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Abstract 

Med utgångspunkter i postkolonialism och beroendeteori i denna uppsats utförs en 

studie av postkoloniala strukturers existens i Ghana.  Teorierna utgår från att 

dagens internationella system domineras av kapitalism där västvärlden frodas på 

bekostnad av de fattigare länderna i världen. Undersökningen utförs med ett fokus 

på ekonomiska aspekter som företagsamhet, handel och investeringar i landet. Här 

kommer vi fram till att utländska aktörer har en stark sammankoppling med 

Ghanas ekonomiska situation vilket leder till en beroendeställning för landet. 

Vidare återfinns något som kan tyda på en postkolonialistisk struktur i det att 

västerländska institutioner som IMF och Världsbanken genom kriterier tvingat 

landet in i diverse reformer som bygger på ideologi från väst.  

 

Nyckelord: beroendeteori, postkolonialism, Ghana, FDI, kapitalism 

Antal ord: 7674
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1 Inledning 

Europe is literally the creation of the Third World 

- Frantz Fanon ”The Wretch of the Earth” 

 

 

Av världens fattigaste länder är 33 belägna i Afrika (Dicken, 2011, s. 480). 

Kontinenten har en historia som kännetecknas av kolonialisering, slavhandel och 

exploatering.  

Det finns flera faktorer som anses vara orsak till fattigdom men den forna 

kolonialiseringen betraktas som en av de viktigaste orsakerna till Afrikas 

underutveckling. Här uppmärksammas kolonialmakternas överutnyttjade av bland 

annat naturtillgångar som utförts till sitt eget förfogande. Postkolonial teori och 

beroendeteori menar på att kolonialmakternas handlingar hämmade Afrikas 

utveckling, i synnerhet den ekonomiska aspekten (Isbister, 2003 s. 43).   

Teorierna betonar ett kvarlevande mönster från kolonialtiden varpå den 

traditionella kolonialiseringen i form av territoriell besittning upphört och har 

transformerats till en kontroll på en kulturell, ekonomisk och politisk plan. 

(Smith-Owens, 2008 s. 187-188) (Potter m.fl., 2008 s. 110-111). Vi finner det 

därför intressant att tillämpa teorierna genom att granska den ekonomiska 

situationen i ett land från tredje världen. Tredje världen är den benämning som vi i 

uppsatsen använder för att syfta till de fattigare länderna i världen, något som 

teorierna gör. I uppsatsen väljer vi att granska Ghana med ett fokus på landets 

handel, investeringar och företagsamhet i syfte att undersöka om det går att finna 

en postkolonial struktur.  

1.1 Syfte och problemformulering  

Tillväxtteori och orsak till fattigdom är ämnen som forskare på senare tid har 

kommit att uppmärksamma allt mer. Många klassiska texter har spekulerat kring 

detta och olika orsaker har lyfts fram. Det råder oenigheter bland olika forskare 

om vilka som är de mest bidragande faktorerna till fattigdom och hur man 

eventuellt bekämpar den. Somliga betonar vikten av utbildning andra menar på 

fungerande institutioner eller minimal statlig inblandning (Banerjee m.fl. 2006 

s.xx-xxi). Under 1960- och 70-talet formades teorier som kom att fokusera på den 

koloniala strukturens fortlevnad som en orsak till fattigdom. Beroendeteorin och 

den postkoloniala skolan kom att få betydande gehör. Teorierna menar att 

västvärldens utveckling genom åren har kunnat ske på bekostnad av de 

underutvecklade staterna. Företeelsen kan således tolkas som att utveckling 
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förutsätter underutveckling på annat håll (Potter m.fl., 2008 s. 108-110). Mönstret 

från tidigare epoker kvarlever mer eller mindre och det blir därför intressant att 

studera empiriska fall, närmare bestämt Ghana och dess ekonomiska situation.  

Syftet med uppsatsen är således att fastställa om det går att spåra de koloniala 

strukturerna och om en strukturell orättvisa existerar. Genom en granskning ur en 

ekonomisk synvinkel hoppas vi kunna tyda om det går att styrka belägget av 

beroendeteorin och den postkoloniala skolan för att se om västvärlden har en 

betydande roll i den bemärkelsen att rika länder tar fördel från tredje världen. Med 

detta resonemang som bakgrund har vi formulerat följande frågeställning; 

 

 Finns det en postkolonialistisk struktur i dagens Ghana?  

o Hur ser denna struktur ut? 

 

1.1.1 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis presenterar vi metoden som redogör för vårt tillvägagångsätt till 

studien. Metodavsnittet följs av teorin där vi fördjupar oss inom beroendeteori och 

postkolonialism som är våra utgångspunkter i analysen. I uppsatsens bakgrund 

fastställs en definition av fattigdom som vi utgår från och bakgrundshistorik till 

Ghana som är till för att underlätta förståelsen i resultatet. Utöver detta ges en 

allmän fakta till Världsbanken och Internationella valutafonden som spelar en 

betydande roll i det internationella systemet. Vårt fokus på den ekonomiska 

aspekten medför att vi anser att det även är av vikt att redogöra för begrepp som 

bruttonationalprodukt och investeringar. Därefter redovisas resultat med en analys 

där vi undersöker investeringar på valda områden i Ghana med tillämpning av 

teorierna. Avslutningsvis ger vi plats för våra slutsatser som sammanfattar 

resultatet och återkopplar till problemformuleringen.  

 

1.1.2 Avgränsningar 

För att undersöka om det går att uttyda en postkolonialistisk struktur i världen och 

om det kan vara en betydande förklaring till staters underutveckling väljer vi att 

avgränsa oss till ett land. Motivet till vårt val av Ghana är främst på grund av dess 

rikliga naturtillgångar som bäddar för exploatering av utländska aktörer. Vidare är 

Ghana ett land från tredje världen, något som är av vikt vid granskning av 

teorierna. Numera präglas landet av politisk stabilitet vilket underlättar för ett 

fokus på handel.  

Som ovan nämnts, utgår vi från den ekonomiska aspekten med granskning på 

handel och investeringar. Genom dessa områden blir det möjligt att undersöka om 

det finns en beroendeställning från tredje världen till väst.  
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Det är dock av vikt att poängtera att vi enbart kommer fokusera på ekonomi 

och utesluta områden som utbildning och politiska system vilka också kan ha 

betydelse för huruvida det är en postkolonialistisk struktur eller inte.  

1.2 Forskarnas position 

Vi som upphovspersoner vill även redogöra för våra egna positioner med en 

avsikt att skapa genomskinlighet. Enligt postkolonial skola uppmärksammas västs 

försök till en universell tankegång och ideologi. Vi vill därför klargöra att vår 

egen medverkan kan reflekteras i resultat och resonemang. Våra reflektioner 

speglas av vår kultur och ideologi och det faktumet att vi är uppväxta i 

västvärlden. 

Vår ambition har varit att förhålla oss så objektiva som möjligt i den 

bemärkelsen att vi redogjort med empirisk fakta som vi sedan tolkat utifrån 

teorierna. Ytterligare framgår objektiviteten i slutsatserna där vi lyfter fram såväl 

negativa som positiva effekter.   
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2 Metod  

Följande avsnitt består av en genomgång av den metod och material som vi 

använt oss av under uppsatsen. 

