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Statens uppkomst och jordbruket

Vad orsakade de första staternas uppkomst i antiken? Vi vet att stater först växte 
fram på platser där jordbruk användes tidigt, t ex Egypten och Mellanöstern. 
Därför tror många på ett samband med den högre nivå på landproduktivitet 
som följde med jordbruket. Ny forskning har dock indikerat att det inte handlar 
om landproduktivitet i sig utan snarare om specifika grödor, i synnerhet span-
nmål, och dess egenskaper. Här diskuterar jag huruvida landproduktivitet kan 
ha spelat roll för senare statsbildningar och vad vi kan lära oss om den saken från 
svensk historia och ekonomiska modeller.

Under större delen av mänsklighetens historia fanns inga stater, om vi med 
det begreppet menar något slags koncentrerad maktutövning av en politisk 
elit, i synnerhet beskattning, över ett någorlunda väl definierat territorium, 
med tusentals medborgare eller undersåtar. Under många millennier efter 
att den moderna människan uppstod var mänskliga samhällen numerärt 
små och mindre hierarkiska än de sociala strukturer som vi nu skulle kalla 
stater. Flannery (1972) har beskrivit det som att vi har klättrat uppför ett 
slags stege från små band av nära besläktade individer, via stammar (tribes) 
och hövdingadömen (chiefdoms), till fullbordade stater. Klättrande bör dock 
inte likställas med socialt framåtskridande. Snarare blev samhällen mindre 
demokratiska i denna process (Stasavage 2020). Visserligen var något slags 
hierarki ofta närvarande i många förstatliga samhällen, men ledarskap ten-
derade där att vara mer direkt kopplat till individer, snarare än formella 
befattningar med reglerade arvsförhållanden (Service 1975, kap 3–4).

Framväxten av stater tog sin början ungefär 3500 före vår tid (fvt) 
i Egypten och Mellanöstern, samt något senare i ett par andra hörn av 
världen, t ex Kina och Mexiko. I samma veva började städer bildas där den 
nya eliten, och dess administratörer och präster, bodde.

Varför växte stater och städer fram tidigare på vissa platser än andra? 
Varför var Sverige så mycket senare att utveckla en centraliserad statsap-
parat än t ex de landområden som nu hör till Iran eller Italien? Finns det 
något i geografin eller klimatet som kan förklara varför? Kan ekonomiska 
modeller säga något om detta?

Det här är frågor som nationalekonomer har kommit att fascineras av 
alltmer under de senaste decennierna, inte minst för att ekonomisk och 
politisk utveckling i dag kan kopplas till historisk närvaro av stater. Här 
försöker jag ge en ansats till svar på några av dessa frågor med utgångspunkt 
från min artikel i The Journal of Economic Growth nyligen (Lagerlöf 2021).
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1. Stater och jordbruk
Mycket verkar tyda på en koppling mellan jordbruk och framväxandet av 
stater. Statsbildningar skedde allra tidigast i precis samma områden där 
man först började använda jordbruk, vilket tog sin början ca 10000 fvt med 
den s k neolitiska revolutionen, alltså ett antal tusen år innan stater och städer 
växte fram. I en studie där vi jämför arkeologiska utgrävningsplatser i Euro-
pa och Mellanöstern har jag och min medförfattare Andrew Dickens funnit 
att platser som började med jordbruk tidigare också byggde städer tidigare 
(Dickens och Lagerlöf 2022). Som nämnts var städer tidigt maktcentra för 
en härskande elit. Inom länder är mer produktiva landområdena dessutom 
mer tätbefolkade i dag, enligt vad vi kan uttyda från ljus som fångas av satel-
liter (Henderson m fl 2018).

De förändringar i livsstil som jordbruket medförde talar också för att 
sambandet är kausalt. Innan folk odlade grödor levde de ett kringflackande 
liv som jägare och samlare eller använde svedjebruk för försörjning. Med 
jordbruket, i synnerhet med plogen, blev människor mer bofasta vilket 
gjorde dem enklare att beskatta och kontrollera.

