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Abstract 

Contraction or status quo? A study of the Egyptian state. 

Author: Niklas Eriksson 

 

The aim of this paper is to examine how the size of the Egyptian state has developed during the 

last three decades. The questions that I will try to answer during the paper are following: Has 

the Egyptian state contracted the last three decades? Can I based on the result of the study draw 

some conclusions about if the states dominant position in the society has been reduced? The 

theory and the method are built on the theoretical framework of the authoritarian state. The 

modern authoritarian state bases its dominant role in the society on a large centralized and 

hierarchical bureaucracy. This composes the main theoretical assumption that the method is 

based on. The method is built on the operationalization of four indicators that examine the size 

of the state. The conclusion of the first question is that the Egyptian state can be said both has 

contracted and maintained status quo, and the conclusion of the second question is that the 

states ability to dominate the society still is big, this assumption is mostly based on the high 

rate of employment in the public sector witch creates the foundation of the large bureaucracy.  
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1. Inledning 

Mellanöstern är en region som under de senaste åren har fått mycket uppmärksamhet. Begrepp 

som krig, terrorism och fattigdom har präglat och dominerat bilden av området. Enligt många 

har dock ljus börjat kunna urskiljas. Somliga hävdar att en demokratisk våg nu håller på att 

skölja in över regionen. Denna tanke bygger till stor del på att den utveckling som skett de 

senaste åren med störtandet av de diktatoriska regimerna i Irak och Afghanistan, och nu senast 

till exempel de omfattande demonstrationerna i Libanon kommer att starta en ”dominoeffekt”. 

Denna kommer att få de auktoritära staterna att falla för det ökade interna och externa 

demokratiska trycket. De som hävdar att detta kommer att inträffa menar att demokratin nu 

äntligen har fått en stabil grund att växa på i regionen och att den därifrån kommer att spridas.  

 

En viktig fråga uppkommer dock, kan ett land bli demokratiskt endast genom att skriva en ny 

konstitution som bygger på demokratiska idéer? Går det att ”införa” demokrati i ett land? Den 

demokratiska utvecklingen i västvärlden var en långtgående process, inte resultatet av ett beslut 

taget uppifrån. Huntington menar till exempel att det i västvärlden fanns vissa samhälleliga 

värden och institutioner som banade vägen för den demokratiska utvecklingen, dessa menar 

han inte existerar i Mellanöstern.1  Är det så lätt som det ibland kan tyckas verka att göra sig av 

med ett auktoritärt styre i en nation? Vilka förändringar behöver egentligen ske för att en 

auktoritär stat på ett trovärdigt sätt ska kunna utvecklas demokratiskt i mer än bara ord?    

 

1.1 Bakgrund 

Under 1800-talet och början av 1900-talet talet lade européerna genom sitt militära övertag 

delar av Mellanöstern under sitt styre och gjorde dessa delar till kolonier, protektorat och 

mandat. I områdena de lagt under sig byggde de efter europeiska mallar upp statligt 

centraliserade byråkratier och polisväsenden i syfte att kunna kontrollera och styra. Ingrepp i 

ekonomin och produktionen gjordes även.2 Owen menar att ”this gave many of the new states a 

somewhat artificial appearance, with their new names, their new capitals, their lack of ethnic 

                                                 
1 Huntington, Samuel 1993. The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & 

Schuster. Ur Hefner 2005 s. 15. Remaking Muslim politics. Pluralism, contestation, democratization      
2 Owen 2004 s. 7-17. State, power and politics in the making of the modern Middle East. 
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homogeneity and their dead-straight boundaries that were so obviously the work of a British or 

French colonial official using a ruler”.3    

 

Denna period har satt spår i regionens politiska och ekonomiska utveckling. De system som 

européerna byggde upp blev efter deras tillbakadragande maktmedel i olika inhemska eliters 

händer, eliterna kunde genom införandet av nationalstaten befästa och stärka sin makt i 

samhället genom den omfattande militärmakten och de statliga institutionerna. Detta är en 

faktor som möjligtvis kan ha lagt grunden för uppkomsten av det auktoritära statssystem som i 

dag präglar många av regionens stater. Vilken utveckling kan man i dag urskilja? Finns det 

egentligen några trovärdiga tecken på att en demokratisk utveckling kan urskiljas i denna 

region? Eller har området stannat upp i de auktoritära mönster som styrt de senaste årtiondena? 

 

1.2 Problemformulering  

De arabiska staterna i Mellanöstern har varit föremål för många studier, många har betecknat 

dessa stater som auktoritära.4 I en auktoritär stat domineras samhället och ekonomin av staten 

genom ett omfattande hierarkiskt och statskontrollerat byråkratiskt system.5 Ayubi menar att 

det inte går att undgå att uppmärksamma den enorma ”byråkratisering” som under 1950-talet 

startade i de arabiska staterna. Även om byråkratiseringsprocessen hade olika förutsättningar i 

olika stater så tenderade den ändå att leda åt samma håll; statlig kontroll, centralisering och 

hierarkier.6 Byråkratiseringen ledde med andra ord till ökad statlig makt och dominans.   

 

I början av 1970-talet såg det ut som att många av de arabiska staterna tog ett första steg mot en 

nedmontering av den omfattande statscentrerade byråkrati de två decennier tidigare hade börjat 

bygga upp. Detta steg utgjordes av ett öppnande gentemot ekonomiska liberaliserings- och 

privatiseringsreformer.7 Två decennier efter detta hade inte mycket förändring skett inom 

ekonomin och samhället. Ayubi konstaterade att ”the Arab state is not really about to withdraw 

from the economy”.8  
                                                 
3 Owen 2004 s. 9. 
4 T.ex. Dawisha s. 288 ur Luciani 1990 och Owen 2004. s. 27-31. The Arab state. 
5 Perlmutter 1981 s. 5. Modern authoritarianism 
6 Ayubi s. 129-130 ur Luciani 1990. 
7 Ayubi 2001 s. 329. Over-stating the Arab State. Politics and society in Middle East. 
8 Ayubi 2001 s. 394. 
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Upprinnelsen till reformerna menar Ayubi hade sin grund i andra faktorer än en statlig vilja att 

liberalisera ekonomin och släppa in den privata sektorn. För en auktoritär stat innebär ett sådant 

steg minskad makt inom ett centralt område i statens styre och dominans. Reformstegen var 

enligt honom ett svar på den finansiella kris som infann sig under perioden. Om den privata 

sektorn gynnas av detta är det inte enligt Ayubi på grund av initiativ från denna, utan helt 

enkelt på grund av att staten inte har råd att föra den politik den för. 9  

 

En utmaning för den styrande eliten är att behöva lämna över makt till civilsamhället och den 

privata sektorn. En sådan utveckling kan leda till att gränsen mellan den offentliga och privata 

sektorn blir mer synlig vilket skulle kunna innebära att staten inte längre kan dölja den 

auktoritära politik den för genom sin dominans i samhället.10 Ett stärkt autonomt civilsamhälle 

innebär enligt demokratiteoretiker att en kompromiss mellan olika grupper i samhället tvingas 

fram, eliten kan inte längre styra obehindrat utan måste komma överens med andra grupper i 

samhället om ekonomin och politiken. Detta ses ofta som en grundsten i västdemokratins 

uppkomst.11 Om utvecklingen under de senaste decennierna har gått åt detta håll så kan det 

enligt västdemokratiska teorin innebära att vi möjligtvis snart får se ett slut på den långa era av 

auktoritärt styre som präglat de arabiska staterna. Var är dessa stater på väg i utvecklingen?   

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några tecken på att den Egyptiska 

staten har kontraherat, dvs. dragit sig samman. Om jag kan finna några tecken på staten har 

kontraherat de senaste decennierna så skulle det vara ett starkt tecken på att denna stat efter 

flera årtionden av auktoritärt styre börjat mista det verktyg som gjort det möjligt att styra och 

kontrollera befolkningen; statens omfattande storlek. 

 

Mina frågeställningar är följande: Har den egyptiska staten kontraherat de tre senaste 

decennierna? Kan statens dominans i samhället baserat på detta resultat sägas ha minskat? 

                                                 
9 Ayubi 2001 s. 393-394. 
10 Ayubi 2001 s. 393-394. 
11 T.ex. Held 1987 s. 131. Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. Dahl 1999 s. 

384-385. Demokratin och dess antagonister. 
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2. Teori 

De arabiska staterna betecknas som jag tidigare påpekat för auktoritära. Därför ska jag inleda 

teorin med att översiktligt beskriva vad som utgör de centrala dragen i en auktoritär stat. Jag 

ska sedan utveckla detta resonemang genom att visa hur den arabiska staten fungerar, vad den 

har för grund och vad dess makt bygger på.  

 

2.1 Den auktoritära staten 

Perlmutter beskriver den moderna auktoritära staten som en stat där kontroll och makt kretsar 

kring en statskontrollerad, centraliserad och hierarkisk byråkrati. Han menar att alla moderna 

auktoritära system bygger sin kontroll och dominans på just ett omfattande byråkratiskt system.   

Utanför staten lämnas det inte något utrymme för autonom politisk, ekonomisk, ideologisk, 

social eller kulturell organisering. Allt måste passera genom statens kontrollerande maskineri. 

Länken mellan den politiska eliten och staten är kärnan i styrningen, eftersom den politiska 

eliten styr staten så besitter den även makten över de viktigaste positionerna, därigenom har 

den kontrollen över den grundläggande fördelningen i samhället av bland annat service, 

resurser och makt.12   

 

Det auktoritära systemet är enligt Perlmutter designat för att infiltrera samhället (folket) och 

isolera det från staten och den styrande eliten. Genom att monopolisera och centralisera makten 

till en statlig elit isolerar man samhället från makten och därigenom tar kontroll över det. Det 

idealistiska för en auktoritär stat är att samhället är totalt integrerat i statens strukturer och 

maktmönster. Korporatism är ett verktyg som används i styret av den auktoritära staten. Genom 

detta inkluderar staten de grupper den anser viktiga i statens organisation i syfte att kontrollera, 

omforma eller bryta ner dem. Utan någon självständig organisation utgör de inget hot.13   

 

Det finns enligt Perlmutter tre olika dominerande instrument för att infiltrera och styra 

samhället; det auktoritära enpartisystemet, det byråkratiska militära systemet (korporativa 

systemet) och de redskap som används parallellt med dessa; mobilisering, dominans och 

kontroll. Staten kan t.ex. mobilisera folket inom ett parti eller olika statligt skapade 

organisationer, den kan dominera samhället genom ett omfattande byråkratiskt system och 
                                                 
12 Perlmutter 1981 s. 5-28. 
13 Perlmutter 1981 s. 5-28. 
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genom militär och polis kontrollera befolkningen. De auktoritära staterna använder ofta alla 

dessa instrument i sitt styre, de favoriserar dock ett av dessa. Hur staterna sedan använder sig 

av dessa instrument bestämmer dennes auktoritära karaktär.14 

 

2.2 Den arabiska staten  

Jag ska nu mer djupgående redogöra för hur den arabiska auktoritära staten fungerar. Att ha i 

åtanke under denna del är dock att jag endast är ute efter att presentera de auktoritära dragen i 

denna stat. Den bild jag ger av staten är alltså en ensidig bild med fokus på enbart det 

auktoritära systemets uppbyggnad och funktion. 