 

2.1 Metod 

Vi använder oss av en teorikonsumerande studie som utgår från att tillämpa 

existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett fall för att förklara fallet. I vårt 

fall tillämpas beroendeteori och postkolonial skola på fallet med bland annat 

utländska investeringar i Ghana. Teorikonsumerande studie, förutom att förklara 

varför det blev som det blev i undersökningen, kan också användas i syfte att 

förstärka teorin. I och med vår tilltro till de nämnda teorierna är denna studie 

lämplig eftersom vi anar att teorierna inte bör förkastas med tanke på det lovande 

förklaringsvärde som den än idag bevarar (Esaisson m.fl., 2007, s. 42-43). 

De valda teorierna, beroendeteori och postkolonial skola, är användbara till vår 

studie med tanke på att vi anar ett postkolonialistiskt mönster än idag. Teoriernas 

funktion blir alltså ett hjälpmedel till att finna postkoloniala tendenser. 

Kombinationen av teorierna anser vi kompletterar varandra i den bemärkelsen att 

de har en del gemensamma ståndpunkter men också olika fokus på andra 

områden.  Med detta anser vi att då beroendeteorin utgår från en fokus på en 

ekonomisk nivå, främst utnyttjandet av resurser, så kompletterar den 

postkoloniala skolan med ett bredare fokus på även kulturella och sociala 

aspekter. På så sätt kan vi få en bredare insyn när vi studerar ämnet. 

Vidare är uppsatsen en fallstudie då vi studerar en och samma kontext som i 

vårt fall är Ghana med analysenheter som investeringar, handel och företagsamhet 

(Esaisson m.fl., 2007, s. 121). 

2.2 Operationalisering 

Som ett mått på fattigdom och tillväxt använder vi oss av bruttonationalprodukt 

(BNP). I studier kring utveckling och tillväxt lämpar sig mätinstrument som BNP 

och Human Development Index (HDI) som används i vår uppsats.  

För att undersöka postkoloniala strukturer granskas de ekonomiska aspekterna 

som i studien fokuserar på handel, investeringar som direktinvesteringar och 

företagsamhet som transnationella- och multinationella företag. Med tanke på att 
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den ekonomiska aspekten är utländsk, det vill säga att aktörerna driver sina 

verksamheter i Ghana och att handel sker på den internationella marknaden, torde 

postkoloniala mönster kunna uttydas i den bemärkelsen att landet är beroende av 

väst.    

2.3 Material 

Undersökningsmaterialet utgörs till en stor del av primärt material, närmare 

bestämt, rapporter från institutioner som Internationella valutafonden, 

Världsbanken och Förenta Nationerna. Valet av material anses vara till nytta 

eftersom vi i uppsatsen ger ett utrymme till institutionerna i fråga. Institutionernas 

roll kommer till uttryck i resultatavsnittet i samband med dess motiv till stöd för 

länder. Dessa informationskällor är inte bara tillförlitliga utan även internationellt 

erkända. Det är följaktligen lämpligt att använda rapporter om Ghanas ekonomi 

och investeringar från institutionernas hemsidor eftersom informationen är aktuell 

och rapporteringen utförs ständigt. Utöver materialet ovan, använder vi också 

sekundärmaterial som mestadels infinnes i diverse kurslitteratur och 

forskningsartiklar som belyser ämnet om kolonialisering och teorier.  
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3 Teori 

I detta avsnitt kommer vi göra en genomgång på beroendeteori och 

postkolonialism.  

3.1 Postkolonialism  

Frantz Fanon är en av grundarna till postkolonialismen. Med det inledande citatet 

av denna uppsats ” Europe is literally the creation of the Third World” syftar 

Fanon till att Europa, tillika med resten av västvärldens krav på välstånd, sker på 

en bekostnad av den svarte och gule mannens arbetskraft och materiella 

tillgångar. Därmed skapades den tredje världen (Loomba, 1998, s. 46). 

Kolonialism har en lång historisk bakgrund där stater tagit territoriell 

besiktning i syfte för att utvidga sin militära och politiska makt (Loombia, 1998, s. 

1-2). I början av 1400-talet reste ett flertal upptäcktsresande från Europa till andra 

delar av världen, som med intressen för handel och spridning av kristen ideologi, 

symboliserar starten för perioden av den europeiska kolonialiseringen (Prasad, 

2003, s. 3-4).  

Den europeiska kolonialiseringen som var unik i sitt slag som, med en historia 

på över 500 år, nådde sin spets i början av 1900-talet med en territoriell besittning 

på över 84 % av jordens totala yta. Inte bara den långa historien har gjort den 

europeiska kolonialiseringen unik, utan även de institutioner och den 

industrialisering som gjordes var unik. Här uppstod en strukturell ojämlikhet 

mellan de koloniserade (periferin) och kolonialmakterna (metropolen) som 

skapade en beroende ställning från de koloniserade till väst. Under denna period 

framlyfts även försök att sprida en västerländsk kultur och ideologi till de 

koloniala staterna. Kolonialisering som tidigare till större del enbart handlat om en 

politisk, ekonomisk och militärt kontroll hade fördjupats till det sociala och 

kulturella (Prasad, 2003, s. 3-6).  

Den postkoloniala skolan uppmärksammar den historia och de processer som 

skapat och påverkat de identiteter som existerar idag både hos metropolen och hos 

de forna kolonierna. Skolan kommer från förståelse av hur och varför allt började 

(Hoogvelt, 1997, s. 155). Postkolonialism är en kritisk studie med en 

utgångspunkt från marxism men som inte har några enhetliga teorier och metoder 

utan består av en samling olika tankegångar som studerar det koloniala arvet i 

världen (Smith-Owens, 2008, s. 187-188). Skolan är en diskursstudie med en 

utgångspunkt i historia, litteratur, konst, humaniora och historia som söker efter 

det koloniala arvet från väst (NE 1). Med diskursanalys söker man att förstå hur 

makt fungerar genom språk, kultur, litteratur och de institutioner som finns i vår 
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vardag (Loomba, 1998, s. 47). Postkolonialism som diskurs försöker belysa och 

överlappa mellan det materiella och ideologiska (Prasad, 2003, s. 8).  

Eftersom skolan sätter sitt fokus på de sociala och kulturella faktorerna inom 

världspolitiken istället för att ha en stats-fokus har det gjort att skolan inte fått 

större uppmärksamhet förrän på slutet av 1900-talet och början på 2000-talet. 

Postkolonialism fick större uppmärksamhet efter 11 september 2011 då samspelet 

mellan väst och resten av världen fick en annan betydelse (Smith-Owens, 2010, s. 

187).  

Postkolonialismen kommer från en rad olika tänkare och frihetskämpar som: 

Antonio Gramsci, Edward Said, Gayatri Spivak och Frantz Fanon med flera 

(Potter m.fl., 2008 s. 52-53). 