Jordbruket medförde också högre landproduktivitet, alltså mer mat-
produktion per arealenhet. Det blev därmed fler människor och mer mat 
att beskatta, utöver vad som behövdes för att hålla arbetare vid liv, ibland 
lite vagt kallat ett ”överskott”. Den kände ekonomen och statsvetar-
en Mancur Olson har t ex menat att det i jägar- och samlarsamhällen var 
svårt att upprätthålla en stat för att det producerades så lite per person att 
övervakningen skulle bli mer kostsam än vad en potentiell undersåte kunde 
producera (Olson 1993, s 567).

Detta har länge varit det ungefärliga resonemang som förts av många 
forskare inom historia, arkeologi, statsvetenskap och nationalekonomi, 
populariserat inte minst av Jared Diamond i boken Guns, Germs and Steel 
(Diamond 1997). För en svensk översikt av den nationalekonomiska forsk-
ningen kring bl a jordbrukets och staters framväxt, och hur dessa händelser 
kan ha påverkat varandra och världen i dag, hänvisar jag till Ola Olssons 
utmärkta artikel, Tillväxtens djupa bestämningsfaktorer, publicerad för ett par 
år sedan i Ekonomisk Debatt (Olsson 2019).

2. Landproduktivitet verkar inte ha haft en effekt på
antik statsbildning
Att det finns något samband mellan jordbrukets och de första staternas och 
städernas framväxt råder det nog ganska stor enighet om. Föreställningen 
att den högre landproduktivitet som jordbruket medförde i sig skulle vara 
förklaringen har dock i ifrågasatts i en omtalad artikel av Mayshar m fl 
(2022). De menar att det snarare handlar om nya typer av grödor, i synner-
het spannmål (såsom vete, havre, korn och råg, men även ris och hirs). Dessa 
har många viktiga egenskaper som gjorde dem lämpliga att beskatta. Man 
kan ofta inte skörda spannmål året runt och skördarna måste därför lagras 
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och förråden är lätta för en stat att beskatta och konfiskera. Dessutom är det 
lätt för en stat att se om och var bönder odlar spannmål, hur stora skördar-
na blir och när de görs. Detta är inte fallet med andra grödor, i synnerhet 
rotfrukter. Dessa växer i marken, kan ofta skördas året runt (beroende på 
klimat) och är inte lika lätta som spannmål att förvara.

Liknande resonemang har formulerats av James Scott i boken Against the 
Grain, som noterar att alla antika stater baserades på spannmålsproduktion 
trots att andra tillgängliga grödor som linser, bönor, ärtor och kikärtor kan 
producera fler kalorier per arealenhet (Scott 2017, s 129).

Detta verkar hålla också i en mer systematisk empirisk analys. Mayshar 
m fl (2022) jämför olika delar av världen med avseende på historisk stats-
bildning och hur produktiv marken där är för olika grödor och hur till-
gängliga de grödorna har varit historiskt. Landproduktivitet mätt på basis 
av alla tillgängliga grödor uppvisar ingen korrelation med historisk stats-
bildning, men ett mått på hur produktiv spannmålsodling är jämfört med 
rotfruktsodling uppvisar stark positiv korrelation. Lite förenklat uttryckt 
kan man säga att stater utvecklades tidigt på de platser där det är lätt att odla 
spannmål men svårt att odla rotfrukter, t ex Mellanöstern och Egypten, och 
sent där förhållandena är de precis motsatta, i t ex södra Afrika och Nya 
Guinea.

