
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Millenniemålens inverkan på svensk 

biståndsallokering  

En empirisk undersökning  
 

 
 
 

Författare: Julia Ekberg 

Handledare: Therese Nilsson  

 

 

 

 
 

 

 

Kandidatuppsats, NEKH01 

Nationalekonomiska institutionen 

Höstterminen 2012 

 



 

 

Sammanfattning 

Bistånd och dess effekter är ett mycket omdebatterat ämne. De senaste åren har 

debatten utvecklats till att innefatta biståndets effektivitet och vilka krav som kan 

ställas på biståndsarbete. År 2005 resulterade debatten i Parisdeklarationen. En 

deklaration som framhöll att relationerna mellan givare och mottagare måste bli 

djupare för att biståndets effektivitet ska öka. Detta skulle ske genom färre 

biståndsmottagare per givarland. I Parisdeklarationens spår omallokerades det 

svenska biståndet och år 2007 halverades antalet svenska biståndsmottagare. Idag 

hävdas det svenska biståndet präglas av kvalitet och effektivitet. Resultatet ämnar 

vara minskad fattigdom genom arbete för att uppnå FNs åtta millenniemål.  

I denna kvantitativa empiriska uppsats undersöks relationen mellan 

svenskt bistånd och FNs millenniemål för att se vilka faktorer som legat till grund 

för valet av de idag 33 svenska biståndsmottagarna. Resultatet är förvånande nog 

att inget samband går att styrka mellan millenniemålen och biståndsmottagarna. 

Istället tycks biståndet fortfarande följa och påverkas av hur andra givare väljer att 

allokera sitt bistånd.   

 

Nyckelord: Svenskt bistånd, Millenniemål, Biståndsallokering, 

Landfokuseringsprocessen.  
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1 Inledning 

Under de senaste årtiondena har världen rört sig i en positiv riktning. Medellivslängden 

ökar, kunskapen kring hälsa och välmående blir mer utbredd, andelen människor som är 

undernärda minskar och fler människor har tillgång till rent vatten. Fler länder rör sig 

mot fred och demokratisk utveckling (Tengstam, 2012:3-5). Trots denna positiva 

utveckling lever tusentals människor fortfarande i extrem fattigdom. Utsläppsnivåer och 

miljöpåverkan ökar, hungern ökar istället för att minska och FN menar att 20 miljoner 

människor befinner sig på flykt inom sina egna länder (Millenniemålen, 2011b). För att 

komma till bukt med problemen och för att världen ska bli en mer rättvis plats har en 

rad åtgärder tagits i bruk. En av dessa är instiftandet av de så kallade Millenniemålen. 

Millenniemålen är åtta mätbara mål framtagna av FNs medlemsnationer som ett löfte till 

världens fattiga att deras situation ska komma att förbättras. Målen innefattar att den 

extrema fattigdomen ska utrotas, barnadödligheten ska minska och 

sjukdomsspridningen på sikt ska stoppas. Önskan är att målen ska vara uppnådda till år 

2015 (Millenniemålen, 2012a). 

 

De sju första av de åtta millenniemålen går till stor del hand i hand och är beroende av 

varandra, och kan samlas under det ekonomiska begreppet humankapital. Begreppet 

humankapital innefattar begrepp som hälsa, utbildning i olika former, samt kunskap och 

färdigheter hos befolkningen. Ett gott humankapital är vitalt för att uppnå och behålla en 

ekonomisk- och human utveckling. Om befolkningen har en bättre hälsa och större 

kunskap, ofta som resultat av (högre) utbildning, kan en högre nivå hållas i landet 

gällande såväl produktion, konsumtion samt inom samhällets alla samlade resurser. 

Detta kan bidra till en ökad tillväxt för landet och en väg till en högre samhällsnivå med 

en mer välmående ekonomi och befolkning (Todaro - Smith, 2011: 59ff.).  

 

En del i arbetet med att göra världen till en bättre plats samt uppnå millenniemålen är 

effektivt biståndsarbete. Få ämnen är så omdiskuterade och debatterade som frågor 

rörande bistånd. Det är ett ämne som berör många aktörer, såväl givare som mottagare. 
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Mest omdebatterat är frågan rörande om bistånd verkligen kan bidra till minskad 

fattigdom och vilka effekter som kan relateras till biståndsgivande (Odén, 2006:143ff.). 

