
Abstract 

Denna uppsats syftar till att undersöka om EU:s bistånd till Afrika tar hänsyn till om de afrikanska 

länderna har välutvecklade institutioner eller ej. Mycket forskning tyder på att givare av bistånd 

bör fokusera sitt bistånd till stater som har relativt hög institutionaliseringsgrad för att pengarna 

ska generera en positiv effekt. Jag undersöker detta genom att använda mig av en kvantitativ 

metod och regressionsanalyser för att få statistiskt material att tolka. Mina resultat tyder på att 

EU inte verkar utforma sitt bistånd genom att studera mottagarländernas 

institutionaliseringsgrad. Detta kan ses som en, av många, förklaringar till varför den afrikanska 

kontintenten inte uppvisar önskade resultat när det gäller fattigdomsbekämpning och 

demokratisk utveckling.  
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att studera om jag kan finna en möjlig förklaring till varför biståndspengar givna 

till Afrika inte genererar önskade resultat. Jag väljer att fokusera på EU som givarorganisation och de 

afrikanska länderna söder om Sahara som mottagarländer. Min tes är att EU borde ta hänsyn till 

mottarländernas institutionaliseringsgrad när de ger bistånd då jag, utifrån tidigare forskning, anser 

att om ett land har bättre institutioner ger det större möjlighet att biståndet ger en positiv effekt. 

Utan fungerande institutioner kan biståndet snarare ge motsatt effekt – en negativ. Tidigare 

forskning som jag tar upp är Göran Hydén och William Easterly som båda, utifrån olika perspektiv, tar 

upp vikten av fungerande institutioner. För att motivera mitt forskningsupplägg tar jag även upp 

Fredrico Bonaglia, Andrea Goldstein och Fabio Petito som tidigare granskat EU:s biståndspolitik på ett 

liknande sätt som jag avser att göra. Deras undersökning är mer omfattande dock och jag vill 

fokusera min undersökning till ett smalare perspektiv. Det jag undersöker, genom att använda mig av 

en kvantitativ metod, är om man kan finna ett samband mellan ett lands institutionaliseringsgrad och 

mottaget bistånd för att på så sätt se om EU tänker och kalkylerar sitt bistånd med 

institutionaliseringsgrad i åtanke. För att gå lite djupare in i EU:s biståndspolitik väljer jag att granska 

ett antal styrdokument som utfärdats under 2000-talet för att se om jag i dessa kan finna 

handlinsplaner och mål som påverkas av problematiken kring länder som inte utvecklat fungerande 

institutioner. 

Som grund och verktyg för min undersökning använder jag mig av Douglass C. North institutionsteori. 

Denna teori fastställer ett antal premisser som är viktiga för att ett lands politiska klimat ska 

möjliggöra institutionsbyggande. Efter att ha tagit del av denna teori fann jag det motiverat att i min 

undersökning använda mig av The Heritage Foundations ”Index of Economic Freedom” som jag anser 

fångar upp de apsekter som North tar upp i sin teori. Detta index är en av åtta oberoende variabler 

som jag använder mig av i min analys. Den beroende variabel är vad EU (EuropeAid) betalar ut som 

utvecklingsbistånd. De sju andra variablerna som jag inkluderat är valda för att jag anser att de kan 

påverka både ekonomisk frihet och EU:s bistånd och de är därför relevanta att ha med i analysen. 

Min paneldata, från en tioårsperiod,  kvantifierar jag för att på så sätt få fram statistiska och 

kvantifierbara resultat. Jag använder mig av ett datorprogram som heter STATA när jag gör mina 

regressionsanalyser. 

Efter att ha granskat fem av EU:s styrdokument kom jag fram till att EU lägger en stor fokus på FN:s 

millenniemål, institutionell utveckling och god samhällstyrning. Jag anser att detta är relevant att 

framhäva i min uppsats främst för att alla dessa mål snarare kan motarbetas om man ska tro på vad 

den forskning som jag tagit upp säger. Målen som EU formulerar kan man, beroende på valt 
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forskningsperspektiv, anse inte går ihop med hur unionen agerar. Mina resultat tyder på att EU inte 

på ett signifikant sätt tar hänsyn till mottagarländernas institutionaliseringsgrad. Detta kan vara en av 

anledningarna att Afrika inte får den positiva utveckling som givarorganisationer och givarnationer 

önskar för kontinenten. Vad som dock framkommer är att man verkar ta viss hänsyn till politiska 

rättigheter i länderna, kanske kan detta ses som ett steg på vägen för EU att på ett mer systematiskt 

sätt utforma sitt bistånd för att uppnå bästa resultat.      
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Inledning 

Nationalekonomins besynnerliga uppgift är, att för människor demonstrera hur lite de i själva verket 

vet om saker de tror sig kunna planera 

-F.A. Hayek1 

Trots att detta citat talar om nationalekonomins forskningsuppgift tycker jag att det är minst lika 

applicerbart till statsvetenskapens forskningsdomän. Det som jag, som statsvetarstudent, är 

intresserad av att studera är den Afrikanska kontinentens oförmåga att få bukt med fattigdomen som 

härjar i de afrikanska länderna. Decennier av miljardbistånd har inte lett till de resultat som man 

hade kunnat hoppas på. Kan det vara så att det är hur väst väljer att ge bistånd till Afrika som sätter 

käppar i hjulen för en positiv utveckling? I media kan man vid upprepade tillfällen läsa allvarlig kritik 

mot västvärldens biståndspolitik, som ses som kontraproduktiv och föråldrad, gentemot Afrika. 

Denna kritik har som tema att biståndet som ges inte används på ett effektivt sätt när de har kommit 

in i de afrikanska ländernas statsapparat. Detta kan självklart förklaras med en rad olika faktorer, 

men jag tycker det är relevant att närmare studera om avsaknaden av institutioner i 

mottagarländerna kan ha något med problematiken att göra. Utan effektiva institutioner i länderna 

tror jag att det är svårt att bekämpa fattigdomen i de afrikanska länderna då pengarna, utan 

fungerande institutioner, riskerar att fastna i statsapparaten och inte komma dit där de faktiskt gör 

nytta. Stöd för detta antagande finner jag bland annat i att Afrika har haft en hög ekonomisk tillväxt 

de senaste åren men det har inte lett till att fattigdomen har minskat, detta är en indikator på att de 

rikare har blivit rikare men att de fattiga inte gynnas av tillväxten. Institutionaliseringsbegreppet som 

jag är intresserad av skiljer sig från det traditionella demokratibegreppet i den bemärkselen att de 

behandlar olika aspekter. Asien är ett tydligt exempel på detta då ett flertal länder där här relativt 

välutvecklade institutioner trots att de inte har demokrati. Douglas C. North har utarbetat en 

institutionsteori som tydligt fokuserar på transaktionskostnader. Dessa hålls nere när marknaden är 

reglerad så att människor vågar bli en del av handelsprocessen då de vet vad de kan förvänta sig i 

”spelet”. En marknad kan vara välreglerad i en stat som inte har demokrati, det viktigaste är att 

makthavarna inte godtyckligt kan lägga sig i individernas handelsrelationer, lagar måste alltså finnas 

för att skydda individer och dess egendom.  

Ett exempel på hur debatten i media ser ut går att finna i artikeln ”Utvecklingsbistånd: I samma 

gamla hjulspår”. I den här ledaren uttalar sig Anders Östman, tidigare anställd som 

utvecklingsanalytiker på Sida, om att demokratiutveckling inte bör stå i fokus utan att detta är något 

man uppnår genom utveckling. Han efterlyser att länderna ska få stabilitet, ekonomisk utveckling och 

                                                           
1
 Hayek (1988) 
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sociala framsteg som i sin tur kan leda till ett demokratiskt styrelseskick. Han tycker i och med detta 

att utvecklingsbiståndet till Afrika bör flyttas från att ha samhällsstyrning överst på agendan till att 

fokusera på stöd som främjar den ekonomiskpolitiska utvecklingen. 2  I artikeln ”U-länder i 

biståndsfällan” skriver Alf Ronnby, docent i socialt arbete, att länder i Afrika har kunnat få uppemot 

15 procent av sin statsbudget i bistånd, men att man i många fall trots detta har kunnat se att BNP:t 

minskat i dessa länder och att länderna idag är fattigare än när de frigjorde sig från kolonialmakterna. 

Ronnby anser att en stor del av förklaringen till denna utveckling går att finna i de korrumperade 

regimerna i Afrika som använder biståndet efter eget behag. Pengarna går istället till regeringarnas 

administration, konsumtion och statliga utgifter (till exempel krig) istället för att investeras i 

infrastruktur, utbildning och företagsstöd. Regeringarna satsar på statliga företag vilket leder till 

nepotism, korruption och ett ökat fokus på egennytta. Ett konstaterande som Ronnby gör är att 

mellan 1990 och 2005 fick de sub-Sahariska länderna sammanlagt 3000 miljarder dollar i 

utvecklingsstöd, under dessa 15 år spenderades ungefär samma summa på krig i dessa länder. 

Biståndspengarna riskerar att i ett sådant klimat snarare blivit ett hinder för ekonomisk utveckling 

och entreprenörskap då det istället bidrar till ett byråkratiskt och ineffektivt samhällssystem. 3 

Tidigare har Frederico Bonaglia, Andrea Goldstein och Fabio Petito granskat EU:s biståndspolitik och 

vad denna kan anses ta hänsyn till när det beslutas om summor och biståndet karaktär. Deras 

undersökning tar bland annat upp good governance4 som en central aspekt, institutioner är en viktig 

del av detta begrepp. Jag avser att smalna av begreppet good governance till att begränsat endast 

studera institutionaliseringsgrad genom att operationalisera institutionalisering till några få aspekter. 

Detta gör jag för att tydligare kunna peka på en aspekt inom good governance som kan ha en stor roll 

för att bistånd ska fungera. Deras forskning fick signifikanta resultat i den mån att bistånd tar hänsyn 

till om mottagarstaten har demokrati eller inte, men som jag tidigare skrivit omfattar demokrati och 

institutioner olika faktorer och jag anser därför att en undersökning som bara fokuserar på 

institutionsaspekten är relevant och behövlig.    

Problemformulering 

Varför har decennier av bistånd till Afrika inte genererat en positiv utveckling angående 

fattigdomsbekämpningen på kontinenten? Många väljer att koppla ihop den ekonomiska tillväxten 

                                                           
2
 
2
 Hanne Kjöller, DN.se, Ledare, Utvecklingsbistånd: I samma gamla hjulspår, 

http://www.dn.se/ledare/signerat/utvecklingsbistand-i-samma-gamla-hjulspar, publicerad 2012-08-06, hämtad 
2012-11-16 
3
 Alf Ronnby, Skånskan.se, Opinion, U-länder i biståndsfällan, 

http://www.skanskan.se/article/20101107/OPINION/711079945/-/u-lander-i-bistandsfallan, publicerat 2010-
11-01, hämtad 2011-11-16 
4
 Jag väljer att inte översätta ”good governance” till svenska då jag anser att begreppet riskerar att förlora sin 

innebörd om jag gör det. Men i princip innebär begreppet god styrelseform. 

http://www.dn.se/ledare/signerat/utvecklingsbistand-i-samma-gamla-hjulspar
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som trots allt har ägt rum snarare med Kinas närvaro, som syftar till handel, sedan millenniet, än med 

biståndet som pumpas in i länderna5. Om man jämför med Asiens utveckling de senaste 40 åren är 

bilden av Afrika fortsatt mycket mörk och frågan om vad man bör göra för att uppnå resultat är 

ständigt aktuell. EU är idag en av världens största biståndsgivare och därmed en viktig komponent i 

problematiken då unionens biståndspolitik kan sätta tonen för framtida utveckling. Jag väljer at 

fokusera min undersökning på EU som aktör då jag anser att unionen kan representera ett typfall av 

biståndsgivare, det som jag diskuterar i analysdelen kan appliceras även på andra organ som ger 

bistånd till Afrikas kontinent.   

Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med uppsatsen är att granska om EU:s biståndspolitik tar hänsyn till de afrikanska 

ländernas institutionaliseringsgrad. Gör inte EU det kan det vara en förklaring till varför biståndet inte 

genererar önskat resultat i Afrika. Detta kommer jag att göra på två olika nivåer. Först kommer jag 

att närmare studera deras handlingsplaner och vad de skriver som önskade resultat av sin 

biståndspolitik i ett antal dokument som tecknats under 2000-talet, för att sedan se om vad de 

skriver faktiskt stämmer överens med vad de gör i verkligheten kommer jag att, genom en kvantitativ 

metod kontrollera vad EuropeAid betalar ut, som utvecklingsbistånd, till de länder i Afrika som ligger 

söder om Sahara. Vad jag intresserar mig för är att kontrollera om utvecklingsbiståndet tar hänsyn till 

mottagarländernas institutionaliseringsgrad. Detta ser jag som en av många intressanta och 

relevanta aspekter som kan bidra till att förklara varför biståndet inte ger önskad effekt. Kommer jag 

fram till att pengasumman som betalas ut inte alls verkar ta hänsyn till om länderna har 

välfungerande institutioner som bidrar till att pengarna kan användas på rätt sätt, kan detta vara en 

aspekt som kan bidra till förståelsen om varför inte Afrika har lyckas minska fattigdomen Därmed 

kanske inte heller innehållet, framförallt mål rörande fattigdomsbekämpning, i EU:s dokument kan 

ses som realistiskt. I förlängningen kan EU:s valda reella politik kanske stjälpa mer än vad det hjälper i 

Afrikas utvecklingsprocess. 

Frågeställningar; 

1. Tar EU:s utvecklingsbistånd hänsyn till institutionaliseringsgraden i de sub-Sahariska länderna 

för att på så sätt uppnå de mål som man fastställt i sina relevanta dokument? 

2. Finns det en överensstämmelse mellan mina resultat och de mål och riktlinjer som EU anger i 

sina styrdokument? 

                                                           
5
 Moyo (2009), s. 103 
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Jag anser att min undersökning både är vetenskapligt- och utomvetenskapligt relevant. Min uppsats 

tar upp problematik som kan bidra med ökad förståelse/medvetenhet om varför bistånd till Afrikas 

länder måste utvärderas och omarbetas för att ge önskade resultat. Undersökningen är vetenskapligt 

relevant i och med att den granskar EU:s förda biståndspolitik vilket är utav intresse inom 

statsvetenskap och kanske framförallt inom området internationella relationer.  
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Disposition 

Jag kommer i avsnittet ”Teori” ta upp institutionsteorin som utgör grund för att operationalisera 

institutionaliseringsgrad. Detta index är den viktigaste oberoende variabeln som jag använder mig av 

som jag vill undersöka om den samvarierar med biståndsutbetalningarnas storlek från EU. I min 

metod-del redovisar jag hur jag tänker gå tillväga för att genomföra min kvantitativa undersökning. 

Jag tar upp de avgränsningar som jag gjort samt diskuterar hur jag valt att operationalisera mina 

variabler och vilka källor jag förlitar mig på. Som en del av operationaliseringen kopplar jag ihop min 

teoridel och institutionsteorin som jag där tog upp med ett index som The Heritage Foundation 

arbetat fram då jag anser att detta index fångar upp det som North talar om när han skriver om 

institutioners utvecklingsprocess.  

I min del där jag tar upp tidigare forskning tar jag upp ett antal forskare och vad de har sagt om 

bistånd och dess komplikationer samt tidigare forskning om EU:s biståndspolitik. Jag anser att 

forskningen som tidigare har gjorts om EU:s biståndspolitik är viktigt att ta upp då denna forskning 

motiverar mitt val av ämne då jag anser att den vidareutvecklar det som de forskare som jag tar upp 

tidigare har gjort. Forskningen som jag redovisar angående problematiken kring bistånd och 

samhällsutveckling/fattigdomsbekämpning gäller mig att ta fram relevanta aspekter för min analys. 

Göran Hydén och William Easterly som jag har valt att lägga fokus på tar upp en hel del perspektiv 

som jag återkopplar till när jag analyserar de trender som jag funnit i mina regressionsanalyser. 

I ett avsnitt tar jag upp sex styrdokument, som alla behandlar bistånd och samarbete med Afrika, 

som EU har arbetat fram. Detta gör jag gör att få fram vad EU verkar fokusera på när det gäller 

önskade mål och handlingsplaner. De områden som främst här verkar vara det centrala kommer jag 

sedan att behandla i min analysdel för att kommentera dessa områden utifrån min kvantitativa 

undersökning samt den tidigare forskningen som jag tagit upp. 

Tabellerna och resultaten som jag kommer fram till redovisar jag under avsnittet ”Empirisk 

undersökning”. Dessa resultat, tillsammans med EU:s uttalade mål och den tidigare forskning som 

har gjorts, diskuterar jag sedan i min analysdel. Denna del inleder jag dock med att redovisa hur jag 

har anpassat mina regressionsanalyser under arbetsgång då jag fann det nödvändigt att justera vissa 

variabler. 

Jag avslutar min uppsats med att sammanfatta de slutsatser som jag kunnat dra och tar upp vad 

framtida forskning kan tänkas fokusera på för att ytterligare få grund att stå på för att utveckla 

internationellt biståndsarbete.   



Martina Lemdal Försvarshögskolan C-uppsats HT-2012 

11 
 

Teori 

Institutionsteori 

Institutionsteori utgör mitt ramverk för att identifiera utmärkande drag för 

institutionaliseringsprocessen. Dessa egenskaper gör att jag kan operationalisera begreppet på ett 

korrekt sätt till min kvantitativa del.  

Institutionsteori är en aktörsbaserad teori, det är mänsklig handling som skapar institutioner. De som 

är intresserade av denna teori kan både vara ekonomer och statsvetare som närmat sig varandra 

inom ramen för institutionsteorin. Teorin går ut på att de mänskliga beslutet fattas rationellt i den 

mån att aktörerna försöker maximera sitt egenintresse. Grundantagandet i denna teori är att 

institutioner (formella regler) styr beteende och beslut. Incitament och potentiella sanktioner gör att 

egenintresset respekterar marknadens institutioner då det tar dem i beaktande. En fördel med 

institutionsteori är att den fokuserar på beslutsfattarna och dennes omedelbara omvärld (reglerna), 

detta gör att teorin är relativt enkel. Kritik som teorin får fokuserar på att den bortser från 

underliggande samhällsstrukturer, den inkluderar inte kulturella variabler och den missar informella 

institutioner. Denna kritik är viktig att ha i åtanke vid skrivandet av min uppsats, och vid väl av 

institutionsteoretiker, i och med att jag kommer att undersöka biståndets kompabilitet med att 

utveckla en god samhällsstyrning. Dessa ansatser är baserade på premissen att institutioner 

bestämmer hur individer handlar och fattar sina beslut. Efter årtionden av försök att ändra afrikanska 

politikers och tjänstemäns beteende är det tydligt att det inte är lätt att få dem att agera mer 

västerländsk genom att försöka få dem att anamma nya regler. Formella regler som uppfattas som 

främmande väger lätt i förhållande till de informella regler som dessa politiker samtidigt 

konfronteras med.6  

 Douglass C. North är en professor på Washington University inom ämnesområdet lag och frihet och 

han var en av dem som inspirerade modifieringen som skedde gällande utvecklingsforskning på 

1980-talet. Han skrev 1991 en artikel angående institutioners påverkan på samarbeten och 

interaktion mellan aktörer. 

Institutioner är mänskligt skapade begränsningar som strukturerar politisk, ekonomisk och social 

interaktion. Begränsningarna kan både vara informella (sanktioner, normer, traditioner och liknande) 

och formella (konstitutioner, lagar, egendomsrättigheter). North har här alltså ett bredare perspektiv 

att se på institutioner än vad den traditionella institutionsteorin har då han inkluderar informella 

begränsningar. Norths bredare syn på institutioner är ett medvetet val från min sida då jag anser att 

                                                           
6
 Hydén (2010), s. 49-51 
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de informella begränsningarna är viktiga att inkludera när jag undersöker förekomsten av 

institutioner. Genom historien har institutioner skapats och verkat för att minska osäkerhet som kan 

uppstå i samband med handelsutbyte. Institutionerna strukturerar ekonomin och när strukturer 

utvecklas formar de det ekonomiska utbytets riktning mot tillväxt, stagnation eller nedgång. North 

menar att det är nödvändigt att begränsa mänsklig interaktion med institutioner då individer som vill 

maximera sitt välstånd/egenintresse finner det önskvärt att samarbeta med andra aktörer om 

”spelet”/interaktionen upprepas, om de har fullständig information angående aktörernas tidigare 

handlingar och när det är ett litet antal aktörer (detta tankesätt grundas i spelteorier).7 Effektiva 

institutioner, både ekonomiska och politiska, ökar fördelarna av samarbetslösningar och de minskar 

transaktions- och produktions kostnader vid utbytestillfällena.  

North anser att mycket av forskningen innan hans artikel (1991) har fokuserat på fel saker och tagit 

alldeles för många aspekter förgivet istället för att även granska deras uppkomst som ett steg i att 

förklara varför somliga ekonomier lyckas och andra misslyckas att uppnå en ekonomisk tillväxt. Han 

tar upp de politiska institutionerna som specificerar och verkställer de formella ekonomiska 

begräsningarna och rättigheterna gällande egendom. Det finns många exempel av fall då länder 

misslyckats att producera ekonomiska regler som kan framkalla ekonomisk tillväxt. Utan evolutionen 

av politiska och ekonomiska institutioner skapas inte en ekonomisk miljö som inducerar en ökad 

produktivitet. 8 

När North studerar ekonomisk utveckling börjar han med lokal byteshandel på by-nivå eller till och 

med utbytet som sker inom jägar- och samlarsamhällen. Specialisering på den här nivån är 

rudimentär och självförsörjning karaktäriserar de flesta individuella hushållen. Småskaligt utbyte sker 

inom ett tätt socialt nätverk som består av informella begränsningar som underlättar lokalt utbyte. 

Kostnaden för transaktionerna som sker på denna nivå är låga i och med att människorna har en 

intim förståelse för varandra och hotet om våldsutövning generar ordning då det får följder för andra 

medlemmar i samhället. 9 När handeln utvecklas och expanderas utöver en by ökar risken för konflikt 

i handelsprocessen. Marknadens storlek växer och transaktionskostnaderna likaså eftersom det täta 

sociala nätverket byts ut. I och med att nätverket ändrar karaktär måste resurser, ofta statliga, läggas 

på mätning och verkställande. En stat måste kunna utfärda kontrakt och föreskrifter/normer som 

aktörerna på marknaden ser som bindande och förhåller sig till – dessa föreskrifter avgör vad de har 

för handlingsutrymme.  För att utveckla långdistanshandel krävs det enligt North en brytpunkt när 

det gäller den ekonomiska strukturens karaktär. Denna typ av handel innebär betydande 
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8
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specialisering i utbyte av individer vars försörjning är begränsad av byteshandel och utvecklandet av 

utbytescenter/marknader (tillfälliga eller mer permanenta). Geografisk specialisering börjar utvecklas 

som en utmärkande egenskap och viss yrkesspecialisering sker också. Långdistanshandeln medför att 

man är tvungen att standardisera mått och vikt, räkneenheter, utbytesmedium och lagar gällande 

handel. Institutioner, organisationer och instrument sänker informationskostnader och erbjuder 

incitament för att parterna uppfyller kontrakten som tecknas och gör därmed denna typ av handel 

möjlig. Ekonomi på den här skalan resulterar i skapandet av hierarkiska organisationer och 

urbanisering. Samhällen som befinner sig i den här fasen kräver effektiva och opersonliga 

kontraktsverkställare i och med att utbyteshandeln som nu sker är komplex och opersonlig och kan 

inte längre styras av personliga relationer. Finns det inget effektivt sätt att säkerhetsställa att 

kontrakten efterlevs är vinsterna från kontraktsbrott stora nog för att fördröja utvecklingen av 

komplex handel. 10 En kapitalistisk marknad innebär att egendomsrättigheter utvecklas, detta kan 

inte ske i en kontext där styrande kan beslagta egendom och ändra dess värde. För att 

egendomsrättigheter ska utvecklas behövs det en ledare/härskare som är återhållssam när han 

använder sig att tvingande kraft eller att hans makt att godtyckligt beslagtar tillgångar förhindras – 

detta kräver en fundamental omstrukturering av politiken.11  

För att alla aspekter av en utvecklad handel (såsom investering av kapital)ska fungera tillsammans 

krävs säkra rättigheter angående egendom, politiska och rättsliga system som möjliggör kontrakt 

med små kostnader, flexibla lagar som tillåter olika organisationsstrukturer och uppförandet av 

komplexa ledningsstrukturer som begränsar problemen av makt i en hierarkisk organisation.12  