Den europeiska kolonialiseringen anses vara grunden för den kapitalistiska 

framväxten i väst, då metropolen skapade institutioner med ekonomiska obalanser 

där väst drog fördelar på en bekostnad av tredje världen. Dessa strukturer var 

något man fann levde kvar efter kolonialiseringen. Även då politisk 

självständighet uppnåtts var de fortfarande beroende av sina forna 

kolonialmakthavare och hade lite politisk makt i världspolitiken (Loomba, 1998, 

s. 4-5). Postkolonialism uppmärksammar den nya världen som växt fram efter 

avkolonialiseringen som en kapitalistisk världsekonomi och som uppstår av 

globala relationer från tidigare koloniserade och kolonialmakter (Hoogvelt, 2007 

s. 156-157). Kolonialism som förr handlade om att ta över land och ekonomi för 

att omstrukturera icke-kapitalistiska ekonomier till att föda den europeiska 

kapitalismen har blivit i modern tids kolonialisering ett fortsatt sätt att föda 

kapitalismen. 

Global hierarki av underordning och kontroll, menar den postkoloniala 

tänkaren, är möjlig genom den sociala konstruktionen av ras, kön och 

klasskillnader (Smith-Owens, 2010 s. 188-189).    

Studier av ras är något som den internationella skolan sällan uppmärksammar 

men har blivit ett av de större områdena inom postkolonialism (Smith-Owens 

2010 s. 189). Konceptet ras uppkom ur kontexten av människans behov av 

klassificering och som har rättfärdigat kolonialisering och slaveri. Detta kunde 

göras främst ur den syn att européer var mer överlägsna medan man kunde 

klassificera afrikanen som dum och lat (Teo, 2005, s. 155-156). Vidare går det 

och måste ses att konstruktionen av ras har satt sina spår i de politikiska, 

ekonomiska och kulturella aspekterna (Teo, 2005 s. 158).   

Identiteter är vidare även något skolan lägger stort fokus på. Inom det 

psykologiska området uppmärksammas forskares vilja att skapa en allmän 

kulturell psykologi som ska förklara människan utan hänsyn till kultur eller 

härkomst. Detta menar den postkoloniala skolan inte är möjligt då historien skiljer 

sig från centern och periferin, alltså mellan förtryckaren och det förtryckta. Det 

går således inte att sätta västerländsk psykologi för att förstå icke-västländska 

människor. Dock i brist på större forskning ser man trenden av västerländska 

koncept trycks på andra kulturer utan större utbildning (Teo, 2005 s.158-161). 

De rasistiska tankegångarna och många av de postkoloniala tankegångarna 

menar skolan är gömda. Dessa gömda koloniala tankegångar syftar till att väst tror 

sig besitta en psykologisk överlägsen och universell rådande norm. Med detta sagt 
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är en, icke-väst syn och idé-härkomst, vars ursprung kommer från periferin, är 

utdömda som irrelevant i förväg.  Denna tankegång förklaras ofta som gömd då 

den inte nödvändigtvis behöver ske medvetet. Snarare påpekar man att gemene 

europé eller amerikan agerar och lär ut som om deras känslor, drivkrafter och 

historia var universellt för alla. Forskning har däremot visat att olika kulturer intar 

kunskap på olika sätt (Teo, 2005,  s. 165-170).   

I boken Orientalism skriver Edward Said (1953-2003) framlägger han 

västvärldens syn på öst och hävdar att väst håller kvar ett synsätt och en ideologi 

mot resten av världen som de hade under den koloniala tiden (Potter m.fl. 2008, s. 

52). I sin litterära och kulturella studie fick Said fram att den europeiska synen på 

de koloniserade var irrationella varelser medan européer var rationella (Loomba, 

1998 s. 47-48).  Said menar i sin bok att kunskap och materiell makt inte kan 

separeras där han finner att västerländsk kultur sammankopplad med imperialism 

och kontroll över det som kallas orienten. Rasism är också något han belyser i hur 

väst alltid framställs som civiliserad och, i detta fall, den indiska kulturen som 

barbarisk. Med denna syn underlättades den brittiska kolonialiseringen i Indien 

(Smith-Owens, 2008, s. 188-189). 

Den postkoloniala skolan består inte enbart av kritiska studier till 

kolonialismen utan studerar även det motstånd som skett till koloniala ideologier. 

Syftet har för den postkoloniala skolan är att erbjuda metoder till 

självbestämmande (Smith-Owens, 2008, s. 189). Enligt postkolonial tro kan 

människan inte bli fri förrän världen blir globalt avkoloniserad både ekonomiskt, 

politisk och kulturellt (Prasad, 1998, s. 8). Det går därför att påstå att 

postkolonialism inte enbart en förklarande studie utan även en normativ sådan 

(Teo, 2005, s. 160). 

Trots teorins bereda fokus försöker vi i denna uppsats fokusera på den 

postkoloniala skolan ramverk inom identiteter, klass och strukturell orättvisa. 

 

3.2 Beroendeteori 

Beroendeteorin utgår från marxismen och är en kritik mot moderniseringsteorin. 

Till skillnad från många andra teorier har beroendeteorin till en betydande del 

grundats av forskare från den tredje världen. Teoretikerna inom denna teori anser 

att underutveckling är en process och alltså inte enbart ett misslyckande till 

utveckling. Teorin har sin utgångspunkt från 1500-talet i samband med 

kapitalismen som kom att utvecklas till ett världssystem. Det var de europeiska 

kapitalisterna som sökte vinster genom handlade runtom i världen. Det fanns olika 

sätt att överta kontrollen på, stundom skedde det genom kolonialisering eller på 

ett mer informellt sätt (Isbister, 2003, s. 42). 

Handlingsmönstret bidrog inte minst till att förändra de sociala strukturerna i 

tredje världen. Angående kolonialiseringen, menar beroendeteoretiker på att tiden 

av formell kolonialisering är över. Dock kvarstår en neokolonial kapitalistisk 

dominans. Den industrialiserade världens ständiga erfordring av råvaror i de 
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fattiga länderna formade strukturerna i den framväxande tredje världen. Låt oss 

med hjälp av ett konkret fall tydliggöra hur slavhandeln och exploateringen av 

resurser i tredje världen resulterade i framgångar för de rika länderna. Britterna 

bedrev slavhandel mellan Afrika och Västindien genom att afrikaner tillfångatogs 

och skeppades till Västindien, där ett utbyte mellan slavar och socker kunde ske. 

Sockerplantagen i Västindien hade odlats och skördats av slavarna. Sockret 

exporterades antingen till England eller också Nordamerika för 

jordbruksprodukter som i sin tur exporterades till England. Handelsvinsterna 

investerades i brittiska företag och i billig mat för den utbredande industriella 

arbetskraften. Storbritanniens slavhandel var således betydande för den 

framväxande medelklassen i England och en viktig förutsättning för den 

industriella revolutionens framväxt i Storbritannien (Isbister, 2003, s. 43).  

Teoretiker har kommit att benämna olika kategorier för att dela in länder i. Till 

kärnan hör de forna kolonialmakterna och till kärnans motsats, periferin, 

kategoriseras de tidigare koloniserade staterna inom. Beroendeteoretiker hävdar 

att kontakten som de fattiga länderna (periferin) haft till de rika (kärnan) har 

genom åren mestadels inneburit sämre förändringar för tredje världen och tvärtom 

för de rika (Wood - Roberts, 2011, s. 118).   