Till viss del råder det delade meningar om tillvägagångssätten för att nå slutresultatet att 

skapa bättre förutsättningar för fattiga.  

 

Sverige började ge bilateralt bistånd (mellanstatligt bistånd) år 1962. Sedan dess har 

svenskt bistånd syftat till att bidra till ökad inhemsk produktion samt demokratisk, 

social och ekonomisk utveckling för mottagarlandet. År 2007 omallokerades det 

svenska biståndet med syftet att bidra till minskad fattigdom och uppnådda 

millenniemål (Regeringskansliet, 2007a). 

1.1 Syfte och frågeställning  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur stor förklaringsgrad FNs millenniemål har för 

allokeringen av svenskt bistånd efter år 2007. Detta kan tolkas som ett sätt att se hur 

effektivt det svenska biståndet är i det uttryckta målet att bidra till en förbättrad situation 

för världens fattiga och utsatta samt att bidra till uppnådda millenniemål. Delmål på 

vägen är att se till vilka andra faktorer som kan haft en avgörande del i valet av de 33 

biståndsländer som idag får del i svenskt bistånd. Processen kommer ske utifrån utvalda 

faktorer presenterade inom landfokuseringsprocessen.    

Detta gör att uppsatsen ämnar besvara frågan: 

Förklarar millenniemålen hur Sverige efter år 2007 allokerar sitt bistånd? 

 

Då millenniemålen och dess faktorer omnämns ligga till grund för svensk 

biståndsallokering är det en rimlig hypotes att ett starkt samband ska finnas mellan 

svenskt bilateralt bistånd idag och millenniemålens mätvariabler.   
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1.2 Avgränsning och disposition  

För att en tydlig och välutförd analys inom området ska kunna utföras har en del 

avgränsningar varit nödvändiga för genomförandet. Till en början utförs analysen 

endast inom området för bilateraltbistånd, multilateralt biståndsarbete utelämnas helt. 

Genomgående har avstamp tagits år 2006, alternativt ett så närliggande år som möjligt, 

med anledning att Landfokuseringsprocessen beslutades år 2007 och senare information 

därför inte är av intresse. I uppsatsen kommer, med hjälp av tvärsnittsdata, 

förklaringsgraden för millenniemålen till svenska biståndsmottagare efter år 2007 

undersökas.  

 

Fokus ligger kring de sju första millenniemålen som inriktar sig till 

fattigdomsbekämpning och till förbättrad situation för världens fattiga, då dessa faktorer 

tydligt uttrycks ligga till grund för regeringens val av biståndsmottagare 

(Regeringskansliet, 2007b).  Det åttonde målet, utveckla ett globalt partnerskap för 

utveckling, utesluts genomgående under arbetets gång (Millenniemålen, 2011a). Detta 

sker på grund av att analysen berör hur svenskt bistånd allokeras. Frågan rörande hur 

andra allokerar sitt bistånd samt vilka samarbeten som i övrigt finns utöver svenskt 

bilateralt bistånd är således inte av intresse. Data rörande det åttonde målet är dessutom 

mycket bristfällig och med låg tillförlitlighet och har därför inte kunnat analyseras på ett 

tillfredställande sätt.  

 

 Efter det inledande avsnittet följer kortare presentation av svensk biståndshistoria och 

omallokeringsprocessen år 2007 samt uppkomsten av och vad de olika millenniemålen 

innefattar. I det tredje avsittet behandlas teorier relaterade till bistånd samt utdrag ur 

dagens diskussioner kring biståndsteorier och tidigare forskning. Den fjärde delen 

presenterar data som används genomgående samt möjliga ekonometriska problem som 

kan förväntas förekomma vid genomförande av uppsatsens analys. Den femte delen 

beskriver arbetets tillvägagångssätt samt de empiriska resultaten. I den avslutande delen 

analyseras och diskuteras uppsatsens resultat.   
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2 Bakgrund 

2.1 Svensk biståndshistoria 

”Med bistånd ska fattigdomen i världen minska. Det är det ursprungliga och alltjämt 

viktigaste skälet till att världens rika länder ger ekonomiskt stöd till fattiga länder.”  

