metoden undersöker huruvida handelsliberaliseringar under efterkrigstiden bidragit 

till minskade inkomstskillnader
87

. Metoden har även använts på ett liknande sätt som i denna 

uppsats i en studie Doucouliagos och Ali Ulubasoglu. I studien undersöker de genom 

difference – in – difference metoden hur graden av ekonomisk frihet påverkar ekonomisk 

tillväxt
88

.  Som nämnt ovan utgör konstruktionen av kontrollgruppen, i många fall, en källa till 
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problem inom kontrafaktiska studier. Om utformningen av kontrollgruppen är bristfällig 

riskerar prognosen att bli opålitlig
89

.    

Som en respons på svårigheten med att utforma lämpliga kontrollgrupper och således även 

genomföra trovärdiga ekonomiska experiment utvecklade Abadie och Gardeazabal Synthetic 

Control Method. Metoden användes där i syfte att konstruera en kontrafaktisk prognos över 

hur den ekonomiska utvecklingen hade sett ut i ett hypotetiskt Baskien, fri från radikala 

separatister
90

. Metoden är i många aspekter slående lik ovanstående tillvägagångssätt. I 

enlighet med difference – in – difference metoden syftar den till att prognostisera en 

hypotetisk utveckling i BNP per capita baserat på resultat från en kontrollgrupp. Den skiljer 

sig dock från den föregående i sin syn på konstruktion av kontrollgruppen. I kontrast till 

difference - in – difference metoden består kontrollgruppen i Synthetic Control Method av 

alla länder i världen som saknar olja. Genom en datadriven process viktas sedan dessa länder 

ihop för att konstruera en optimal syntetisk version av undersökningslandet. Baserat på den 

syntetiska versionen uppskattas sedan hur den ekonomiska tillväxten hade utvecklat sig ifall 

landet aldrig upptäckt olja
91

.  

 

Slutligen är det även vanligt förekommande med metoder som grundar sig på ekonometriska 

simuleringar, baserade på historisk data och observerade ekonomiska trender. Effekterna från 

oljan urskiljs genom att jämföra den simulerade prognosen med den egentliga utvecklingen. 

Detta tillvägagångssätt har bl.a. använts av Hochrainer, som i en studie från 2009 försökte 

identifiera de ekonomiska efterdyningarna av naturkatastrofer genom att skatta en hypotetiska 

utveckling fri från naturkatastrofer
92

. Som nämnt i ett tidigare skede av uppsatsen använde sig 

även Roed av detta tillvägagångssätt, i en studie med liknande syfte som denna
93

. I litteraturen 

framhålls det att styrkan med denna metod ligger i att den genererar exakta uppskattningar om 

prognostiseringens osäkerhet
94

. Svagheten med detta tillvägagångssätt är dock att den baseras 

på historiska trender och tar således inte hänsyn till eventuella händelser under tidsspannet 

som är föremål för undersökning.    

I min studie har jag valt att använda mig av difference – in – difference metoden.  Jag anser 

att denna metod är mest lämplig för uppnå studiens syfte då den till skillnad från 

ekonometriska simuleringar tillåter mig att observera hur tillväxten varierar under 

undersökningsperioden. Då mitt syfte är att konstruera en hypotetisk utveckling i Norge ställs 

jag inte heller inför den problematik som konstruktion av kontrollgrupp kan innebära. Norge 

har i sina skandinaviska grannar, Danmark och Sverige, två länder med uppenbara likheter ur 

ett historiskt, politiskt och ekonomiskt perspektiv, något som borgar för att en pålitlig 

kontrollgrupp konstrueras och därför även en tillförlitlig prognostisering.     
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3.1.2 Difference – in – difference metoden 

Difference – in – difference metoden beskrivs ofta som ett ekonometriskt experiment, vilken 

samtidigt som den är enkel även är högst användbar vid analyser och mätningar av 

medicinska behandlingar eller olika exogena förändringar, som exempelvis 

skatteförändringar, regleringar eller som i detta fall oljefyndigheter. Modellen introducerades 

som ekonometrisk applikation 1985 i samband med en studie av Ashenfelter och Card från 

och har sedan dess ökat allt mer i popularitet
95

. Den grundläggande tanken bakom modellen är 

att estimera effekten av exempelvis en händelse, behandling eller annan interaktion mellan två 

tidsperioder, före respektive efter händelsen. Detta uppnår den genom att konstruera en 

kontrollgrupp som agerar referensfall gentemot en undersökningsgrupp. 

Undersökningsgruppen exponeras för händelsen av intressen under den andra perioden medan 

kontrollgruppen varken exponeras för händelsen under första eller andra perioden. För att 

erhålla ett estimat över händelsens effekt jämför man hur den initiala skillnaden grupperna 

emellan i period 1 förändrats till period 2. Genom att på detta sätt ta hänsyn till de initiala 

skillnaderna mellan grupperna lyckas man isolera effekten av händelsen genom att eventuella 

permanenta skillnader och förändringar till grund av tidstrender elimineras. Dessa 

förändringar kallas för relativa skillnader och utgör difference – in – difference estimatet. 

Genom att på detta sätt beräkna relativa skillnader försäkras man om att det erhållna resultatet 

inte drivs av andra faktorer utan helt går att härleda till händelsen av intresse. Difference – in 

– difference estimatet som således utgör uppsatsens kärna beräknas formellt på följande sätt: 

Ω=[(               )  (               )]   [(            )  (           )] 

Där Ω representerar difference – in – difference estimatet. 1 och 2 är tidsmarkörer för 

tidsperioden före respektive efter händelsen av intresse. [(               )  (   

            )]) visar hur undersökningsgruppen utvecklas efter den blivit exponerad för 

händelsen. [(            )  (           )]  beräknar hur kontrollgruppen utvecklas 

mellan period 1 och period 2. Genom att subtrahera dessa värden med varandra erhålls den 

genomsnittliga relativa skillnaden mellan grupperna och perioderna, d.v.s. difference – in – 

difference estimatet och effekten som händelsen av intresse har. Detta tillvägagångssätt 

möjliggörs tack vare antagandet att undersökningsgruppen skulle observera samma utveckling 

som kontrollgruppen om den inte blivit exponerad för händelsen under period 2. För att detta 

ska vara möjligt måste trenden i undersökningsvariabeln vara likvärdig mellan grupperna 

under period 1, dessutom måste kontrollgruppen utformas med avsikt att bilda en autentisk 

version av undersökningslandet med den enda skillnaden att den aldrig exponerats för 

händelsen. Uppnås dessa krav genererar difference – in – difference metoden ett estimat som 

utgör en pålitlig uppskattning av händelsens potentiella effekt
96

.  

Metoden har dock sina svagheter. Blir kontrollgruppen inte utformad efter premisserna 

beskrivna ovan riskerar estimaten att lida av över – eller underestimeringar. Med hänsyn till 

att metoden skattar sina estimat genom OLS så är den även känslig för överträdelser mot 

Gauss – Markov teoremet, som homoskedacitet och avsaknaden av autokorrelation, vilket kan 
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leda till inkonsekventa standardavvikelser och därför även överskattade t – statistikor och 

slutligen felaktiga slutsatser
97

. För att öka estimatets säkerhet kan man antigen, som tidigare 

nämnt, testa kontrollgruppens prediktionsförmåga genom att utföra ett placebo – test eller 

impulse – response test för att därigenom stärka resultatets robusthet. Med hänsyn till den 

problematik som är förknippad med tillvägagångsätt har jag intentionen att dels kontrollera 

kontrollgruppens prediktionsförmåga genom att, i enlighet med placebo – testen, låta 

kontrollgruppen prognostisera Norges ekonomiska utveckling under den tid som föregick 

oljefyndigheterna. Med förhoppning om att stärka resultatets pålitlighet och för att säkerställa 

att estimaten som observeras verkligen går att härleda till oljefyndigheterna tänker jag även i 

likhet med ett impulse – response test jämföra hur difference – in – difference estimatet 

varierar med oljeproduktion. Slutligen genomförs även en hypotesprövning för att kontrollera 

att det erhållna estimatet är signifikanta. 

4. Empiri  
I denna del av uppsatsen sker en presentation av den kontrollgrupp och den empiriska modell vilken 

den kontrafaktiska prognosen och så även studiens resultat baseras på.   

4.1 Val av kontrollgrupp  

De länder som ingår i kontrollgruppen är de skandinaviska grannarna, Danmark och Sverige. 

Med hänsyn till metodens tillvägagångssätt kommer därför en hypotetisk tillväxt för Norge 

konstrueras baserat på Danmark och Sveriges erfarna tillväxt under 1900 - talets andra hälft.  

4.2 Motivering av kontrollgrupp 

Konstruktionen av kontrollgruppen utgör det mest kritiska och avgörande momentet i studien 

då det är den som kommer att stå till grund för den kontrafaktiska prognosen och därför även 

studiens resultat. Det är därför av största betydelse att kontrollgruppen har förmågan att 

generera en genuin prognos över Norges ekonomiska utveckling. Har den inte det utgörs 

prognosen istället av rena spekulationer. För att förhindra detta måste kontrollgruppen 

uppfylla kraven för äkthet och tillförlitlighet. I metodavsnittet visades att om kontrollgruppen 

ska uppfylla dessa krav måste den dels observera en liknande trend i ekonomisk tillväxt som 

Norge under perioden som föregick oljefyndigheterna och dels ska kontrollgruppens tillväxt 

antas ha följt motsvarigheten i Norge ifall oljefyndigheterna aldrig gjorts. För att garantera att 

kontrollgruppen består av länder som uppfyller dessa krav och således är kapabel till att 

prognostisera en hypotetisk ekonomisk utveckling för Norge som både är reliabel och 

tillförlitlig bör skillnader i viktiga variabler för ekonomisk tillväxt minimeras mellan 

kontrollgruppen och Norge. Väljer man att beskriva valda variabler för ekonomisk tillväxt för 

Norge genom vektor X0, och motsvarande för kontrollgruppen genom vektor X1, bör X0 =X1 

gälla för högsta trovärdighet. Desto mindre skillnaderna i dessa vektorer är innan 

oljefyndigheterna desto mer pålitlig prognos är kontrollgruppen kapabel till att generera.   