 

Ayubi delar in de arabiska staterna i två kategorier, de radikala republikerna15 och de 

konservativa monarkierna16. Den första kategorin syftar till partistater som Egypten, Syrien, 

Algeriet och Irak. Dessa stater har genom ingripanden i ekonomin och samhället antagit en 

etatistorienterad17 radikal välfärdspolitik. Dessa regimer kom i regel till makten genom någon 

typ av kupp, ofta militärbaserad. Den andra kategorin stater syftar främst till gulfstaterna. 

Dessa stater har som namnet antyder haft en mer konservativ politisk hållning, de har inte till 

samma utsträckning fört radikal politik i utformandet av samhället och ekonomin. Dessa två 

kategorier av stater skiljer sig på många områden, en sak har de dock gemensamt, inom båda 

kategorierna innehar staten en central roll i organiseringen av samhället och ekonomin.  

 

Eftersom det är den egyptiska staten jag ska undersöka så kommer jag i denna del att lägga 

fokus på de radikala republikernas auktoritära system. Som jag ovan beskrev har dock de 

radikala republikerna och de konservativa monarkierna mycket gemensamt. I båda dessa stater 

kunde vi på 1950-talet se inledningen till en byråkratisk expansion och en ökad statlig roll 

inom den ekonomiska sektorn. Detta gav staten en stark dominans i samhället. Den omfattande 

byråkratin är själva kärnan i det auktoritära systemets uppbyggnad. Detta ska jag nu fördjupa. 

 

                                                 
14 Perlmutter 1981 s. 5-28. 
15 Ayubi 2001 kap. 6.  
16 Ayubi 2001 kap. 7. 
17 Ayubi 2001 s 198-199. Statligt planerad och centraliserad ekonomi med omfattande statligt ägande.  
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Owen menar att den moderna arabiska staten till stor del är en produkt av kolonialismen. Det 

var under den koloniala perioden som man skapade en central stat, ett rättssystem och gränser 

etc. Denna process skiljde sig dock mellan olika delar av regionen. I vissa delar fanns det 

varken gränser eller administrationer, i andra som till exempel i de delar som tillhörde det 

osmanska riket (t.ex. Egypten) hade man innan kolonialiseringen påbörjat bygget av till 

exempel stater och byråkratier. Genom den moderna statens skapande blev staten det 

auktoritära centrumet i samhället, inom staten stiftade man lagar och regler för medborgarna, 

man definierade även vilka som skulle räknas som medborgare. För att vinna stöd lierade sig de 

koloniala makterna med stora landägare och klanledare. De lade även omfattande resurser på 

polis och säkerhet vilket var ett sätt att behålla den politiska makten och kontrollen i de 

områden de hade lagt under sig.18 

 

Efter de koloniala makternas uttåg blev det enligt Owen en ökad maktkoncentration till 

statsapparaten. Detta var ett resultat av en expansion inom byråkratin, polisen, armén och i 

många fall även inom antalet statligt ägda företag. Denna expansion var delvis grundad på 

behovet av att kunna upprätthålla säkerhet och kontroll inom det nationella territoriet, men 

även viljan att upprätta välfärdssystem och nå ekonomisk utveckling genom statliga 

utvecklingsprogram.19 Denna utveckling gällde både de radikala och de konservativa staterna. 

Waterbury menar att staterna i denna region hade en misstro till den privata sektorns förmåga 

att tillvarata resurser, planera och få till stånd utveckling och tillväxt i samhället, därför lade 

staten fram ritningar för hur man på statlig väg skulle utveckla och modernisera samhället.20  

 

De radikala staternas expanderande roll inom den ekonomiska sektorn ökade statens makt och 

kontroll i samhället. Skapandet av en industriell bas i ekonomin sågs av staterna som en viktig 

del i moderniseringen.21 Staten utgjorde enligt Ayubi det centrala hjulet i denna utveckling 

vilken han menar användes i statsbyggandet av eliterna. Ayubi menar att det för stater i tredje 

världen var naturligt att anamma den sena kapitalistiska utvecklingsmodellen med stora 

industrier och anläggningar som styrdes genom en ”vetenskaplig” organisationsmodell. Den 

svaga entreprenörsklassen menar han inte hade förmågan att starta en sådan ekonomisk process 

                                                 
18 Owen 2004 s. 9-17 
19 Owen 2004 s. 24. 
20 Waterbury 1996 s. 175. A political economy of the Middle East. 
21 Owen 2004 s. 26. 
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från grunden.22 Eftersom det inom dessa stater behövdes snabb ekonomisk utveckling vann 

staten legitimitet genom de omfattande ekonomiska program man implementerade.23  

 

Owen menar att det faktum att denna utveckling endast gav ett fåtal kontrollen över samhället 

resulterade i framväxten av det arabiska auktoritära systemet. Detta system präglades av en hög 

grad av maktkoncentration till ett fåtal. Staten försökte genom sin dominerande ställning att 

”monopolisera” all politisk aktivitet i samhället. Staten saknade dock makten att genom 

byråkratins institutioner fullständigt kunna styra över samhället, därför blev staten tvungen att 

mobilisera och inkorporera grupper i den statliga apparaten. Oppositionerna försökte man att 

genom olika metoder kontrollera och förstöra, antingen genom att splittra dem, eller genom att 

ta till olika typer av mutor eller terror. Detta var speciellt modellen för Egypten och Tunisien.24 

 

I de radikala staterna hänvisade man ofta till att det revolutionära rådet25 stod över 

domstolsväsendet. I dessa stater tog de styrande ett hårt grepp om folket genom en radikal 

transformeringspolitik, Owen menar att staten gjordes till centrum för allt. Genom den 

expanderande byråkratin kunde staten mobilisera folket genom att tvinga in dem i nya grupper 

(t.ex. arbetare och unga etc.) i samhället. Allt i samhället skulle passera genom den omfattande 

byråkratin. Tillgång till de viktiga maktkanalerna i samhället (som kunde leda till jobb eller lån 

etc.) menar Owen var allt för befolkningen.26 ”Given the existence of these types of large 

powerful durable authoritarian structures, it was inevitable that the ordinary citizen encountered 

the state at every turn (...)”.27  

 

Koncentrationen av makt i dessa stater låg hos presidenten, denne hade dock inte makten att 

implementera enbart sina egna idéer utan var som jag ovan beskrivit tvungen att ta hänsyn till 

olika grupper i samhället. Dessa grupper och individer spelade även en viktig roll i processen 

kring implementeringen, presidenten delegerade viss makt till dessa för att beslut skulle bli 

effektivt utförda. De viktigaste institutionerna i presidentens maktbas var militären, partiet, 

underrättelsetjänsten, byråkratin och de statligt ägda företagen. Staten utgjorde den politiska 
                                                 
22 Ayubi 2001 s. 291. 
23 Owen 2004 s. 27. 
24 Owen 2004 s. 27. 
25 Perlmutter 1981 s. 38. Råd bestående av mestadels militärer (i vissa fall även några civila).  
26 Owen 2004 s. 29- 31. 
27 Owen 2004 s. 30. 
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arenan där man bestämde över alla centrala institutioner och fördelningen av resurser. 

Makthavarna styrde genom patronagesystem, de blev genom makten över resurserna patroner 

(”beskyddare”). De fördelade tillgångar och makt till klienter genom det statliga systemet 

vilket de även använde för att skapa beroenden i samhället och för att kunna muta till sig stöd 

från grupper och individer.28 Som jag ovan påpekat så var de beroende av stöd från grupper i 

samhället för att kunna upprätthålla en maktbas, korporatism och patronage var här viktigt. 

 

Genom den omfattande statliga dominansen kunde den radikala staten forma samhället. Detta 

gjorde man genom att till exempel göra om eller förneka klasser, i vissa fall menar Owen att 

man till och med utplånade hela klasstrukturer. De arbetarorganisationer som inte förstördes 

kopplades till staten och lades under dennes kontroll. Owen menar dock att arbetare inom den 

omfattande offentliga sektorn var svåra att förneka, dessa fick organisera sig utan officiell 

kontroll och kunde anordna strejker etc. Representanter fick även medverka i förhandlingar 

med staten om säkerhet och löner etc.29      

 

Ayubi menar att en grundläggande anledning till att det hierarkiska och centraliserade 

byråkratiska systemet har favoriserats och upprätthållits av de arabiska ledarna är på grund av 

dess goda egenskap som kontrollredskap. Detta är anledningen till att dessa stater sällan prövar 

nya organisations- och administrationsformer, ledarna vill inte riskera att mista makt i förmån 

för decentralisering vilket leder till minskad kontroll. Ledarna i dessa stater har enligt Ayubi en 

ambivalent inställning gentemot det byråkratiska system de använder. De ser det ofta som ett 

ineffektivt arv från kolonialtiden, men de anser dock att det är viktigare att behålla makten än 

att effektivisera och utveckla systemet vilket kan leda till att makt flyttas från dem.30 Det är 

svårt menar Ayubi att tänka sig att någon annan organisationsform än den influerad av 

maskinbyråkratin är tillämpar när staten bygger på en sådan grund.31 

 

Det politiska klimatet i Egypten är enligt Abdelnasser idag väldigt centraliserat runt 

presidenten, denne innehar mycket av makten. Abdelnasser menar däremot att detta inte 

innebär att presidenten med endast några få rådgivare kan ta alla beslut som rör nationen. Han 

                                                 
28 Owen 2004 s. 31-34. 
29 Owen 2004 s. 34-35. 
30 Ayubi 2001 s. 320-321. 
31 Ayubi 2001 s. 320-321.   
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menar att staterna i Mellanöstern ofta brukar porträtteras som ”personaliserade” där endast en 

person har all makt. Detta stämmer enligt honom inte vad gäller Egypten där flera olika 

grupper och individer från de statliga institutionerna och civilsamhället är med och påverkar. 