Mayshar m fl (2022) argumenterar också emot teorin att ökad landpro-
duktivitet i sig skulle ge upphov till stater. Detta är svårt att få ihop med 
en s k malthusiansk modell, menar de. Den malthusianska modellen är 
uppkallad efter, och inspirerad av, Thomas Malthus och hans bok An Essay 
on the Principle of Population (Malthus 1798). Modellen i sig har kanske inte 
så mycket gemensamt med Malthus ganska moraliserande budskap i boken 
men den brukar tillämpas i analyser av ekonomier innan de genomgått en 
demografisk transition (se t ex Lucas 2002, kap 5; Ashraf och Galor 2011). 
Dess centrala prediktion är att tillväxt i produktivitet inte leder till ökad 
levnadsstandard utan snarare större befolkning, vilket visat sig stämma väl 
överens med data från förindustriella samhällen (se t ex Ashraf och Galor 
2011; Galor 2022, kap 2).

Om man vill göra gällande att en exogen ökning av landproduktivitet 
kan ge upphov till statsbildning så blir det därför mer övertygande om man 
också kan visa hur det skulle gå till i en malthusiansk modell. Mayshar m fl 
(2022) ifrågasätter om det överhuvudtaget går. Vi återkommer till den 
frågan nedan men låt oss först gräva lite djupare i den empiriska biten av det 
argument som Mayshar m fl (2022) för fram.

3. Spelade landproduktivitet en roll i senare 
statsbildningar?
I sin empiriska analys fokuserar Mayshar m fl (2022) framför allt på stats-
bildningar under antiken, fram till 450 vt, alltså ungefär vid tiden för 
romarrikets fall. Då hade stora delar av världen ännu inte mycket till stater. 
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Sverige är ett exempel. För att mäta hur mycket till stat som fanns vid olika 
tidpunkter i geografiska områden definierade av moderna länders gränser 
kan vi titta på ett mått som konstruerats av Borcan m fl (2018), utifrån en 
tidigare generation av samma data av Bockstette m fl (2002). Detta är ett 
grovt index baserat på huruvida det fanns någon politisk struktur alls som 
kan kallas stat, om den var inhemsk eller utländsk (med högre poäng för 
det förstnämnda) och hur stor andel av landets nuvarande territorium som 
omfattades av denna stat. Dessa data har använts i många olika empiriska 
studier, bl a av Mayshar m fl (2022). För Sverige blir indexet positivt (där 
noll indikerar frånvaro av stat) första gången vid 1150 vt, vilket kan jämföras 
med t ex Grekland eller Italien där detta sker 2500 respektive 800 fvt.

Intressant nog finns det vissa indikationer på att landproduktivitet kan 
ha spelat roll just för utvecklandet av stater som kom relativt sent. Diagram-
met i figur 1 visar förhållandet mellan ett mått på landproduktivitet och 
kumulativ närvaro av en stat baserat på Borcan m fl (2018) och mätt från 
3500 fvt, då de tidigaste staterna uppstod, till 1500 vt. Vi beaktar här bara 
länder i Eurasien, där variationen i statsnärvaro är som störst över denna 
period och statsbyggnad har spridits från de platser där de första antika sta-
terna uppstod. (De stater som uppstod i Peru och Mexiko innan européer-
na kom dit spred sig inte vidare på samma sätt som i Eurasien.) Måttet på 
landproduktivitet i figur 1 kommer från Galor och Özak (2016) och avser 
avkastning per arealenhet mätt i kalorier för grödor tillgängliga i landet före 
1500 vt. Detta är beräknat som genomsnittet över landets nuvarande terri-
torium men inbegriper inte platser som är dåligt lämpade för jordbruk.

Figur 1 indikerar också för vilka länder som en stat var närvarande 

Figur 1
Stat och landproduk-

tivitet i Eurasian

Källa: Borcan m fl (2018) (stat) och Galor och Ösak (2016) (landproduktivitet).
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redan vid 1000 fvt och för vilka den uppstod senare. Vi noterar att de länder 
som utvecklade stater senare uppvisar lägre kumulativ statsnärvaro på den 
vertikala axeln; om man bygger sin första stat senare så blir det kumu-
lativa måttet lägre mer eller mindre per automatik. Vi ser också i figur 1 
att förhållandet mellan landproduktivitet och kumulativ statsnärvaro är 
negativt (eller obefintligt) inom gruppen av länder som utvecklade stater 
tidigt. Så långt är allt i linje med det Mayshar m fl (2022) också dokument-
erar: landproduktivitet kan till synes inte förklara variationen i kumulativ 
statsnärvaro inom denna grupp av länder.