(Sida, Detta är svenskt bistånd, 2009) 

 

Efter andra världskrigets slut och fram till 1960-talet var ekonomisk tillväxt det 

övergripande utvecklingsmålet. Tillväxt ansågs ske genom industrialisering och 

modernisering. Utveckling och ekonomisk tillväxt sågs på så vis gå hand i hand (Odén, 

2006:49). År 1962 lades den första svenska regeringspropositionen fram för statligt 

utvecklingsbistånd. Propositionen gick under namnet ”Biståndsbibeln” och betonade 

fyra mål för svenskt biståndsarbete: ekonomisk tillväxt, ekonomisk och social 

utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt demokratisering (Sida, Detta är 

svenskt bistånd, 2009). Till en början hölls biståndsarbete med sju länder. Då Sverige 

saknar koloniala relationer blev biståndsgivandet redan från början mer abstrakt än 

många andra länders bistånd. Biståndsmodellen kom att bygga på solidaritet för att 

bidra till uppbyggande av en fungerande utveckling. Trycket kring begreppet solidaritet 

stod sig med samma kraft fram till 1990-talet, då debatten tog en ny vändning. 

Betoningen kom då istället att ligga på alternativa metoder för bistånd, samt 

givarlandets egennytta i biståndsgivandet. På så vis kom frågor som rörde politik, 

ekonomi och det egna intresset att stå bredvid frågor rörande humanitära skäl och 

solidaritet. År 2002 slog regeringen dock åter fast i sin regeringsproportion 2002/3:122 

att solidaritet skulle väga tyngst i valet av framtida biståndsmottagare (Odén - 

Wohlgemuth, 2010: 6f.). 
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Alltsedan regeringspropositionen 1962 har det övergripande målet för svenskt 

biståndsgivande varit att bekämpa fattigdom. Detta redovisades genom tre delmål: bidra 

till produktionsökning, medverka i arbetet för en samhällsutveckling i politisk 

demokratisk riktning samt bidra till socialt utjämnande. År 1968 tillkom ett fjärde 

delmål – bidra till politiskt och ekonomiskt oberoende för mottagarlandet (Odén - 

Wohlgemuth, 2010: 8f.). Prioriteringen mellan målen har förändrats över åren. På 1960-

talet stod tillväxt i centrum, under 1970-talet låg fokus kring oberoende och fördelning, 

för att sedan minska under 1980-talet. Istället handlade det mycket om den 

makroekonomiska balansen. Miljöfrågan kom under slutet att 80-talet att bli viktig, 

samtidigt som jämställdhetsfrågor kom att hamna på tapeten. 1995 kom jämställdhet 

mellan kvinnor och män att bli ett femte delmål (Odén, 2006: 171ff.). Ämnen som 

mänskliga rättigheter och demokrati kom att få en betydligt större roll efter Kalla 

Krigets slut. Delmålen blev allt fler och det blev svårt att veta vilket som skulle komma 

att prioriteras högst i valet av biståndsländer. Utvecklingen ledde fram till regeringens 

proposition 2002/3:122. Här angavs endast ett huvudmål för utvecklingsarbetet - att 

minska fattigdomen. Målet var att bistånd skulle skapa förutsättningar för fattiga och 

utsatta människor att förbättra sina levnadsvillkor. De tidigare delmålen avskrevs inte 

helt utan finns fortfarande kvar i vad som nu kallas faktorer för biståndsarbete och ska 

ligga till grund för arbetet. Ytterliggare en dimension har lagts till. Det svenska 

biståndet ska lägga vikt till de fattigas perspektiv och ett rättsäkerhetsperspektiv (Odén - 

Wohlgemuth, 2010: 8f.). 