Man kan däremot tala om att det finns en delning mellan en liten elit och en stor relevant elit.32  

 

Abdelnasser delar in de grupper med inflytande i tre olika cirklar där mitten utgör kärnan i 

styret. I den första cirkeln (kärnan) finns två grupper, politikerna från det styrande partiet och 

teknokraterna33. I centrum för båda dessa står presidenten. I den andra cirkeln är de mest 

inflytelserika grupperna affärsmännen fackföreningsrepresentanterna och parlamentarikerna. 

Den tredje cirkeln utgörs av domare från högsta domstolen och NGOs.34 Abdelnasser menar 

därmed att den bild av det styret i Mellanöstern som många ger är för enkel och fyrkantigt i 

förhållande till verkligheten. Presidenten menar han har mycket makt, men den kan inte ta alla 

beslut själv, denne påverkas av och måste ta hänsyn till flera grupper och individer i samhället.  

 

2.3 Teoretisk sammanfattning 

Genom byråkratiseringen som inleddes i början av 1950-talet byggde de arabiska ledarna i de 

radikala republikerna upp grunden för ett auktoritärt styre. Den centrerade statsmakten och 

kontrollen genom polis och militär bildades dock på många håll redan under den koloniala 

perioden (om den inte bildats innan). Genom den omfattande statliga byråkratin och den 

centrala ekonomiska roll som staten åtog sig kunde ledarna dominera samhället och styra det 

med av hjälp av några olika strategier. Perlmutter nämner som jag ovan gick igenom tre 

dominerande redskap som den auktoritära staten använder i sin styrning av samhället; dessa var 

det auktoritära enpartisystemet, det byråkratiska militära systemet (korporativa systemet), och 

de redskap som används parallellt med dessa; mobilisering, dominans och kontroll. Statens 

bygger sin dominerande ställning i samhället på en omfattande statskontrollerad, centraliserad 

och hierarkisk byråkrati, denna är som jag påpekat kärnan i det moderna auktoritära styret. 

 

Jag ska nu lägga fram några nyckelbegrepp som är värda att belysa. Dessa rör statens olika 

strategier att styra utifrån. I den arabiska staten kretsar makten kring partiet (presidenten), 

                                                 
32 Abdelnasser s. 118-119 ur Perthes 2004. Arab elites: negotiating the politics of change. 
33 Person som utövar ett yrke på den politiska arenan, den räknas inte som politiker.  
34 Abdelnasser s. 118-119 ur Perthes 2004. 
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militären/polisen och byråkratin. De nyckelbegrepp jag ska lyfta ut ur teorin tar sin grund i de 

verktyg som Perlmutter menar att staten använder parallellt i sitt styre.  

 

Dominans är ett viktigt begrepp att belysa och utgör en viktig del av det arabiska auktoritära 

styret. Dominansen i samhället skapas genom en kombination av olika faktorer, det finns 

däremot en viktig bas för dominansen som staten kan använda, detta är den omfattande 

byråkratin. Denna är ett grundfundamentet i statens samhälleliga dominans. Owen formulerar 

detta väl när han menar att ”given the existence of these types of large powerful durable 

authoritarian structures, it was inevitable that the ordinary citizen encountered the state at every 

turn (...)”.35 Medborgaren i ett system med en omfattande centraliserad och hierarkisk byråkrati 

kan alltså inte undkomma kontakten med och kontrollen av staten. Genom byråkratin har även 

staten kontrollen över resurserna, detta är ett viktigt dominansredskap i samhället. Byråkratin 

utgör för den vanlige medborgaren vägen till makt och inflytande i samhället.  

 

Mobilisering är ännu ett viktigt begrepp att nämna när det gäller denna stat. Eftersom staten 

institutionellt är för svag för att kontrollera och själv ta alla beslut i samhället så måste den 

använda sig av korporatism i mobiliseringen av grupper, i mobiliseringen av grupper använder 

den sig även av patronage för att säkra stöd och skapa beroende till olika klienter. Detta är en 

del av byggandet av maktbasen i samhället. Korporatism och patronage är alltså två viktiga 

instrument i mobiliseringen av grupper i samhället och i skapandet av statens maktbas. 

 

Kontroll är även ett viktigt begrepp. Det är nära förbundet med byråkratins funktion, men när 

jag talar om statens kontroll i samhället syftar jag till statens våldsmonopol (polis och militär). 

Detta står under kontroll av den styrande eliten och används till viss del i syfte att hålla 

befolkningen i schack. Militären är som jag påpekat en av grundstenarna inom den radikala 

republikens styre. Byråkratin är som jag nämnt en viktig del i kontrollen av medborgarna och 

av grupper i samhället, men för att ge en klarare bild av dessa begrepp försöker jag att nysta ut 

dem genom att dela upp dem. Dessa begrepp (mobilisering, dominans och kontroll) är dock 

bundna till varandra och överlappar varandra på flera områden. Tillsammans utgör de viktiga 

delar inom det auktoritära styret och är värda att ta med sig igenom den resterande uppsatsen.    

                                                 
35 Owen 2004 s. 30. 
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3. Val av fall 

Jag ska nu presentera varför jag har valt den egyptiska staten som fall i min studie. Det finns 

två starka anledningar till varför jag har gjorde detta. Den första anledningen är att Egypten har 

en exceptionellt lång och stark statlig byråkratisk tradition. Den egyptiska staten är en av de 

äldsta staterna på jorden, den skapades för cirka 5000 år sedan och sägs av vissa vara den enda 

”riktiga” staten i den arabiska världen. Den moderna statens uppkomst med europeiska mått 

dateras däremot till 1805 då Muhammed Ali kom till makten, han byggde upp en nationell 

armé, ett utbildningssystem och ett industriellt nätverk, han försökte även att skapa en nationell 

identitet (medborgarskap) och införa någon form av statskapitalism.36 

 

I arabvärlden har två produktionssätt historiskt dominerat innan staterna blev involverande i det 

kapitalistiska världssystemet (genom kolonialmakterna). Dessa produktionssätt var det 

släktorienterade (nomadiska) och det ”hydrauliska” eller ”asiatiska” (statscentrerade). I de 

stater där ett släktorienterat produktionssätt tillämpats (t.ex. Gulfstaterna) har produktionen 

varit enkel (jordbruk och djurskötsel) och styrts av släkten och stammen. Landägandet har varit 

kollektivt medan ägandet av djuren etc. har legat i familjen och släkten. I de stater där ett 

”asiatiskt” eller ”hydrauliskt” produktionssätt tillämpats (t.ex. Egypten) har staten varit den 

dominerande aktören, det privata landägandet har varit svagt i dessa stater. I de flesta arabiska 

stater har dessa produktionssätt levt sida vid sida, i Egypten har det statscentrerade 

produktionssättet dominerat.37  

 

I Egypten sägs det statscentrerade systemet uppkommit genom beroendet av bevattning runt 

Nilen (för jordbruket) och den infrastruktur som krävdes för detta. Samhället i ett rent 

hydrauliskt system menar han fungerade som en byråkrati snarare än att byråkratin var en del 

av styret i samhället.38 Ayubi menar att det egyptiska styret tidigt utvecklades mot 

centralisering, hierarkier och byggandet av ett auktoritärt system.  Vissa menar att detta har 

bidragit till att stoppa utvecklingen av nya produktionssätt inom landet.39 

 

                                                 
36 Ayubi 2001 s. 99. 
37 Ayubi 2001 s. 48-51. 
38 Ayubi 2001 s. 43-44. 
39 Ayubi 2001 s. 46. 
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På detta sätt argumenteras det varför den egyptiska staten så tidigt fick och genom historien har 

haft en dominerande roll i samhället. Ayubi menar att den byråkratiska expansionen som 

startade under 1950-talet är lättare att förstå i en rent ”hydraulisk” stat som Egypten med en 

gammal statscentrerad tradition än i en stat med ett släktorienterat produktionssätt.40  

 

Den andra anledningen till varför Egypten är ett intressant fall att undersöka i den arabiska 

världen är att Egypten har varit den dominerande ”modellen” i arabvärlden. Precis som 

Egypten var först med att genomgå en byråkratisk expansion så var man även först med att på 

allvar inleda ekonomiska liberaliseringar och privatiseringar. 41    

 

Den egyptiske presidenten Anwar al-Sadat initierade 1974 en ekonomisk liberaliseringspolitik 

som gick under namnet infitah (”öppning”). Denna politik gick ut på att effektivisera den 

offentliga sektorn, stimulera den privata sektorn och locka utländskt kapital. De offentliga 

företagen började kritiseras för att vara ineffektiva och kostsamma. Den etatistpolitik som med 

socialistretorik förts under den byråkratiska expansionen menar Waterbury började urholkas. 

De ritningar som staten byggt sin politik på, den kris som mötte denna politik och det ändrade 

politiska vägvalet gentemot ekonomiska liberaliseringar och privatiseringar var något som 

Waterbury menar repeterades över hela regionen.42 Denna utveckling var den samma vare sig 

det handlade om de konservativa monarkierna eller de radikala republikerna, den berodde 

internt på ekonomiska problem, externt berodde den på det ökade globala trycket på 

liberaliseringar som svar på de ekonomiska problemen (via IMF och Världsbanken etc.).43  

 

3.1 Undersökningens generaliserbarhet 

Som jag tidigare har visat i denna uppsats så inleddes en byråkratisk expansion inom i stort sett 

alla de arabiska staterna under 1950-talet. Efter att många av staterna fick finansiella problem 

under början av 1970-talet tog de ett steg gentemot införandet av ekonomiska liberaliseringar 

och privatiseringar. I dessa fall har Egypten och många andra arabiska stater följt samma 

mönster. Av denna anledning tror jag att man utifrån Egyptens förändring kan tänka sig att 

                                                 
40 Ayubi 2001 s. 323. 
41 Ayubi 2001 s. 289, 310, 339. Waterbury 1996 s. 182. 
42 Waterbury 1996 s. 184 
43 Ayubi 2001 s. 382-383  
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andra stater i regionen har följt samma utveckling. Som jag ovan nämnde så kan Egypten ses 

som den dominerande ”modellen” för de arabiska staternas utveckling.   