Förhållandet är dock positivt bland de länder som fick stat senare. Där 
ser vi att de som har sämst förhållanden för att bedriva jordbruk också 
utvecklade stater allra senast (notera t ex Island och Mongoliet i figur 1, 
indikerade med koderna ISL respektive MNG). En del av detta kan ha att 
göra med det geografiska avståndet till de platser som statbyggnad spreds 
ifrån (genom migration, erövring, kolonisering, eller på annat vis) men det 
positiva förhållandet i figur 1 håller också i regressioner när vi kontrollerar 
för avstånden till Peking eller Bagdad.

4. Exempel från Sverige och Norden
Det finns också en del detaljer i historien om Sveriges sena statsutveckling 
jämfört med kontinenten som verkar peka på ett samband med de dåliga 
förutsättningarna för jordbruksproduktion.

Hur kan landproduktivitet påverka statsbyggnad? Existerande stater 
kan vilja lägga under sig områden med bördig mark och goda jordbruks-
förhållanden, antingen för att möjliggöra nya bosättningar där (t ex av den 
egna etniska gruppen), eller för att beskatta en jordbrukande befolkning 
som redan bor där. Detta liknar det vi brukar kalla kolonialism eller erövring, 
vilket vi har vi många exempel på i världshistorien. Sverige genomgick 
aldrig den typen av externt påtvingad statsbyggnad, till synes på grund av 
sina urusla jordbruksförhållanden. Ola Olsson skriver i sin översiktsartikel: 
”Hur man än vänder på kända fakta går det inte att komma ifrån slutsatsen 
att Sverige under större delen av sin historia var ett mycket underutvecklat 
land i Europas periferi vars jordbruk var så improduktivt och [klimat] så 
ogästvänligt att inga mer utvecklade grannstater någonsin försökte att vare 
sig erövra eller kolonisera det” (Olsson 2019, s 18–19).

Statsbyggnad kan dock importeras på andra sätt, t ex av en lokal elit som 
skaffar sig know-how utifrån om hur man bäst bör organisera en stat och sätta 
upp system för räkenskaper och bokföring. Då spelar jordbruket också roll, 
eftersom ett mer produktivt jordbruk (och en större befolkning) innebär 
mer skatteintäkter, även för en initialt svag stat, och dessa kan användas till 
att locka till sig denna expertis. Denna mekanism torde vara mest relevant 
för mer sentida statsbildningar, eftersom de kan dra fördel av grannländer 
som kan bistå med en pool av professionella administratörer, en poäng som 
gjorts av Thomas Ertman i boken Birth of the Leviathan (Ertman 1997). Det 
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kan vara just detta som förklarar det positiva förhållandet mellan landpro-
duktivitet och statsbyggnad i figur 1 hos de länder som fick stat senare.

Ett bra exempel på hur byggandet av en stat kan köpas på entreprenad 
kan vara framväxten av Sverige som stormakt på 1600-talet. Vid det laget 
hade Sverige visserligen redan nått full statnärvaro i de data som Borcan m fl 
(2018) kompilerat men dessa ger inga extra poäng för stormaktsbyggen. 
Hur mycket Sverige förlitade sig på importerad expertis i den processen är 
väl känt och har beskrivits av bl a Dick Harrison i Stormakten växer fram 
(Harrison 2019). Som exempel kan vi ta Göteborg. Staden som vi känner 
den i dag byggdes av nederländska invandrare på Gustaf II Adolfs initiativ. 
I stadens råd var vid 1623 mindre än hälften av ledamöterna svenska. Dick 
Harrison skriver att Göteborg ”lika gärna hade kunnat ligga i Nederlän-
derna” (Harrison 2019, s 19). Andra städer som byggdes om i grunden med 
hjälp utifrån var Jönköping och Kalmar. Även skottar och tyskar invandrade 
och bidrog med expertis som inte fanns att tillgå inom landet.