 

Sverige har sedan 1970-talet tillsammans med Norge, Danmark och Nederländerna 

utgjort de länder som gett mest bistånd av OECD-länderna sett till sitt lands BNP. Det 

svenska biståndet har två mål för hur stor summan för bistånd är. Det nationella en 

procent målet innebär att minst en procent av nästa års beräknade BNI ska avsättas för 

biståndendamål i kommande års budget, samt det av FN satta 0,7 % målet. FNs mål 

innebär att landets faktiska bistånd ska utgöra 0,7 % av landets faktiska BNI för samma 

år. Ovan nämnda länder är ett fåtal av de länder som faktiskt lever upp till FNs mål 

(OECD, 2009). Med grund i att förbättra situationen för fattiga kom biståndsanslagen 

med tiden att bli allt större, så även antalet biståndsmottagare av svenskt bistånd. Under 

1990-talet hade Sverige biståndsarbete med mellan 100-125 länder (Sida, Detta är 

svenskt bistånd, 2009). 
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2.2 Parisdeklarationen 

 

Under början av 2000-talet kom Sverige tillsammans med många andra länder att 

anklagas för spretigt biståndsgivande av OECDs bistånds kommitté DAC, det vill säga 

Sverige bedrev biståndsarbete med för många länder. Den uttryckta kritiken menade 

vidare att biståndet inte blev så riktat och effektivt som var önskvärt. Kritiken 

resulterade i att 120 biståndsgivare och mottagare samlades i Paris år 2005 för att 

besluta om utförande av ett effektivare och mer riktat biståndsarbete. För att uppnå en 

högre effektivitet beslöts att processerna mellan givare och mottagare skulle förenklas 

och bli mer lättöverskådliga. Färre givare till varje mottagarland och ett mer 

koncentrerat bistånd skulle skapa närmre och djupare relationer mellan givare och 

mottagare (Kron, 2012: 5f.). Parisdeklarationen betonar fortsatt ansvar för 

biståndsmottagarna att bidra till det egna landets utveckling. Deklarationen fastslår att 

detta ska ske genom att förbättra sina politiska och ekonomiska förutsättningar för att 

därigenom stärka sina egna system och då bidra till större fattigdomsbekämpning och 

ökad demokrati. Biståndsgivare ska genom deklarationen förbättra sina attityder och 

metoder för att anpassa biståndsgivandet till varje enskilt mottagarland 

(Regeringskansliet, 2006).   

2.3 Landfokuseringsprocessen 

År 2007 beslöt den svenska regeringen att omfördela det svenska biståndet utifrån 

Parisdeklarationens krav för att uppnå en högre effektivitet och bidra till uppnådda 

millenniemål. Omallokeringsförloppet kom att gå under namnet 

Landfokuseringsprocessen. Enligt motivering skulle landfokuseringsprocessen leda till 

djupare relationer mellan givare och mottagare och svenskt bistånd skulle därför bli mer 

riktat till specifika sektorer. Det svenska biståndet skulle då bli mer effektivt. Ett steg 

var att färre antal länder än tidigare valdes ut för fortsatt biståndssamarbete, där alla ska 

beviljas bistånd utifrån landets specifika behov. Svenskt bistånd gick från att fördelas 

över 63 mottagarländer till att nu innefatta 33 länder. På så vis ska svenskt bistånd 

effektivast bidra till fattigdomsbekämpning (Regeringskansliet, 2007a).  
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I regeringsutdraget uppges ett tjugotal faktorer observerats och vägts in i beslutet. 

Beslutet har baserats utifrån fyra frågor. Hur omfattande är fattigdomen och var är 

behoven som störst? Här spelar medelinkomst, inkomstfördelning, barnadödlighet och 

skolgång med fokus kring flickors rätt till skolgång in. Hur effektivt kan vårt bistånd 

väntas vara? Går den demokratiska utvecklingen i rätt riktning och har vi annars 

möjlighet att påverka den? (Regeringskansliet, 2007a). Här spelar faktorer som 

demokratisk nivå och korruption in tillsammans med vikten av institutionell kvalitet. I 

den fjärde frågan läggs vikt till det svenska enskilda arbetet, samt Sveriges komparativa 

fördelar genom frågan: Hur kan Sverige bidra? Utöver detta har faktorer som mänskliga 

rättigheter, fred och säkerhet, miljö och klimat samt jämställdhet tagits med i beaktande. 

I processen kom 33 länder att väljas ut för fortsatt biståndsarbete (Regeringskansliet, 

2007a).  