Vid konstruktion av kontrollgruppen har jag, i min strävan efter att uppnå sådan stor äkthet 

och transparens som möjligt, valt att basera variabler för tillväxt dels på en studie av Sala – i – 

                                                           
97

Bertrand, Duflo och Mullainathan, (2001) “How much should we trust difference – in – difference estimates?” 
sid 4 



 

22 
 

Martin och Barro och dels på en studie av Sala – i – Martin, Doppelhoffer och Miller. I den 

tidigare identifieras viktiga bestämningsfaktorer för ekonomisk tillväxt
98

. I den senare 

identifieras, från ett ursprungligt urval av 70 variabler som, enligt ekonomisk teori, möjligtvis 

påverkar tillväxt, 18 variabler som i synnerhet är signifikanta för tillväxt
99

. För minimera 

skillnader mellan vektorerna bör kontrollgruppen och Norge, baserat på studierna ovan, ha 

liknande initial nivå av BNP per capita. Enligt studierna innebär en lägre initial BNP per 

capita att snabbare tillväxt möjliggörs genom att man befinner sig längre från sin steady state 

– nivå. I studien från Miller m.fl. anses denna variabel tillsammans med pris på investeringar 

vara den mest signifikanta variabeln för tillväxt. Jag anser att det därför även är betydande att 

grupperna visar prov på enighet i denna variabel. Studierna fastslog vidare att öppenhet för 

internationell handel har en betydande inverkan på tillväxt. En större öppenhet innebär ett 

ökat inflöde av kapital och investeringar. Dessutom har introduktionen av nya varor länge 

ansetts vara en viktig drivkraft bakom tillväxt. Jag anser även grupperna bör visa prov på 

likheter i växelkursen. Växelkursen är bl.a. central för internationell konkurrenskraft. 

Studierna anser även att humankapital har en betydande påverkan på tillväxt. I termen 

humankapital ingår befolkningens hälsa och utbildningsnivå. En mer kunnig arbetsstyrka 

anses vara mer effektiv och ökar därför produktiviteten och så även tillväxten. Jag har även 

valt att inkludera institutionell kvalité. Svaga institutioner, präglade av korruption och 

instabilitet, saknar förmågan att göra kloka investeringar. Slutligen vill jag även uppnå en 

transparens gällande huvudsaklig näring inom det ekonomiska systemet. Detta anses vara 

väsentligt då vissa sektorer helt enkelt förknippas med högre produktivitet.   

För att fånga upp dessa aspekter har jag valt att jämföra följande variabler; mängden export 

och import i förhållande till total BNP. I industrialiserade länder blir traditionella mått för 

humankapital som läskunnighet och andel av befolkningen med grundläggande utbildning 

irrelevanta. Denna term kontextualiseras istället genom att mäta investeringar i humankapital. 

Genom att inkludera variablerna pris på investeringar och mängden statliga investeringar 

fångas, vad Miller m.fl. ansåg vara en huvudsakliga källa bakom tillväxt. Variabeln pris på 

investeringar mäts genom att investeringar justerad efter köpkraftsparitet divideras med den 

dåvarande växelkursen. Vidare inkluderas även växelkurs, initial BNP (PPP) per capita – nivå 

och huvudsaklig näring.      

Som tidigare nämnt ska skillnaderna i variablerna ovan vara minimala mellan kontrollgruppen 

och Norge under tidsperioden som närmast föregick oljefyndigheterna. För att hitta en 

kontrollgrupp där skillnader i dessa variabler minimeras följer en presentation av Norge med 

utgångspunkt i variablerna ovan och med fokus på perioden som närmast föregick 

oljefyndigheterna. 

4.2.1 Norge och tillväxten – en presentation 

Under en längre tid har Norge ansetts tillhöra ett av världens mest välmående länder. Ett 

faktum som bekräftas av en snabb titt på listor över Human development index (1:a), BNP per 

capita (2:a) och Gender – related development (3:a). Dessa framstående resultat anses till stor 
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del vara en konsekvens av landets goda oljetillgångar. Sedan oljan upptäckts i Nordsjön har 

landet observerat en alltmer stegrande tillväxt. Den kommande delen av uppsatsen syftar 

däremot till att redogöra för landets ekonomiska situation innan oljans stabila axel fanns att 

luta sig tillbaka på.  

Under 1900 – talets början tillhörde Norge tillsammans med sina nordiska grannar ett av de 

fattigare länderna i Europa. Det ekonomiska fundamentet bestod av lågproduktiva sektorer 

som lantbruk och fiskeindustri. 1939 utbröt Andra Världskriget och, i likhet med resten av 

Europa, drabbades Norges hårt. 1945 upphörde kriget och efterkrigstiden tog vid. Som en 

konsekvens av det förödande kriget och den ekonomiska turbulens som var rådande innan 

kriget, övergav Norge tillsammans med många andra europeiska länder det Laissez – faire 

system som tidigare präglat ekonomin i förmån till mer socialistiska idéer. I enlighet med, vad 

som kom att kallas, den nordiska modellen ökade den offentliga sektorn i omfång och landet 

tog i större grad hjälp av blandekonomi
100

. Detta i kombination med uppbyggnadsfasen efter 

krigsslutet påbörjade en stark tillväxtsperiod, där inflation såväl som arbetslösheten hölls på 

låga nivåer. Under samma tidsperiod ingick landet i ett flertal internationella avtal som Nato, 

FN och Efta, vilket tillsammans med återuppbyggnaden av Europa gav den norska exporten 

ett uppsving. Under perioden som närmast föregick oljeupptäckterna observerade Norge en 

årlig tillväxt som stadigt låg kring 3 %, och en BNP per capita som i genomsnitt uppgick till 

2414 USD
101

. Av landets totala BNP gick ca 30 % att härleda från industrisektorn som även 

sysselsatte omkring 13 % av landets arbetsföra befolkning. Den norska industrin ansågs under 

60 – talet att vara stark och utgjorde även landets största sektor. Utrikeshandeln hade ökat 

stadigt sedan 40 – talet i samband med krigsslutet och medlemskap i Bretton – Woods och 

frihandelsavtal som IPCC och GATT, vilket möjliggjorde handel och kapitalrörelser i större 

utsträckning. Under 60 – talet bestod den viktigaste exportnäringen av industrivaror, där 

framförallt fiske - och valindustrin var vitala. De främsta handelspartnerna bestod av andra 

västeuropeiska länder. Den norska valutakursen stod på 0,14 gentemot den amerikanska 

dollarn under 60 – talets slut. Barro och Sala – i – Martin framhöll investeringar och sparande 

som en av främsta bakomliggande faktorerna till tillväxt. Under tidsperioden av relevans 

uppgick sparandet till 20 % av BNP medan utländska direkt investeringar utgjorde 1 % av 

BNP
102

. 

En konsekvens av den nordiska modellen blev ett välutvecklat välfärdssystem där allmän 

sjukvård, utbildning och pension tillhörde en självklar rättighet. Fördelarna med modellen 

avspeglades i ett välmående humankapital. Under 60 – talets andra hälft väntades en 

människa, född och uppvuxen i Norge, leva i 71 år
103

. Likt många andra västländer höll 

utbildningen i Norge hög nivå, omkring 5 % av total BNP spenderades på utbildning vilket 

bl.a. resulterade i att 99 % av befolkningen var läskunniga
104

. Norge var även under tiden en 

stabil demokrati. Sedan länge har landet präglats av hög institutionell kvalité med hög politisk 

stabilitet och landet anses även vara det minst korrupta i världen.  
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Med utgångspunkt i de variabler som anses vara relevanta bör kontrollgruppen uppnå en så 

stor likhet med presentation av Norge som det är möjligt. Konstruktionen av kontrollgruppen 

baseras därför på presentationen ovan. Kontrollgruppen bör därför bestå av länder som under 

60 – talet präglades av ekonomisk, social såväl som politisk stabilitet. Industrisektorn bör 

utgöra den huvudsakliga ekonomiska näringen och de internationella relationerna bör vara 

goda. Viktigast för att generera en trovärdig prognos är dock att oljetillgångar av samma 

magnitud saknas och att den ekonomiska trenden sinsemellan grupperna är likvärdiga. Med 

grund i detta kommer kontrollgruppen att utgöras av de nordiska grannarna Danmark och 

Sverige. Förutom att både Sverige och Danmark saknar stora oljetillgångar är den historiska 

kopplingen länderna emellan uppenbar. Under de senaste seklen har Norge ingått i union med 

såväl Danmark som Sverige
105

. Mobiliteten bland arbetskraften är stor mellan länderna, deras 

politiska system har under lång tid präglats av den nordiska modellen och deras ekonomiska 

institutioner har länge varit, i stort sett, identiska. Länderna har därför under tidsperioden av 

relevans uppenbara likheter i språk, kultur, politik, historia och även så i förutsättningar för 

ekonomisk tillväxt. I en alternativ kontrollgrupp hade även, resterande nordiska länder, 

Finland och Island kunnat inkluderas. Både Finland och Island visar prov på uppenbara 

ekonomiska likheter med Norge genom att exempelvis samtliga länder under tiden var 

beroende av en huvudsaklig exportnäring. När även Island och Finland inkluderas i 

kontrollgruppen försämras dock transparensen i valda förklaringsvariabler mellan 

kontrollgruppen och Norge. Diskrepansen mellan vektor X0 och X1 ökade och kraven för 

äkthet och reliabilitet uppnåddes inte på samma sätt som tidigare. Finland och Island slopades 

därför från att inkluderas kontrollgruppen.     