 

Generaliserbarheten inom hela arabvärlden är svår att säga någonting om. Detta på grund av att 

staternas förutsättningar i regionen skiljer sig markant både historiskt och ekonomiskt, vissa 

stater har blivit rika genom utvinningen av olja (rentierstater) medan vissa stater är fattiga. De 

har även som jag ovan visat präglats av olika produktionssätt och även av olika kolonial 

påverkan. Däremot har utvecklingen som jag påpekat ändå varit densamma inom i stort sett alla 

stater i den arabiska världen. Jag tror att man utifrån denna undersökning i alla fall kan göra 

vissa hypotetiska antaganden om utvecklingen i de stater som förutsättningsmässigt liknar 

Egypten (de radikala republikerna). Denna tanke stärks av den starka byråkratiska tradition 

som Egypten bär på och att Egypten traditionellt varit den dominerande ”modellen” i regionen. 

 

Ayubi presenterar utöver de radikala och konservativa tre indelningar av de arabiska staterna. 

Dessa är följande: Gamla eller nya, stora eller små, rika eller fattiga.44 Genom den tidigare 

expansionen och de finansiella problemen för vissa delar av arabvärlden kan jag tänka mig att 

de nationer som likt Egypten är fattiga utan något större val förmodligen har gått åt samma håll 

i utvecklingen som Egypten. Detta resonemang grundar jag på att Ayubi menar att dessa stater 

på grund av ekonomiska problem snarare än förändringsvilja har tvingas till att ändra sin 

politik mot ekonomiska liberaliseringar och privatiseringar.45 Har det skett en kontrahering av 

den egyptiska staten så kan jag tänka mig att det med stor sannolikhet även skett det i de andra 

radikala republiker som i alla fall är i samma ekonomiska situation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Ayubi ur Luciani 1990 s. 129. 
45 Ayubi 2001 s. 331. 
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4. Metod 

Min analys bygger på en undersökning av den egyptiska statens storlek. Jag ska med hjälp av 

fyra olika indikatorer undersöka om den egyptiska staten de senaste tre decennierna har 

genomgått en kontraktion. De indikatorer jag ska använda i undersökningen är: 

 

• De offentliga utgifternas procentuella andel av BNP. 

• Den procentuella andelen arbetskraft av den totala anställd inom den offentliga sektorn. 

• Den procentuella andelen lön av de totala offentliga utgifterna. 

• Antalet privatiserade offentliga företag sedan lag 20346 stiftades 1991.  

 

Ayubi presenterar fyra mått för att mäta byråkratisk tillväxt. Dessa är ökningen av antalet 

administrativa enheter och offentliga organisationer, ökningen av andelen offentligt anställda, 

ökningen av de offentliga utgifterna och ökningen av lönerna inom de offentliga utgifterna.47  

Dessa mått har jag haft i åtanke i valet av mina indikatorer. De mått som Ayubi presenterar 

gäller expansionen av byråkratin. Jag ska undersöka kontraktionen av denna, därför använder 

jag i stället indikatorerna för att mäta förändringen och inte ökningen. Jag har valt att använda 

tre av dessa indikatorer; förändringen av de statliga utgifterna, förändringen av andelen 

anställda inom den offentliga sektorn och förändringen av lönernas andel inom de offentliga 

utgifterna. Dessa tre indikatorer är relativt lätta att tolka och undersöka under en längre 

tidsperiod, på grund av en väldigt stor befolkningstillväxt har jag valt att använda procent.  

 

Förändringen av antalet administrativa enheter och offentliga organisationer är däremot ett 

svårt mått att dels tolka, men även för att få fram siffror med hög reliabilitet. En minskning av 

dessa enheter behöver inte nödvändigtvis ha med statens kontraktion att göra. Det kan till 

exempel vara ett resultat av sammanslagningar eller av att organisationen har fått ett nytt namn 

som inte räknas som administrativ enhet etc. Vad innebär det egentligen att det tillkommer eller 

försvinner ett ministerie eller en offentlig organisation? Det finns säkerligen ett samband 

mellan expansionen av byråkratin och ökningen av antalet ministerier och offentliga 

organisationer, men det är många faktorer som kan spela in och göra ett mått som detta 

problematiskt att mäta och tolka. Under expansionen hittade staten fler områden att handskas 
                                                 
46Se t.ex. Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). Lag 203 (1991) innebar att 314 offentliga 

företag skulle privatiseras.  
47 Ayubi 2001 s. 296. 
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med, vilket gäller alla stater som expanderar. Ur expansionssynpunkt är detta ett bra mått, det 

är däremot svårare att se betydelsen av en kontraktion. Det är möjligt att till exempel 

decentraliseringsreformer bidrar till skapandet av nya organisationer inom staten, en 

centraliserad organisation kan brytas upp och göras till flera. För min del är det förändringen av 

andelen anställda inom den statliga verksamheten som är det mest relevanta att undersöka.  

 

Validiteten inom indikatorerna förändringen av de statliga utgifterna, förändringen av den 

totala andelen arbetskraft som arbetar inom den offentliga sektorn och förändringen av 

lönernas andel inom de offentliga utgifterna anser jag är god. Dessa indikatorer är lätta att 

tolka, och de säger direkt någonting om vilket håll utvecklingen har gått åt. Har de offentliga 

utgifterna i relation till BNP och arbetskraften inom den offentliga sektorn minskat så är det ett 

starkt tecken på att staten har genomgått en kontraktion. Däremot finns det underliggande 

maktstrukturer i samhället och ekonomin som jag inte kommer åt genom att mäta statens 

storlek, exempel på sådana är statens starka koppling till och integration i den privata sektorn. 

Denna skulle genom en statlig kontraktion få mer utrymme i ekonomin, men huruvida dessa 

grupper styrs genom statliga nätverk etc. kan jag inte i denna undersökning skapa en bild av. 

Ett annat problem är att inflytandet av privat kapital ofta har utgjorts av utländskt kapital i 

stater som denna, detta innebär att en kontraktion av staten och till synes en stärkt roll för den 

privata sektorn inte har någon större betydelse för den inhemska privata sektorns stärkande.48  

 

Dessa indikatorer använder jag för att få en helhetsbild av byråkratins storlek. De offentliga 

utgifternas andel av BNP innebär att jag mäter hur stor statens utgifter inom den totala 

produktionen är. Denna indikator ger mig en bild av statens ekonomiska omfattning i nationen. 

Om statens utgifter inom BNP är stora kan det till exempel bero på att staten lägger mycket 

pengar på skolgång, välfärd eller ekonomiska projekt. Den procentuella andelen arbetskraft av 

den totala anställd inom den offentliga sektorn använder jag i syfte att bygga på förståelsen av 

hur omfattande statens storlek är. Den visar hur många människor som är anställd inom den 

offentliga sektorn (offentliga företag och välfärd etc.). Om en stor del av befolkningen arbetar 

inom den offentliga sektorn kan man anta att staten har stor makt i samhället. Båda dessa visar 

alltså statens storlek, men på olika sätt. Den första visar den ekonomiska omfattningen och den 

här visar arbetskraftens omfattning inom den offentliga sektorn. Dessa kan följa samma 

utveckling, men de behöver nödvändigtvis inte det. Den procentuella andelen lön av de totala 

                                                 
48 T.ex. Ayubi 2001 kap 10. 
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offentliga utgifterna visar hur stor del av de offentliga utgifterna som utgörs av lön till anställda 

inom denna sektor. Denna utgör ett komplement till antalet anställda inom den offentliga 

sektorn, jag kan dels se hur stor del som är anställda inom sektorn, och dels hur mycket man 

betalar ut i löner till dessa. Denna kan vara bra att ha med för att öka förståelsen av de andra 

två indikatorerna. Om till exempel utgifterna ökat medan arbetskraften är konstant så bör 

lönerna ha minskat i andel av de offentliga utgifterna, det innebär kanske att staten gjort 

satsningar på annat som till exempel militär eller något stort projekt.  

 

Den fjärde indikatorn som jag ska använda i min undersökning är förändringen av antalet 

statligt ägda företag. Ayubi skiljer mellan den byråkratiska expansionen och statens 

ekonomiska expansion.49 De indikatorer jag ovan presenterat hör till den byråkratiska 

expansionen, som jag ovan visat är även de dock en del av den ekonomiska expansionen 

eftersom statens utgifter utgör en del av ekonomin. Med denna indikator är jag däremot ute 

efter att undersöka statens ägande av företag vilket jag inte kommer åt genom att endast 

undersöka de offentliga utgifterna av BNP. Ayubi menar att statens expansion inom den 

ekonomiska sektorn har varit märkbar inom i stort sett alla de arabiska staterna.50 Denna sågs 

som hjulet i nationens utveckling. Vad jag med denna indikator är intresserad av att undersöka 

är om staten genom att privatisera statligt ägda företag har lämnat mer plats åt den privata 

sektorn eller om staten fortfarande dominerar den ekonomiska sektorn och produktionen. 

Denna indikator är mer komplex än de andra indikatorerna och behöver en större grad av 

utveckling, ur relevanssynpunkt är den dock viktig för att få en helhetsbild av hur den statliga 

rollen i ekonomin har utvecklats. Även om många företag har privatiserats så kan staten 

fortfarande ha makten över dessa genom att styra genom patronage.  