Dessa länder är i sin tur indelade i tre grupper: 

Länder med vilka Sverige ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete. Denna 

grupp inkluderar några av världens fattigaste länder som ligger långt ifrån 

uppnådda millenniemål. Arbetet avser stödja uppbyggandet av en fungerande 

statsapparat och demokratisk samhällsstyrning. Arbetet inkluderar 12 länder: 

Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Etiopien, Kambodja, Kenya, Mali, 

Moçambique, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia (Sida, Sveriges 

biståndsländer, 2009). 

Länder i konflikt- och/eller postkonfliktsituation med vilka Sverige ska bedriva 

utvecklingssamarbete. Arbetet inom gruppen ligger kring fred och säkerhet för 

länder i en konflikt eller postkonfliktsituation. Arbetet kräver flexibilitet och det 

finns en medvetenhet att motgångar kan påträffas. I gruppen inkluderas 12 

länder: Afghanistan, Burundi, Colombia, DR Kongo, Guatemala, Irak, Liberia, 

Sierra Leone, Somalia, Sudan, Västbanken-Gaza, Östtimor (ibid.). 

Länder i Östeuropa med vilka Sverige ska bedriva reformsamarbete. Bistånd för 

gruppen ämnar bidra till fattigdomsbekämpning och reformsamarbete i Europa. 

Detta ska ske genom att fördjupa samarbeten som syftar till att underlätta EU-

integrationen. Arbetet innefatta 9 länder: Albanien, Bosnien-Hercegovina, 

Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina (ibid.).  
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Genom landfokuseringsprocessen kom 30 länder att fasas ut från det svenska 

biståndsprogrammet. Dock kommer Sverige fortfarande bistå med visst samarbete. 

Termen visst samarbete är dock mycket vag och en större förklaring till vad detta 

innebär ges inte. Dessa 30 utfasade länder kan delas in i två grupper.   

 

Utfasningsländer där Sverige ska bedriva selektivt samarbete. Innefattar 7 

länder: Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika, Vietnam 

(Regeringskansliet, 2007a). 

 

Utfasningsländer där relationerna främjas på annat sätt än via det bilaterala 

utvecklingssamarbetet. Innefattar 23 länder: Angola, Armenien, Azerbajdzjan, 

Chile, Elfenbenskusten, El Salvador, Filippinerna, Haiti, Honduras, Kirgizistan, 

Laos Libanon, Malawi, Mongoliet, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, 

Peru, Ryssland, Sri Lanka, Tadjikistan, Thailand (ibid.). 

2.4 Millenniemålen 

Inför millennieskiftet fanns en önskan hos många av världens ledare och stater att 

förbättra situationen i världen, och då framförallt för de fattiga. Världen gick mot en ny 

tid och det fanns ett intresse att påverka och förändra. Inom FN anordnades ett flertal 

konferenser inom ämnen som fattigdomsbekämpning, hunger och miljöpåverkan (Odén, 

2006: 125ff.). År 2000 inleddes en omdiskuterad konferens, Millennietoppmötet, på 

inrådan av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. Vid mötet deltog 147 stats- 

och regeringschefer från samtliga av FNs medlemsstater. Syftet var att belysa utsatta 

människors behov runt om i världen samt betona att det finns ett kollektivt ansvar för att 

skapa en positiv utveckling. Åtta stycken mätbara mål kunde formuleras utifrån 

deklarationen. Till dessa mål finns delmål och indikatorer för att ge insikt om hur 

arbetet rör sig och om framsteg görs. Målen ska vara uppfyllda till år 2015 

(Millenniemålen, 2012a). Världens fattiga finns överrepresenterade i utvecklingsländer. 

Sju av de åtta målen riktar sig till att förbättra situationen för fattiga och utsatta.  
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De åtta millenniemålen och några av deras delmål är: 

1. Utrota extrem fattigdom och hunger 

- Halvera andelen människor som lever i extrem fattigdom, under en 

USD per dag. 

- Halvera andelen människor som lider av hunger.  

2. Garantera grundskoleutbildning för alla barn  

- Alla barn i hela världen, gäller såväl pojkar som flickor, ska ha 

möjlighet att kunna avsluta sin grundskoleutbildning.  