Den kapitalistiska dominansen, som tidigare nämndes, bevarar det 

beroendetillstånd som den tredje världens sociala strukturer varit i sedan 

kapitalisternas tidiga ingripande. Råmaterial produceras av arbetare i periferin och 

exporteras sedan till kärnan. Arbetet i de fattiga länderna sker således för de 

utländska företagen. Processen, sedan sitt ursprung, syns till än idag vilket innebär 

att beroendeteorin inte bör förkastas utan snarare användas. Brittisk kapitalism 

anses vara orsaken till korruptionen och plundringen i Afrika (Isbister, 2003, s. 

43). Underutveckling ses till en betydande del som en följd av det 

låginkomstarbete som kommit att prägla den tredje världen. Men på senare tid har 

somliga fattiga länder fokuserat på industrialisering i mån om utveckling 

(Krugman – Obstfeld, 2009 s. 22). 

Beroendeteoretiker menar att industrialiseringen som numera präglar länderna i 

fråga är till en fördel för de rika länderna medan det för tredje världen inte leder 

till utveckling. Förklaringen till detta ligger i att verksamheterna ofta kontrolleras 

av utländska ägare som upprätthåller en produktion av varor för den rika lokala 

minoriteten samtidigt som produktion är kapitalintensiv snarare än arbetsintensiv. 

I och med sparandet av arbetskraft orsakas mer fattigdom genom att industrin 

fungerar som en sorts attraktion som resulterar i urbanisering till städerna men 

som inte genererar många jobb utan snarare spär på arbetslösheten. Sammantaget 

ökar klyftorna mellan de rika och fattiga som en följd av industriers attraktion 

(Isbister, 2003 s. 45).  

Fattigdomen i tredje världen bör inte ses som traditionell eller tillfällig, utan 

snarare som ett viktigt komplement till de utvecklade ländernas rikedom som 

kunde möjliggöras genom slavhandelns pågående i århundraden. För att 

återkoppla till den brittiska kapitalismen i karibiska regionen, hade inget 

traditionellt plantagesystem utformats som mötte lokala behov. Sockerplantagen 

inrättades således på så sätt att det istället mötte de ekonomiska avancerade 

ländernas behov vilket kvarlevde med samma syfte. Medan levnadsstandarden i 
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Storbritanniens metropoler förbättrades, utarmades den afrikanska ekonomin. 

Kärnan i världssystemet kom att kännetecknas av bekvämlighet och välstånd 

medan periferin utpräglades av den raka motsatsen. Beroendeteorin förklarar 

också andra regioner i tredje världen eftersom fattigdomen bygger på liknande 

principer. Utvinningen av olika resurser sker i tredje världen medan konsumtionen 

äger rum i de rika länderna (Isbister, 2003, s. 44).  

Beroendeteoretiker menar på att samma exploaterande process fortlever än 

idag i den internationella ekonomin och uppvisar ett kritiskt ställningstagande till 

de utländska företagens, i synnerhet multinationella företag, roll i tredje världen. 

En generell beskrivning menar att huvudkontoren återfinns i de rika länderna 

medan den fysiska verksamheten är etablerad i periferin. Företagens betydande 

position innebär att de dominerar värdländer från tredje världen som framgår 

genom olika förhandlingar snedvrider värdlandets ekonomiska struktur. 

Inkomstskillnader och hinder för ekonomisk utveckling i värdlandet brukar bli 

några av huvudkonsekvenserna av detta. (Isbister, 2003, s. 44-45). 

Teoretiker inom denna skola är kritiska till olika tullbestämmelser. En hård 

kritik riktas mot Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och 

Världshandelsorganisationen (WTO), eftersom politiken är formad enligt de rika 

ländernas intressen. Nackdelen är som sagt för de fattiga länderna då de 

internationella institutionerna skapar instabilitet i valutasystemen och ökar 

resursexploateringen (Isbister, 2003, s. 45). När det gäller handel ser teoretiker en 

minskning i terms of trade (byteskvot) eftersom exportpriserna (som en följd av 

låga löner i tredje världen) är lägre än importpriserna, därigenom ökar 

exploatering (Isbister, 2003, s. 46). Eftersom kapitalistiskt system mer eller 

mindre handlar om en tävling menar beroendeteoretiker att politiken istället ska 

ersättas med socialism (Isbister, 2003, s. 48).  

3.2.1 Kritik mot beroendeteorin 

Beroendeteorin har sedan 1980-talet inte längre varit aktuell i den första världen 

mer än för radikala tänkare. Beroendeteorin är huvudsakligen kritiserad för sin 

ekonomiska aspekt varvid resultatet beror på formen av den ekonomiska 

determinismen. En kritik riktas också till det påtagliga fokus på klasstruktur och 

andra inhemska faktorer vilka styrs av ekonomiska processer. En annan viktig 

kritik riktar sig åt beroendeteorins idé om att länders framgång och utveckling kan 

möjliggöras genom att upphöra anslutningen till den globala ekonomin. I kontrast 

till denna idé står det kapitalistiska världssystemet som alltmer blir ömsesidig och 

globaliserad (Potter m.fl., 2008, s. 112). 
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4 Bakgrund 

I följande avsnitt ges en bakgrund till landet Ghana med avsikten att ge en grund 

inför analys. Bakgrundsdelen till Ghana följs av en redogörelse för fattigdom. 

Vidare introduceras det internationella systemet med Internationella valutafonden 

och Världsbanken samt en presentation av ekonomiska termer som investeringar 

och bruttonationalprodukt.  

4.1 Ghana 

Ghana är en stat belägen i Västafrika med en yta på 238 500 km
2 

och med 25 

miljoner invånare (2011). Ghanas huvudstad är Accra (NE, Rundquist 1). Landet 

är listat av FN som middel-low i Human Development Index (UNDP).   

Innan kolonialiseringen bestod Ghana av ett flertal småstater bestående av 

olika folkslag. De första europeiska upptäcktsresande anlände till dessa områden 

1471 och blev starten för den europeiska handeln i landet. En rad olika 

handelsstationer etablerades i landet och Ghana som tidigare fokuserat på sin 

handel mot Sudanstater riktade sig nu mot de europeiska handelsstationerna. 

Under 1800-talet kom britterna att ta en allt större position i kustområdet av 

Västafrika som sedan kom att bli känd som Guldkusten. År 1874 blev Guldkusten 

en brittisk kronkoloni men lät folkslag som ashanti förbli något självständiga. År 

1901 ändrades dock detta och Ghana blev ett protektorat under England (NE, 

Holmberg-Holmertz). 

Antikoloniala rörelser växte fram fort och efter andra världskriget bildades 

flera politiska partier i landet som krävde självständighet. År 1949 bildades 

Convention People´s Party (CPP) av Kwame Nkrumah som krävde omedelbar 

självständighet för landet. Den 6 mars 1957 blev Guldkusten en självständig stat 

under namnet Ghana (NE, Holmberg-Holmertz).   