Den sista nivån, som de moderna länderna i väst befinner sig på, innebär en ännu större 

specialisering, jordbruket kräver nu bara en liten del av den totala arbetsstyrkan och marknaderna är 

spridda över hela nationer och världen. Detta innebär storskaliga organisationer, inom framställning 

av varor och jordbruk. Samhället är urbaniserat och dess befolkning litar på att det stora 

handelsnätverket erbjuder varor och tjänster som är nödvändiga för dem. Specialiseringen kräver att 

en ökad andel av samhällets resurser engageras i transaktionsvillkoren så att transaktionssektorn blir 

en stor del av bruttonationalprodukten. Detta beror på att specialiseringen inom handel, finans, 

bank, försäkring och dessutom koordinationen av ekonomisk aktivitet involverar en ökad proportion 

av arbetsstyrkan. Som en följd på detta bildas mycket specialiserade former av 
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 North (1991), s. 101 
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transaktionsorganisationer och institutioner som kan se över egendomsrättigheterna på den 

internationella marknaden.13 

Hur utvecklas då en ekonomi till att inkludera effektiva och trovärdiga institutioner, är en fråga som 

North ställer sig. Genom historiens gång finns det ingen nödvändig anledning till att den här 

utvecklingen ska ske. De flesta av de tidigaste formerna av organisation som North nämnde finns än i 

dag i delar av världen; primitiva bytessamhällen och handel på regional nivå. Formerna av primitivt 

byteshandel har undan för undan underminerats vilket North anser visar på externa krafter snarare 

än intern evolution. 14   

I alla system av handel har ekonomiska aktörer incitament för att investera tid, resurser och energi i 

kunskap och kompetens som kommer att förbättra deras materiella status. I vissa primitiva 

institutionella omständigheter kommer inte denna kunskap och kompetens bidra till att det sker en 

institutionell evolution mot en mer produktiv ekonomi.  Utveckling inifrån är inte trolig inom ett 

stamsamhälle (som förlitar sig på täta nätverk) då innovation ses som hot mot gruppens överlevnad. 

Handel på regional nivå utmärks av en multiplicering av småskalig företagsamhet, där en stor del av 

stadens arbetsstyrka är engagerad i handelsprocessen. Det finns på den här nivån inga institutioner 

som samlar in och informerar om marknadens regler och normer.15 Vad som saknas på denna typ av 

marknad är fundamentala underbyggnader av institutioner som skulle möjliggöra frivilliga 

organisationer och göra dem livskraftiga och lönsamma. Dessa inkluderar en effektiv rättslig struktur 

och domstolssystem som verkställer kontrakt vilket i sin tur är beroende av utvecklandet av politiska 

institutioner som skapar ett sådant ramverk. Finns inte dessa saknas initiativ för att förändra 

systemet. 16 

Det är vitalt att det sker framsteg för att sprida information gällande standardisering av mått och vikt 

enheter, tullar, avgifter, postsystem, räntesystem och liknande faktorer.  En central innovation är 

transformeringen av osäkerhet till risk (med försäkringsmöjligheter och organisationer som tillåter 

ett stort antal investerare att dela på riskerna) och därmed minska transaktionskostnader.17 De 

institutionella framstegen som North talar om är möjliga i och med att de utvecklades ur ett samspel 

mellan storskalig ekonomi och utvecklandet av förbättrade mekanismer som minskade kostnaderna 

för att säkerhetsställa kontraktförbindelser. Det ska dock tilläggas att processen att utveckla dessa 

mekanismer tar lång tid. Staten är en viktig aktör i den här processen, det är hela tiden ett samspel 
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 North (1991), s. 101 
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 North (1991), s. 103 
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mellan statens finansbehov och dess trovärdighet i relationen med köpmän och medborgare i 

allmänhet. Det som är viktigast i relationen mellan stat och individ är att staten inte har rätt, och är 

bunden av lagar, att konfiskera tillgångar eller att påverka handeln genom att öka osäkerheten. På så 

vis utvecklas finansiella institutioner och en mer effektiv kapitalmarknad.  

Varför är institutioner viktigt för att bistånd ska ge en positiv effekt? 

Fungerande institutioner är viktiga för att individer inom staten ska våga agera på en marknad vilket i 

sin tur kan leda till ett ökat välstånd. Är handelsprocessen inte ett reglerat spel, som North talar om, 

är det svårare att fördela ut pengarna till folket i landet och de tenderar att fastna i de övre 

samhällsskikten som kan agera efter vad som gynnar dem utan att ta hänsyn till samhällets bästa. 

Biståndet som staterna tar emot riskerar därför att bara göra de som redan har det relativt bra ännu 

rikare, då pengarna inte omfördelas på en marknad. Finns det inte fungerande institutioner finns det 

inte heller ett så starkt incitament för fattiga att agera för att förbättra sin situation då det inte finns 

lagar som säkerhetsställer deras rättigheter rörande egendom.     
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Metod 

Kvantitativ metod 

Jag ska studera de sub-Sahariska länderna i Afrika under tidsperioden 2000-2010. Undersökningen 

genomförs med avsikten att få fram statistiska och kvantifierbara resultat. Validitetskriteriet är viktigt 

att tänka på i samband med min undersökning. Att jag mäter det jag avser att mäta är svårt att 

verifiera till 100 procents säkerhet då mönster som jag finner inte behöver vara kausala. Dock kan jag 

till viss del säkerhetsställa validitet genom att operationalisera mina begrepp så att de korrelerar 

med mina teoretiska definitioner. Uppsatsens interna validitet avser att undersökningen minimerar 

risken för systematiska fel (bias), på så sätt kan man säga att orsakssambanden man finner är 

motiverade inom ramen för urvalsgruppen. Den externa validiteten syftar till giltigheten av kausala 

slutsatser, denna typ av validitet hänvisar alltså till vilken utsträckning studiens resultat kan 

generaliseras till andra situationer och fall. Undersökningens reliabilitet avser min uppsats 

tillförlitlighet angående mina mätningar och tolkningar. Det är viktigt att jag tydligt visar hur jag 

genomfört min undersökning så att den kan upprepas (både av mig och andra). Att resultaten blir 

detsamma oavsett vem som utför testet säkerhetsställer undersökningens interbedömarreliabilitet. 

Regressionsanalys 

Rent praktisk kommer jag att göra ett antal regressionsanalyser i STATA. Jag kommer att använda mig 

av paneldata för en rad olika variablerna som jag anser är relevanta för min undersökning. Eftersom 

jag har tillgång till paneldata så kan jag använda mig av random effects (RE) och/eller fixed effets (FE) 

metoder. Skillnaden är att RE gör ytterligare antaganden angående distributionen av den 

tidskonstanta delen av feltermen. Om RE:s antaganden är uppfyllda fortsätter FE att vara icke-bias, 

dock är den mindre effektiv än RE-metoden.18 Den beroende variabeln är bistånd och det som det 

som ska kontrolleras är om det bistånd är påverkat av institutionsgrad/index som är en av de 

oberoende variablerna.  Eftersom jag har paneldata kan jag använda mig av modeller som eliminerar 

tidskonstanta landegenskaper, på så sätt kan resultaten generaliseras i en viss utsträckning till andra 

fall då jag använder mig av EU som ett typfall. För att få korrekta resultat kommer jag även att 

inkludera variablerna: BNP per capita, politiska rättigheter, civila friheter, andel HIV-smittade, om de 

varit koloniserade och i så fall av vilket land (England eller Frankrike), antal mobilabonnemang per 

hundra invånare och försvarsutgifternas andel av BNP. Jag valde variablerna då jag anser att dessa 

har ett stort förklaringsvärde när biståndens storlekar till de olika länderna studeras samt att dessa 

variabler även kan påverka institutionsgraden i länderna. Det fjärde antagandet som måste vara 

uppfyllt för både FE och RE, är att den icke tidskonstanta delen av feltermen inte korrelerar med 
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både med en förklarande variabel och den förklarade variabeln. Under FE modellen är det dock ingen 

fara om den tidskonstanta delen har sådan korrelation då den elimineras.19 

Motivering av analysmetod 

Enligt Hausmantestet är det lämpligast att använda RE-metoden då vi inte kan förkasta 

nollhypotesen. Wooldridge skriver i sin bok som behandlar ekonometri att när man har att göra med 

länder så är det inte ett så kallat slumpmässigt urval (”randomiserat sample”) man bör då använda 

sig av en metod som kallas FE-metoden. Jag väljer att publicera båda typerna och diskutera 

skillnaderna dem emellan.20 

Jag logaritmerar bistånd och BNP per capita för att jag är mer intresserad av den procentuella 

utvecklingen, biståndvariabeln i procent generarar svar till förändringen på en enhet i en förklarande 

variabel och dess inverkan på den procentuella utvecklingen av EU-bistånd.  

Motivering av variabler 

Valet av variabler är ett viktigt steg för att få ett givande resultat av undersökningen. Mitt val av 

variabler grundar sig i tesen att de oberoende variablerna alla har någon typ av förklaringskraft på 

uppsatsens frågeställning. 

Beroende variabel Oberoende variabler 

EuropeAids utbetalade utvecklingsbistånd Institutionaliseringsgrad 

 År 

 BNP per capita 

 Politiska rättigheter 

Civil frihet 

 Kolonialiserad av Eng/Fra/Övriga år 1914 

 Andel HIV-smittade 

 Antal mobilabonnemang per hundra invånare 

 Försvarsutgifternas andel av BNP (procent) 

För att mäta institutionaliseringsgrad använder jag mig av ”Index of Economic Freedom” som framtas 

av The Heritage Foundation, jag anser att detta index fångar upp de drag som North tar upp i sin 

institutionsteori. BNP per capita är en variabel som hjälper mig att kontrollera om EU fokuserar sitt 

bistånd på fattigare länder. Index på politiska rättigheter samt civil frihet får jag från Freedom House 

sammanställning. Dessa index hjälper mig att fånga upp aspekter såsom fritt deltagande i den 

politiska processen, fritt deltagande i legitima val (politisk pluralism), politiska representanter 
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ansvariga inför väljarna, yttrande- och trosfrihet, förenings- och församlingsfrihet, likhet inför lagen 

och social- och ekonomisk frihet. Dessa två index hjälper mig att skilja ländernas eventuella 

demokratiska situation från institutionaliseringsaspekten. Alla dessa variabler är givande att ha med 

då de kan påverka både utvecklingsbiståndets storlek (i och med EU:s strategidokument) samt hur 

institutionsbyggandet i länderna ser ut. Antalet mobilabonnemang anser jag är viktigt att ha med då 

det kan ge antydningar om hur den teknologiska utvecklingen ser ut i de olika länderna. En god 

teknologisk utveckling är ett av stegen i institutionsutvecklandet som North tar upp i sin teori. I och 

med att mycket av kritiken som riktas mot bistånd till Afrika går ut på att biståndet spenderas på krig 

så väljer jag att även inkludera ländernas försvarsutgifter som en oberoende variabel för att se om 

det har ett förklaringsvärde. Att jag väljer att inkludera eventuella kolonialmakter som haft kontroll 

över delar av Afrika är för att, som William Easterly tar upp i sin bok Den vite mannens börda, detta 

kan ha en inverkan på hur villiga/förberedda länderna är för att utveckla institutioner. Jag har valt 

bort en rad olika variabler som även de kunde ha varit intressanta att ta med i min undersökning, till 

exempel tillgång till rent vatten och läs- och skrivkunnighet. Detta beror framförallt på att dessa hade 

begränsad data och att jag litar på att årsvariabeln kommer fånga upp eventuella förändringar inom 

dessa områden.       