3. Främja jämställdhet mellan könen och öka kvinnors makt 

- Avskaffa könsdiskriminering i grundskola och gymnasier (helst vara 

uppfyllt till år 2005) och helt i alla utbildning till år 2015. 

4. Minska barnadödligheten 

- Minska dödligheten för barn under 5 år med två tredjedelar.  

5. Förbättra mödrahälsan  

- Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar. 

6. Bekämpa HIV/Aids, malaria och andra sjukdomar 

- Hejda och minska spridningen av HIV/Aids till år 2015, samt uppnå 

universell tillgång till behandling för HIV/Aids för de som är i behov 

till år 2010.  

- Hejda och minska förekomsten av malaria. 

7. Säkra en hållbar utveckling 

- Integrera principerna om hållbar utveckling i varje lands nationella 

politik samt i de nationella programen. Vända trenden att naturresurser 

går förlorade. 

- Halvera andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten 

och godtagbar sanitär situation. 

- Förbättra förhållandena för minst 100 miljoner människor som bor i 

slumområden till år 2020.  

8. Öka samarbetet kring bistånd och handel genom att utveckla ett globalt 

partnerskap för utveckling 

- Öka samarbetet mellan rika och fattiga länder genom ökat bistånd, 

rättvisare handel och lättade skuldbördor. Skapa en förståelse för de 

rika ländernas ansvar för millenniemålen och att de uppfylls. 

(McGillivray, 2008: 2ff.).  
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Målen är starkt relaterad till varandra och inget mål kan stå direkt för sig själv. Varje år 

utvärderar FN hur arbetet utvecklas och hur långt det är kvar till målen (McGillivray, 

2008: 2-10).  

 

Till viss del görs även visa mätningar med hjälp av måttet HDI, Human development 

index. Måttet inkluderar nationell inkomst, förväntad medellivslängd vid födseln, 

levnadsstandard (mätt till BNP/capita) och utbildning (skolgång för barn, samt 

läskunnighet) för världens länder. Utifrån detta räknas ett snitt fram som kan jämföras 

mot andra länder samt över tidsperioder. Måttet används för att ge en snabbare och 

enklare indikator på hur förändring sker (Millenniemålen, 2012b). 
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3 Teori och tidigare forskning  

”Sveriges utvecklingssamarbete ska präglas av kvalitet och effektivitet. […] Syftet med 

reformsamarbetet är ökad måluppfyllelse i form av minskad fattigdom och uppnådda 

millenniemål”, (Regeringskansliet, 2007a).  

 

Svensk biståndspolitik har under åren betonat att svenskt bistånd ska bidra till en 

bekämpning av extremfattigdom. Samtidigt har det inom bistånd talats om det ansvar 

som mottagarlandet själv har för att förbättra sin situation. Biståndet önskar bidra till en 

samhällsförbättring genom förbättrad jämlikhet och hälsa samt bidra till ökad 

produktion i mottagarlandet (Odén - Wohlgemuth, 2010: 6ff.). I Regeringskanslitests 

reform gällande Landfokuseringsprocessen uppges att svenskt biståndsarbete ska bli 

mer fokuserat och riktat till länder som har en hög andel fattiga. Fokus ligger även kring 

mänskliga rättigheter, demokrati och arbete för fred. I Afrika görs stora satsningar då 

det nämns som den region som ligger längst ifrån att uppnå millenniemålen 

(Regeringskansliet, 2007a).  

 

Ofta nämns goda institutioner inom en nation ligga till grund för att biståndsarbete ska 

bli så effektivt som möjligt. Inom Parisdeklarationen deklareras åtgärder för 

biståndsmottagare att själva bidra till förbättrade ekonomiska och politiska 

förutsättningar för att biståndet inom landet ska kunna göra så stor inverkan som 

möjligt. Detta kommer leda till förbättrad ekonomi samt förbättrade förhållanden för 

värdens fattiga (Regeringskansliet, 2006). Ett steg i rätt riktning är att biståndet kan 

bidra till starkare ekonomisk utveckling och tillväxt.  