Nedan följer en tabell som sammanfattar och jämför valda variabler för tillväxt mellan Norge 

och kontrollgruppen under tidssfären 1965 - 1970
106

.    

Variabel Norge Kontrollgrupp Skillnad 

Befolkning 3 800 000 6 200 000 2 500 000 

BNP (PPP) per capita (USD) 2 411 2 939  528 

Tillväxt i BNP per capita 3,61 % 3,82 % 0,21 % 

Öppenhet 71,29 % 52,21 % 19,08 % 

Växelkurs (Relativt USD) 0.14 0.17 0,03 

Pris på Investeringar 72,2 73,5 1,3 

Statliga investeringar (% av BNP) 34,8 29,3 6,5 

Huvudsaklig exportnäring  Industri  Industri - 

Förväntad livslängd 73.7 73.1 0.6 

Investeringar i utbildning(% av BNP) 5,5 % 6,75 % 1,25 % 
Tabell 2. Tabellen sammanfattar genomsnittliga värden i tillväxtsvariabler för perioden 1965-1970

107
 

Enligt tabellen är det tydligt att kontrollgruppen lyckas återskapa ett hypotetiskt Norge med 

relativt stor transparens i de flesta av variablerna. Gällande variabeln växelkurs är det 
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nämnvärt att Norge, Sverige och Danmark var en del av Bretton Woods – systemet mellan 

1951 och 1971. Bretton Woods – systemet avsåg till att reglera medlemsländernas växelkurs i 

syfte att etablera stabila växelkurser och därigenom främja internationell handel. Som medlem 

i systemet anslöt sig länderna till en fast växelkurs där den inhemska valutan fixerades 

gentemot den Amerikanska dollarn. Det faktum att samtliga länder i analysen, under 

tidsperioden av relevans, var en del av avtalet borgar för transparens i variabeln
108

. Vid sidan 

om Bretton Woods var de skandinaviska länderna medlemmar i andra internationella 

institutioner som EFTA, GATT och IBDC (vilket senare utvecklades till IMF), vilket tyder på 

att förutsättningar på den internationella marknaden varit likvärdiga. Med detta sagt är det 

dock viktigt att poängtera att skillnader mellan grupperna existerar. En titt på tabellen avslöjar 

att skillnaden i variabeln öppenhet är i synnerhet stor. Termen öppenhet baseras på siffror från 

Penn World Table och visar hur stor del av total BNP som går att härleda till handel över 

landsgränserna. Denna skillnad tyder på Danmark och Sverige värnat mer om sina inhemska 

industrier och varit mer protektionistiska i sin utrikeshandel än Norge. Trots att skillnaden är 

relativt stor visar dock båda grupper prov på stor öppenhet vilket borgar för att denna skillnad 

inte ska behöva påverka analysen. Historisk data för mått på institutionell kvalité fanns tyvärr 

inte att tillgå. Länderna i Norden har däremot under en längre tid varit kända för politiskt 

stabilitet präglad av ett starkt rättssystem och låg korruption. Det är därför ett rimligt 

antagande att den institutionella kvalitén både var hög och enig under tiden. Under den 

relevanta tidsperioden skiljer sig även kontrollgruppen från Norge i aspekten att Sverige var 

berikat med värdefulla naturtillgångar i form av järnmalm och skog. Den goda tillgången till 

naturresurser anses varit en viktig drivkraft bakom Sveriges ekonomiska expansion. I 

Danmark saknades under tiden naturtillgångar av större värde. Merparten av befolkningen var 

antingen anställda inom tillverkningsindustrin och jordbruket. Med detta sagt hade dock alla 

nordiska länder under tidsperioden en väldiversifierad ekonomi där den huvudsakliga 

exportinkomsten gick att härleda från industrisektorn. Skillnader, om än små i sammanhanget, 

går även att observera i initial BNP per capita. Mellan 1965 – 1970 översteg kontrollgruppen 

Norges BNP per capita med 528 US dollar per capita. Norge var under 60 – talets början och 

större delar av förra seklet det ekonomiskt svagaste av de nordiska länderna. Trots dessa 

skillnader anser jag att Sverige och Danmark är fullt kapabla till att prognostisera hur den 

ekonomiska utvecklingen i Norge hade fört sig utan olja. Detta borgas av den uppenbara 

samhörigheten bland övriga valda tillväxtsvariabler, men framförallt av att kontrollgruppen 

och Norges ekonomiska utveckling i BNP per capita följs åt under 1960 – talet. Något som 

illustreras av att den genomsnittliga skillnaden i tillväxt enbart uppgår till 0,2 % mellan 1965 

och 1970. 

Den empiriska delen av uppsatsen utmynnar i följande modell:  

    0+ β1Tid + β2Skilln1 + β3(Tid x Skilln2) + ε    

Modellen syftar till beräkna difference – in – difference estimatet genom 

regressionsskattningar. 
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Y representerar hur BNP per capita utvecklas mellan period 1 och period 2. Β0 skattar 

genomsnittlig BNP per capita för kontrollgruppen under period 1, d.v.s. under perioden som 

föregick oljefyndigheterna. Tid är en dummyvariabel för period 2. Β1 representerar hur 

kontrollgruppen utvecklas i BNP per capita mellan period 1 och period 2. Skilln1 är en 

dummyvariabel som skiljer Norge från kontrollgruppen. β2 visar den initiala skillnaden i BNP 

per capita mellan Norge och kontrollgruppen. Slutligen är (Tid x Skilln2) en dummyvariabel 

som skiljer Norges ekonomi från före respektive efter oljefyndigheterna. β3 representerar 

därför interaktionen mellan de två föregående termerna. Interaktionstermen skattar hur 

skillnaden i BNP per capita mellan Norge och kontrollgruppen förändras efter det att olja har 

upptäckts, d.v.s. hur de relativa skillnaderna grupperna emellan förändras efter att olja 

upptäcks. Interaktionstermen kommer således att utgöra difference – in – difference estimatet 

och vara det värde som uppsatsens resultat baseras på och därigenom även visa hur stor del av 

Norges BNP per capita som går att härleda från oljan 

Nedan följer en figur som tydliggör logiken bakom modellen. 

 

 

Genomsnittlig BNP/Cap 

före oljefyndigheterna 

Genomsnittlig BNP/Cap 

efter oljefyndigheterna 

Skillnad 

Kontrollgruppen Β0 Β0 + β1 ΔY = β1 

Norge Β0 + Β2 β0+ β1+ β2+ β3 

 

ΔY= β1 + β3 

Skillnader  Β2 β2+ β3 Diff – in - 

diff = β3 

 

För att bekräfta kontrollgruppens pålitlighet tänker jag, i enlighet med vad som adresserades 

ovan, kontrollera för kontrollgruppens prediktionsförmåga. Detta uppnår jag genom att låta 

kontrollgruppen prognostisera Norges ekonomiska tillväxt under en tidsperiod när oljan inte 

existerade. Om kontrollgruppen under denna tidsperiod följer den ekonomiska utvecklingen i 

Norge motiveras slutsatsen att kontrollgruppen är reliabel. Jag har valt att kontrollera 

kontrollgruppens prediktionsförmåga genom att låta den prognostisera tillväxten i Norge ett 

decennium innan oljefyndigheterna.  

Resultatet från jämförelsen (se appendix ii) visar att kontrollgruppen följer den ekonomiska 

utvecklingen under hela 60 – talet och att vi därför kan slå fast vid att Sverige och Danmark är 

lämpliga för att agera kontrollgrupp.  

5. Resultat  

I denna del av uppsatsen presenteras resultaten som difference – in – difference metoden 

genererat. Inledningsvis sker en redogörelse för effekterna under kort sikt, vilket sedan följs 

av en redogörelse över de långsiktiga effekterna. 

Studiens resultat genereras i enlighet med det metodologiska tillvägagångssätt som 

presenterats i metoddelen. Studiens syfte är att undersöka hur upptäckten av olja påverkat den 

ekonomiska utvecklingen i Norge under kort – och lång sikt. Trots att oljan upptäcktes redan 
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1971, dröjde det till 1974 innan utvinningen tog fart på allvar, av den anledningen har jag valt 

definiera 1974 som det år Norge exponerades för händelsen. Den kortsiktiga tidssfären har jag 

valt att definiera som ett intervall på fem år, en period som därför sträcker sig från 1974 till 

1979. För att uppnå uppsatsens långsiktiga tidsdimension har jag valt att undersöka ett 

tidsintervall som sträcker sig från 1974 till 1994.  