 

4.1 Avgränsning 

Min undersökning bygger på den egyptiska staten och dess storlek. Jag ska undersöka om den 

sedan 1981/1982 har kontraherat. Under undersökningen av de tre första indikatorerna som jag 

ovan gått igenom fokuserar jag på två tidsperioder, dessa är 1981/1982 och 2000/2001-

2003/2004. Den första perioden (1981/1982) har jag valt för att egypten då hade en topp inom 

de offentliga utgifternas storlek, denna period utgör därför en bra referenspunkt för att jämföra 

                                                 
49 Ayubi 2001 s. 289-296. 
50 Ayubi 2001 s. 290. 



 17

dagens storlek med. Varför jag har valt att undersöka flera år under den andra perioden (2000-

2004) är dels för att skapa en bild av om de indikatorer jag undersöker har varit stabila under 

2000-talet och dels för att testa om den empiri jag använder har hög reliabilitet genom att se på 

flera års utveckling. Den fjärde indikatorn som är antalet privatiserade företag sedan 1991 

ligger utanför de andra tre indikatorerna, denna indikator undersöker jag separat mellan 1991-

2004. Anledningen till att jag undersöker denna indikator från 1991 och framåt är för att det 

1991 stiftades en lag (lag 203) där man utropade 314 offentliga företag till försäljning.51        

 

4.2 Material 

Jag ska här redogöra för det material som jag har baserat min empiriska undersökning på. För 

den första perioden (1981/1982) har jag utgått ifrån sekundärkällor i form av litteratur skriven 

av författare som behandlar Mellanöstern och de arabiska staterna. Dessa källor har hög 

reliabilitet ur den synvinkeln att det är kända författare inom området och de böcker jag använt 

mig av är utgivna av kända akademiska förlag. Att belysa är dock att det i vissa fall har varit 

siffror som dem emellan inte riktigt stämt och att författarna i vissa fall endast antagit att siffran 

ligger omkring ett tal. Detta vittnar om problemet med att finna fullständig information om 

landet. I de böcker jag har använt för att leta empiri till undersökningen har jag däremot noterat 

att även om de inte har exakt samma siffror så är de likvärdiga i sin helhet. I denna 

undersökning gör det inget om en av indikatorerna visar fel på någon procent, det viktigaste är 

att i stora drag kunna visa hur staten de senaste decennierna har utvecklats storleksmässigt. Det 

har gjorts mycket forskning som täcker denna tidsperiod så det faktum att staten i Egypten 

under denna period var av en omfattande storlek är ingenting jag utifrån en reliabilitetsynvinkel 

behöver tveka på. Jag har för att samla empiri till denna period använt A political economy of 

the Middle East52, Over-stating the Arab state53 och The state and agricultural development in 

Egypt since 197354. Jag har även läst annan litteratur för att kontrollera den empiri jag använt, 

denna kommer jag inte att presentera eftersom jag inte använt någon empiri ur den.    

 

                                                 
51 Ayubi 2001 s. 349. 
52 Waterbury 1996 
53 Ayubi 2001 
54 Commander 1987 
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Till undersökningen av den senare tidsperioden (2000/2001-2003/2004) har jag använt andra 

typer av källor. Eftersom undersökningen av denna tidsperiod är väldigt aktuell så har jag inte 

kunnat hitta siffror i den typen av litteratur som jag gjorde till den första perioden. Därför har 

jag letat efter statistik på främst internet. Det rör sig om både primär- och sekundärkällor. Sidor 

jag har använt för att hämta statistik ifrån är till exempel olika egyptiska statliga sidor, 

oberoende forskningscenter och organisationer som IMF och Världsbanken. Den statliga 

informationen jag använt mig av är primärkällor och den från forskningscenter är till stor del 

baserad på statliga källor. Reliabiliteten hos den information jag valt att använda mig av har jag 

anledning att tro är hög. Jag har gått igenom många källor och satt ihop olika källors statistik 

till olika indikatorerna, detta har varit ett stort arbete eftersom det varit svårt att finna enhetlig 

empiri från en rapport till de indikatorer och år jag undersökt. Den statistik och de rapporter jag 

läst vittnar däremot om en likvärdig utveckling vilket stärker reliabiliteten. Styrkan i att behöva 

leta information på många platser och inte endast ta information från en källa till hela 

undersökningen är att man kan jämföra källorna och skapa sig en övergripande bild av vilket 

håll utvecklingen är på väg åt. Att jag använder olika källor i undersökningen ser jag inte som 

något problem. Däremot kan det möjligtvis vara problematiskt ur en reliabilitetssynvinkel att 

det är svårt att hitta information till de indikatorer jag valt att använda. De källor jag har valt att 

använda mig av till denna del av undersökningen är Egyptens centralbank55, IMF56 

(internationella valutafonden) och Economic research forum57 (egyptiskt forskningsforum). 

Källor finns mer specifikt angivna under tabellerna i analysen.     

 

Owen pekar på de svårigheter som finns i att undersöka det politiska klimatet i en auktoritär 

stat. Inom den auktoritära staten sker beslut i regel bakom stängda dörrar och ledarna försöker 

alltid att utåt visa en enad front. Det är en liten chans att grupper autonomt kan organisera sig 

och visa något annat än de styrandes sanning.58 En verklighet som denna lämnar med stor 

sannolikhet lite rum för offentlig insyn i den statliga organisationen, detta innebär att det finns 

vissa problem i sökandet av empiri. Detta måste dock ses som en av utmaningarna med att 

undersöka en stat som denna. Det räcker inte att vända sig till en statlig institution för 

information utan man får gå till olika forskningsinstituts rapporter och enskilda författares 

                                                 
55 http//:www.cbe.org.eg 
56 http//:www.imf.org 
57 Http//:www.erf.org.eg 
58 Owen 2004 s. 31. 
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information. Även statliga institutioner som riksbanken etc. har man ibland anledning att 

betvivla då viss information kan vara känslig för staten. En annan faktor som gör det svårt är att 

det kanske i fattigare stater inte läggs så mycket arbete på att göra statistiska undersökningar 

kontinuerligt, en indikator som kan vara svår att få definitiv empiri till är de som rör 

arbetskraften. Det finns till exempel i de arabiska staterna en stor informell privat 

produktionssektor som ligger utanför statens kännedom.59 Det är förmodligen inte heller så lätt 

att veta hur många som arbetar inom den offentliga organisationen och vad de har för 

anställningar med mera. I många fall får man nöja sig med empiri som kanske inte stämmer på 

procenten, men ungefär. I detta fall underlättas förmodligen arbetet med att leta empiri av att 

Egypten sedan början av 1970-talet har varit föremål för IMF- och biståndsprogram etc.  

 

4.3 Tidigare forskning 

Såvitt jag vet så har det inte gjorts någon forskning kring Egyptens eller de arabiska staternas 

kontraktion och betydelsen av denna för det auktoritära styret. I de rapporter jag har använt mig 

av i analysen berör de statens makt i samhället och diskuterar denna i relation till de 

ekonomiska reformerna. Detta rör sig dock om ekonomiska lägesrapporter och inte någon 

fördjupad forskning om statens kontraktion och dennas påverkan på det auktoritära styret.    

 

Det finns däremot en del forskning som berör den arabiska staten och dess expansion. I denna 

uppsats har jag använt mig av flera författare som behandlat detta ämne. Dessa är Ayubi60, 

Waterbury61 och Owen62. Ayubi är den som djupast diskuterar den arabiska statens expansion 

av dessa författare, han diskuterar även de ekonomiska liberaliseringar och privatiseringar som 

inleddes på många håll i den arabiska världen under 1970 och 1980-talet. I denna litteratur 

diskuteras sambanden mellan staternas expansion och det auktoritära styrets strukturer. Till 

uppsatsen har den nämnda litteraturen bidragit med en grund att ta en utgångspunkt ifrån och 

fortsätta att bygga på.  

 

                                                 
59 Waterbury 1996 s. 139-143 
60 Ayubi 2001. 
61 Waterbury 1996. 
62 Owen 2004. 
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5. Analys 

Min analys bygger som jag ovan gått igenom på en undersökning av fyra olika indikatorer som 

rör den egyptiska statens storlek. Jag ska börja med att presentera resultaten av min 

undersökning i två tabeller, dessa resultat ska jag sedan utefter mina två frågeställningar 

analysera. Mina frågeställningar är följande: Har den egyptiska staten kontraherat de tre senaste 

decennierna? Kan statens dominans i samhället baserat på detta resultat sägas ha minskat? 

 
 Tabell 5.1: De offentliga utgifternas andel av BNP, andelen av arbetskraften  

anställd inom den offentliga sektorn och andelen lön av de offentliga  

utgifterna 1981/82 och 2000/2001-2003/2004. 

(%) 1981/1982 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 

De offentliga 

utgifternas 

andel av BNP. 

62.91 26.8* 26.7* 27.0* 26.9* 

Andelen av 

arbetskraften 

anställd 

inom offentliga 

sektorn.  

Över 33.332 

 

(Minst 40 % 

1986) 3 

33.5** 33.64 

 

 

34.0** Över 305 

Andelen lön av 

de offentliga 

utgifterna.  

126 23.36*** 25.07*** 25.38*** 25.87*** 

 

  

Källor: Ayubi 2001, Commander 1987, Waterbury 1996, IMF, Central bank of Egypt  

och Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). Se appendix. 

 

Vad jag kan urskilja för förändring från 1981/1982 till 2000-2004 är att de offentliga 

utgifternas del av BNP har minskat betydligt, de har mer än halverats. Under 1981/1982 hade 

de offentliga utgifternas storlek av BNP sin absoluta topp (62.9 %). De har sedan minskat i 

proportion till BNP och lagt sig på runt 27 procent 2000-2004. Andelen av den totala arbetande 

arbetskraft anställd inom den offentliga har från 1981/1982 till 2000-2004 varit stabil runt 33 

procent. Arbetskraften ökade som jag ovan visar inom den offentliga sektorn under 1980-talet, 

men gick däremot ned igen och lade sig på samma nivå som under 1981/82. Andelen lön av de 

offentliga utgifterna ökade från 1981/1982 från ca 12 procent till ca 25 procent. Där har den 

även hållit sig stabila under 2000-2004. Den enda av dessa indikatorer som det har skett en 

procentuell minskning av är alltså de offentliga utgifternas del av BNP. 
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 Tabell 5.2: Privatiseringar av offentliga företag 1991-2004. 

År Helt privatiserade Delvis privatiserade Totalt 

1992 5  5 

1994 18 2 20 

1996 24 14 38 

1998 51 9 60 

2000 29 24 53 

2004 (Mars) - - 21 

Totalt (Mars 2004) 127 (T.o.m. 2000) 49 (T.o.m. 2000) 197 

 

 Källor: Mohammed Omran, The Performance of State-Owned Enterprises and Newly  

 Privatized Firms (2002). Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). Se appendix.  