Urval och avgränsningar 

När jag talar om bistånd i min uppsats syftar jag på utvecklingsbistånd (om jag inte uttryckligen 

skriver en annan benämning). Utvecklingsbistånd syftar till att verka för välstånd och ekonomisk 

utveckling i fattiga länder. Arbetet ska ske i samverkan mellan rika och fattiga länder där rika länder 

ger stöd till de fattiga. Jag väljer att fokusera på Afrikas sub-Sahariska länder vars 

institutionaliseringsgrad står i fokus. Klassifikationen sub-Sahara innebär att jag inkluderar alla, 

förutom Somalia som inte har ett index som rör ekonomisk frihet i landet, afrikanska länder söder 

om Sahara. Denna gruppering bygger på kulturområden som bestämts genom en statistisk analys 

gällande variation i sociala strukturer.21 Denna avgränsning har jag för att jag får med relativt lika 

länder som jag har större möjlighet att dra generella slutsatser om. EU är den aktör, mer konkret det 

EuropeAid som betalar ut som utvecklingsbistånd då de ansvarar för att utforma EU:s 

utvecklingspolitik och förmedla bistånd22, jag tittar på när jag studerar givare av bistånd och min 

undersökning är begränsad i tid till 2000-2010. Jag anser att dessa avgränsningar kan motiveras med 

att EU:s biståndspolitik ofta står i fokus när man studerar om väst biståndspolitik hjälper eller stjälper 

på Afrikas kontinent. Min tidsavgränsning gör jag med hänsyn till befintligt material, då till exempel 

”Index of Economic Freedom” (min operationalisering av institutionsgrad) började mätas först 1995 
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samt att jag tycker att en studie av 2000-talets politik har möjlighet att generera utomvetenskapligt 

relevanta resultat då det är en aktuell politik som studeras. 

Datainsamling 

Fakta i teori- och tidigare forsknings avsnitten är hämtade från en databas för artiklar och tryckt 

litteratur. Det statistiska underlaget för empirin har jag hämtat från internet, de variabler som inte är 

hämtade från The Heritage Foundation, Europakommissionens årliga rapporter och Freedom House 

har jag hämtat från landguidens statistikbank. Jag har valt att bara använda mig av en källa för de 

övriga variablerna då jag annars skulle riskera att få motstridiga uppgifter om jag även inkluderar 

andra källor. Landguiden tas fram av Utrikespolitiska institutet och statistiken som redovisas på 

hemsidan hämtas från källor som täcker hela världen, såsom FN och dess underorgan, Världsbankens 

databas och andra internationella sammanslutningar23. För att kunna genomföra min undersökning i 

STATA är alla uppgifter i siffror, mina variabler förutom kolonialmakt är kvantitativa variabler. 

Eventuella kolonialmakterna är en kvalitativ variabel som jag gjort om till en kvantitativ genom att ge 

de olika länderna sifferkoder. 

Bortfall 

Som jag har nämnt under ett tidigare avsnitt är inte Somalia inkluderat i min undersökning, men 

detta ska endast kunna påverka mina resultat marginellt, troligen (i och med min stora mängd data) 

påverkar det inte alls. I vissa fall saknas variabelvärden för olika länder och år, då jag inte funnit att 

detta sker på ett systematiskt sätt ska det inte heller påverka mina resultat på ett nämnvärt sätt.    

Operationalisering, material och källkritik 

Index of Economic Freedom 

För att operationalisera vilken grad länderna är institutionaliserade finner jag det motiverat att titta 

på ”Index of Economic Freedom”, som jag översätter till ekonomisk frihet. Detta index (och dess 10 

komponenter) fångar väl upp de viktigaste aspekterna i North teori om institutionalisering och vad 

som krävs för att ett land ska ha möjlighet att utveckla trovärdiga institutioner. 

År 1776 skrev ekonomen Adam Smith i sitt verk The Wealth of Nations; When institutions protect the 

liberty of individuals, greater prosperity results for all. Smiths teori testas och bekräftas av indexet 

som behandla ekonomisk frihet anser The Heritage Foundation. Indexet tas fram årligen av The 

Heritage Foundation och publiceras av The Wall Street Journal. Indexet avser att visa att Smiths 
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teorier angående frihet, välstånd och ekonomisk frihet stämmer genom att skapa 10 riktmärken som 

mäter ekonomisk framgång i 184 länder runt om i världen.24 

The Heritage Foundation definierar ekonomisk frihet som den grundläggande rättigheten för alla 

människor att själva kontrollera sitt eget arbete och egendom. I ett samhälle som har ekonomisk 

frihet är individer fria att arbeta, producera, konsumera och investera på vilket sätt de vill. Denna 

frihet ska skyddas av staten och den får inte heller begränsas av staten. I samhällena ska 

regeringarna tillåta arbete, kapital och varor att röra sig fritt, regeringarna ska inte använda sig av 

tvång eller begränsa friheten bortom det som är nödvändigt för att skydda och bevara friheten. The 

Heritage Foundation skriver att studier visar på samband mellan ekonomisk frihet och positiva 

sociala och ekonomiska värderingar såsom inkomst per capita, ekonomisk tillväxt, mänsklig 

utveckling, demokrati, fattigdomsbekämpning och miljöskydd.25 

För att få fram ett index mäter The Heritage Foundation 10 komponenter av ekonomisk frihet genom 

att använda sig av en skala 0 till 100. 100 representerar maximal frihet. De tio kategorierna får 

individuella poäng, alla kategorier ges samma vikt, och de slås sedan ihop till en summa. För att få 

fram ett index tar man fram medelvärdet av den totala summan. De tio kategorierna som mäts 

grupperas i fyra större grupper:26 

1. Rättsäkerhet (äganderätt, frihet från korruption) 

2. Begränsad regering (finanspolitisk frihet, offentliga utgifter) 

3. Reglerad effektivitet (företagsfrihet, arbetsfrihet, penningsfrihet) 

4. Öppna marknader (handelsfrihet, investeringsfrihet, ekonomiskfrihet) 

Kritik mot indexet kan bestå i att The Heritage Foundation är en amerikansk konservativ tankesmedja 

som förespråkar liberala värden. De sammanfattar sitt uppdrag till att formulera och främja 

konservativ politik som lyfter fram principen om fri företagsamhet, en begränsad statsmakt, 

individens frihet och andra traditionella amerikanska värderingar. Detta kan göra att man kan 

ifrågasätta deras öppenhet och opartiskhet när de studerar länder runt om i världen i och med att de 

redan från början har starka värderingar om vad som är ”rätt” och ”fel”. The Heritage Foundation är 

en självständig institution som styrs av en oberoende styrelse. De finansieras genom stöd från privata 

aktörer; allmänheten, stiftelser och företag. De tar inte emot några statliga medel och genomför inte 

undersökningar på beställning. Att det är en stiftelse helt fristående från staten är positivt i den 

bemärkelse att de inte styrs av den amerikanska staten trots att de ofta rapporterar vad de kommer 
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fram till till den amerikanska kongressen och politiska institutioner. Det är även positivt att de inte 

genomför undersökningar på beställning då det kunde ge upphov till att ifrågasätta deras 

självständighet och möjlighet att komma fram till avvikande resultat.27  Stiftelsen har fått kritik i 

media då man 2005 var mer positivt inställd till Malaysia efter det att stiftelsens president hade haft 

en affärsrelation med Malaysias dåvarande premiärminister. The Heritage Foundation förnekade att 

deras rapport skulle vara inkorrekt och lida av bias men incidenten visar tydligt på att det kan vara 

svårt att fastställa opartiska utlåtande eftersom människor, med olika typer av kontakter, är 

inblandade i processen.28  

EU:s biståndspolitik och biståndsbudget 

För att hitta och identifiera EU:s biståndspolitik och dess mål (vilka är intressanta att ta fram då detta 

borde styra deras biståndspolitik) tittar jag på ett antal avtal som man tecknat, under 2000-talet, 

med den afrikanska kontinenten samt andra handlingsplaner som är relevanta. För att kunna 

genomföra min regressionsanalys måste jag ha siffror på hur mycket EU ger som bistånd till de 

enskilda afrikanska länderna, detta finner jag i EU:s årliga rapporter, Annual Report 20** on the 

European Community's Development and External Assistance Policies and their Implementation in 

20**, som författas av kommissionen.   
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Tidigare forskning 

Bistånd och FN:s millenniemål 

Det har forskats en hel del om bistånd och dess komplikationer. Jag tänkte här ta upp två böcker som 

jag hoppas kunna hjälpa mig i min analysdel; 

(1) Bistånd och Utveckling av Göran Hydén. Hydén är professor emeritus i statsvetenskap vid 

University of Florida i Gainesville. 

(2) Den vite mannens börda av William Easterly. Easterly är professor vid New York University I 

ekonomi och ledamot av Center for Global Development. Han har under 16 år forskat vid 

Världsbanken.  

Båda författarna har varit verksamma på Afrikas kontinent, vilket jag anser är viktigt då de båda 

är från västerländska länder. Jag väljer att fokusera på dessa två verk då de tar upp stora delar av 

den relevanta diskussion som förts om bistånd. Kritik mot mina val av forskare kan bestå i att de 

både är från västvärlden och riskerar därför att representera samma perspektiv. Jag har dock 

bestämt, efter att bland annat tagit del av zambiern Dambisa Moyos bok Dead Aid, att dessa två 

forskare på ett mycket tydligt sätt tar upp det som jag är intresserad av och väljer därför att utgå 

från deras verk. Moyo delar de åsikter som Hydén och Easterly skriver om och jag finner därför 

inte det motiverat att ta upp ytterligare en forskare här som egentlige skriver samma saker. Det 

som jag under detta avsnitt redovisar kommer hjälpa mig att utveckla min diskussion i 

analysdelen.   

Göran Hydén har i sin bok Bistånd och utveckling skrivit om vikten att givarna tar sitt ansvar. Det är 

dem som avgör vilken utveckling mottagarländerna kan uppnå, särkskilt i de afrikanska länderna där 

biståndet utgör en stor del av den nationella budgeten. Förhållandet mellan givare och mottagare 

kan ofta få en beroendeframkallande karaktär, det är givarländernas idéer som blir riktmärken och 

mottagarländerna blir därför beroende av givarländernas teorier och modeller. Trots det stora ansvar 

som Hydén anser att givarländerna har tycker han inte att de har levt upp till detta.29 Hydén 

klassificerar europeiska länder som ”de som ser biståndets som en integrerad del av en global 

agenda” som ser biståndsarbete i utvecklingstermer. Biståndet ska hjälpa utvecklingsländer att 

bekämpa fattigdomen och få bättre levnadsförhållanden.30 Givarnas utmaningar ligger i att hitta de 

rätta institutionella formerna; dirigering och partnerskap, användandet av piska eller morot. Efter 

Parisdeklarationen 2005 såg man positivt på biståndets framtid, men Hydén menar att varje 
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milstolpe i givarnas definition av biståndet har följts av en besvikelse då man glömmer bort att ta 

hänsyn till den afrikanska verkligheten; hur politiken fungerar, tilltro till staten och hur medborgarna 

i mottagarländerna uppfattar givaransträngningarna.31 Utmaningarna kan till viss del kopplas till 

institutionaliseringsgraden i länderna. Utan fungerande institutioner är det svårt att bygga upp en 

tilltro till staten och den inhemska politiken tenderar att vara korrupt. 

Individer måste vara villiga att offra en del av sitt egenintresse, till förmån för en gemensam nytta 

eller tjänst, för att ta hänsyn till det allmänna. En sådan samhällsmoral innebär bland annat att 

medborgarna är villiga att betala skatt för att på så sätt finansiera aktiviteter som gynnar hela 

samhället.32 Återigen tycker jag att Hydén visar på vikten av välfungerande institutioner, utan dessa 

skulle man som medborgare anse det alltför riskfyllt att betala skatt i och med att det inte finns 

något som garanterar att staten står för det som avtalats i relationen mellan medborgare och stat.      

William Easterly diskuterar i sin bok bland annat varför utopiska planer som inte går att förverkliga 

dominerar debatten om ekonomisk utveckling. Han anser att an del av svaret på frågan ligger i en 

gammal myt från 1950-talet som säger att västerlandets insatser kan skapa långsiktig utveckling. 