Som redan nämnt är anledningen till varför jag väljer att förbise de första åren som följde 

fyndigheterna att oljeproduktionen var väldigt låg i början. Under den initiala fasen var 

varken den norska industrin eller infrastrukturen anpassad för expansiv oljeexploatering. Ett 

talande exempel för detta är att oljan, fram till 1974, fraktades till fastlandet med båtar. Under 

de första åren uppgick den dagliga produktionen knappa till 30 000 fat, vilket kan ställas i 

stark kontrast till den dagliga oljeproduktionen under slutskedet av seklet, som då uppgick 3 

200 000 fat
109

. Ytterligare en anledning till varför jag väljer att flytta fram 

undersökningsperioden är att den norska staten fram till 1974 valde att hålla en betydande del 

av oljeinkomsterna låsta. För att förhindra förhastade investeringar och hitta optimala sätt att 

utnyttja oljeinkomsterna valde staten att arbeta fram ett regelverk, som kom att kallas för ”de 

10 oljebudorden”
110

. Detta regelverk säkerställde att inkomsterna enbart investerades i syfte 

att gynna landet och det norska folket
111

. Den ökade oljeproduktionen efter 1974 anses 

däremot framförallt vara ett resultat av oljekrisen. I och med oljekrisen 1973 ökade oljepriset 

från 3 US dollar till 12 US dollar per fat och i samband med det gick olja från att vara en 

relativt ekonomiskt obetydlig tillgång till att vara en höginkomstresurs. Följaktligen ökade 

lönsamheten inom oljeindustrin och så även incitamenten för ökad oljeproduktion
112

.   

Med hänsyn till att Norge under mitten och slutet av 1970 – talet alltmer trappade upp 

exploateringen av sina oljetillgångar, finns det anledning att tro att effekten av oljan kommer 

att vara mer påtagliga ifall tidsintervallet skiftar framåt och istället fokuserar på åren mellan 

1974 - 1979.  Det valda tidsintervallet motiveras således av det faktum att oljenäringen blev 

ekonomiskt lönsam först i kölvattnet av oljekrisen och att produktionen därefter ökade. 

Syftet med den ekonometriska modell som empiriavsnittet utmynnade i är att skatta 

parametrarna β0, β1, β2 och β3. Genom att skatta dessa parametrar erhålls difference – in – 

difference estimat vilket utifrån en alternativ ekonomisk utveckling för Norge beräknas. 

5.1 Effekter på kort sikt  

Den kortsiktiga tidsperioden sträcker sig mellan 1974 och 1979. För undersökningen innebär 

detta att genomsnittlig BNP per capita under den fem – års period som föregick 

oljefyndigheterna kommer att jämföras med motsvarande genomsnitt under den fem – års 

period som följde.   

Parameterskattningarna och differece – in – difference estimatet under denna tidsperiod 

sammanfattas i tabellen nedan. 
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 Genomsnittlig BNP/Cap 

före 

Oljefyndigheterna(1969 – 

1974) 

Genomsnittlig BNP/Cap 

efter 

Oljefyndigheterna(1974 – 

1980) 

Skillnad 

mellan 

perioderna 

Kontrollgruppen 4617 10749 ΔY = 6132 

Norge 3977 10527 

 

ΔY= 6550 

Skillnader  – 640 – 223 Diff – in – 

diff = 417 
Tabell 3. Tabellen sammanfattar difference – in – difference estimaten mellan 1974 – 1979. 

Tabellen visar att under femårs – perioden som föregick 1974 observerade Norge en 

genomsnittlig BNP per capita som uppgick till 3977 US dollar. Fem år efter oljefyndigheterna 

uppgår samma siffra till 10 527. Efter oljan fått sätta sin prägel på Norges ekonomi har BNP 

per capita alltså ökat med 6550 US dollar. Det vore dock förhastat att tillskriva hela denna 

ökning som en förtjänst av oljan. Under tidsperioden inträffade mest troligt andra händelser i 

Norge som även påverkat den ekonomiska tillväxten. Dessutom tar resultatet inte hänsyn till 

tidstrender. För att erhålla ett resultat där effekten från oljefyndigheterna isoleras studerar man 

istället hur de relativa skillnaderna mellan kontrollgruppen och Norge utvecklats efter oljan 

upptäcks, d.v.s. difference – in – difference estimatet. Under tidsperioden som föregick 

oljeupptäckten var tillväxten i Norge och kontrollgruppen i paritet med varandra. Den initiala 

skillnaden uppgår till 640 US dollar. Fem år efter oljefyndigheterna uppgår den relativa 

skillnaden enbart till 223 US dollar. Efter det att olja upptäcktes i Nordsjön har alltså den 

relativa skillnaden mellan Norge och kontrollgruppen minskat med 417 US dollar. I enlighet 

med metodens premisser är detta estimat isolerat från tidstrender och eventuella övriga 

händelser som påverkat resultatet. Genom antagandet att den ekonomiska utvecklingen för 

kontrollgruppen följer samma utveckling som ett hypotetiskt Norge där olja aldrig funnits i 

Nordsjön motiveras påståendet att av de 6550 US dollar som BNP per capita ökade mellan 

1974 och 1979 går 417 US dollar att attribuera till oljefyndigheterna. Ett Norge utan olja hade 

således observerat en genomsnittlig BNP per capita som understiger den egentliga med 417 

US dollar. Dessa siffror baseras på parameterskattningar som går att finna i appendix i. En 

aspekt som kan påverka trovärdigheten i estimatet och därför bör kontrolleras är om mängden 

inflation varierar mellan kontrollgruppen och Norge. Historiska data visar däremot att 

inflationen mellan länderna höll sig i paritet med varandra under 1970-talets början. Medan 

den vägda inflationen i kontrollgruppen beräknades till 6,45 %, uppgick inflationen i Norge 

till 7,09 %. Denna aspekt bör därför inte gäcka estimaten
113

. 

Genom att beräkna ett difference – in difference estimat för respektive år under tidsperioden 

tillåts jag att se hur oljeutvinningen påverkat den ekonomiska utvecklingen över tid. Detta ger 

en mer ingående bild över hur Norges BNP per capita utvecklades i kölvattnet av 

oljeupptäckterna. Följande tabell syftar till att sammanställa difference – in – difference 

estimat för varje år under tidsperioden. Estimaten har beräknats genom samma 

tillvägagångssätt som ovan. 
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År 74 75 76 77 78 79 80 

Did – 

estimat 

197 235 317 241 317 319 417 

Tabell 4. Tabellen sammanställer difference – in – difference estimat för respektive år inom valda 

tidsperiod. 

Estimatet ovan etablerar en tydlig trend där oljeindustrin roll inom Norges ekonomi ökar i 

samband med att lönsamheten inom densamma ökar.  

5.1.2. Analys av effekter på kort sikt 

Baserat på difference – in – difference estimatet mellan 1974 och 1980 går 417 US dollar av 

totalt 10 527 att härleda direkt från oljeproduktionen.  

Den ekonomiska expansion som observeras i Norge efter oljeutvinningarna motsätter sig 

etablerade teorier om naturresursförbannelsen. Enligt kunskapsbidrag från Sachs och Warners 

bör ökad tillgång av naturtillgångar följas en av ekonomisk tillbakagång. Enligt Bulte blir 

denna tillbakagång mer signifikant vid fyndigheter av olja, då olja besitter ekonomiska och 

tekniska egenskaper som skapar incitament för bl. a. korruption. Norge bekräftar istället 

resultat från Alexeev och Conrad. Alexeev och Conrad visade i sin studie att 

naturresursförbannelsen är en myt och ett resultat av ekonometriska felspecificeringar. De 

menar istället att olja är en källa till ekonomisk progressivitet. Det faktum att Norge 

motbevisar bl.a. vad Sala – i – Martin kallar för en av de starkaste regelbundenheterna inom 

tillväxtsekonomin kan vara en konsekvens av att Norge sedan efterkrigstiden varit ett politiskt 

stabilt land, institutionerna har varit goda och Norge anses vara ett av världens minst korrupta 

länder. Under tidsperioden av relevans var Norge en strikt demokrati. I enlighet med den 

nordiska modellen var den offentliga sektorn stor och välfärdssystemet välutvecklat
114

. Enligt 

studier från bland andra Mehlum och Torvik neutraliserar goda institutioner oljans negativa 

effekt genom att förhastade investeringar och korruption förhindras. Boschini, Roine och 

Pettersson visade även att när goda institutioner kombineras med ”point resources”, som 

exempelvis olja, blir det positiva sambandet mellan naturtillgång och tillväxt ännu starkare. I 

Norges fall var en signifikant del av oljeinkomsterna frysta av staten. Detta förhindrade 

förhastade investeringar och en allt för expansiv finanspolitik. Istället utarbetade staten en 

noga planerade investeringsplan som syftade till att reglera hur oljeinkomsterna spenderades. 

Detta garanterade bl.a. att staten erhöll fullständig kontroll över oljeoperationerna och 

därigenom försäkrade att inkomsterna användes för att främja norska intressen
115

. Väljer man 

att tro slutsatser från institutionella teorier om exempelvis äganderätter och Coase Theorem är 

detta en betydande anledning till varför Norge lyckades omvända förbannelsen och istället 

observera en tillväxt som ökar i takt med oljeproduktionen. I och med dessa regleringar tillföll 

äganderätten det norska folket, denna klara definition möjliggjorde sedan ett effektivt 

resursutnyttjande.  
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Under tidsperioden av intresse inträffade även den första oljekrisen. I kölvattnet av 

Oktoberkriget mångdubblades oljepriset över en natt
116

. I enlighet med studier från Lutz 

fungerade det höjda priset som en ekonomisk katalysator, något som bl.a. möjliggjorde en 

snabb ekonomisk expansion i mellanöstern. Baserat på litteraturgenomgången och i synnerhet 

studier från bland andra Blattman och Gylfason ger tillgångens prisvolatilitet upphov till 

konträra effekter då osäkerheten ökar och investeringar avskräcks. I egenskap av oljeland 

passerade oljekrisen Norge relativt obemärkt förbi. Oljeindustrin var under denna tid ännu i 

sin vagga, men som tidigare nämnt bidrog de ökade priserna däremot till att oljenäringen blev 

mer lönsam vilket fick Norge att trappa upp sin oljeproduktion  

5.2 Effekter på lång sikt 

För att fånga upp de långsiktiga effekterna från oljan har jag valt att undersöka ett tidsintervall 

som sträcker sig 20 år efter det att oljeutvinningen påbörjades. Oljans ekonomiska 

efterdyningar mellan 1974 till 1994 kommer därför att vara föremål för undersökning.  