 

Den fjärde indikatorn visar att antalet offentliga företag som privatiserats från 1991-2004 är 

197 stycken. Av dessa 197 hade 127 helt privatiserats 2000, de övriga hade delvis privatiserats. 

Detta innebär till exempel att staten endast har sålt ut delar av företaget alternativt leasat ut det.  

  

I Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt menar man att privatiseringsprocessen har 

gått igenom tre olika steg, under det första steget var processen långsam beroende på att en 

harmonisering med lagar och regler runt privatiseringsprocessen var tvungen att göras. Man 

menar även att den socioekonomiska kulturen i detta steg inte var redo att acceptera konceptet 

med privatiseringar. Det andra steget var i början av 1996 då domstolen öppnade för staten att 

privatisera, då satte processen igång på allvar. Det tredje steget nådde man när 

privatiseringsprocessen saktades ned av att staten stod kvar med en mängd ineffektiva företag i 

sin ägo som var svåra att sälja. Det står även i denna rapport att staten nyligen (2004) har 

initierat en ny privatiseringsplan, enligt denna ska 66 offentliga företag privatiseras mellan 

2004-2007. De hittills genomförda privatiseringarna har dragit in stora summor till den 

offentliga sektorn.63  

 

5.1 Har staten kontraherat?  

Ett tydligt tecken på att statens delaktighet i ekonomin i förhållande till den totala ekonomin 

har minskat är att statens utgifter i förhållande till BNP har mer än halverats. Detta innebär att 

staten inte längre har kontrollen över en lika stor del av den samlade produktionen i landet. En 
                                                 
63 Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt 2004 s. 25-26. 
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förklaring till denna minskade andel är att den privata sektorn har stärkts och att den nu står för 

en större del av produktionen inom landet än tidigare. En förklaring som hänger ihop med 

denna är de privatiseringar som staten gjort, den har minskat sin andel av offentliga företag och 

överlåtit dessa till den privata sektorn. Dessa två faktorer tillsammans, dels att den privata 

sektorn stärkts, och dels att den offentliga sektorn sålt ut företag till denna och därmed minskat 

sin produktionsandel kan förklara de offentliga utgifternas minskande i ekonomin. Ayubi 

menar att staten på grund av finansiella problem minskade sina välfärdsåtaganden i samhället,64 

detta kan även vara en faktor som har påverkat de offentliga utgifternas storlek av BNP.  

 

Den större delen av tillväxten mellan 1974-1980 kunde tillskrivas den privata sektorn, den 

privata sektorns andel av den totala var 1973 46 procent, 1981/82 var den 55 procent för att 

stiga ytterligare till närmare 60 procent 1985 där den stod för två tredjedelar av de nya 

industrijobben. Ayubi menar dock att även om en del av detta stärkande av den privata sektorn 

berodde på det nya ekonomiska klimatet efter infitahpolitiken så var det till stor del ett resultat 

av ökat kapital från oljeboomen i regionen, ökade inhemska oljeintäkter samt ökade 

internationella bidrag.65  

 

Hur kan det komma sig att lika många är anställda inom den offentliga sektorn efter att staten 

har privatiserat många av dessa företag och därmed avsatt arbetskraft? En förklaring till detta 

underliga samband är att andelen arbetskraft inom den offentliga organisationen ökat med 4.8 

procent medan den inom de offentliga företagen har minskat med 3.9 procent sedan 1991 när 

privatiseringarna startade.66 Detta innebär att arbetskraftsökningen inom den offentliga 

organisationen till och med har varit större än minskningen inom de offentliga företagen. Det vi 

har sett är alltså en minskning av arbetskraft inom de offentliga företagen sedan 1991 och en 

ökning inom den offentliga organisationen.  

 

Enligt Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt påbörjades 1991 ett 

stabiliseringsprogram (ERSAP) som skulle minska de offentliga utgifterna och genom olika 

åtgärder skapa mer plats åt den privata sektorn. Huvudmålet var att omstrukturera ekonomin 

från att vara centralt statligt planerad till att den privata sektorn skulle få den centrala rollen. 

                                                 
64 Ayubi 2001 s. 391-394. 
65 Ayubi 2001 s. 344. 
66 Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). S. 156. 
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Detta program fick som jag ovan visat motstridiga resultat, de offentliga företagen minskade, 

men den offentliga servicesektorn ökade. Även att detta program skulle reducera de statliga 

utgifterna så fortsatte den offentliga sektorn under 1990-talet att vara den snabbast växande och 

största arbetsgivaren, sektorn bidrog med skapandet av 41.8 procent av de nya arbetstillfällena. 

Hälften av den offentliga servicesektorns ökning bestod under perioden av lärare.67           

 

När det gäller andelen anställda inom den offentliga sektorn så har det som jag ovan visat inte 

skett någon förändring, ungefär var tredje arbetande inom landet arbetar fortfarande inom den 

offentliga sektorn. Hur går detta ihop med de offentliga utgifternas halvering av BNP? Bör inte 

andelen arbetskraft inom den offentliga sektorn ha minskat när de offentliga utgifternas del av 

BNP minskade? Det finns säkerligen ett samband mellan de offentliga utgifterna och antalet 

anställda inom den offentliga sektorn. Om den offentliga sektorn expanderar så bör det 

innebära att antalet arbetstillfällen ökar, samma sak bör gälla omvänt, om de offentliga 

utgifterna minskar drastiskt så bör antalet arbetande inom sektorn minska. I det här fallet vet vi 

att den privata sektorn har ökat i ekonomisk betydelse, vi vet även att den offentliga sektorn har 

privatiserat offentliga företag. Vi vet däremot att den offentliga sektorn ändå behållit den 

andelen av arbetskraft som den tidigare hade. Om man räknar ut de offentliga utgifternas andel 

av BNP efter att ha räknat in den privata sektorns stärkta ställning inom ekonomin så kommer 

de offentliga utgifternas andel av BNP att ha minskat även om de egentligen inte har minskat i 

storlek. De offentliga utgifterna ökade enligt Arab monetary fund från 13 572,1 miljoner US 

dollar 1991 till 24 194,0 US dollar 2001. BNP under samma period gick från 34 227,7 US 

dollar till 91 064,7 US dollar68. Vad vi kan härleda ur dessa siffror är att totala BNP 

tredubblades mellan 1991 och 2001 medan de offentliga utgifterna inte ens dubblades. 

 

Om vi lägger till att löneandelen av de offentliga utgifterna har dubblats och att andelen 

anställda av den totala arbetande befolkningen är densamma som den var när de offentliga 

utgifternas del av BNP var de dubbla så har vi ett möjligt samband. Ayubi menar att de 

offentliga utgifterna (runt 1990) minskade genom nedskärningar i statens välfärdsåtaganden 

och substitutioner69 och att sektorn hade blivit mer effektiv och mindre kostsam sedan 

                                                 
67 Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). S. 154-156. 
68 The Arab monetary fund, Abu Dhabi. www.amf.org.ae/venglish/storage/other.  
69 Ayubi 2001 s. 391-394. 
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infitahpolitikens inledning.70 Om den offentliga sektorn kostar mindre på grund av 

produktivitetsökningar och minskade välfärdsåtaganden, och arbetskraften är densamma, då 

bör lönerna uppta en större del av statens utgifter. I Egypt Country Profile: The road ahead for 

Egypt menar man att lönekostnaderna det senaste decenniet även har ökat, detta på grund av två 

orsaker, dels på grund av ökade levnadskostnader, och dels på grund av skapandet av nya 

arbetstillfällen inom den offentliga sektorn motiverade av den privata sektorns dåliga förmåga 

att skapa nya arbeten åt den växande arbetskraften.71 Som jag ovan visat så stod lärarna för en 

stor del av ökningen av arbetskraft inom den offentliga sektorn. Detta är förmodligen bland 

annat motiverat av de stora befolkningsökningar som ägt rum, mellan 1991-2001 ökade 

befolkningen med ca 12 miljoner människor.72 

 

Utvecklingen av den offentliga sektorn i Egypten sedan 1981/1982 visar att den offentliga 

sektorn kontraherat inom utgifternas andel av BNP. Man kan dock om man ser till andelen av 

arbetskraften som arbetar inom sektorn hävda att den offentliga sektorn har präglats av status 

quo, staten har på detta plan inte kontraherat. Det är för Egypten ohållbart att avsätta människor 

från arbete inom den offentliga sektorn när dessa inte har några möjligheter att få arbete inom 

den privata sektorn. Kanske är oförmågan hos den privata sektorn att skapa arbeten ett resultat 

av statens historiska dominans i samhället och tidigare förda etatistpolitik? Genom den statliga 

organisationen kan människor fortfarande sättas i arbete, detta kan ses som en ond cirkel där 

det är svårt att se att en kontraktion är möjlig inom en snar framtid. 

 

Många utvecklingsländer har enligt Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt även lidit 

av minskade intäkter de senaste fem åren. Dels genom minskade skatteintäkter men även 

genom minskade intäkter från många av de monopol staten liberaliserat och från 

mineralutvinningen (bl.a. olja). Den egyptiska statens intäkter har minskat det senaste 

decenniet, detta tillsammans med en ökning av utgifter sedan 1998.73 Om utgifterna fortsätter 

att vara höga tillsammans med en svag ekonomisk utveckling kan man tänka sig att den 

egyptiska staten kommer att fortsätta att ha en hög andel anställda.   

 

                                                 
70 Ayubi 2001 s. 343-345 
71 Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). S. 22. 
72 The Arab monetary fund, Abu Dhabi. www.amf.org.ae/venglish/storage/other. 
73 Egypt Country Profile: The road ahead for Egypt (2004). S. 154. 
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Som jag har visat i uppställningen av undersökningsresultaten och diskussionen av dessa så har 

statens roll inom ekonomin förändrats. Den offentliga sektorns utgifter utgör inte längre över 

60 procent av BNP, de har mer än halverats. Staten har även privatiserat närmare 200 offentliga 

företag. I början av 1980-talet utgjorde de offentliga företagen 22 procent av det totala värdet i 

den egyptiska ekonomin, denna siffra har definitivt gått ner idag. Detta visar att statens 

dominans ur denna synvinkel har genomgått en förändring i samhället. Att den privata sektorn 

har fått en ökad roll inom ekonomin kan jag baserat på detta konstatera är ett faktum. Det är 

bara jämföra de offentliga utgifternas del av BNP 1981/1982 och 2003/2004 så ser man snabbt 

att den offentliga sektorns del har minskat och därmed lämnat mer plats åt den privata sektorn.  