Det fanns andra metoder än invandring för att importera kunskap 
från kontinenten. Axel Oxenstierna, som ju var instrumentell för de olika 
reformer som genomfördes under den svenska stormaktstiden, var visserli-
gen född och uppvuxen i Sverige men han utbildades utomlands och influ-
erades under sina resor i Tyskland (Svenskt biografiskt lexikon 2019). Efter-
som han kom från en adlig och förmögen familj, som hade råd att skicka 
sin äldste son till universitet på kontinenten, så antyder exemplet med Axel 
Oxenstierna att inkomster från ett produktivt jordbruk kan leda till stats-
byggnad, om än något indirekt. Utan en förmögen adel hade det funnits 
färre potentiella Axel Oxenstiernor och adelsväsendets existens och rike-
dom hängde på att det fanns mark och en arbetande befolkning att beskatta.

Kontrastera Sverige med t ex Finland, som har lägre landproduktivitet 
än Sverige (se figur 1), utvecklade stat något senare och aldrig blev någon 
oberoende militär stormakt (annat än som en del av Sverige). Vice versa 
kan vi notera att Danmark – den enda nordiska nation utöver Sverige som 
kan sägas ha varit något av en regional stormakt – har högre landprodukti-
vitet och ligger på varmare breddgrader än resten av Norden. Samma jäm-
förelse gäller flera andra länder på kontinenten i figur 1. (För en lista på 
länder som kan definieras som stormakter hänvisas till Levy 1983, s 24–49.) 
Stormaktsbyggande verkar i dessa jämförelser med andra ord hänga sam-
man med landproduktivitet.

5. En teoretisk tolkning av stater i en malthusiansk
modell 
Det finns dessutom ett teoretiskt argument för något slags samband mel-
lan statskapacitet, i synnerhet beskattning, och hög landproduktivitet. 
För att illustrera detta kan vi tänka oss en malthusiansk modell, som redan 
nämnts ovan. Den bygger i sin enklaste form på två antaganden. Det förs-
ta antagandet är avtagande marginalprodukt på arbete, vilket innebär att 
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per-capita inkomsten, som vi kan beteckna y, beror negativt på befolk-
ningsnivån, betecknad L (se figur 2). Ju större befolkningen är vid en given 
tidpunkt, desto lägre är produktionen (och därmed inkomsten) per capita 
(eller per arbetare). Detta illustreras i figur 2 av en svart heldragen kurva 
som lutar negativt, indikerad med texten ”ingen stat, lägre landprodukti-
vitet” i diagramförklaringen; vi återkommer strax till betydelsen av denna 
beskrivning.

Det andra antagandet som den malthusianska modellen bygger på är att 
befolkningen växer eller krymper över tiden beroende på nivån på per-cap-
ita inkomsten. Detta antagande verkar vara en god beskrivning av de flesta 
förindustriella samhällen, där produktion i hög utsträckning bestod av mat. 
Svenska data från 1800-talet visar t ex att missväxt och dåliga skördar inne-
bar att fler människor dog, färre gifte sig och färre barn föddes (Lagerlöf 
2015). Figur 2 beskriver detta samband genom att anta att om per-capita 
inkomsten överstiger en viss nivå, här betecknad    , så växer befolkningen, 
och om den faller under       så krymper befolkningen. Om per-capita inkom-
sten ges av den svarta heldragna kurvan så kommer alltså ekonomin på lång 
sikt att konvergera till en jämvikt där y=    och L=    i figur 2. Detta är det  
vi brukar kalla en malthusiansk långsiktig (eller steady-state) jämvikt.