Baserat på parameterskattningarna (se appendix 1) beräknades följande difference – in – 

difference estimat. 

 Genomsnittlig BNP/Cap 

före 

Oljefyndigheterna(1969 

– 1974) 

Genomsnittlig BNP/Cap 

efter 

Oljefyndigheterna(1974 – 

1994) 

Skillnad 

mellan 

perioderna 

Kontrollgruppen 4617 16997 ΔY = 10 

530,2 

Norge 3977 18050 

 

ΔY= 11 877,3 

Skillnader  – 640 1053 Diff – in – 

diff = 1 693,1 
Tabell 5. Tabellen sammanfattar difference – in – difference estimaten mellan 1974 – 1994. 

Under den 20 – års period som följer efter det att oljeutvinningen påbörjades i Norge beräknas 

ett difference – in – difference estimat som uppgår 1693 US dollar. Resultatet kan tolkas som 

att ett hypotetiskt Norge utan olja skulle under denna period i genomsnitt observera en BNP 

per capita som understiger den faktiska med 1693 US dollar. Difference – in – difference 

estimatet bekräftar således den redan etablerade trenden där oljans roll inom ekonomin växer i 

takt med att åren passerar. Initialt mellan 1974 och 1980 uppgick estimatet till 417 US dollar i 

BNP per capita. 1994 uppgår estimatet till 1693 US dollar i BNP per capita. Med några få 

undantag ökar dessutom difference – in - difference estimatet för varje år. Trenden bekräftas 

också av att mellan 1974 och 1994 utgör oljan ca 10 % av Norges genomsnittliga BNP per 

capita medan oljan utgör ca 3 % av genomsnittlig BNP per capita mellan 1974 och 1980. 

Difference – in difference estimatet mellan 1981 – 1994 sammanfattas i följande tabell: 

År 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Did  721 1033 1301 1515 1702 1750 1771 1779 1780 1723 1650 1602 1667 1693 

Tabell 6. Tabellen visar difference – in – difference estimatet mellan 1981 och 1994. 
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För att tydliggöra denna trend följer nedan en graf, baserat på difference – in – difference 

estimaten. I grafen ställs Norges faktiska tillväxt sida vid sida med den hypotetiska 

utvecklingen.  

 

 Figur 1. Grafen jämför Norges egentliga ekonomiska utveckling med den kontrafaktiska. 

Den ökade diskrepansen mellan den faktiska tillväxt och den hypotetiska tillväxten visar hur 

oljans betydelse för Norges ekonomi ökat över tid. Tidsserien visar även att trots att 

oljeproduktion påbörjades 1974 var effekterna av oljan, i sammanhanget, länge marginell. Det 

dröjer till början av 1980 – talet innan effekterna av oljeutvinningen blir påtagliga i grafen. 

Detta förklaras av att oljepriset ”peakade” under 1980 – talets första år som en respons av den 

andra oljekrisen 1979. För västvärldens industriländer skapade detta en spiral av negativa 

konsekvenser vilket utmynnade i en recession under tidigt 1980 – tal, detta reflekteras även i 

grafen där ett tydligt trendbrott går att urskilja
117

. I samband med oljekrisen mer än 

fördubblades oljepriserna, vilket orsakade en allvarlig inflation i västvärlden
118

. I ett steg att 

kontrollera inflationen och få den att återgå till normala nivåer åtogs en mer restriktiv 

finanspolitik vilket utmynnade i ökad arbetslöshet och således även försämrad ekonomisk 

aktivitet under 1980 – talets början. Norge klarade sig däremot undan denna stagflation med 

en förhållandevis liten ekonomisk tillbakagång. Tack vare inkomsterna från oljan som i slutet 

av 1970 – talet hade blivit allt större tilläts den norska regeringen att föra en kontracyklisk 

finanspolitik genom bl.a. tilldela subventioner till företag. Som ett resultat observerades en 

lägre arbetslöshet och en mildare tillbakagång än hos övriga västländer
119

.   

Under mitten – och slutet av 1980 – talet observeras difference – in – difference estimat vilka 

tyder på att oljan får en mer central roll i den norska ekonomin. Förtjänsten inom oljesektorn 

ökade ytterligare i samband med den andra oljekrisen. Med priset ökade även incitamenten 

för en ökad satsning på oljesektorn. Det skulle dock visa sig att oljesektorn fick ökad 
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betydelse på bekostnad av andra sektorer när en tid präglad av avindustrialisering påbörjades i 

samband med detta. I takt med att lönsamheten för oljeutvinngen ökade fick den tidigare så 

starka industrin minskad betydelse. Avindustrialiseringen påskyndades av att den lönsamma 

oljesektorn drev upp växelkursen vilket följaktligen underminerade den relativa 

konkurrenskraften i andra sektorer. I takt med att ekonomin blev mindre diversifierad och att 

oljesektorn ökade i omfång, blev landet allt mer sårbar mot prisfluktuationer i olja. 1985 

minskade oljepriset dramatiskt och som konsekvens fick Norge ett handelsunderskott, vilket 

kan fungera som förklaring till varför tillväxten i difference – in – difference estimatet 

plötsligt avstannar från 1985 och framåt
120

.  

5.2.1. Analys av effekter på lång sikt   

Under det längre tidsspannet fick oljan en allt mer markerad effekt på Norges BNP per capita. 

Baserat på difference – in – difference estimatet utgjorde oljeindustrin i genomsnitt under 20 

– års perioden som följde oljefyndigheterna 1698 US dollar, av totalt 18 060 eller ca 10 %.  

Medan Norge på kort sikt lyckades undgå naturresursförbannelsen går det under det längre 

tidsintervallet att se tendenser för att symptom av naturresursförbannelsen förekommer. Det 

ökade beroendet av oljesektorn tyder på att Norge i viss mån kan drabbats av holländska 

sjukan (i litteraturgenomgången ges en grundläggande beskrivning av holländska sjukan). 

Essensen av teorin kan beskrivas genom att en alltför stark oljeindustri riskerar att 

underminera andra sektorer inom ekonomin. De teorier om holländska sjukan, som 

framfördes av bland andra Krugman och Corden, bekräftas i sådana fall av Norge. Under 

1980 – talet skedde det en större allokering av både kapital och arbetskraft till oljesektorn. 

Tack vare höga oljepriser och en hög vinst hos oljeföretagen steg lönerna inom sektorn och en 

appreciering av valutan skedde. Som direkt respons på detta förlorade övriga sektorer både 

humankapital och konkurrenskraft. Något som även pekar på detta är att exporten bland 

övriga sektorer stagnerat helt sedan oljefyndigheterna. Oljan orsakade en crowding – out 

effekt och en period av avindustrialisering påbörjades i samband med att utvinningarna 

trappades upp
121

. Mellan 1970 och 1990 minskade industrisektorns bidrag till BNP med en 

tredjedel av den initiala nivån. Till skillnad från grannländerna har det i Norge inte etablerats 

några högteknologiska industrier som Ericsson, Nokia eller Bang & Olufsen. Resultat som för 

att återigen återknyta till litteraturgenomgången bekräftar studier om holländska sjukan från 

bland andra Gylfason. Den försvagade industrisektorn till trots observerade Norge under 

perioden tillväxt. Enligt kunskapsbidrag från Ross kan detta vara ett resultat av att holländska 

sjukan trots allt lyckades hållas i schack. Den ökade förtjänsten från oljesektorn 

kompenserade för förlusten som avindustrialiseringen innebar. Så trots att oljefyndigheterna 

bidrog till en crowding – out effekt så överstegs denna av oljans positiva bieffekter och 

följaktligen accelererade tillväxten. 

Det faktum att Norge lyckades hålla crowding out – effekterna och holländska sjukan på 

relativt blygsamma nivåer går enligt teori om holländska sjukan att härleda till de goda 

institutionerna och att staten, i och med det regelverk som reglerade landets oljepolicy, var väl 
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förberedda inför den eventuella problematiken med holländska sjukan. Detta regelverk 

utformades delvis i syftet att motverka symptomen från holländska sjukan och behålla 

ekonomins mångfald. Genom detta regelverk lyckades Norge undvika många av de fällor som 

stor del av nyblivna oljeländer hamnat i. Genom att införa ett centraliserat lönesystem som 

förhindrade alltför höga löneökningar hoppades man undvika en alltför omfattande allokering 

av humankapital. Oljan lagstadgades tidigt som allmän egendom, oljan tillhörde därmed 

Norges befolkning. Inkomsterna från oljeindustrin kontrollerades av staten. I enlighet med 

oljebudorden öronmärktes nettovinster från oljan för att minska utlandsskulden. Vidare 

etablerades den norska oljefonden i början av 1990 – talet. Införandet av fonden syftade till att 

förhindra staten från att föra en alltför expansiv finanspolitik och motverka den eventuella 

problematik detta kan medföra, som förstärkt valuta, inflation och förlorad konkurrenskraft 

för inhemska företag. Detta genom att investera den årliga nettovinsten från oljeindustrin i 

fonden
122

. Detta ska säkerställa att inkomsterna från oljan används så att Norge i generationer, 

långt efter oljan tagit slut, ska kunna ta del av den.    