Ghana blev en republik 1960 med Nkrumah som president och hans parti, 

CPP, blev det enda tillåtna partiet 1964. Nkrumah drev socialistisk politik med 

satsningar på industrialisering, jordreformer och utbildning. Många 

vänsterintellektuella hade stor inverkan på Nkrumahs ideologi. Trots att 

Nkrumahs modell fick framgång hos andra afrikanska stater var presidenten inte 

lika populär inrikes och störtades i en statskupp 1966. 1970- och 80-talet 

speglades av politiska och ekonomiska kriser med statskupper och olika militära 

styren. På 90-talet skedde påtryckningar från både interna krafter och 

biståndsgivare, om ett demokratiskt styre. Ghana antog en ny konstitution 1992 

och en rad nya partier bildas då det rådande partiförbudet upphävdes (NE, 

Holmberg-Holmertz). 
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 Ghana är idag en republik och en flerpartistat. Den lagstiftande makten är ett 

enkammarparlament med 200 mandat. Både president och parlamentsval sker vart 

fjärde år genom allmänna val. Ghanas nuvarande president sedan 2009 är John 

Atta Mills som representerar det socialistiska partiet National Democratic 

Congress (NDC) (Regeringen, 2008). Han avlöste John Kaufor från partiet New 

Patriotic Party (NPP). NPP:s politik hade dominerats av kampen mot korruption 

och främjandet av privatiserade företag (NE, Korkfors-Holmertz). 

Under 2000-talet har Ghanas ekonomi kommit att utvecklas men fortfarande 

lever hälften av befolkningen under två USD per dag.  

I början av Ghanas självständighet 1957 var landet en av Afrikas starkaste 

ekonomier men som nämnts tidigare så ledde politisk instabilitet och korruption 

samt ett sjunkande marknadspris på kakao, till en stagnerad ekonomi. Under 

1980- och 90-talet görs återhämtningsprogram och satsningar på en mer liberal 

ekonomi som lett till att landets ekonomi till viss del har återhämtat sig. Idag är 

jordbruket den viktigaste sektorn inom Ghanas ekonomi men kakao, guld, olja 

och timmer är de viktigaste exportprodukterna. Ghana är ledande inom 

kakaoproduktion på världsmarknaden (NE, Rundquist 2).  

År 2011 uppskattades Ghanas BNP per capita ligga på 1 588 USD (NE, 

Rundquist 1).  

4.2 Fattigdom 

Det finns olika definitioner av begreppet fattigdom. Här går det både att referera 

till ekonomiska och sociala aspekter. Enligt det sociala och ekonomiska rådet i 

FN, ECOSOC, definieras fattigdom enligt följande:  

[...] fundamentally, poverty is a denial of choices and opportunities, it is a violation of 

human dignity. It means lack of basic capacity to participate effectively in society. It 

means not having enough to feed and clothe a family, not having a school or a clinic to 

go to, not having the land on which to grow one's food or a job to earn one's living, nor 

having access to credit. It means insecurity, powerlessness and exclusion of individuals, 

households and communities. It means susceptibility to violence and it often implies 

living on marginal and fragile environments, not having access to clean water and 

sanitation (UNESCO, 1998).  

På en mer konkret nivå och i ekonomiska termer anses fattigdom vara när 

människor lever på mindre än två amerikanska dollar om dagen (Banerjee m.fl., 

2006, s. xvii).  

Begreppet fattigdom är omfattande i den bemärkelsen att det inkluderar många 

faktorer. I denna uppsats ligger vårt fokus på den ekonomiska aspekten med tanke 

på vår inriktning på handel och investering.  
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4.3 Det internationella systemet 

4.3.1 IMF 

International Monetary Fund (IMF) eller Internationella valutafonden bildades 

1946. Institutionen bildades efter krigsslutet i samband med förhandlingar i 

Bretton Woods i USA. IMF skapades i syfte att främja ett internationell monetärt 

samarbete och för att lösa de mellanstatliga krig som har ett samband till 

ekonomiska problem. Många av de ursprungliga funktionerna som IMF hade 

upphörde dock 1971 i samband med Bretton Woods nedläggning. IMF har dock 

sedan 1980-talet kommit att erbjuda ett finansiellt eller tekniskt stöd till 

utvecklings- eller övergångsekonomier. För att få stöd krävs att staterna genomgår 

en rad reformer eller uppfyller andra villkor som ställs av IMF (Woods, 2008, s. 

245).  

185 stater är anslutna till Internationella valutafonden (Woods, 2008, s. 245). 

Institutionen är en del av Förenta Nationerna som dock kontrolleras av 

västvärlden och i synnerhet USA. USA har ett påtagligt inflytande vilket framgår 

då staten står för så mycket som 18 procent av rösterna medan exempelvis 

Mocambique enbart har 0.07 procent (Hobden - Jones, 2008, s. 152). Att USA har 

mer inflytande än exempelvis ett afrikanskt land rättfärdigas då USA 

förhållandevis stödjer eller bidrar mer ekonomiskt vilket i sin tur beror på statens 

storlek på ekonomin (Woods, 2008, s. 245).  

 

4.3.2 Världsbanken 

The World Bank eller Världsbanken startade som International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD) som numera är ett av Världsbankens 

organ. Världsbanken likt IMF bildades med förhandlingar i Bretton Woods i 

Washington i USA 1946. Med sitt omfattande stöd har Världsbanken kommit att 

bli världens största institution som stödjer utveckling och har som mål att utrota 

fattigdom. Likt IMF har Världsbanken också kriterier – som reformer i ekonomin 

– vilka stater måste följa. Världsbanken får resurser genom obligationer på 

kapitalmarknaden (Woods, 2008, s. 245).   

 

4.4 Investering 

Investering syftar till en form av utgift som en firma eller privatperson gör för 

framtida intäkter. Ordet investering åsyftar till olika aspekter inom olika delar.  

Exempelvis är finansiell investering en firmas eller privatpersons köp av 
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värdepapper medan en privatekonomisk investering även kan vara köp av 

egendom (NE 2).  

Inom nationalekonomin avser investeringar den summan privata firmor, inom 

ett land, för bildande av ny produktion eller maskiner för framtida produktion 

Dessa investeringar i realkapital ger sig vidare uttryck i BNP (Krugman – Obsfelt, 

2009, s. 290). 

BNP är ett instrument för att mäta en nations totala ekonomiska aktivitet under 

en given tidsperiod. BNP mäter, närmare bestämt, det totala värdet av 

produktionen av varor och tjänster för slutlig användning. BNP mäts genom tre 

metoder vilka är: inkomst-, utgifts- och produktionsmetoden. (Fregert – Jonung, 

2010, s. 54-55).  

Ett kompletterande mått till BNP är Human Development Index (HDI) vilken 

mäter utbildning, hälsa och köpkraftsjusterad bruttonationalinkomst per capita 

(BNI per capita) (Fregert - Jonung, 2010, s. 71).  
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5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet som innefattar empirin och tillämpandet av 

teorierna. Vi granskar tre ekonomiska områden med fokus på direktinvesteringar, 

företagsamhet och byteshandel. Inledningsvis ges en närmare beskrivning på 

områdena som följs av ett empiriskt fall på Ghana. Utifrån fallen appliceras 

teorierna med avsikten att lyfta fram de aspekter som teorierna utgår från. Med 

dessa utgångspunkter i fråga hoppas vi kunna bedöma teoriernas aktualitet.  