Närvaron av en ”stat” (i meningen monark och/eller en adel) i den här 
modellen kan enkelt fångas av att inkomster beskattas. Vi antar implicit 
(så här långt) att skatteintäkterna endast går till statens/monarkens privata 

Figur 2
Tolkning av en stat 
i en malthusiansk 
modell

Källa: Egen illustration.
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konsumtion. Kurvan för per-capita inkomsten med en stat indikeras av en 
svart streckad kurva i figur 2, med texten ”stat, lägre landproduktivitet” i 
diagramförklaringen. Denna ligger vertikalt nedanför motsvarande kurva 
utan stat (svart och heldragen) eftersom per-capita inkomsten efter skatt 
blir lägre vid given befolkning. Befolkningsnivån med en stat blir därmed 
   i en malthusiansk långsiktig jämvikt, lägre än motsvarande nivå utan 
stat,    . Den malthusianska modellen säger alltså att mer stat/beskattning 
leder till lägre befolkning på lång sikt. Intuitivt så lägger staten här beslag 
på inkomster som annars skulle ha gått till att föda barn och hålla död-
ligheten nere, vilket leder till en lägre befolkningsnivå i jämvikt.

Denna prediktion stämmer inte alls väl överens med fakta. Hur man än 
mäter närvaro av en stat, och dess styrka, så tyder det mesta på att sam-
hällen med stater har större befolkning per arealenhet än samhällen utan 
stat. Jägar- och samlarsamhällen var små och ofta utspridda, medan de mest 
tätbefolkade områdena i förindustriell historia har tenderat att ha de star-
kaste staterna. Figur 3 visar förhållandet mellan befolkningsdensitet och 
kumulativ närvaro av en stat i Eurasien mellan 1 och 1500 vt, vilket är klart 
positivt. Måttet på befolkningstäthet kommer från Ashraf och Galor (2011) 
och är beräknat som logaritmen av genomsnittet för åren 1, 1000 och 1500 
vt (de enda åren med tillgängliga data på befolkningsdensitet). Måttet på 
närvaro av stat kommer från Borcan m fl (2018) och avser genomsnittet för 
period 1–1500 vt, här normaliserat så att det faller mellan noll och ett.

Om vi tolkar närvaron av en stat i den malthusianska modellen endast 
som en högre skattekvot, utan andra parametervariationer, så verkar med 
andra ord prediktionerna inte hålla när vi testar dem mot data. I data är 
befolkningsdensitet och närvaro av en stat positivt korrelerade men i denna 
enkla version av den malthusianska modellen är det precis tvärtom.

Ett sätt att få till ett positivt samband mellan skattekvot och befolk-
ningsdensitet är att tolka staten som en faktor som höjer både landproduk-
tivitet och skattekvot. Detta illustreras också i figur 2. En högre landpro-
duktivitet innebär ett skift utåt av den heldragna kurvan för inkomst per 
capita, från den svarta till den grå. Motsvarande kurva för en ekonomi med 
både hög landproduktivitet och beskattning är grå och streckad. Befolk-
ningsstorlekarna i jämvikt med hög landproduktivitet kan nu avläsas som 
L* och L** i figur 2, syftandes på ekonomier utan, respektive med, stat/
beskattning. Vi ser direkt att L** kan vara större än     , om skillnaden i pro-
duktivitet är tillräckligt stor. Närvaron av en stat kan alltså innebära högre 
befolkningsdensitet om vi associerar staten med både mer beskattning och 
högre produktivitet.