 

Vad den privata sektorns ökning mer specifikt utgörs av är en annan undersökning och är för 

stor att gå igenom i denna uppsats, men det är viktigt att påpeka att en ökning av privat kapital 

kan innebära två saker; kapitalet är antingen inhemskt eller internationellt. Om en stor del av 

kapitalet kommer ifrån utländska investerare har inte den inhemska privata sektorn vunnit 

någon större makt inom ekonomin. Ayubi menar att detta är vad som hände i början av 

infitahpolitikens inledning, det inhemska kapitalet blev bortträngt på grund av statens vilja att i 

stället samarbeta med utländskt kapital. Han menar även att det inhemska kapitalet tog skydd 

under de importsubstitutioner som fanns och fick skydd av staten vilket utvecklades till någon 

typ av patron-klientstyre. Under dessa skydd skapades privata ekonomiska grupper beroende av 

staten.74 Upplåningen hos den privata sektorn har mer än dubblats sedan 1998.75 Detta är 

däremot ett tecken på att den inhemska privata sektorn ökar sin andel inom ekonomin, men 

frågan är om staten genom strukturer som de ovan beskrivna fortfarande har indirekt makt över 

dessa ökningar? Det är viktigt att påpeka att det finns frågetecken runt den privata sektorns 

stärkande även om jag inte ska utveckla detta vidare. 

 

Jag har konstaterat att den offentliga sektorns roll i ekonomin har minskat genom att utgifterna 

i relation till BNP har mer än halverats och att många offentliga företag har privatiserats. 

Däremot har jag även i min undersökning även kommit fram till att andelen arbetskraft av den 

totala arbetande befolkningen har legat kvar på samma nivå, runt en tredjedel av befolkningen 

arbetar fortfarande inom den offentliga sektorn. Detta innebär att det resultat jag kommit fram 

                                                 
74 Ayubi 2001 s. 345, 404. 
75 Central bank of Egypt – Annual Report 2003/2004 s. 112.  



 26

till är något motstridigt. Baserat på denna undersökning kan man säga att både kontraktion och 

status quo de senaste tre decennierna har präglat utvecklingen av den egyptiska statens storlek.  

 

5.2 Har statens dominans i samhället minskat? 

Denna fråga är svår att besvara med tanke på de tvetydiga resultat jag fick av min 

undersökning. Min teoretiska slutsats/sammanfattning bygger på antagandena om att den 

arabiska auktoritära staten bygger sin dominans i samhället på ett omfattande hierarkiskt och 

centraliserat byråkratiskt system. Det mesta i samhället kretsar kring detta vilket utgör kärnan i 

samhället. Genom mobilisering (korporatism och patronage), dominans (byråkratin och makten 

över resurserna) och kontroll (våldsmonopolet) kan staten styra över befolkningen och 

upprätthålla styret. Om statens dominans i Egypten kan sägas ha minskat ska jag nu analysera. 

 

Den statliga dominansen sett i procent av BNP har minskat betydligt, men andelen anställda av 

den arbetande befolkningen har hållit sig på samma höga nivå. Det innebär alltså att staten inte 

är lika dominerande sett till landets BNP längre, men den är fortfarande dominerande som 

arbetsgivare i landet. Om jag endast hade använt mig av statens andel av BNP som indikator så 

skulle det ha verkat som att den statliga dominansen garanterat hade minskat. Ett sådant 

resultat skulle kunna ha tolkats som ett tecken på att mer produktion nu skedde inom den 

privata sektorn, och att därmed även en större del av arbetskraften hade börjat arbeta inom 

denna. Nu är detta som jag ovan visat inte alls fallet. Visst finns det tecken på att den privata 

sektorn stärkts eftersom den offentliga sektorn inte längre utgör en så omfattande del av BNP, 

men staten har fortfarande ett klart grepp om samhället genom att byråkratin fortfarande är 

omfattande och sätter över 30 procent i arbete.  

 

En av anledningarna till den fortsatta statliga dominansen på arbetsmarknaden är att den privata 

sektorn inte sägs ha kapaciteten att anställa den arbetskraft som behövs för att kunna ha den 

ledande rollen inom ekonomin. I ERFs MENA-rapport menar man att det i staterna i området 

har varit en väldigt liten minskning av den statliga makten, liberaliserings- och 

privatiseringspolitiken har haft viss inverkan, men bara på vissa och olika områden beroende på 

politisk och ekonomisk grund. Man menar att ”while Egypt’s privatization policy should have 

helped in downsizing the government bureaucracy, high unemployment, fear of social unrest as 
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well as promises made during the parliamentary elections have pushed the government to 

promise more jobs and better wages in the public sector.”76  

 

Även om privatiseringar som jag har visat faktiskt har gjorts, och att den offentliga sektorn 

utgör en mindre del av BNP, så kan jag ändå konstatera att beroendet till staten och därmed 

dess omfattande makt fortfarande är högst levande. Beroende på politisk och ekonomisk grund 

har globaliseringen påverkat staterna i regionen på olika sätt, den har bidragit till nya insikter 

på vissa administrativa områden, men maktkoncentrationen till staten har däremot inte minskat 

särskilt mycket.77 Har Egypten fastnat i de auktoritära funktioner som länge styrt? Eller är det 

helt enkelt så att den statliga dominansens minskning måste ses som en lång process? 

 

Det jag kan urskilja ur min undersökning är att statens roll till viss del har förändrats, i MENA-

rapporten menar man att de flesta länder i regionen har underlättat för privata investeringar och 

privat medverkan. Som exempel tar man Egypten som en nation som släppt på vissa statliga 

monopol och ökat den internationella investeringstillgängligheten.78 Detta är ett tecken på att 

en process i alla fall är igång. Var denna process kommer att leda är svår att säga. Kommer den 

att leda till en demokratisk utveckling eller till en konsolidering av en mildare typ av auktoritärt 

styre? Så länge staten har den dominans den har i samhället genom byråkratin som fortfarande 

är omfattande och genom den grund den bygger på så är det inom en nära framtid svårt att se 

att demokratiska institutioner helt plötsligt kommer att införas och sedan fungera.  

 

Man menar i MENA-rapporten att decentralisering inom den offentliga organisationen snarare 

har varit en slogan än verklighet, detta trots vikten att utveckla och effektivisera styret. 

Privatiseringarna som gjorts menar man har tagit undan några delar av statens maktområden, 

men trots gjorda privatiseringar så är statens makt inom de privatiserade områdena fortfarande 

stora, detta dels genom att man endast delvis privatiserat vissa företag och dels genom 

byråkratisk kontroll av dessa. Man konstaterar i denna rapport att viljan hos den styrande eliten 

att genomföra decentraliseringar av makt idag är liten, man menar även att det inte heller finns 

några tecken på att denna kommer att öka inom den närmsta framtiden.79  

                                                 
76 Economic trends in the MENA region 2002 s. 20-21. 
77 Economic trends in the MENA region 2002 s. 20. 
78 Economic trends in the MENA region 2002 s. 21. 
79 Economic trends in the MENA region 2002 s. 20. 



 28

5.3 Slutsats 

Jag har i denna analys kommit fram till att statens dominans i Egypten fortfarande är stor med 

tanke på den omfattande offentliga sektor som fortfarande existerar. Andelen av arbetskraften 

som arbetar inom den offentliga sektorn är fortfarande över 30 procent. Detta innebär att staten 

fortfarande har en stor makt över befolkningen, dels genom byråkratins omfattande storlek, och 

dels genom att vara en stor arbetsgivare. Detta är en förutsättning för att staten ska kunna 

mobilisera grupper och dominera samhället. Statens utgifter i relation till BNP har visserligen 

som jag visat minskat, men detta behöver inte som jag diskuterat betyda att den har mist någon 

större makt. Ungefär 200 offentliga företag har även sålts ut, kontrollen över dessa sägs 

däremot fortfarande vara stor, dels genom den byråkratiska kontrollen och dels genom att en 

del av företagen endast delvis privatiserats. Utövandet av patronage är förmodligen viktigt här.  

 

Att staten efter att ha minskat andelen arbetskraft på grund av privatiseringarna av offentliga 

företag gjorde nyanställningar inom den offentliga organisationen i kombination med att den 

privata sektorn inte kan bära upp behovet av nyanställningar bidrar till att skapa ett ökat 

beroende från folket till staten, detta leder möjligtvis till ett stärkande av statens makt i 

samhället och legitimitet hos folket. I detta resonemang drar jag paralleller till Owens tanke om 

att statens legitimitet under den byråkratiska expansionen ökade på grund av att staten agerade 

som det centrala hjulet i den ekonomiska utvecklingen.80 Kanske har löftena om att anställa fler 

inom offentliga sektorn bäddat för en renässans av makthavarnas legitimitet hos befolkningen?  

 

Slutsatsen av denna analys är alltså att både kontraktion och status quo har präglat den 

egyptiska statens utveckling de tre senaste decennierna. Som jag har visat så är en kontraktion 

inom statens utgifters andel av BNP och inom antalet ägda företag ett faktum, däremot är ett 

annat faktum att status quo har upprätthållits inom andelen anställda inom den offentliga 

sektorn. Baserat på detta och den ovan förda diskussionen mynnar min analys ut i ett antagande 

om att staten fortfarande innehar en dominerande ställning i det egyptiska samhället. Den kan 

ha mist viss makt genom den privata sektorns stärkande, men detta beror som jag diskuterat på 

vilka grunder den privata sektorn har stärkts. Det är inte mycket som tyder på att andelen 

anställda inom den offentliga sektorn kommer att minska, denna har som jag visat varit stabil 

de senaste decennierna.   

                                                 
80 Owen 2004 s. 27. 
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6. Diskussion 

Mitt syfte i denna uppsats var att undersöka om den egyptiska staten hade genomgått en 

kontraktion, detta skulle enligt teorin utgöra ett bra tecken på att staten börjat mista det verktyg 

som gör det möjligt att dominera och kontrollera samhället, den omfattande storleken på staten. 