5.1 Foreign Direct Investment (FDI) 

Forerign Direct Invertment (FDI) eller direktinvesteringar innebär att företag 

investerar i ett annat företag som är etablerat utomlands. Investeringen kan ske i 

form av ett inköp av rättighet till att kontrollera eller att äga en del av företagets 

verksamhet. Investeringen kan även innebära ett skapande av dotterbolag (Dicken, 

2011, s. 20).  

Ghana har en lång historia kopplad till FDI. År 2003 släppte United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD) en rapport om bland annat 

FDI:s roll i Ghanas ekonomi. Efter att ha haft ett relativt litet inflöde av FDI under 

slutet av 1970- och början av 80-talet, men efter att Ghana övergick till 

marknadsorienterad ekonomi 1983 ökade landets BNP vilket även FDI gjorde 

strax därefter. Under åren 1991-1995 var Ghana rankad bland de tio främsta 

länderna att investera i Afrika. Ghanas satsning på privatisering av statliga företag 

var också något som lockade utländska investerar till landet. Satsningar gjordes 

främst i naturresurser där framförallt guld fick stora investeringar där bland annat 

Afrikas största privatisering gjordes av det statliga företaget Ashanti Goldfields 

Corporation (AGC). Dock stagnerades flödet av FDI något mellan år 1996-2000. 

År 2003 var ca 70 % av FDI i naturresurser. Huvudaktörerna i FDI är Europa med 

Storbritannien i spetsen (UNCTAD, 2003 s.1-17).   

FDI har haft många positiva effekter på landet Ghana, bland annat kan man se 

att det genererat arbetsmöjligheter och transfereringar av teknik och kunskap. En 

del FDI projekt är också sammankopplade med olika utvecklingsprogram för att 

minska fattigdomen i landet.  

FDI har även en stark sammankoppling med Ghanas handelsmönster. De 

största exportvarorna och tjänsterna i landet har kopplingar till FDI. År 2000 

utgjorde FDI 30 % av Ghanas export.  
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Enligt den postkoloniala teorin uppmärksammas mönstret av att de stater som förr 

varit koloniserade fortfarandet är beroende av sina forna kolonialmakter. Detta 

skulle vi kunna se i det att Storbritannien är den största aktören inom FDI i Ghana. 

Då FDI utgör så stor del av landet export (30 %) är det möjligt att argumentera för 

en beroendeställning från Ghanas sida till dess investerare. FDI behöver inte anses 

vara något negativ, men då det internationella systemet är kapitalistisk och har 

spår från den koloniala tiden finns risken att Ghana dras in det kapitalistiska 

systemet för att utveckla metropolen.  

Postkolonial teori som diskurs skulle även poängtera att transferering av 

västerländsk kunskap till landet inte enbart är positivt. Kunskapsinlärning som 

nämnts sedan tidigare, kan skifta från kulturer och en påtvingad västerländsk 

kunskap behöver inte vara fördelaktig för ghananen.  

Beroendeteorin som betonar kärnans och periferins roll i världssystemet, kan 

som i fallet med FDI och Ghana se tendenser som stärker teorin. Likt den 

postkoloniala skolan betonar även beroendeteorin västvärldens utveckling på 

bekostnad av tredje världen. Utvecklingen möjliggörs då bland annat värdlandets 

naturresurser utnyttjas. I Ghana satsar FDI den största delen av projekten på 

naturresurser och utvinningen av guld har ökat. Som också nämndes sker 

investeringarna under ett europeiskt styre, i synnerhet brittiskt. Med 

beroendeteoretiska tankar kan man således här argumentera för att 

resursexploateringen i Ghana är ett bidrag till Storbritanniens ekonomi. 

Såväl beroendeteori som postkolonial skola, betonar att det sker en övergång 

till kapitalistiskt system i tredje världen under påtryckningar från de rika länderna. 

Att det är faktumet kan belysas genom att hänvisa till de biståndsorganisationer 

som under 1980-talet drev eller uppmuntrade Ghana till en mer 

marknadsorienterad ekonomi. Teorierna tyder också på att initiativtagandet till 

kapitalism i grunden bygger på egna intressen i de rika länderna. Sammantaget 

finner man fortfarande strukturer som tillåter en västerländsk dominans över 

tredje världen.  

5.2 Företagsamhet 

5.2.1 Transnationella- och multinationella företag 

Transnational corporations (TNC) eller transnationella företag är företag vilka 

har makt att koordinera och kontrollera verksamheter i flera länder (minst två), 

även om de inte äger företagen. En majoritet av TNC är kapitalistiska. Då TNC 

drivs efter kapitalistiska regler är de vinstsökande (Dicken, 2011, s. 110). En 

form av TNC är multinationella företag (MNC) som är en internationell koncern 

med en verksamhet via dotterbolag i flera olika länder. Oftast handlar denna typ 

av företag med produktionsverksamhet (NE 3). Multinationella företag hade sin 

stora framväxt under 1900-talet och spelar idag en viktig roll i världshandeln 

och internationella kapitalflöden. Detta ter sig främst genom att säljare och 

köpare ägs och kontrolleras av samma företag (Krugman-Obstfeld, 2009 s. 163, 
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166-167). 

Ghana kom under den senare delen av 1900-talet att kännetecknas av påtaglig 

instabilitet i dess ekonomi. Förutom faktorer som exportpriser i förhållande till 

internationella priser, har man kommit att klandra de multinationella företagen i 

Ghana som en orsak till landets stagnationer och nedgångar. Eftersom MNC i 

allmänhet har betydande roller i värdländer, anses de vara en bidragande faktor 

till fluktuationerna i en stats ekonomi. Ghana har allmänt en tillit till de 

utländska företagen som har stora verksamheter i tillverkningsbranschen och 

gruvorna. Tillika med dess omfattning är det värt att nämna att de 

multinationella företagens agerande återspeglar dess vinstmaximerande intresse. 

MNC:s verksamheter må vara till en avsevärd fördel för många länder eftersom 

konsumtionen sker där men för Ghanan anses verksamheterna mest hämma dess 

utveckling i den bemärkelsen att företagens teknologi och produktionsprocesser 

har ett begränsat förädlingsvärde i den ghananska ekonomin (M. Price, 1984, s. 

174).  

Sammantaget, medan de multinationella företagen vinstmaximerar drabbas 

Ghana av utarmning och nedgång i ekonomin. Under 1960-talet när president 

Kwame Nkrumah regerade användes en politik med ett främjade av ekonomisk 

nationalism i landet. En av åtgärderna som vidtogs var minskandet av den 

utländska sektorn i landet till 40 procent av tillverkningen. Fortsatta åtgärder 

som vidtogs resulterade i att ekonomin fördjupades i sin nedgång (M. Price, 

1984, s. 177).  

 

I beroendeteorin framgår kritiken mot multinationella företagen och dess 

lokalisering i tredje världen. Som i texten ovan belyses har MNC en påtaglig roll i 

värdlandet vilket också beroendeteoretiker menar på att de har. I fallet med Ghana 

ses MNC:s roll som en viktig anledning till ekonomins instabilitet. Utifrån 

beroendeteorin kan man konstatera att resursexploateringen och den fysiska 

verksamheten som sker i Ghana är till en nackdel för landet eftersom det hämmar 

dess utveckling genom att en påtaglig vinst erhålls av de multinationella 

företagen.  