För att den här enkla malthusianska modellen ska kunna matcha data 
behöver vi alltså anta något slags länk mellan stat/beskattning och landpro-
duktivitet. Det enkla diagrammet i figur 2 förklarar inte hur en sådan länk 
skulle kunna uppstå, men det ligger nära tillhands att tänka sig att initiala 
skatteintäkter kan investeras i framtida statskapacitet (se Besley och Pers-
son (2011) för en översikt av sådana modeller). Mer specifikt kan vi i det här 
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sammanhanget tänka oss två typer av investeringar: i fiskal kapacitet, alltså 
förmågan att driva in skatter i framtiden; och i produktiv kapacitet, alltså 
sådant som påverkar jordbrukets produktivitet. Det förstnämnda kan bestå 
i import av skatteindrivningskompetens; det sistnämnda kan exemplifieras 
med byggandet av t ex vägar och bevattningssystem, eller spridandet av 
information om nya grödor, som potatis. Det finns troligen många fler och 
bättre exempel som inte alla är helt enkla att klassificera i bara en av dessa 
två kategorier.

I min artikel i The Journal of Economic Growth (Lagerlöf 2021) undersöker 
jag mer formellt vad som händer om vi introducerar dessa två typer av inves-
tering tillsammans i en malthusiansk modell. Det visar sig då att två lång-
siktiga jämvikter kan existera simultant. I en jämvikt har ekonomin en stark 
stat med hög skattekvot, stor befolkning och hög landproduktivitet. I den 
andra jämvikten har samma ekonomi en svag stat med litet skatteuttag, lit-
en befolkning och låg landproduktivitet. Vilken jämvikt en ekonomi befin-
ner sig i kan bero på slumpmässiga faktorer och/eller initiala förhållanden.

Huruvida vi har en eller två jämvikter beror på en parameter som fån-
gar de exogent givna faktorer som påverkar landproduktivitet, vilket vi kan 
tänka på som klimat. När denna parameter är tillräckligt hög är jämvikten 
med stat unik och när den är tillräckligt låg blir jämvikten utan stat unik. 
På så vis kan modellen producera ett positivt samband mellan exogent giv-
en landproduktivitet och statsbyggnad, trots att den är malthusiansk i sin 
struktur. Detta kan vara intressant i ljuset av den skepsis som Mayshar m fl 
(2022) uttryckte om den saken.

Figur 3
Stat och befolknings-
densitet i Eurasian

Källa: Borcan m fl (2018) (stat) och Ashraf och Galor (2011) (befolkningsdensitet).
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En mer spännande insikt är dock att modellen kan generera mönster 
liknande de vi ser i figur 1. I min artikel visar jag detta genom att simulera 
en version av modellen där vi har många ekonomier med olika nivåer på 
den exogent givna landproduktiviteten. Detta kan beskriva en värld där kli-
mat och temperatur varierar från norr till söder. Alla ekonomier är initialt 
i en jämvikt utan stat (eller med en svag stat). Ett par ekonomier utsätts 
för chocker som gör att de hamnar i jämvikten med stat, vilket kan mots-
vara antika statsbildningar. Sedan låter jag en parameter som mäter hur lätt 
det är att investera i statsbyggnad bero på hur många stater som redan har 
en stat. Ekonomier med högre exogen landproduktivitet blir då de första 
att investera i statsbyggnad och övergå till jämvikten med stat. Resultaten 
liknar kvalitativt det vi ser i figur 1, alltså ett positivt samband mellan exog-
ent given landproduktivitet och kumulativ statsnärvaro bland de ekonomi-
er som utvecklar stat sent, men inte bland de som utvecklar stat tidigt.

6. Slutsatser
Det finns många teorier och åsikter om varför stater uppstod tidigare på 
vissa platser än andra. De flesta är överens om att det har något att göra med 
jordbrukets framväxt. En relativt ny teori är att det specifikt handlar om nya 
grödor, i synnerhet spannmål, snarare än om ökad landproduktivitet som 
sådan. I den här artikeln har jag försökt argumentera för att landprodukti-
vitet, även om det inte kan förklara antik statsbyggnad, kan ha relevans för 
statbyggnad som sker senare och att Sverige kan vara ett exempel på detta.
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