Birdsall visade att i stor del av de länder där oljefyndigheter kombinerats med bristfälliga 

institutioner leder holländska sjukan till att utbildning och utveckling av humankapital i allt 

större grad förbises. I kontrast har Norge inte bara lyckats undvika denna fälla, utan tack vare 

att statens investeringar i humankapital och utbildning har antalet högutbildade i landet 

ökat
123

.    

Enligt bland andra Hirschmann och Auty kan en dominerande oljesektor på lång sikt utgöra 

ett problem för ihållande tillväxt genom att den utgör en enklav gentemot det ekonomiska 

systemet i helhet. Oljesektorn ger därför upphov till minimal positiv externalitet. Norge har 

däremot lyckats undkomma även denna fallgrop. Genom statliga investeringar inom forskning 

och utveckling i syftet att utveckla humankapital har oljeindustrin i större utsträckning 

genererat tillväxt i övriga sektorer genom att en learning – by – doing effekt förekommer 

vilket gör den positiva externaliteten mer påtaglig.  

Det faktum att Norge, tack vare sina goda institutioner lyckades undvika de vanligaste 

fallgroparna, har bidragit till att oljan istället för börda utvecklats till en välsignelse. 

5.3. Kontroll av resultat 

Det difference – in – difference esitmat jag har erhållit tyder på att Norge inte drabbats av 

naturresursförbannelsen, utan att istället genom en noggrant genomomarbetad oljepolicy 

lyckats motverka både eventuell institutionell försämring och holländska sjukan. 

Effekten från oljefyndigheterna är positiva på kort såväl som lång sikt. Det syfte 

kontrollgruppen tjänar är att eliminera tidstrender från estimatet. Men trots den uppenbara 

transparensen mellan kontrollgruppen och Norge är kontrafaktiska prognoser av denna sort 

alltid förknippad med en viss oro över att det erhållna resultatet drivs av andra händelser som 

inträffade i Norge under den relevanta tidsperioden. Om denna problematik har gjort sig 

gällande drivs mitt estimat av slumpen och resultatet devalveras till nonsens.  
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5.3.1 Drivs resultatet av oljefyndigheterna? 

För att kontrollera att resultatet inte präglas av denna problematik förordar Abadie att en 

impulse – response jämförelse genomförs
124

. Den grundläggande principen bakom metoden är 

att kontrollera hur tillväxten i Norge korrelerar med mängden olja som utvinns. Finner man att 

difference – in – difference resultatet varierat med oljeproduktion under den relevanta 

tidsperioden går följaktligen slutsatsen att det erhållna resultat faktiskt drivs av 

oljefyndigheterna att dra. 

Nedan följer en grafisk sammanfattning där oljeproduktionen och difference – in – difference 

estimat för respektive år mellan 1974  - 1994 ställs mot varandra.  

      
Figur 2. Figuren visar hur oljeproduktion och difference – in – difference estimatet varierar med 

varandra. Oljeproduktion mäts i per 100 000 fat.  

Med utgångspunkt i grafen ovan är det uppenbart att oljeproduktionen varierar med difference 

– in difference estimatet. Grafen visar att skillnaden mellan Norges faktiskt ekonomiska 

utveckling och den hypotetiska ökar i takt med att exploateringen av olja ökar. Det finns 

därför ingen anledning att misstro resultatet och att det skulle drivas av en annan händelse 

som inträffade i Norge under samma tidsperiod.  

Sett ur ett historiskt perspektiv går det inte heller att hitta några politiska eller ekonomiska 

förändringar som kan påverkat resultatet. 

5.3.2 Hypotestest 

I ett steg att öka resultatets äkthet ytterligare och därigenom stärka trovärdigheten i uppsatsen 

och dess slutsatser genomförs även ett hypotestest. Genom ett hypotestest hoppas jag hitta 

statistiska bevis för att oljefyndigheterna bidragit till en signifikant ökning i Norges BNP per 

capita. Syftet med hypotestestet blir därför att kontrollera om signifikanta genomsnittliga 

skillnader i BNP per capita går att hitta mellan Norge och kontrollgruppen.  

Hypotesprövningen baseras på ett t – test, dels för antalet observationer är få och dels att 

standardavvikelsen är okänd. Genom hypotestestet vill jag alltså jämföra om genomsnittet 
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mellan två olika grupperingar skiljer sig signifikant åt. Denna intention begränsar dock 

alternativen av hypotestest då ett traditionellt t – test blir otillräckligt, då saknar förmågan 

hantera två genomsnitt som rör sig relativt varandra. För att uppfylla intentionen måste vi 

istället använda oss av ett two sample t – test (generell beskrivning går att hitta i appendix iv). 

Ett two sample t - test avser till att utvärdera ifall specifika händelser, behandlingar eller 

interventioner leder till signifikanta skillnader mellan två grupperingar, eller som i detta fall 

en kontrollgrupp och undersökningsgrupp. Enligt metodens premisser exponeras 

undersökningsgruppen för behandlingen medan kontrollgruppen fungerar som referensfall 

och därför hålls oförändrad. Testet syftar sedan till att hitta statistiska bevis för huruvida 

behandlingen orsakat signifikanta skillnader mellan grupperna eller ej. Ett tillvägagångssätt 

som gör two – sample t – test i synnerhet användbart när man önskar att jämföra skillnader 

mellan två populationer. På grund av denna egenskap skiljer sig definitionen av t – värdet från 

den traditionella definitionen (se appendix iv). För att testet ska generera tillförlitliga resultat 

måste data som används uppnå kriterier för normalfördelning. Genom ett Shapiro – Wilks test 

har jag fått bekräftelse för att de data som används är normalfördelat (se appendix iii). 

I kontexten av studien formuleras följande noll – och alternativhypotes: 

H0: υk = υN  HA : υk ≠ υN 

Nollhypotesen hävdar att Norge och det hypotetiska Norge observerar samma utveckling i 

BNP per capita efter oljefyndigheterna. Om nollhypotesen inte kan förkastas finns därför inga 

statistiska belägg för att oljan signifikant påverkat den ekonomiska utvecklingen. 

Alternativhypotesen hävdar det motsatta, enligt denna har grupperna observerat en 

genomsnittlig tillväxt som, efter oljefyndigheterna, signifikant skiljer sig åt och att oljan 

därför påverkat tillväxten positivt eller negativt. Genom hypotestestet vill jag kontrollera 

resultaten på kort – såväl som lång sikt, för att öka hypotestestets trovärdighet och minska 

risken för typ 1 fel väljs en signifikansnivå på 0,05. Nollhypotesen förkastas om det erhållna t 

– värdet överstiger det kritiska värdet, alternativt om p-värdet understiger signifikansnivån 

och förkastas inte om erhållet t – värdet finns inom det kritiska värdet. 

För att beräkna t – värdet behövs uppgifter om genomsnittlig BNP per capita och 

standardavvikelser för respektive grupp siffror. Tabellen nedan sammanfattar de värden i 

relevanta variabler som regressionerna genererade.   

Grupp Tidsintervall Genomsnitt Standardavvikelse 

Norge 1974 – 1980 10528 1144  

Hypotetiskt Norge 1974 – 1980  10236 1120 

 

Utifrån dessa värden beräknas följande t – värde: 
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√     

  
√     

 

 

Formeln ovan genererar ett t – värdet uppgår till 0,482. Denna siffra vill vi jämföra med det 

kritiska värdet som med hänsyn till 6 frihetsgrader (det lägre av n1 – 1 och n2 – 1) och en 

signifikansnivå på 0,05/2 uppgår till 1,943. Då detta är ett tvåsidigt – test sträcker sig de 

värden där nollhypotesen inte kan förkastas från -1,943 till +1,943. Det erhållna t – värdet 

håller sig alltså inom de kritiska värdena och vi kan därför inte förkasta nollhypotesen. Detta 

bekräftas av det höga p – värdet (som med sina 1 – 0,684 + 1 – 0,684 = 0,632) vida överstiger 

0,05. På kort sikt visar alltså two sample t – test att det inte finns tillräckligt med statistiska 

belägg för att påståendet att oljefyndigheterna bidragit till en ekonomisk expansion ska göra 

sig gällande. 

Det längre tidsintervallet sträcker sig mellan åren 1974 och 1994. Motsvarande 

regressionsanalyser ger följande värden på genomsnittlig BNP per capita och 

standardavvikelse.  

Grupp Tidsintervall Genomsnitt Standardavvikelse 

Norge 1974 – 1994 18051 1629  

Hypotetiskt Norge 1974 – 1994  16920 1512 

 

Med hänsyn till dessa värden och föregående formel erhåller vi följande t – värde: 

  
           

√     

   
√     

  

 

Detta resulterar i ett t – värde som uppgår till 2,329. Det kritiska värdet med avseende på 20 

frihetsgrader och en signifikansnivå på 0,05/2 uppgår till 2,086, vilket innebär att alla t – 

värden inom – 2,086 och 2,086 leder till att nollhypotesen inte förkastas. En direkt jämförelse 

däremellan visar att t – värdet överstiger det kritiska värdet. Ett t-värde på 2,32 motsvarar 

dessutom ett p – värde som uppgår till (1-0,9898) + (1-0,9898) = 0,0204, d.v.s. ett p – värde 

som är lägre än den valda signifikansnivån. Tolkat i ord betyder detta att nollhypotesen kan 

förkastas till en signifikansnivå av 0,05 och att det därför finns statistiska belägg för att oljan 

påverkat den ekonomiska utvecklingen positivt på lång sikt. Ett resultat som går hand i hand 

med intuition i och med att oljan över tid fått en mer markerad roll inom den norska 

ekonomin.  