När president Kwame Nkrumah vidtog olika åtgärder för att minska på de 

utländska företagens sektor i landet fortsatte den ekonomiska nedgången. Med en 

omtolkning blir det möjligt att utläsa att MNC verkar resultera i ökad BNP i 

värdlandet, eftersom följden av minskandet av utländska företagssektorns 

tillverkning resulterade i djupare ekonomisk nedgång. Det må vara så att MNC 

ökar värdlandets ekonomiska tillväxt men parallellt med detta kan man se en trend 

på ökade sociala klyftor i landet som benämns som GINI- koefficienten. Inom 

beroendeteorin och postkolonialismen diskuteras det som ökade inkomstskillnader 

som en följd av multinationella företags lokalisering (se diagram 1). Postkoloniala 

skolan menar på att det kapitalistiska systemets behov att dela in samhället i 

klasser. Att Ghana fått större inkomstklyftor i och med utökad position i den 

internationella marknaden visar på att landet dragits in i kapitalismen.  
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Diagram 1: GINI-Index över Ghana år 1986-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Bank (http://databank.worldbank.org/) 

5.2.2 Privatiseringar 

Under den koloniala tiden bildades statligt ägda företag i Ghana i syfte att 

utveckla och bedriva handel av landets naturresurser.  Dessa företag konstruerades 

främst för att gynna den koloniala makten, i detta fall Storbritannien.  Efter 

självständigheten 1957 fortskred dessa företag och utgjorde större delen av landets 

ekonomi. Företagen ansågs vara instrument för landets utveckling och en 

möjlighet för landet att göra vinst. Under 1980 började det vara tydligt att 

företagen hade andra effekter. Företagen som drevs av regeringens finansiella 

medel blev utsuget av den nationella budgeten. 1982 stod dessa företag för 3 % av 

det totala underskottet i BNP.  1983 drevs många av de statliga företagen i 

konkurs. Allt detta medförde att Ghana blev tvunget att vända sig till 

Världsbanken och IMF för finansiell hjälp. Innan hade den ghananska regeringen 

varit emot att privatisera statligt ägda företag, främst på grund av sin socialistiska 

politik. Världsbankens och IMF:s nya roll i landet gjorde att regeringen tvingades 

in i institutionernas program, Structural Adjustment Porgramme (SAP), där 

privatisering av företag var en policy. Detta har resulterat till att många av Ghanas 

företag idag är privatiserade. (Conteh-Ohemeng, 2009 s.67-69). 

Ett av de största företagen i Ghana är Ashanti Goldfields Company (AGC). En 

gång statligt ägt men privatiserades under 1980-talet. Enlig UNCAD beskrivs 

AGC i Ghana som: 

 

Ashanti Goldfield Company (ACG) is Ghana´s single most prominent company, 

operating since 1897, it holds an important position not only in the economy, where it 

produce more than half the national gold output, but also the national psyche. …. 

For many investors AGC is Ghana (UNCAD, 2003, s. 8). 
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Organisationer som IMF, Världsbanken och andra multinationella organisationer 

är i grunden, menar postkolonialister, till ett internationellt kapitalistiskt system 

som afrikanska länder ofrivilligt dras in i. Ghana som antog mer av västerländsk 

kapital och teknologi ansågs vara grunden till den ekonomiska kris landet hade 

under 70-talet (M. Price, 1984, s. 165). Detta skulle kunna stämma in i 

postkolinismens tro på global hierarki och underordnad. Uppmärksammandet av 

postkoloniala strukturer i företag skulle kunna argumenteras som orsak till de 

statliga företagens kollaps på 80-talet. Då den territoriella kolonialiseringen var 

över i Ghana kvarlevde företagen. Företag som hade varit konstituerade att gynna 

metropolen hämmade Ghanas utveckling. Frågan blir således om det inte var 

dessa strukturer som ledde till en urholkning av Ghanas ekonomi och på så sätt 

tvingat in dem till en ny underordning?  

Beroendeteoretiker lyfter fram tanken på att företagen som grundades under 

kolonialtiden, konstruerades enligt idéer som skulle gynna kolonialmakterna. Som 

nämnts ovan, klarlades strukturerna under den givna perioden som blev orsaken 

till företagens konkurs. Företagens konstruktion var lämpade efter ett 

västerländskt system och inte afrikanskt, därför anses inte socialismen vara 

orsaken utan snarare konstruktionen enligt västerländska principer. Efter 

avkolonialiseringen blev det därför problematiskt för företagen att driva 

verksamheterna som hade byggts upp efter koloniala strukturer. Inom 

beroendeteorin hänvisar man, som tidigare nämnts, till kolonialtidens kvarlevor 

som en huvudsaklig anledning till korruption och ekonomiska nedgångar för 

afrikanska ekonomier.  

Beroendeteorin menar också på att institutioner som IMF och Världsbanken är 

bevis som tyder på ett kvarvarande mönster som går att finna i fallet med Ghana. 

För att Ghana ska berättiga sig till ett finansiellt stöd krävs ett genomförande av 

reformer för landet. IMF och Världsbanken stödjer enbart stater om de accepterar 

deras policy, vilket enligt beroendeteoretiker skulle tyda på ett västerländskt 

intresse som är att införa och sprida kapitalism. För Ghana innebar policyn att 

privatisera företagen.  

AGC, som är ett av de största företagen etablerade i Ghana, ägs idag till större 

delen av utländska företag, främst av LONRHO som är ett engelskt investment 

företag (Lonrho). Grenar inom postkolonialism studera det som kallas för det 

postkoloniala psyket som syftar till västvärldens tro om en universell ideologi och 

psykologi. Denna universella tankegång skulle den västerländska människan syfta 

var den psykologi och ideologi som kom från väst. Att FN påstår att de utländskt 

styrda AGC, står får Ghanas nationella psyke kan stärka teorin att väst tror på sin 

ideologi som universell. Det ger också en snedvriden syn på landet Ghana, ett 

land som identifieras med ett utländskt företag.  
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5.3 Byteskvot 

Terms of Trade med svensk benämning som byteskvot, är priset på ett lands 

export dividerat med priset på import. Det handlar således om förhållandet mellan 

ett lands exportpris och priset på import (Krugman – Obstfeld, 2009, s. 89).  

Ghana är beroende av sin export och import för överlevnad. Landets starka 

sammankoppling till den internationella marknaden skapar ett beroendetillstånd 

för Ghana till det internationella priset på varor. Det internationella priset på varor 

som exempelvis kakao, vilken är en av Ghanas största exportvaror, påverkar inte 

enbart landets produktion, utan även landets import. Då Ghana endast har ett fåtal 

varor som ger exportfördelar påverkas landet starkt vid prisfluktuationer av dessa 

varor. Brist av utländska byten leder till minskning av import på maskiner, teknik 

och annat råmaterial som är viktigt för Ghanas produktion. Tidsperioder då stora 

prisfluktuationer inträffat på främst kakao, har resulterat i ekonomisk och politisk 

instabilitet i landet (M. Price, 1984, s. 171-174). 