 

För att bistånd ska kunna bidra till ekonomisk tillväxt måste det först utredas vilka 

faktorer som krävs och ligger till grund för tillväxt. En genomgång av klassiska teorier 

följer därför nedan.  
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3.1 Klassiska teorier för tillväxt och utveckling 

Ett antal av de idag kallade klassiska teorierna för tillväxt och utveckling växte fram 

under 1900-talet. Länders utveckling, framförallt för utvecklingsländer, sågs av många 

forskare ske likt en rad obligatoriska steg, medan andra menade att tillväxt skulle ske 

om ekonomin fick ha sin gång och institutionerna var friare och mer flexibla. Det var 

även under denna tid som biståndsarbete blev mer utbrett som stöd till världens 

utvecklingsländer (Todaro - Smith, 2011: 112ff.). 

3.1.1 Harrod-Domar-modellen 

En teori som kom att lägga grund för många andra är Harrod-Domar-modellen. 

Modellen anser att varje land måste spara en viss del av sin nationella inkomst. Detta 

för att i minsta fall kunna ersätta utslitet kapital och resurser, så som vägar och 

byggnader, för att kunna upprätthålla ett fungerande samhälle. Samtidigt måste nya 

investeringar till kapitalstocken ske för att landet ska kunna växa ekonomiskt. 

Inkomsten används i sin tur för att konsumera egna förbrukningsvaror. Vilka varor som 

produceras och konsumeras beror på preferenser och efterfråga hos individer. All 

inkomst spenderas dock inte på varor. Viss del av inkomsten sparas. Detta antagande 

gäller för enskilda hushåll såväl som för samhället i stort (Todaro - Smith, 2011: 112ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur: baserad på text och bild av Ray, 1998: 52. 

 

 

Dessa tankar kunde ses gå igen i biståndspolitiken. Grundteorin var att tillväxt skapas 

genom ökade investeringar. Biståndets syfte blev därför att bidra till utvecklingsländers 

tillväxt, genom att ställa resurser avsedda för investeringar till förfogande (Odén, 2006: 

49f.). 

Företag 

Hushåll 

Investeringar 

Besparingar 

Lön, Vinst, Ränta  Konsumtionsutgift 
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3.1.2 Solowmodellen  

En del i de neoklassiska frimarknadsargumenten är att uppöppnande av ett lands 

marknad kommer dra till sig inhemska och utländska aktiviteter och investeringar, 

vilket leder till ökning i det egna landets kapitalstock. En ökning i kapitalstocken 

betyder ökning av per capita inkomsterna i kapitalfattiga utvecklingsländer. 

Solowmodellen är en vidareutveckling av Harrod-Domar modellen och håller fast vid 

dessa antaganden. Solowmodellen inkludera både arbetskraft och teknologi som 

variabler för ett lands tillväxt (Jones, 2002: 22f.). Enligt Solowmodellen, beror tillväxt i 

output på en eller alla tre av dessa faktorer; ökning i arbetskraftens kvantitet och kvalitet 

(i form av förbättrad utbildning och hälsa), ökning i kapital (genom investeringar och 

sparande) samt genom ett utvecklande och förbättrande av teknologi (Jones, 2002: 

36ff.). Stängda ekonomier, där det inte sker någon extern aktivitet, tenderar att växa 

långsammare och få en lägre per capita tillväxt än öppna ekonomier. Teorin säger att 

vid ett uppöppnande av ekonomiska gränser kommer kapital att flöda från rikare länder 

in i utvecklingsländer i ett sökande efter högre avkastning för sina investeringar. Ett 

uppöppnande av marknader säger sig även vara mer mottaglig för ny teknologi som kan 

leda utvecklingen framåt (Baldwin – Wyplosz, 2009: 218ff.).  