Hypotesprövningen visar således att det på kort sikt inte finns tillräckligt med statistiska 

belägg för att förkasta nollhypotesen och påståendet att Norge skulle observera samma tillväxt 

i BNP per capita med såväl som utan oljetillgångar. På längre sikt och i takt med att oljans 

betydelse och difference – in – difference estimatet ökat finns däremot nog med statistiska 

belägg för att förkasta nollhypotesen, vilket gör att vi med uppbackning från signifikanta 
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statistiska bevis kan hävda att ett Norge utan olja hade observerat en signifikant lägre BNP 

per capita – nivå än vad de idag gör.  

Vid längre tidsserier, som denna, förekommer även risk att estimaten är drabbade av seriell 

korrelation. Seriell korrelation innebär att residualerna inte är oberoende av varandra, utan en 

korrelation mellan dem förekommer. Denna problematik riskerar att resultera oprecisa estimat 

vilket således gör att man kan ifrågasätta trovärdigheten i både hypotesprövningen och 

slutsatser dragna utifrån den. För att kontrollera för seriell korrelation har ett Durbin Watson – 

test (som du hittar i appendix v) genomförts. Utifrån resultatet som testet genererat går det 

dock inte att säga huruvida residualerna korrelerar med varandra eller inte. I sådana 

situationer rekommenderar litteraturen i ämnet att inga åtgärder bör vidtas
125

.  

6. Slutsatser   

Uppsatsens syfte har varit att undersöka huruvida oljefyndigheterna utanför den norska kusten 

har varit till godo eller till ondo för Norges ekonomiska utveckling, för att därigenom avgöra 

om Norge drabbats av naturresursförbannelsen. Detta syfte har studien uppnått genom att 

besvara frågeställningen ”Hur har oljefyndigheterna utanför den norska kusten påverkat den 

ekonomiska utvecklingen i termer av BNP per capita i Norge över tid?” Uppsatsens 

problemformulering besvaras genom ett kontrafaktiskt tillvägagångssätt, där en kontrollgrupp 

bestående av Danmark och Sverige prognostiserar en hypotetisk utveckling, där olja aldrig 

funnits i Norge. 

 

Det huvudsakliga resultatet från den kontrafaktiska prognosen visar att oljan varit till godo för 

Norge under de tidsintervall som var föremål för undersökning. Mellan 1974 och 1994 bidrog 

oljan till att genomsnittlig BNP per capita ökade med 1698 US dollar. Resultatet bekräftas 

även av ett hypotestest med signifikansnivå av 0,05. I enlighet med institutionella teorier 

anses denna utveckling vara ett resultat av landets sedan länge goda institutioner och stabila 

politiska system.  Tack vare dessa var man tidigt medvetna om den problematik (se 

litteraturgenomgången) som oljefyndigheter kan ge upphov till. För att motverka denna 

problematik infördes tidigt regleringar och en olje – policy under namnet ”de tio 

oljebudorden”. I Norge klassas oljan enligt lag som allmän egendom och för att motverka 

symptom förknippad med holländska sjukan regleras även hur oljeinkomsterna får spenderas. 

I och med detta regelverk markeras oljans roll i den norska ekonomin. För att förhindra alltför 

expansiv finanspolitik och således att konkurrenskraft undermineras, investeras nettovinster 

från oljeindustrin i den norska oljefonden, och på så vis garanteras att vinningarna från oljan 

stannar inom landets gränser och att framtida generationer kan ta del av oljan långt efter det 

att Nordsjön har tömts på sin olja.  

 

Den etablerade kunskapen om naturresursförbannelsen baseras på resultat från studier av 

bland andra Auty, Sala – i – Martin samt Sachs och Warner. Den samlade essensen från dessa 

studier hävdar att utvecklingsländer rika på naturtillgångar är dömda till en fortsatt fattig 

tillvaro. OPECs grundare Juan Pablo Perez uttryckte sin oro över oljan i citatet ”It is the 

devil’s excrement, we are drowning in the devil’s excrement” och syftade på 
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naturresursförbannelsen och oljans negativa efterverkningar
126

. Enligt resultatet är dock 

varken Auty, Sachs eller Perez helt rätt ute i sina uttalanden, utan det är först när oljan 

kombineras med svaga politiska institutioner som oljan utvecklas till detta ”devil’s 

excrement”, vilket bl.a. varit fallet i exempel som Nigeria och Venezuela. Istället håller 

studien samma ståndpunkt som studier från Mehlum och Davies. Utifrån resultatet är det 

uppenbart att olja inte varit till ondo för Norge utan snarare varit en drivkraft bakom ökad 

tillväxt, vilket illustreras av att samtliga difference – in – difference estimat är positiva. 

Skillnaden i ekonomisk utvecklingen mellan Norge och exemplen ovan betonar vikten av 

goda och fungerande institutioner.  

 

För att sammanfattningsvis återknyta till studiens problemformulering så tyder studiens 

resultat på att oljefyndigheterna utanför den norska kusten bidragit till en ökad ekonomisk 

tillväxt. Den hypotetiska utvecklingen är lägre än den tillväxt som faktiskt observerades. 

Enligt hypotestesten går det på det kort sikt dock inte att bortse från möjligheten att de 

observerade skillnaderna går att härleda till andra faktorer. På det längre tidsintervallet är det 

däremot uppenbart att oljan varit en starkt bidragande faktor till den expansiva ekonomiska 

utvecklingen. Mellan 1974 och 1994 beräknas oljan utgöra ca 10 % av den genomsnittliga 

BNP per capita – nivån. Trots att spår från holländska sjukan går att finna i Norge går det att 

dra slutsatsen att Norge lyckats undkomma och häva naturresursförbannelsen. En naturlig 

förlängning på denna studie vore däremot att mer specifikt inrikta sig på holländska sjukan 

och göra mer detaljerade och genomgående test huruvida Norge lider av detta eller inte. 

 

Baserat på uppsatsens resultat vore det optimala men kanske inte så fullt så handfasta rådet, 

till de länder som drabbats av förbannelsen och fastnat i situation präglat av ekonomisk 

tillbakagång, att förbättra sina institutioner, något som är lättare sagt än gjort i länder som i 

årtionden präglats av förtryck. Men fallet Norge är ett bevis på att genom tydliga definitioner 

av äganderätt, och ett välutvecklat regelverk över hur eventuella fallgropar, som crowding – 

out effekter och korruption, bör hanteras så kan naturresursförbannelsen neutraliseras och 

slutligen kan olja istället för en förbannelse utvecklas till vad det egentligen borde vara, 

nämligen en välsignelse. 
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http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=two-sample_t-test – Definition av statistiska 

begrepp. 
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U.S. Energy Information Administration – databas där statistik från oljenäringen 

sammanfattas.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssb.np/
http://www.wtrg.com/prices
https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/testing-for-normality-using-spss-statistics.php
http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=two-sample_t-test
http://www.statoil.com/


 

 

Appendix i – Regressionsanalyser 

Nedan följer en sammanfattning av de regressionsanalyser och parameterskattningar som står 

tillgrund för difference – in – difference estimatet. β1, β2, och β3 har skattats för ett fem – 

respektive tjugo – års intervall. 

Nedan följer parameterskattningar på kort sikt, d.v.s. mellan 1974 och 1979, den fem – års 

period som närmast följde oljefyndigheterna. Följande difference – in – difference estimat 

genererades.  

Motsvarande parameterskattningar på lång sikt d.v.s. mellan 1974 och 1994 visas genom 

följande regression: 

Appendix ii – Kontrollgruppens prediktionsförmåga 

Tidigare kontrafaktiska studier förordar en kontroll av kontrollgruppens prediktionsförmåga. 

Genom denna kontroll hoppas man kunna säkra pålitligheten i det genererade resultatet och 

förebygga estimatfel. Grundtanken med detta test är att låta kontrollgruppen prognostisera 

tillväxten i Norge under den period som föregick upptäckten av olja. Jag avser att låta 

Danmark och Sverige prognostisera Norges tillväxt ett decennium innan upptäckten av olja, 

d.v.s. mellan 1961 och 1971. 

 

Parametrar Unstandardized Coefficients 

B 

 

Β0 4617,400 

Β1 6132,029 

Β2 -640,200 

Β3 418,771 

 

 

 

Parametrar Unstandardized Coefficients 

B 

 

B0 4617,400 

B1 12380,648 

B2 -640,200 

B3 1693,771 



 

 

 

De krav som finns på kontrollgruppen för att den ska klassas som reliabel är att likvärdig 

trend i den beroende variabeln ska gå att observera mellan grupperna. Genom att studera 

grafen blir det snabbt klart för oss att trenden i ekonomisk tillväxt är i det närmaste identisk 

grupperna emellan. Vilket tyder på att kontrollgruppen är fullt kapabel till att genomföra en 

prognos som uppfyller krav för både tillförlitlighet och transparens. 