Denna myt går ut på att de fattiga länderna är fast i en fattigdomsfälla (de är fattiga för att de har 

varit det från början) och de kan endast fly den här fällan med en biståndsfinansierad knuff, denna 

myt lade grunden till biståndets tillkomst. Easterly menar att de som talar för ett ökat bistånd idag 

vägleds av denna myt trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att myten skulle stämma 

med verkligheten.33 När Easterly granskar myten på djupet tar han upp FN:s millennieprojekt (som 

även EU rättar sig efter) som ett exempel på ett fall då aktörer hävdar att det är fattigdomsfällan som 

ligger bakom dålig tillväxt istället för att man ser till vanstyret i de berörda länderna. Detta gör att FN 

missar viktiga ledtrådar på hur man bäst ska bekämpa fattigdomen i Afrika.34 Under 1990-talet ökade 

biståndet successivt till Afrika medan tillväxten samtidigt minskade. Vad som leder till vad är svårt att 

fastställa men vad man kan konstatera enligt Easterly är att den kraftiga höjningen av biståndet inte 

har lyckats hejda och vända den nedåtgående tendensen för inkomstökningen per capita.35   

Easterly ser även han vikten av att länderna utvecklar (i lagom takt) lagstiftning och institutioner som 

säkerhetsställer lagarna. Han skriver att forskare har visat att en lagstiftning som tar hänsyn till lokala 

förhållanden ger bättre effekt gällande den ekonomiska utvecklingen än lagstiftning som dikteras 
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ovanifrån och tvingas på medborgarna i landet.36 I juridiska system som bygger på precedens och 

sedvanerätt kan det ske en återkoppling mellan lagen och de institutionella arrangemangen som de 

ekonomiska aktörerna behöver för att marknaden ska fungera. I länder där precedensfall har en 

viktig roll i rättsskipningen har starkare formella institutioner utvecklats vilka är centrala för 

välståndsutvecklingen (skydd av egendomsrätt, upprätthållandet av ingångna avtal, rättssamhälle), 

än i länder där lagar utformats av en lagstiftande församling med högt uppsatta domare och 

tjänstemän som strikt följer lagen där det saknas möjligheter till återkoppling. Sedvanerätten 

erbjuder möjligheter till återkoppling vilket är ett viktigt stöd för finansmarknaderna som kräver 

komplicerade institutionella arrangemang.37 Enligt Easterly, utifrån min tolkning, är det alltså viktigt 

att EU inte tvingar på afrikanska länder sina lagar och normer, genom till exempel bistånd med 

medföljande krav, utan att dessa får växa fram internt i landet för att möjliggöra långsiktigt 

institutionsbyggande. 

Easterly anser att biståndsplanerare i väst inte vet hur de bäst ska handskas med dåliga regimer runt 

om i världen. Detta är ett besvärligt dilemma i och med att biståndsgivare vill hjälpa fattiga länder, 

främst genom utvecklingsbistånd till de officiella myndigheterna i de berörda länderna, och inte rika 

länder som tenderar att ha ett bättre styrelseskick. Problemet är att nästintill alla fattiga länder har 

ett dåligt styre vilket i förlängningen innebär att biståndet riskerar att sakna strategisk betydelse då 

pengarna hamnar hos korrupta ledare. Pengarna som ska gå till de fattiga i de fattigaste länderna 

spenderas istället av regimerna i de sämst styrda länderna. Denna problematik har fått ökad fokus då 

många biståndsorgan nu pratar om ”gott styre” vilket är ett steg på vägen enligt Easterly, men han 

konstaterar samtidigt att trots denna insikt vet man fortfarande inte hur man ska få till stånd ett gott 

styre eller hur man ska fördela biståndet för att få effektivast resultat. Forskning tyder på att 

biståndsgivare till och med har ökat biståndet till korrupta länder.38 En förklaring som Easterly tar 

upp till varför det ser ut så här är den enkla anledningen att biståndsgivarna behöver regimerna i de 

fattiga länderna (trots att de är dåliga) för att kunna hålla igång pengaflödet. Biståndsgivare bidrar till 

att hålla igång den som kan ses som en ond spiral, man vill omdana styren och förorda nationell 

kontroll (frivilligt från regimerna sida) av reformer samtidigt som man håller igång pengaflödet till de 

regimer, detta är en stor del av problemet.39 Easterly skriver i sin bok att mycket forskning tyder på 

att biståndsgivare bör se över sin besatthet att verka via mottagarländernas regimer. Dessa regimer 

anser Easterly att det daltas med i många fall, då till exempel biståndspengarna utgör en stor del av 

statsinkomsterna vilket gör att en demokratisk utveckling kan bli ännu svårare att uppnå. 
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Biståndsorganen måste prova något annat, och då framförallt försöka få fram pengarna till de fattiga 

och inte till de dåliga regimerna, för att nå framgång. Allt behöver inte ske via regeringar ens i 

välfungerade demokratier påpekar Easterly och det finns därför inget som säger att man inte kan 

kringgå dessa i fattiga länder.  

EU:s biståndspolitik 

Frederico Bonaglia, Andrea Goldstein och Fabio Petito har i kapitlet ”Values in European Union 

development cooperation policy” i boken Values and principles in European Union foreign policy 

skrivit om hur värderingar och principer i världen påverkar EU:s utvecklingssamarbete-policy40. 

Denna undersökning är intressant för min del då jag rör mig inom samma område med min 

undersökning, men jag försöker att på ett mer detaljerat sätt gå in på en av de aspekter de 

behandlar. De tar upp principer som good governance, mänskliga rättigheter och rättsäkerhet, 

institutionell och kapacitetsbyggning, jämställdhet, miljö och effekt på fattigdomsminskning som alla 

ska guida EU:s handlingar inom humanitär hjälp.41  

I kapitlet tittar författarna på vad EU har betalat ut som stöd för att på så sätt kontrollera om vad 

EU42 säger/skriver också stämmer med vad man i verkligheten gör. De bryter ner stödet i stora 

sektorer för att kunna identifiera var pengarna går till. Finansierings anslag har skiftat från att främst 

ske indirekt (genom implementeringsorganisationer, NGOs) till direkt hjälp genom att man ger stöd 

direkt till den mottagande regeringen som en del av en överenskommen hjälpstrategi. Av den totala 

summan under deras undersökningsperiod representerar ”governance and civil society” (vars anslag 

har ökat tydligt de senare åren i undersökningen) och ”support to NGOs” mer än tio procent, detta 

indikerar på vikten EU lägger på good governance och folkligt deltagande. Kommissionen har tre 

nivåer av fattigdom som styr kommissionens hjälp. Under den första nivån är hjälp riktat till de länder 

som är fattigast och minst utvecklade (LDCs). De nästa nivåerna riktar hjälpen mot de fattigaste 

sektorerna inom utveckling i låginkomst länder (LICs) och medelinkomst länder (MICs). EU ämnar att 

prioritera LDCs med en strategi som inkluderar deras försök att reducera fattigdom, deras behov, 

deras prestationer och deras förmåga att ta emot hjälp. Denna typ av strategi riktar sig även till 

medelinkomstländer då en del av befolkningen fortsätter att räknas som fattiga. Bonaglia, Goldstein 

och Petito undersöker hur stödet fördelas mellan inkomstgrupperna, resultatet de får fram visar 

tydligt att EU ökade sitt stöd (mellan åren 1980, 1991, 2000) till utvecklingsländer och 

övergångsekonomier. Denna ökning visar på några intressanta tendenser; låginkomst länder har fått 
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en minskad betydelse till förmån för medelinkomst länder och att länder i Central- och Östeuropa 

samt att nyligen självständiga stater har fått en ökad vikt och fick ta emot mer hjälp trots att deras 

invånare tenderar att tjäna mer än människor som bor i LICs och MICs. Denna utveckling ser 

författarna som ett steg ifrån fokus på relationer med före detta kolonier till att EU utvecklat ett 

bredare ramverk av externa relationer om innehåller politiska, säkerhetsinriktade, mänskliga och 

kommersiella dimensioner och likväl EU:s mål att ses om en global aktör. Deras undersökning visar 

också att vad som faktiskt betalas ut som stöd inte behöver stämma överens med vad man officiellt 

deklarerar i dokument och liknande.43  

I kapitlets sista del, och den mest intressanta för min del, studerar författarna hur bistånd fördelas till 

Afrika i verkligheten genom att kontrollera för speciella karaktärsdrag som de mottagande länderna 

besitter, deras behov samt deras strategiska vikt för biståndsgivaren. I och med att Afrika konstant 

klassas som en av världens fattigaste regioner har afrikanska länder sub-Sahara alltid tagit emot en 

stor del av Europas stöd. Forskarna ställer upp en tabell som ska visa EU:s mål relativa betydelse 

genom att rangordna mottagarländerna efter deras stöd per capita och sedan studera om det finns 

en korrelation med deras behov, prestationer och kommersiell betydelse. Författarna utgår från 

premisserna att stödutbetalning bör vara högre till länder som har en lägre inkomst per capita, en 

hög spädbarnsdödlighet, där ekonomisk tillväxt är högre och där good governance (avsaknad av 

korruption) är relativt utvecklat. De kan inte genom sin undersökning finna ett tydligt mönster. De 

ser att stöd inte lokaliseras utefter mottagarens behov (inkomst per capita och spädbarnsdödlighet), 

men inga av de andra indikatorerna hjälper till att förstå biståndspusslet heller. En regressionsanalys 

som de gjort visar på att korrelationen mellan bistånd och inkomst per capita är negativ vilket tyder 

på att rikare länder får en större andel av biståndet. Den enda signifikanta relationen de hittar är den 

mellan bistånd och good governance. Bonaglia, Goldstein och Petito skriver själva att man måste vara 

försiktig när man tyder de siffror som de kommit fram till i och med att bara en av korrelationerna 

som de kommit fram till är statistiskt signifikant. Dessutom är deras korrelationer bivariata vilket 

innebär att deras analys inte har tagit hänsyn till andra egenskaper av givare-mottagare relationen. 

Som svar på detta genomför de därför även en multivariat regressionsanalys av biståndets 

bestämningsfaktorer genom att uppskatta en standardmottagare behovs-givare intressen. De 

tillämpar en paneluppskattningsmetod med fasta värden. Regressionsanalysen visar att EU lägger 

stor vikt vid dess handelsförbindelser och till de största medlemsländernas beteende när biståndet 

till Afrika fördelas. EU tenderar att ge mer bistånd till länder som är gravt beroende av importer från 

EU, mindre korrupta, som får mycket bistånd från Storbritannien och Tyskland, som får små summor 

av bistånd från icke-EU länder och som har en högre inkomst per capita. Deras resultat bekräftar det 
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som Wolf och Spoden kom fram till 2000, nämligen det att EU:s bistånd per capita till ACP44 länder 

korrelerar positivt med HDI45 med inte med BNP per capita på ett signifikant sätt. Detta innebär att 

bistånd inte ges i enlighet med behov. Deras undersökning visade även på att mer demokratiska 

länder får mer bistånd.46   

Författarna avslutar med att konstatera att analysen av EU:s bistånd till Afrika bara delvis stödjer 

rangordningen av värden som kom upp i deras textanalys. Textanalysen indikerade att reduktion av 

fattigdom var huvudmålet för utvecklingssamarbetet, men det retoriska och den faktiska politiken 

som förs har inte i det här fallet samma agenda.47       

Den här undersökningen som Bonaglia, Goldstein och Petito har genomfört är mycket intressant och 

relevant i utformandet av min uppsats. De har gjort en undersökning som jag nu vill rikta om till att 

fokusera endast på institutionaliseringsgrad i Afrika och dess påverkan på EU:s bistånd. Denna aspekt 

ser många som en del av good governance-begreppet men jag tycker det blir intressant och 

förhoppningsvis ännu mer påtagligt om institutionsbegreppet plockas ut och utgör själv grunden för 

undersökningen. Att jag väljer att fokusera endast på institutionsbyggande baseras på den 

genomgång jag gjort av tidigare forskning om bistånd där avsaknaden av institutioner i 

mottagarländerna ofta tas upp som en viktig förklaring till varför biståndet till Afrika inte uppnår 

önskad effekt.  
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EU:s biståndspolitik gentemot Afrika under 2000-talet 