Det finns dock kritiker som menar att i det långa loppet har inte de fluktuerade 

priserna på internationella marknaden någon inverkan på Ghanas byteshandel. Det 

finns mer faktorer som måste tas in i beräkningar som kan påverka Ghanas 

ekonomi och att den internationella marknaden som faktor inte enbart kan hållas 

skyldig (M. Price, 1984, s. 171-174). 

 

Ghanas anslutning till bland annat IMF innebär att landet är skyldigt till att följa 

de kriterier som institutionen i fråga ställer. Reformer som måste genomföras är i 

grunden skapade enligt de rika ländernas intressen, menar en beroendeteoretiker. 

Att söka stöd till en institution likt denna, innebär att valutasystemet i Ghana 

utsätts för instabilitet och att resurserna i landet exploateras. Ghana har ett antal 

resurser att tillgå men handel med dessa varor är begränsad på grund av faktorer 

som kurrens och produktionskostnader. Ett mindre utbud av handelsvaror 

resulterar i ett beroendetillstånd för landet till den internationella marknaden. Det 

är alltså viktigt att man inbringar vinster när man väl exporterar de varor man har 

att tillgå.  

Postkolonialism uppmärksammar den kapitalistiska internationella marknaden 

och skulle svara att de fluktuerade priserna är en respons till bränsle för den 

västerländska välfärden. Med sjunkande priser kan västvärlden dra nytta av låga 

priser och länder som Ghana tvingas vända sig till de västerländska institutionerna 

för hjälp. Företagen privatiseras i förmån för utländska investerare. På detta sätt 

utarmas Ghana på naturresurser, lågavlönade arbetskraft och får en underordnad 

position till väst.  

Eftersom att ghananerna inte själva utnyttjar resurserna optimalt (med tanke på 

att det sker av de utländska företagen) har det medfört att landet är beroende av 

marknaden utanför de nationella gränserna. Instabila prisnivåer påverkar landets 

ekonomi starkt och byteshandel minskar när de inte kan gynnas av sin handel då 

exportpriserna är lägre än importpriserna. Detta i sin tur leder till minskad import 

av varor som behövs i produktion och vilka i sin tur har betydelse för landets 
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utveckling. Ghanas byteskvot är alltså betydande i den mån då en positiv sådan 

driver utvecklingen.  

5.4 Reflektion 

I resultatet har Ghanas ekonomiska situation presenterats ur olika aspekter där vi 

sedan letat efter stöd för de båda teorierna ur dessa aspekter. Vi finner det av vikt 

att även ta upp andra synvinklar för att få en mångsidig bild av situationen.  

 

År 1983 fick Ghana en marknadsorienterad ekonomi. Detta skedde då landet 

tvingats söka hjälp av IMF och Världsbanken. Efter reformens genomförande har 

en avsevärd del av landets statliga företag privatiserats. Vidare har både FDI och 

antalet MNC ökat i landet efter 80-talet. Teorierna som ställer sig skeptiska till en 

ökad integration med den internationella marknaden menar på att detta hämmar 

landets utveckling. Ser men dock på landets BNP tillväxt kan man utläsa att 

Ghana inte bara fått en positivare trend utan även en stabilare sådan (se diagram 

2).   

Diagram 2: BNP-tillväxt i Ghana år 1984-2011 

Källa: Wold Bank (http://databank.worldbank.org/) 

 

HDI är ytterligera mått att studera via ett lands utveckling. Här går det även att se 

att landet har en fortsatt ökad HDI trots sin allt större deltagande på den 

internationella marknaden (se diagram 3). 
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Diagram 3: HDI i Ghana år 1980-2011 

UNDP (201klUnited Nations Developement Programme (http://hdrstats.undp.org/)  

 

Det går således att se att Ghana har en ökad BNP i landet. Om detta beror på de 

givna reformerna är dock något vi inte kan ta ställning till här. Vi vill enbart 

belysa att reformerna kan ses utifrån fler synvinklar. 
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6 Slutsats 

I studien om postkoloniala strukturer har vi utifrån beroendeteori och postkolonial 

skola kartlagt om det eventuellt står att återfinna mönster av koloniala arv i 

Ghana.  

Med teorierna till hjälpmedel har det varit möjligt att granska de olika 

ekonomiska aspekterna som berör Ghana. Utifrån resultatet är det möjligt att finna 

stöd för teorierna utifrån olika aspekter.  

Teorierna utgår från att periferin har en beroendeställning till kärnan och 

metropolen. Vi har kunnat tyda ett mönster att Ghana är beroende av sina 

investerare vilka är utländska och främst från väst. Mönstret återfinns främst i 

studiet av direktinvesteringar (FDI) som står för hela 8 % av landets BNP (2010).  

Det stärker tron på att koloniala strukturerna återfinns i annan form. 

Vidare utgår beroendeteorin från att kärnstaterna uträttar exploatering av 

resurserna i periferin. Ett empiriskt exempel på resursutnyttjandet av de rika 

länderna är det brittiska guldföretaget Ashanti Goldfields Companys verksamheter 

i Ghana. Kapitalägarna tar del av vinsten på bekostnad av den ghananska 

befolkningen.  

Internationella valutafonden och Världsbankens roll i landet är ett ytterligare 

stöd för teorierna. Institutionerna som grundats i väst och styrs efter västerländsk 

ideologi har påtaglig inverkan på landet. Institutionernas betydande positioner tar 

sig i uttryck när det gäller att bedriva olika ekonomiska reformer bland annat 

övergången till en marknadsorienterad ekonomi. Med stöd från postkolonial skola 

uppmärksammas väst vilja att sprida sina tankegångar och system till resten av 

världen. Skolan menar att västvärlden utgår från sin ideologi, som universell och 

kommer genom institutioner sprida detta vidare. Ghanas beroende, i from av lån, 

har tvingat landet in i reformer skapade av väst och har således blivit påtvingad en 

annans ideologi. Med ett beroendeteoretiskt argument går det att tyda på att IMF 

och Världsbanken, har förutom syftet att stödja länder ekonomiskt, också ett 

huvudsyfte som i grunden utgår från dess intressen.  

Slutligen är teorierna eniga om att det internationella systemet blir allt mer 

kapitalistiskt. Som tidigare nämnts, agerar de kapitalistiska företagen enligt ett 

vinstmaximerande intresse och undgår ansvar för värdlandets välfärdsförluster. 

Privatiseringen av Ghanas företagsamhet blivit mer kapitalistisk och mer öppen 

för den internationella marknaden. Att så är fallet framgår i de ökade 

inkomstklyftorna, det vill säga GINI.  

Trots att vi finner stöd i teorierna är det inte möjligt att bortse från de positiva 

effekterna som skapats efter Ghanas förändrade attityd till internationell marknad. 

Reformerna och främjandet av utländsk etablering har bland annat medfört 

stabilare BNP för landet. Förändringarna har också bidragit med en positivare 

trend av HDI.  
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Utifrån det som nämnts ovan kan vi konstatera att med stöd från teorierna går 

det att finna postkoloniala strukturer i dagens Ghana. Vi framförhåller dock att 

denna studie enbart går på ytan i Ghanas situation och vi endast kan studera ett 

ramverk av teorierna. Således är vi öppna för vidare studier.  
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