Appendix iii – Shapiro Wilks – test 

Shapiro – Wilks test används för att kontrollera ifall det data man använder sig av är 

normalfördelat. Till skillnad från liknande test är Shapiro Wilks – testet fördelaktigt vid en 

begränsad mängd observationer. Shapiro Wilks använder sig av ett hypotestest för att 

kontrollera ifall samplet följer en normalfördelning. Nollhypotesen hävdar att datat är 

normalfördelat medan alternativhypotesen hävdar att den inte är normalfördelad. Testets 

tumregel är att nollhypotesen förkastas när det erhållna p – värdet understiger vald 

signifikansnivån
127

. I denna studie används en signifikansnivå som uppgår till 5 %, vilket 

motsvarar ett p – värde av 0,05. Detta innebär att om det p – värde som erhålls från Shapiro 

Wilks överstiger 0,05 går det inte att förkasta nollhypotesen och följaktligen anses datat vara 

normalfördelat.  

Shapiro Wilks – testet genomfördes i SPSS och genererade följande regressioner för datat 

från Norge - respektive det hypotetiska Norge: 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Baseline 

Kontroll 

,200 21 ,027 ,921 21 ,093 
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a. Lilliefors Significance Correction 

Norges data uppvisar ett p – värde på 0,093, då denna siffra överstiger 0,05 kan vi inte 

förkasta nollhypotesen och således anses datat följa en normalfördelning. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Baseline 

Kontroll 

,171 21 ,112 ,922 21 ,097 

a. Lilliefors Significance Correction 

Datat från det hypotetiska Norge har ett ännu högre p – värde och vi kan därför slå fast att 

även detta data följer en normalfördelning.  

Appendix iv – Two sample t – test  

Two sample t – test används för att kontrollera om ett genomsnitt mellan två populationer 

signifikant skiljer sig åt. Av denna anledning är testet populärt vid analys av effekter från 

specifika händelser eller interventioner, där populationen delas upp i en undersökningsgrupp 

som exponeras för händelsen och en jämförelsegrupp som inte exponeras. Nollhypotesen 

hävdar att genomsnittet mellan de olika populationerna är densamma medan 

alternativhypotesen hävdar att det förekommer signifikanta skillnader i genomsnittet mellan 

populationerna på grund av den specifika händelsen. I likhet med traditionella t – test 

förkastas nollhypotesen ifall t – värdet överstiger det kritiska värdet. Testet skiljer sig däremot 

från mer traditionella t – test i sin definition av t – värdet. På grund av att vi vill jämföra två 

medelvärden, som båda varierar, mot varandra beräknas t – värdet istället på följande sätt: 

  
((   )     ))

√    

 
 
√    

 

 

Där X och Y representerar medelvärdet för undersökningsgruppen respektive 

kontrollgruppen. SDX och SDY representerar standardavvikelse för motsvarande och n är 

antalet observationer
128

.  Teststatistikan skiljer sig även från ett traditionellt t – test genom att 

den inte följer en t-fördelning. I en t-fördelning ingår enbart en skattning av 

standardavvikelsen medan i ett two sample t – test ingår två skattningar av två olika 

standardavvikelser. Det är dock möjligt att göra en approximativ t – fördelning utifrån testet 

där antalet frihetsgrader är k. K skattas antingen genom en Satterthwaite approximation eller 

genom att identifiera det lägre av (n1 – 1) och (n2 – 1). 
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Appendix v – Test för seriell korrelation 
Trots att hypotesprövningen visar att skillnaderna mellan Norge och den hypotetiska 

motsvarigheten är signifikanta till en signifikansnivå av 0,05, förekommer det fortfarande risk 

att estimaten påverkats av att datat strider mot antagandena för OLS, vilket i sådana fall skulle 

leda till att pålitligheten i estimaten kan ifrågasättas. I denna studie förekommer framförallt 

risk att estimaten påverkats av seriell korrelation. Seriell korrelation har främst etablerat sig 

som ett återkommande problem vid skattningar av längre tidsserier där ordningen av 

observationerna är av betydelse. Seriell korrelation gör sig gällande genom att succesiva 

residualer i en tidsserieanalys korrelerar med varandra. Detta innebär att residualerna i 

tidsserien inte är oberoende av varandra. Detta är ett faktum som strider mot det fjärde 

antagandet för OLS, som hävdar att feltermerna inte ska korrelera med varandra. Seriell 

korrelation orsakar därför att OLS inte längre är BLUE, vilket kan ge sig uttryck genom över 

– eller underskattade standardavvikelser och felaktigt estimerade förklaringsvärden. Viktigt 

att nämna är dock att förekomsten av seriell korrelation inte bryter mot Gauss Markov – 

teoremet och därför anses ett estimat som lider av seriell korrelation fortfarande vara 

väntevärdesriktig. I korthet verkar alltså seriell korrelation genom att stringensen i 

parameterskattningarna påverkas och som en direkt effekt av detta minskar trovärdigheten i 

hypotesprövningarna genom att risken för typ 1 – fel ökar.  

Residualerna definieras som skillnaden mellan det observerade värdet och det motsvarande 

värde som går att förvänta sig enligt teori. I kontexten av denna studie kommer residualerna 

därför att utgöras av skillnaden mellan observerade difference – in – difference estimaten och 

förväntade difference – in - difference estimat. Det förväntade estimaten utgår från 

nollhypotesen i den ursprungliga hypotesprövningen, där den ekonomiska effekten av oljan 

testas. Den initiala nollhypotesen hävdar att oljan inte har haft någon signifikant påverkan på 

den ekonomiska tillväxten i Norge. Difference – in – difference estimaten förväntas därför 

vara noll. Estimatets residualer beräknas därför genom att difference – in – difference 

estimaten subtraheras med noll.   

Seriell korrelation kontrolleras för genom ett Durbin Watson – test. Durbin Watson – testen 

kontrollerar för seriell korrelation genom att estimera parameter ρ, vilken visar magnituden av 

autokorrelation mellan succesiva estimat. Ρ kan anta värden mellan -1 och +1. Där ±1 innebär 

full autokorrelation och 0 ingen autokorrelation. Med hänsyn till att det tillhör ovanligheterna 

med negativ seriell korrelation och att ρ antar negativa värden, avgränsas testen i majoriteten 

av fallen till att enbart testa huruvida positiv seriell korrelation förekommer.  

När man genomför ett Durbin Watson – test börjar man med att formulera noll – och 

alternativhypotesen. Intention med mitt test ligger i att kontrollera huruvida residualerna i 

difference – in – difference estimaten korrelerar med varandra. Skulle detta vara fallet är OLS 

inte längre främsta ekonometriska verktyg, utan skattningarnas precision kan ifrågasättas och 

således även trovärdigheten hypotesprövningen och uppsatsens slutsatser. Med utgångspunkt i 

den avsikten formuleras följande noll - och alternativhypotes: 

 H0:ρ = 0 HA:ρ > 0 



 

 

Nollhypotesen hävdar att autkorrelationen mellan residualerna är noll och att problematiken 

med seriell korrelation därför inte gör sig gällande i estimaten. Alternativhypotesen hävdar 

däremot att positiv autokorrelation förekommer i estimaten. När ett värde på magnituden av 

autokorrelation mellan residualerna, ρ, har erhållits är det möjligt att beräkna Durbin Watson 

– statistikan genom följande formel; 2 × (1 – ρ) = D.  

I korthet visar teststatistikan, likt ρ, hur stark korrelationen är mellan succesiva difference – in 

– difference estimat. Teststatistikan kan erhålla ett värde som sträcker sig mellan 0 och 4. 

Som tumregel i testet brukar man påstå att ett en erhållen teststatistiska kring 2 innebär att 

seriell korrelation inte förekommer och att nollhypotesen därför kan förkastas. Skulle 

teststatistikan däremot över – eller understiga 2 måste man identifiera ett övre - och undre 

kritiskt värde innan ett beslut om nollhypotesen kan tas. Det kritiska värdet korresponderar 

med vald signifikansnivå och antalet frihetsgrader. Vid fall där den beräknande teststatistikan 

är lägre än både den övre – och undre gränsen förkastas nollhypotesen och vid fall där 

teststatistikan överstiger båda kritiska gränserna går nollhypotesen inte att förkasta. Medan 

hypotesprövningar i vanliga fall leder till att nollhypotesen antingen förkastas eller inte, 

skiljer sig hypotesprövning för seriell korrelation sig från mängden genom att beslut gällande 

hypoteserna under vissa omständigheter inte kan tas. Denna situation inträffar när värdet på 

teststatistikan överstiger den undre kritiska gränsen samtidigt som den understiger den övre 

kritiska gränsen
129

. 

P, eller magnituden av autokorrelation mellan residualerna skattas, i detta fall, till 0,53. 

Genom att använda detta värde i formeln för teststatistikan genereras ett värde på 2×(1 - 0,53) 

= 0,94 Teststatistikan erhåller alltså ett värde relativt långt från 2 och därför måste en undre – 

och övre kritisk gräns identifieras innan det går att ta ställningen till hypoteserna. De kritiska 

värdena identifieras med hänsyn till valda signifikansnivå på 0,05 och (22 – 1) frihetsgrader. 

Detta ger ett undre kritiskt värde på 0,915 och ett övre kritiskt värde 1,284. Genom att 

jämföra teststatiskan med de kritiska gränserna ser vi att teststatisikan, samtidigt som den är 

högre än den undre gränsen, är lägre än den övre gränsen. Det finns därför inte nog med 

statistiska belägg för att ta ställning till huruvida feltermerna är autokorrelerade med varandra 

och seriell korrelation förekommer. När en sådan situation uppstår rekommenderar litteraturen 

att inga åtgärder bör vidtas
130

.  
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