EU som biståndgivare 

EU är en unik biståndsgivare då man agerar på olika nivåer, EU representerar alla medlemsstaterna 

men är också i sig en givare som medlem av DAC48. EU som institution för samman de bilaterala 

biståndsgivarna inom unionen så att man arbetar efter en gemensam policy, EU:s eget bistånd 

kompletterar medlemsländernas insatser. EU-kommissionen har utvecklingsstrategier som avgör hur 

biståndet fördelas.49  

Cotonouavtalet 

Avtalets övergripande mål, som skrevs ner 2000, är att på sikt utrota fattigdomen och att 

allteftersom integrera staterna i Afrika (och de övriga AVS-staterna) i världsekonomin samtidig som 

hänsyn till en hållbar utveckling råder. Samarbetet önskas leda till fred och säkerhet och att man 

främjar en stabil och demokratiskt miljö i de berörda länderna. Parterna ska tillsammans arbeta för 

att uppnå millennieutvecklingsmålen (som jag tar upp under EU:s strategi för Afrika). Avtalet grundar 

sig på premisserna att partnerna är jämlika och att godkännande av utvecklingsstrategier sker. Den 

politiska dimensionen inkluderar begrepp och riktlinjer såsom en regelbunden politisk dialog, 

fredskapande åtgärder, konfliktförebyggande och konfliktlösning, säkerhetsfrågor, respekt för 

mänskliga rättigheter, demokratiska principer, rättstatsprincipen, öppen och ansvarsfull förvaltning 

av offentliga angelägenheter, samarbetsstrategier för biståndseffektivitet och önskan om att 

identifiera gemensamma intressen. I Cotonouavtalet fastställs det att den ekonomiska utvecklingen 

ska vara inriktad mot makroekonomiska reformer och strukturreformer, sektorpolitik (utveckling 

inom industrisektorn, handeln, jordbruket, kunskap) och investeringar i utvecklandet av den privata 

sektorn (speciellt investeringar som stöttar den offentliga sektorns investeringar i infrastrukturer 

vilket skulle främja den privata sektorns utveckling och därmed den ekonomiska tillväxten och 

utrotandet av fattigdomen). Alla olika samarbetsområden som fastställs i dokumentet ska ta hänsyn 

till tre ämnesövergripande frågor som behandlar jämställdhet mellan kvinnor och män, hållbar 

förvaltning av miljön och naturtillgångar och institutionell utveckling och kapacitetsuppbyggande. 

Avtalet innehåller utsagor om att det är viktigt att liberalisera handelsutbytet och att handelsbistånd 

är en viktig komponent.50 
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EU:s strategi för Afrika 

EU formulerar sin utmaning i detta dokument, som antogs 2005, till att se till Afrika uppnår en hållbar 

utveckling samt att kontinenten uppnår millennieutvecklingsmålen, som tagits fram av FN, senast 

2015.51 Millenniemålen är åtta mål som är mätbara. De handlar om att göra livet bättre för de fattiga 

i världen. Målen är; 

1. Halvera jordens fattigdom och hunger. 

2. Se till att alla barn får gå i grundskolan. 

3. Öka jämställdhet mellan kvinnor och män. 

4. Minska barnadödligheten. 

5. Förbättra mödrahälsan. 

6. Stoppa spridningen av hiv och aids. 

7. Säkra en hållbar utveckling. 

8. Öka samarbetet kring bistånd och handel.52 

Trots den positiva tillväxten så gör mycket ojämna inkomstskillnader att tillväxten inte medfört några 

positiva effekter på fattigdomen. EU anser att skapa jobb, framförallt för kvinnor och etniska 

minoriteter, är en stor utmaning men en viktig del för att minska fattigdomen och få igång en 

samhällsutveckling. Analfabetism är ihopkopplat med sysselsättningsläget och den sjunker.53 

Samarbetet mellan EU och Afrika ska präglas av tre principer som handlar om jämlikhet, (erkännande 

och respekt för varandras institutioner och gemensamma intressen), partnerskap (handelsmässigt 

och politiskt samarbete) och egenansvar (den politik och de strategier som tas fram måste vara de 

inblandade ländernas egna val och de kan inte bli påtvingade). Samarbetet sker på tre olika 

beslutsnivåer (nationellt, regionalt och kontinentalt) och subsidiaritetsprincipen råder – problemen 

ska hanteras på en så låg nivå som möjligt om det inte påverkar resultaten. EU:s strategi innebär att 

man vill öka sitt stöd till områden som är viktiga för att uppnå millenniemålen (fred, säkerhet och god 

samhällsstyrning är i fokus). Återgärderna är från ett brett spektrum; för att nämna några så kommer 

EU arbeta förebyggande mot de grundläggande orsakerna till våldsamma konflikter, skapa 

samarbeten i bland annat kampen mot terrorism, ge stöd till regionala och nationella strategier för 

avväpning – dessa återgärder syftar till att främja fred och säkerhet. När det kommer till en god 
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samhållsstyrning vill EU bidra till att bygga upp effektiva och trovärdiga institutioner på en central 

nivå, EU vill stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratin och att utveckla de 

lokala kapaciteterna och främja decentraliseringsprocessen för att på så sätt stärka demokratin och 

utvecklingen. I kampen mot fattigdomen kommer EU att stödja makroekonomisk stabilitet och 

framväxten av integrerade regionala marknader. EU anser att bristen av transporter, 

kommunikationer, vatten och energi inverkar negativt på den ekonomiska tillväxten och vill därför 

skapa ett partnerskap för infrastruktur mellan EU och Afrika. Ytterligare återgärder för att bekämpa 

fattigdomen är att skapa ett socialt skyddsnät för de som är mest utsatta, EU främjar därför 

utbildning, kunskapstillgång och kompetensöverföring utöver grundskolan och har som mål att även 

förbättra de sanitära villkoren, energitillgången och förbättra hälso- och sjukvårdssystemet.54    

Europeiskt samförstånd 

För att effektivisera EU:s bistånd bör ytterligare samordnings- och harmoniseringsinsatser göras, 

detta slår EU fast i dokumentet ”Europeiskt samförstånd” som författades år 2005. I dokumentet har 

man tagit fram en gemensam vision för EU:s utvecklingsarbete. Utvecklingsvisionen består av 

millennieutvecklingsmålen, vilket man anser åstadkommer en minskad fattigdom och en hållbar 

utveckling i världen. EU:s grundläggande värderingar angående gott styre och respekt för mänskliga 

rättigheter lyfts också fram som kompletterande mål. I dokumentet skriver man att det är viktigt att 

uppnå en balans mellan verksamheter rörande mänsklig utveckling, skydd av naturtillgångar, 

ekonomisk tillväxt samt skapandet av välstånd hos den fattiga befolkningen. I utvecklingssamarbetet 

har utvecklingsländerna det största ansvaret för sin egen utveckling, men EU tar sitt ansvar inom 

ramen för partnerskapet i form av gemensamma åtgärder. EU gör detta bland annat genom att höja 

anslagen till utvecklingsbistånd. I Afrika kommer man att prioritera de minst utvecklade länderna och 

låg- och medelinkomstländerna. Medlen kommer att fördelas genom att EU ser till behov och 

uppvisade resultat. Biståndet ska koncentreras till ett begränsat antal prioriterade områden. För att 

biståndet ska ha kvalitet kommer man att följa upp effektiviteten i biståndet, bland annat genom att 

ställa upp konkreta mål som ska uppfyllas. Principer som är grundläggande är nationellt egenansvar, 

att samordna och harmonisera givarnas insatser på fältet och att en anpassning till 

mottagarländernas system görs. Behovet och förhållandena i varje enskilt land kommer att avgöra 

formen på biståndet. EU föredrar dock biståndsformen av budgetstöd när omständigheterna tillåter 
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det. Man kommer även att ge en stor del av gemenskapsbiståndet i form av gåvobistånd (lämpligt till 

de fattigaste länderna som inte har en god återbetalningsförmåga).55   

Mot en EU-strategi för bistånd och handel 

Detta dokument som skrevs 2007 syftar till att lägga grunden till EU:s gemensamma strategi när det 

gäller bistånd till utvecklingsländerna som är handelsrelaterat. I det inledande stycket framhäver EU 

sig själva som den viktigaste givaren i världen och ser bistånd för handel som en viktig del av avtalen 

om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Afrika (samt de övriga AVS56-länderna). Handel ses som 

en viktig katalysator för att i utvecklingsländerna uppnå tillväxt och bekämpa fattigdomen. 

Dokumentet lyfter fram att det inte räcker med ett förbättrat marknadstillträde och stärkta 

internationella handelsregler för att utvecklingsländerna ska lyckas integrera sig i världshandeln. Man 

anser att utvecklingsländerna måste ta bort sina begräsningar på utbudssidan och åtgärda 

strukturella svagheter. Dessa åtgärder kan till exempel vara modernisering av infrastukturen, ökning 

av produktionskapaciteten och uppbyggnad av inhemskt och regionala marknader. Det behövs även 

förbättringar gällande makroekonomisk stabilitet, skattereformer, ett bättre investeringsklimat, 

arbetsmarknadspolitik, regler och institutioner för kapital- och produktmarknader och en utveckling 

av humankapitalet. EU anser att ”Bistånd för handel” har en viktig roll i detta arbete då det är inriktat 

på att skapa tillväxt, sysselsättning och inkomst (första och åttonde millennieutvecklingsmålet). EU:s 

strategi för att uppnå sina mål är en volymmässig ökning av EU:s bistånd för handel (främst det 

handelsrelaterade biståndet), biståndet ska bli effektivare och sättas i ett bredare perspektiv och 

effektiva system för övervakning och rapportering ska införas. Det handelsrelaterade biståndet syftar 

främst till att se till att utvecklingsländerna deltar i multilaterala handelsförhandlingar och att de kan 

genomföra handelsrelaterad lagstiftning samt att deras företagsklimat förbättras och de tjänster och 

institutioner som stöttar företag utvecklas och förbättras. 57 

Från en Afrikastrategi till ett strategiskt partnerskap mellan EU och Afrika 

Två år efter det att EU antog sin Afrikastrategi (EU:s strategi för Afrika) synade man sitt partnerskap 

med Afrika för att ta hänsyn till de båda kontinenternas utveckling. Dokumentet slår fast att Nu är 

tiden mogen att gå från en Afrikastrategi till ett strategiskt partnerskap med Afrika. Den 

gemensamma strategin ska stärka dialogen mellan EU och Afrika med syfte till att nå bortom det 

vanliga utvecklingssamarbetet och inleda en dialog om politiska angelägenheter som man har 
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gemensamt och andra frågor av allmänt intresse, samarbetet ska inte bara se till den afrikanska 

kontinenten utan även frågor av europeiskt och globalt intresse ska behandlas, man ska försöka finna 

regionala och globala lösningar på de stora problemen istället för att använda sig av splittrat stöd, 

samt att se till att det civila samhället på de båda kontinenterna medverkar med ökad närvaro i det 

strategiska partnerskapet. Fem gemensamma initiativ föreslås i dokumentet; ett partnerskap rörande 

energi, klimatförändringar, migration, rörlighet och sysselsättning, demokratiskt styre och politisk 

uppbyggnad.58  

Sammanfattning och centrala aspekter i de sex dokumenten 

Gemensamt för dokumenten och det som jag anser är mest centralt för min undersökning är att de 

alla tar upp millenniemålen och främst målet att utrota fattigdomen. Detta anser jag är intressant då 

mycket av den kritik som riktas mot EU:s biståndspolitik handlar om att biståndet kanske till och med 

förvärrar den ekonomiska situationen för många av de fattigaste afrikanerna. Som steg på vägen till 

utveckling tar EU upp demokratiska värderingar som en viktig komponent, även detta diskuteras när 

man talar om bistånd och biståndsvillkor. För att hantera problemen tar man även upp faktorer 

såsom institutionsbyggande, förbättring av infrastrukturen i afrikanska länder och att förbättra 

investeringsklimatet i Afrika. I dokumentet ”Europeiskt samförstånd” slår man fast att EU föredrar 

biståndsformen budgetstöd (till exempel gick 25 procent till budgetstöd av kommissionens utbetalde 

bistånd år 200559), denna form ger stor frihet till den mottagande regeringen som kan använda 

biståndet efter i stort sätt eget tycke. EU skriver i Europeiskt samförstånd 2005 att man ser till behov 

och uppvisade resultat när man bestämmer biståndets sammansättning och att det ska sättas upp 

konkreta mål som ska uppfyllas. Sammanställningen nedan visar vilka aspekter de olika dokumenten 

tar upp i sin sammanfattning, jag tolkar detta som de centrala delarna inom avtalen och 

handlingsplanerna.  
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Sammanställning av EU:s politik och mål i Afrikaregionen under 2000-talet  