Slutsatsen blev att den egyptiska staten fortfarande innehar en stark position inom det egyptiska 

samhället. En intressant fråga är hur det kan komma sig att staten och byråkratin i vissa länder 

används som redskap i syfte att kontrollera och dominera samhället medan de i andra länder ses 

som ett sätt att garantera människors lika behandling, rättigheter och säkerhet? Hur ska man se 

byråkratisk tillväxt? Är det en förutsättning för demokrati likväl som det är en förutsättning för 

ett auktoritärt systems styre? Måste rätt förutsättningar i samhället råda för att byråkratin ska 

utgöra ett demokratiskt redskap snarare än ett auktoritärt redskap? Med denna del vill jag 

belysa lite av diskussionen som rör den arabiska auktoritära staten och demokrati.   

 

En fråga som länge har varit under diskussion är om avsaknaden av demokratisk utveckling i 

Mellanöstern beror på att denna region helt enkelt utgör ett exceptionellt fall i världen.81 Har 

Huntington en poäng när han menar att de institutioner och värden som banade vägen för den 

demokratiska utvecklingen i västvärlden inte existerar i dessa stater?82 Det kanske ligger en 

poäng i den tanken? Man kan vända på detta resonemang och istället fråga sig varför dessa 

stater egentligen skulle bli demokratiska? Med olika historiska grundstrukturer i samhället 

(produktionssätt och samhällsorganisering etc.) och till viss del olika dominerande värden och 

ideal (kultur och religion etc.) så är det inte särskilt konstigt att olika delar av världen utvecklas 

på olika sätt. Men vad skiljer i sådana fall dessa delar av världen åt?    

 

Den muslimska delen av världen utgör enligt Gellner ett exceptionellt fall om man ser till att 

den inte har genomgått någon sekularisering. Det muslimska samhället och styret menar 

Gellner präglas av tanken om skapandet av ett gemensamt umma, dvs. ett ”kollektiv” baserat på 

en gemensam tro och ett styre grundat på trons lagar. Politiken i detta samhälle menar han styrs 

av klientism i form av statligt nätverksstyre. Staten styr i samhället genom informella kontakter 

snarare än formella institutionella. Gellner menar att de formella institutionerna är 

underordnade de informella. Det finns enligt honom ett vakuum mellan de religiösa reglerna 
                                                 
81 T.ex. i boken Democracy without democrats. Salamé 1994. 
82 Huntington, Samuel. 1993. The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & 

Schuster. Ur Hefner 2005 s. 15.      
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och det formella statliga styret, istället för formella institutioner fylls detta av informella 

klientnätverk. Detta system benämnde jag i teorin som patronage, dvs. det medel som staten i 

sitt styre använder i syfte att mobilisera och skapa beroenden i samhället. Gellner menar att ett 

pluralistiskt civilsamhälle som kan bilda en motvikt till statens dominans på grund av 

samhällets uppbyggnad och statliga styre genom klientism inte kan skapas.83 Detta brukar 

demokratiteoretiker lyfta fram som en viktig faktor i den demokratiska utvecklingen.84 

 

Även Waterbury hävdar att det finns vissa exceptionella drag i Mellanöstern som bidrar till att 

blockera en demokratisk utveckling. Han pekar på flera faktorer, bland annat på staternas 

omfattande storlek och den stora del av medelklassen som är knuten till denna. Detta har 

utgjort en central fråga i min uppsats. Detta utgör en grund för statens dominans och 

mobilisering i samhället genom att den upprätthåller en stor byråkrati vilket utgör kärnan i det 

auktoritära systemet. Att så många är anställda inom den offentliga verksamheten underlättar 

även mobiliseringen av folket. Waterbury menar att borgarklassen och medelklassen är så 

beroende av staten att den inte ser någon mening i att göra påtryckningar om demokratisk 

utveckling. Även politisk islam menar han är en unik faktor i världen, islam tillsammans med 

kulturen utgör enligt honom ett hinder för en demokratisk utveckling.85 De statliga ingripanden 

som utgjort en central faktor i den arabiska statens utveckling menar Waterbury däremot har 

ägt rum inom stater med väldigt skilda kulturer. Han menar att ”it is more the politics of 

decolonization and development than history and culture that account for the interventionist, 

organic state in the Middle East”.86 Han tillägnar därmed avkoloniseringen stor vikt för 

förståelsen av den arabiska statens ingripanden I samhället och expansion.  

 

Utifrån den förda diskussionen kan vi se att det finns flera faktorer som tycks kunna påverka 

den byråkratiska funktionens förutsättningar. De statliga ingripanden som Waterbury beskriver 

gick i avkoloniseringens fotspår är en faktor som förmodligen påverkat byråkratins funktion. 

Som jag utifrån Owen beskrivit i teorin så ”infördes” den arabiska staten uppifrån snarare än att 

den bildades genom en naturlig process som i västvärlden. Denna genomgick sedan en 

expansion motiverat av att en snabb ekonomisk utveckling behövdes. En faktor som kan 

                                                 
83 Gellner 1994 s. 26-29. Conditions of liberty. Civil society and its rivals. 
84 T.ex. Held 1997 s. 131. Dahl 1999 s. 384-385. 
85 Waterbury kap. 1 i Salamé 1994. 
86 Waterbury 1996 s. 174. 
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komplettera avkoloniseringseffektens påverkan på byråkratins funktion är de strukturer som 

Gellner (m.fl.) menar styr den statliga politiska arenan i de muslimska länderna, det informella 

klientstyret (patronagesystemet). Informellt klientstyre och byråkrati ur den västdemokratiska 

meningen är två faktorer som måste ses som relativt oförenliga. En förutsättning för 

demokratins utveckling och funktion inom väst sägs ha varit att förvaltningen av byråkratin 

skiljdes från makthavarnas kontroll.87 Utan en sådan åtskillnad kan byråkratin precis som i de 

auktoritära arabiska staterna användas som ett dominansredskap. Avkoloniseringens effekter 

och det informella klientstyre som Gellner menar traditionellt används inom de muslimska 

staterna är två faktorer som tillsammans med många andra kan utgöra delar i förklaringen till 

varför statsmakten och byråkratin i denna del av världen utvecklades till att bli en bas för ett 

auktoritärt styre. En förklaring som fokuserar på faktorer som dessa innebär att byråkratin för 

att bli ett demokratiskt redskap snarare än ett auktoritärt måste bygga på rätt förutsättningar.  

 

De begrepp som jag baserat på Perlmutter, Owen och Ayubi i den teoretiska sammanfattningen 

valde att lyfta fram (dominans, mobilisering och kontroll) var fokuserade på den auktoritära 

statens styre, dvs. på hur de arabiska ledarna med hjälp av dessa kunde styra samhället och 

skapa en auktoritär maktbas. Det finns däremot vissa problem meden sådan ingång, om man 

inte tar tillräckligt med hänsyn till historien, kulturen och religionens betydelse för skapandet 

av samhället och dess funktion så är det lätt att för mycket fokus hamnar på enbart eliten. Detta 

innebär att man kan göra misstaget att glömma att det i olika samhällen finns olika 

grundläggande traditionella sätt att styra på. Som t.ex. Gellner belyser så är det informella 

klientstyret traditionellt en viktig del i styret av dessa stater. Det innebär t.ex. att statens 

användande av patronage i sitt styre som jag i teorin tog upp som ett viktigt verktyg i 

dominansen av samhället och i mobiliseringen av grupper och individer inte enbart kan ses som 

ett verktyg som staten har kommit på att den ska använda i sitt styret, utan det utgör även en 

traditionell grund i hur samhället har organiserats genom historien. En risk med denna 

auktoritära ingång om man inte är kritisk är att man lägger fram en bild av statens funktion som 

är väldigt svartvit och fyrkantig.  

 

                                                 
87 Held 1997 s. 154. 



 32

6.1 Vidare forskning 

Under uppsatsens gång har jag kommit in på flera områden som skulle utgöra intressanta 

ämnen för forskning. En jämförande studie med mina indikatorer över hur den resterande 

arabiska världen har utvecklats sedan införandet av liberaliserings- och privatiseringspolitiken 

skulle vara intressant att göra. Man skulle även kunna vidareutveckla den undersökning jag 

gjorde av den egyptiska staten genom att undersöka vad den privata sektorns stärkande 

egentligen byggde på, om den byggde på inhemskt eller internationellt kapital etc. Detta skulle 

kunna ge en klarare bild av vad som ligger till grund för den privata sektorns stärkande och om 

detta kan ha bidragit till att minska statens makt. Ett ämne kopplat till detta är även hur IMF-

programmen i Egypten (och andra stater i området) har utvecklats, vad man har haft för mål 

med de program man genomfört och hur väl de slagit igenom.   

 

Diskussionen om de arabiska staterna utgör ett exceptionellt fall i världen skapar flera 

intressanta frågor. Varför är de auktoritära systemen i just denna region så långlivade? Hur 

skiljer de sig från andra system som har varit auktoritära men som nu har utvecklats 

demokratiskt? Kan svar finnas i religionen, kulturen eller den koloniala historien? Eller kanske 

i historiskt grundade strukturer som följt med in i statens organisering? En intressant ingång 

skulle vara att undersöka byråkratins roll i skapandet av demokratier/auktoritära system. Vad 

krävs för att byråkratin ska utvecklas till att bli ett verktyg i ett auktoritärt styre jämfört med ett 

demokratiskt styre? En sådan undersökning skulle kunna göras på en stat som gått från att vara 

demokratisk till att bli auktoritär eller tvärtom. En annan ingång som rör byråkratin är att 

undersöka huruvida tanken om att det informella styret i de arabiska staterna genom 

klientnätverk är oförenliga med ett byråkratiskt styre ur den västdemokratiska meningen.  

 

Abdelnasser menar att det finns flera olika grupper som påverkar inom Egypten. Man skulle 

utifrån hans teori om de olika aktörerna i samhället kunna undersöka t.ex. fristående 

organisationers eller de stora kapitalägarnas påverkan. Även om inte staten har minskat i 

storlek så kanske folket på något sätt har fått tillgång till mer inflytande. Min undersökning 

byggde på statens storlek kopplad till den auktoritära statsteorin, att istället göra en 

undersökning som fokuserar på aktörers (utanför staten) påverkan i samhället via ”alternativa 

kanaler” skulle kunna ge en annan bild av denna stat, en bild som inte enbart utgår ifrån den 

västorienterade nationalstatliga och byråkratiska teorin. 
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