1: Cotonauavtalet (2000) 2: EU:s strategi för Afrika (2005)  

3: Europeisk samförstånd (2005) 4: Mot en EU-strategi för bistånd och handel (2007)   

5: Från en Afrikastrategi till ett strategiskt partnerskap mellan EU och Afrika (2009) 

 

 1 2 3 4 5 

Millennieutvecklingsmålen X X X X  

Integrera staterna i Afrika i världspolitiken X   X  

Hållbar utveckling X X   X 

Fred och säkerhet X X    

Öppen och ansvarsfull förvaltning av offentliga angelägenheter X X    

>Institutionell utveckling X X  X X 

> Bättre företagsklimat och arbetsmarknadspolitik     X  

Stabil och demokratisk miljö (god samhällsstyrning) X X X  X 

Biståndseffektivitet X     

Makroekonomiska reformer och stabilitet X X  X  

Jämställdhet mellan kvinnor och män X     

Ett bra investeringsklimat  X    

Regional integrationsprocess (marknader)  X  X  

Skapa jobb  X    

Stärka respekten för mänskliga rättigheter  X X   

Utveckla infrastrukturen  X  X  

Utveckla ett socialt skyddsnät: utbildning, hälsosystem, energitillgång  X  X X 

Skapa välstånd hos de fattiga i befolkningen   X   

Prioritera de minst utvecklade länderna samt låg- och 

medelinkomstländerna 

  X   

Skattereformer    X  

Bättre investeringsklimat    X  

 

Sammanställningen visar att EU, under 2000-talet och i de valda dokumenten, har lagt fokus vid 

millenniemålen och då främst fattigdomsbekämpning, institutionell utveckling och god 

samhällsstyrning. Alla dessa mål/riktlinjer nämns i fyra av fem dokument och jag väljer därför att 

fokusera på dessa mål i min analysdel.  
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Empirisk undersökning 

Mått 

Den variabel som bör vara i fokus för att besvara min forskningsfråga är institutionaliseringsgrad. 

Eventuellt samband mäts mellan 0 och 1 där 0 innebär att inget samband existerar och 1 betyder att 

det är ett mycket starkt samband. Är signifikantnivån dålig så visar detta att det statistiska testet inte 

har lyckats fånga en statistisk signifikant del av variansen och jag bör då inte fästa någon vikt vid ett 

eventuellt samband då det inte med säkerhet kan skiljas från 0. För att jag ska kunna tala om 

koefficientsignifikans så måste signifikansen tala starkt emot nollhypotesen, om signifikansen är hög 

minskar risken för att nollhypotesen är den gällande. Om P-värdet är lågt kan nollhypotesen 

förkastas. 

Resultat 

Tabell 1 Institutionaliseringsgradens påverkan på bistånd (RE-analys) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLER Naiv Med 

årseffekter 
BNP per 
capita 

inkluderat 

Ytterligare kontroll 
(utan mobil- och 

försvars-variabeln) 

Med mobil- och 
försvarsvariabeln 

      

Ekonomisk frihet/ 
Institutionaliserings- 
Grad 

0.0148 -0.00175 0.0195 0.00593 -0.00619 

 (0.0126) (0.0134) (0.0205) (0.0215) (0.0149) 
Log BNP lagg 2   -0.544*** -0.574*** -0.295* 
   (0.114) (0.109) (0.157) 
Politiska rättigheter    -0.179*** -0.178*** 
    (0.0608) (0.0660) 
Civila friheter    -0.120 -0.0709 
    (0.106) (0.0975) 
Andel Hiv- smittade     -0.0187 
     (0.0201) 
Andel mobil-abonnemang     0.00310 
     (0.00513) 
Försvarsutgifternas andel 
av BNP 

    -0.0207 

     (0.0536) 
Konstant 2.213*** 2.614*** 5.454*** 7.589*** 6.519*** 
 (0.697) (0.720) (1.019) (1.173) (0.886) 
      
Observationer 438 438 343 343 235 
Årsdummies Nej Ja Ja Ja Ja 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell 2. Institutionaliseringsgradens påverkan på bistånd (FE-analys) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
VARIABLER Naiv Med 

årseffekter 
BNP per 
capita 

inkluderat 

Ytterligare kontroll 
(utan mobil- och 

försvars-variabeln) 

Med mobil- och 
försvarsvariabeln 

      
Ekonomisk frihet/ 
Institutionaliserings-
grad 

0.00726 -0.00768 -0.000745 -0.00309 -0.0101 

 (0.0155) (0.0159) (0.0288) (0.0282) (0.0201) 
Log BNP lagg 2   -0.581** -0.554** -0.185 
   (0.231) (0.221) (0.344) 
Politiska rättigheter    -0.240*** -0.195** 
    (0.0689) (0.0779) 
Civila friheter    -0.178 -0.0569 
    (0.129) (0.125) 
Andel Hivsmittade     -0.107 
     (0.125) 
Andel mobil-
abonnemang 

    0.00421 

     (0.00558) 
Försvarsutgifternas 
andel av BNP 

    -0.0103 

     (0.0641) 
Konstant 2.741*** 3.024*** 6.832*** 8.487*** 6.755*** 
 (0.840) (0.847) (1.592) (1.565) (2.234) 
      
Observationer 438 438 343 343 235 
R-squared 0.001 0.523 0.596 0.621 0.222 
Årsdummies Nej Ja Ja Ja Ja 
Koloni  Nej    

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tabell 1 och 2 visar på liknande resultat således ändras inte mina slutsatser beroende av vilken tabell 

(metod RE eller FE) jag tittar på. Resultaten tyder på att EU inte tar hänsyn till de afrikanska 

ländernas institutionaliseringsgrad när man fastställer hur mycket bistånd man ska betala ut till de 

olika länderna.   
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Tabell 3 (FE-analys) 

 (1) (2) (3) 
VARIABLER Ekonomisk 

Frihet/ 
Institutioner 

Politiska rättigheter Civila friheter 

    
Logg EU-bistånd -0.184 -0.125*** -0.0512 
 (0.403) (0.0460) (0.0404) 
2000 0 0 0 
 (0) (0) (0) 
2001 1.415* -0.000935 0.0684 
 (0.719) (0.100) (0.0510) 
2002 1.997** -0.0746 -0.0846 
 (0.820) (0.133) (0.0900) 
2003 2.374** -0.0467 -0.273*** 
 (0.984) (0.175) (0.0996) 
2004 2.541** -0.0922 -0.330*** 
 (1.083) (0.171) (0.111) 
2005 2.151** -0.174 -0.392*** 
 (1.044) (0.167) (0.114) 
2006 1.826* -0.150 -0.391*** 
 (1.023) (0.186) (0.109) 
2007 2.104** -0.143 -0.294** 
 (1.033) (0.176) (0.118) 
2008 1.940* -0.0486 -0.290** 
 (1.112) (0.182) (0.119) 
2009 2.034* 0.0853 -0.160 
 (1.172) (0.197) (0.123) 
2010 1.514 -0.163 -0.277* 
 (1.405) (0.174) (0.142) 
    
Observationer 438 515 515 
R-squared 0.048 0.038 0.141 
Antalet länder  47 47 47 

Robust standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tabell 3 visar på att de länder som har ett högt värde rörande de politiska rättigheterna, alltså som 

inte har god samhällsstyrning utan snarare kan ses som något som liknar diktaturer får mindre 

bistånd, detta samband är signifikant.  
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Analys    

Utformning och anpassning av mina regressionsanalyser 

När jag började arbeta med mina regressionsanalyser märkte jag att en del anpassningar angående 

mina variabler var nödvändiga för att få tydligast och mest givande resultat. Institutionsindexet 

fångar med stor trolighet upp kolonivariabeln, analyserna visade inga intressanta tendenser när jag 

inkluderade denna variabel så jag exkluderade den från undersökningen (gällande RE-metoden). När 

jag använder mig av FE-metoden kan jag inte inkludera koloni-variabeln då den inte förändras över 

tid, eventuell effekt denna variabel skulle ha försvinner därför då de tar ut varandra. I både tabell 1 

och 2 exkluderar jag mobil- och försvars-variabeln i en kolonn som kallas ”Ytterligare kontroll” då min 

data angående dessa variabler saknar en mängd observationer, så jag vill kontrollera att detta inte 

påverkar resultaten. I både tabell 1 och 2 laggar jag BNP per capita med två perioder då det är troligt 

att utveckling inom denna variabel har en fördröjd effekt. Det är troligt att händelseutveckling i 

Afrika inte ger omedelbara effekter gällande utvecklingsbistånd utan att det tar tid innan det ger 

skönjbara resultat. Jag provade även att lagga institutionaliseringsgrad men det ändrade inte mina 

resultat. Det är inte nödvändigt att göra en framskjutning i tabell 3 då detta inte genererar 

annorlunda resultat och då det leder till färre observationer anser jag det inte motiverat att göra en 

framskjutning.  

För att kompensera för eventuell heteroskedacitet i standardfelen har jag valt att klustra (gruppera) 

på landsnivå. Tanken bakom detta är att det antagligen finns seriekorrelation i standardfelen inom 

ett land men att denna korrelation inte gäller över landsgränserna. Detta är en vanlig 

säkerhetsåtgärd när man använder sig av regressionsanalys. Kostnaden som är associerad med 

användet av klustering är att jag får större standardfel, men samtidigt är jag garanterad att det inte 

förekommer seriekorrelation.   

Problematik angående indexens trovärdighet är något som man måste ta hänsyn till. Det kan finnas 

mätfel som korrelerar med den felmätta förklarande variabeln och variabeln bistånd. Exempelvis om 

mer bistånd korrelerar mer fel i mätningen blir resultatet att koefficienten uppskattas med en trend 

mot ingen effekt, detta kallas attennuation bias och leder till mindre signifikanta resultat. Index är 

subjektivt så det finns alltid en möjlighet att mina index är felaktiga. Därför är det viktigt att jag noga 

sett över och kontrollerat de index som jag använder för att på så sätt undvika attenuation bias. Det 

som tyder på problem med mina analyser gällande detta är att sambanden mellan politiska 

rättigheter och bistånd (tabell 3) är signifikanta medan de mer svår observerade variablerna (civila 

friheter och institutionaliseringsgrad) inte har signifikanta samband. Detta kan påvisa att politiska 
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rättigheter har ett korrekt index medan civila friheter och ekonomisk frihet har index som lider av 

vissa brister.   

Analys och diskussion angående regressionsanalysernas resultat  

Mina kvantitativa undersökningar visar att det inte finns ett signifikant samband, oavsett vilka av 

mina variabler som jag inkluderar, mellan institutionaliseringsgrad och utvecklingsbistånd från 

EuropeAid. Mina resultat tyder på att EU inte systematiskt tar hänsyn till de afrikanska ländernas 

institutionaliseringsgrad när man beslutar om utbetalningarnas storlekar. Detta kan bidra till att 

förklara varför man har svårt att uppnå de mål som man har satt upp för den afrikanska kontinentens 

utveckling. EU som bland annat har som mål att bekämpa fattigdomen, kanske måste EU se över sina 

verktyg för att effektivisera de resultat som man uppnår. William Easterly anser att man bör vara 

försiktig med att ge bistånd direkt till staten och istället satsa på att kringgå dessa genom till exempel 

NGOs. Min undersökning kan inte uttala sig om detta skulle ge bättre resultat, men det är något som 

det är värt att studera vidare då dagens metoder är bristfälliga (vilket visar sig i bristen på positiva 

resultat i Afrika). Tabell 3 tyder på att den generella trenden är att det har skett en positiv 

institutionsutveckling i Afrika, men det betyder inte att institutionerna i de specifika länderna har 

blivit bättre, utan bara att effekter som är gemensamma för alla länder har inverkat positivt på 

institutionell utveckling. Det går dessutom inte att påvisa att denna utveckling skulle ha ett samband 

med EU:s bistånd.  

Ett signifikant samband som kan ses är det mellan ett låg BNP per capita och mottagandet av ett 

högre utvecklingsbistånd. Detta faktum kan till visst del stödja EU:s trovärdighet då man i sina 

dokument säger att största fokus ligger på att bekämpa fattigdomen. De fattigaste länderna får mest 

bistånd, däremot säger inte det att det bidrar till att bekämpa fattigdomen. Enligt mycket av den 

litteratur som jag tagit del av kan det snarare vara tvärtom eftersom dessa länder oftast inte har 

välutvecklade institutioner som kan bidra till at pengarna används på bäst sätt. Om pengarna 

spenderades på rätt sätt för att bekämpa fattigdomen i de avsedda länderna så borde inte en viss, 

om än begränsad, institutionsutveckling vara så svårt att uppnå. Med detta menar jag att om ett land 

till exempel skulle öka ett steg på institutionaliseringsskalan skulle man tydligt kunna se om det finns 

ett samband med bistånd. Något som skulle kunna komplicera detta är om mycket av pengarna 

förskingras på vägen vilket skulle göra att ett eventuellt samband mellan de pengarna som kommer 

”rätt” och institutionsutveckling är dolt.   

EU slår fast i sina avtal med Afrika att man vill arbeta för en demokratisk utveckling i de berörda 

länderna. Hur EU väljer att portionera ut sitt bistånd kan stå i kontrast med en positiv utveckling då 

man glömmer bort hur den politiska verkligheten ser ut i de afrikanska länderna som får pengarna. 
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Göran Hydén tar upp detta som en del av biståndsproblematiken och menar att pengar till de 

korrupta regimerna gör att dessa gör allt för att behålla status quo, så att de även i fortsättningen får 

ta emot pengar som de kan använda för att gynna sina egna intressen.  

Som Göran Hydén skriver i sin bok har EU som biståndsgivare ett stort ansvar. Hur EU väljer att agera 

påverkar i största grad den effekt som biståndspengarna får i mottagarländerna. Som Hydén säger 

verkar EU inte ha funnit rätt forum att verka inom, kanske kan man i verkligheten utveckla bättre 

institutionella former som hjälper pengarna att bli ett effektivt verktyg gällande främst 

fattigdomsbekämpningen. Det går inte att säga något, genom att studera mina regressionsanalyser, 

om man kan urskilja en beroendeframkallande karaktär mellan givar- och mottagarländerna, men 

generellt kan jag konstatera att i och med att EU satsar på budgetstöd och bistånd som går direkt till 

regeringarna finns helt klart risken att biståndet ser till att makthavarna gör allt för att behålla sin 

ställning då de då har stora möjligheter att utnyttja biståndspengarna. Förhoppningen här kan vara 

att EU står fast vid det man skriver i sina handlingsplaner där de skriver att man kräver en positiv 

utveckling, till exempel gällande god samhällsstyrning, för att man ska fortsätta med 

samarbetet/biståndet till de länder som är inkluderade i avtalet. Detta påstående är dock 

motsägelsefullt om man utgår från det som Hydén och Easterly talar om eftersom de ser kritiskt på 

eventuella framsteg som kan göras angående utvecklandet av god samhällsstyrning så länge som 

bistånd pumpas in. Men ställer EU mer krav på hur pengarna används så att makthavarna i Afrika blir 

tvingade att systematiskt uppvisa resultat och till exempel budgetförslag kanske problemet kan 

kringgås. Kanske måste EU på ett mer djupgående sätt, som inte är en del av den etablerade 

praxisen, syna sina procedurer i relationen med mottagarländerna och åtgärda eventuella brister 

som man finner. Hydén menar att vad som står på papper och hur faktiskt verkligheten ser ut skiljer 

sig markant, och så länge som EU tillåter att det ser ut så kommer utveckling vara svårt att uppnå. 

Därför anser jag att det är viktigt att EU ställer större krav för och underlättar utvecklandet av 

institutioner i mottagarländerna. Dessa kan, med sina regleringar, hjälpa till att bygga upp ett 

ramverk som i sin tur kan bidra till mer säkerhet och möjlighet att kunna förutse framtida 

komplikationer/möjligheter. Utan institutioner kommer inte individer i mottagarländerna vara villiga 

att offra en del av sitt egenintresse och utveckla en samhällsmoral – varför skulle de när de inte har 

några garantier med vad som till exempel händer med inbetalad skatt?  

William Easterly ser negativt på biståndets möjlighet att bidra till att bekämpa fattigdomen, han 

menar att det inte finns något vetenskapligt som tyder på att bistånd, och då även EU:s 

utvecklingsbistånd. Istället för att fokusera på bistånd borde man istället se vanstyret som de fattiga 

länderna lider av som det centrala. Biståndet kan eventuellt här agera som en morot för att 

motarbeta korruption och diktaturer, men som jag tidigare skrivit är det inte så lätt då makthavarna i 
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länderna inte vill förlora sin personliga inkomstkälla. Kanske är bistånd helt enkelt fel väg att då ta, 

och att EU istället borde se över möjligheter till andra typer av morötter eller till och med piskor som 

kan uppnå effektivare resultat. Min regressionsanalys, tabell 3, visar att EU är mer restriktiv med 

bistånd till länder som har ett högt värde rörande Freedom House index gällande politiska 

rättigheter, alltså betalar man mindre till länder som har dåligt utvecklade politiska rättigheter. Detta 

kan ses som något positivt om man ser till det som Hydén och Easterly skriver i sina böcker, då ett 

högre bistånd skulle kunna motarbeta en demokratisk utveckling (korrelation här går inte att 

fastställa). Sambandet i tabell 3 liknar det som Bonaglia, Goldstein och Petito kommer fram till där de 

ser att EU ger mer pengar till de länder som utvecklat en bättre demokrati. Civila Friheter och 

ekonomisk frihet har ingen skönjbar effekt på biståndsmängd. Dessa resultat kan tyda på att EU tar 

hänsyn till faktorer som är lättare att observera, så som styrelseskick, men när det kommer till mer 

diffusa faktorer, så som civila friheter och ekonomisk frihet/institutionaliseringsgrad, som är svårare 

att se svart på vitt så tar man ingen hänsyn till dessa när biståndssummor ska bestämmas. Att EU tar 

hänsyn till politiska rättigheter går i linje med deras handlingsplaner som tar upp god samhällstyrning 

som en viktig aspekt. Skulle man bortse från detta skulle man inte agera utefter det man säger i 

planerna då man deklarerar att resultat inom denna aspekt är ett måste för fortsatt 

sammarbete/biståndsutbyte. 

Trots att jag i min uppsats har som premiss att institutioner är en viktig förutsättning för att biståndet 

ska få önskad effekt är det inte ett oproblematiskt påstående. Vilka medel ska man använda för att 

institutioner ska utvecklas om inte pengar? Hydén skriver att risken finns att mottagarländerna blir 

beroende av givarländerna och försöker härma dem gällande normer och modeller. Easterly ser här 

en stor komplikation när det gäller institutionsutvecklande. Han anser att det är ytterst viktigt att 

mottagarländerna själva, i sin egen takt, utvecklar lagstiftning och institutioner. Han tar upp 

forskning som visar att det är viktigt att lagstiftningen baseras i lokala förhållanden för att få en 

positiv ekonomisk utveckling. Juridiska system, vilket North tar upp som en viktig komponent i 

utvecklandet av institutioner, som utvecklas utifrån sedvanerätt ger aktörer bättre möjligheter att 

själva koppla ihop lagar och institutionella arrangemang och kanske kan de då få ett djupare fäste 

och därmed utvecklas ”av sig själv”. Många forskare anser att Asien har lyckats få en bra ekonomisk 

utveckling just för att man sa nej till bistånd och valde att själva utveckla institutioner m.m., kanske 

borde EU träda tillbaka och ge Afrika samma möjlighet. Dock finns det inga garantier, och ”överger” 

EU då Afrika riskerar det att generera förödande konsekvenser för både individer och stater.     

Hur ska då EU arbeta för god samhällsstyrning i de berörda länderna? Easterly menar att 

västländerna inte vet hur de ska agera för att handskas med dåliga regimer. Som jag skrev under 

delen tidigare forskning: ” Detta är ett besvärligt dilemma i och med att biståndsgivare vill hjälpa 
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fattiga länder, främst genom utvecklingsbistånd till de officiella myndigheterna i de berörda 

länderna, och inte rika länder som tenderar att ha ett bättre styrelseskick.” Ska EU då ”strunta” i 

fattiga länder med dålig samhällsstyrning för att istället säkerhetsställa biståndets strategiska 

betydelse? Min regressionsanalys, tabell 3, visar att EU faktiskt prioriterar länder med mer 

demokratiska normer (politiska rättigheter). Ska man däremot se gott styre som välutvecklade 

institutioner visar min analys, tabell 1 och 2, att EU:s bistånd inte har ett signifikant samband med 

institutionaliseringsgraden. Kanske kan man se detta som att man tar hänsyn till det som är mer 

uppenbart och lättare att se som givare, men när det gäller faktorer som är svårare att sätta fingret 

på har man ännu inte lyckats utarbeta en handlingsplan som lyckas inkludera dessa för att 

effektivisera biståndet.   
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Slutsatser 

Som jag tidigare nämnt genererar min undersökning inte några förslag på hur EU istället ska agera. 

Det är minst sagt en komplicerad fråga som länge kommer kräva en debatt. Om jag utgår från 

premissen som utkristalliserar sig i min teori- och tidigare forskningsdel tyder mycket på att EU:s 

bistånd inte bidrar till att bekämpa fattigdomen i Afrika, gynna god samhällsstyrning och institutionell 

utveckling, som man har som mål, då man inte verkar ta hänsyn till om mottagarländerna har bra 

förutsättningar för att hantera de mottagna pengarna på ett fungerande och effektivt sätt. Forskare, 

däribland de som jag tar upp, menar att bistånd kan verka utvecklingshämmande då de som styr 

länderna ser till att själva få ta en så stor del av biståndskakan som möjligt och vill därför inte se 

någon förändring/utveckling i sitt land. Även om man då kan se en ekonomisk utveckling på Afrikas 

kontinent är det mycket som tyder att de fattigaste inte fått mer pengar utan bara att de rika har 

blivit rikare.  

Vad EU kan göra är att verkligen ta fasta på det man säger i sina styrdokument där man kräver 

utveckling för att samarbetet mellan organisationen och länderna ska fortsätta. Ser man inte en 

positiv utveckling måste man då kanske helt enkelt backa undan och sluta med bistånd. Kanske ska 

man se över andra alternativ som kan användas som både piska och morot. Handel kan vara en viktig 

komponent i detta, Afrika har visat på en noterbar ekonomisk tillväxt sedan Kina började idka handel 

med Afrika under 2000-talet. Bland annat Easterly tar upp vikten av att länderna själva utvecklar nya 

normer och institutioner för att de ska kunna bli en del av samhället, tas normer över eller blir 

påtvingade av EU riskerar man att det ger kortvariga effekter som inte blir en del av samhället.   

Att EU kan hjälpa Afrikas länder är inget jag ifrågasätter, bara att unionen bör se över sina verktyg 

och metoder. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är försent att dra lärdomar av tidigare 

erfarenhet och på så sätt utveckla nya procedurer som möjliggör utveckling. 

The best time to plant a tree is twenty years ago. 

The second-best time is now.  

– African proverb 

Framtida forskning 
Vad min undersökning inte har haft utrymme att studera är bland annat om man kan se att 

korruption har en korrelation med bistånd. Detta är att ta min undersökning steget längre för att 

studera biståndets effekter i mottagarländerna. Korruption är en del av det index jag använder mig 

av men jag anser att det vore intressant och motiverat att plocka ut detta kriterium för att kanske 

belysa nya aspekter av biståndsproblematiken. Även en undersökning, av mer kvalitativ karaktär, 
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angående vilka verktyg som skulle kunna ge bättre och effektivare resultat finns att önska efter mitt 

undersökningsresultat, då jag bara tar upp en möjlig förklaring till varför EU inte lyckas uppnå de mål 

man sätter upp. Här är en jämförelse med Asien motiverad då de har lyckas uppnå, under en relativt 

kort tid, en stor ekonomisk utveckling. Asien har fortfarande många länder vars politiska rättigheter 

kan ifrågasättas, men de har trots detta lyckats utveckla institutioner som bidragit till en tillväxt som 

Afrika också kanske skulle kunna uppnå en dag.  
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