 

Som tidigare nämnts kan många av millenniemålen räknas in under det som här kallas 

humankapital. En förbättring av människors hälsa, välmående och utbildning likt 

millenniemålens önskade utveckling skulle, i detta fall, generera rikare kapitalstock för 

landet i fråga. Med en rikare kapitalstock kan landet enigt Solowmodellen bygga upp en 

starkare ekonomisk tillväxt. Detta skulle i sin tur bidra till en utveckling av landet inom 

såväl ekonomi som befolkningens välmående. En mer välmående befolkning med en 

högre kunskap och utbildning blir mer produktiv i sitt arbete, och kan i bästa fall 

komma att utveckla och förbättra nya tekniker. Det skapas en uppåtgående spiral.  
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3.2  Humankapital och tillväxt  

Länder med en högre inkomst (rika länder) har många gånger, utöver sin tillgång till en 

rik kapitalstock, även möjlighet att investera tid och pengar till satsningar inom 

humankapital, exempelvis investeringar i form av utbred utbildning och hälsovård. En 

högre nivå för ett lands humankapital kan bidra till en effektivare, skickligare och mer 

välmående arbetsstyrka som lär sig snabbare, arbetar effektivare och kan producera och 

tänka ut nya idéer. Denna nya förbättrade arbetskraft blir mer produktiv och effektivare 

i arbete än en styrka med lägre humankapital. Det skapas en ekonomisk tillväxt. 

Modellen liknar till viss del de klassiska teorierna, då även denna talar om sparande. 

Detta sparande kan ske genom att faktiskt spara fysiskt kapital, eller genom att hushåll 

”sparar” genom att investera i utbildning eller andra former av humankapital. På längre 

sikt kan dessa satsningar bidra till en höjd standard i form av arbete, hälsa och kunskap. 

Dessa satsningar höjer i sin tur marknadsvärdet för hela arbetskraften i landet. Detta ger 

ekvationen 

Y = k
α
h

1-α 

 

där h står för humankapital (okvalificerad arbetskraft utelämnas för stunden), Y är 

landets BNP, k är kapitalstocken och α är elasticitet. Modellen för humankapital och 

tillväxt menar att ökning i humankapital är mer än ökning i kvantiteten av humankapital 

eller en förbättring i den teknologiska sammansättningen. En förbättrad situation av 

humankapitalet betyder här en mer utbildad arbetskraft ofta med ett förbättrat 

hälsotillstånd (Ray, 1998: 100f.). 

 

Utbildning och hälsa har båda mycket centrala roller inom området utveckling. Hälsa är 

centralt för människans välmående och utbildning centralt för att kunna förverkliga och 

uppfylla drömmar. Dessa gör de båda till viktiga stolpar inom begreppet humankapital. 

Utifrån presenterade teorier kan vi se att rikt humankapital är viktigt för länders tillväxt 

och utveckling, inte minst för utvecklingsländer. Genom en högre nivå gällande för 

hälsa och utbildning kan utvecklingsländer ta till sig redan utvecklad teknik från andra 

länder och anpassa denna till det egna landets produktion (Todaro - Smith, 2011: 359f.).  
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Bland de sju första av totalt åtta millenniemålen kan mer eller mindre alla kopplas till 

antingen hälsa eller utbildning. Det första, fjärde, femte och sjätte målen samt 

kopplingar till de sjunde kan samtliga delas in under hälsa. Dessa mål är hungers- och 

fattigdomsbekämpning, minskad barnadödlighet, förbättrad mödrahälsa, stoppa 

spridning av HIV och malaria, samt att alla människor ska ha tillgång till förbättrat 

vatten och sanitet. Det andra millenniemålet, att alla barn ska ha rätt till skolgång med 

följden att läskunnigheten ska öka är direkt kopplat till utbildning. En förbättrad 

utbildning och hälsa leder med stor sannolikhet även till en förbättrad relation mellan 

män och kvinnor och ökad jämställdhet. Om målen uppfyllts till år 2015 som önskat 

hade världen kunnat röra sig mot en mer jämlik plats, sett till såväl människors 

välmående som till nationers ekonomier. En god hälsa och utbildning lägger grunden till 

utveckling för länder genom förbättrad ekonomi och stabilare och tryggare samhällen 

för invånarna.  

3.3 Teorier idag och tidigare forskning 

Teorier huruvida en perfekt biståndsallokering skulle kunna se ut har vid ett flertal 

gånger försökts att ta fram. Några teorier menar att minskning av fattigdom i en region 

eller ett land till stor del beror på landets ekonomiska ställning och uppbyggnad. 

Bistånd ökar förutsättningarna för skapandet av goda politiska och ekonomiska 

förutsättningar, samtidigt som god politik och ekonomi ökar chanserna för att få 

utländskt bistånd. Ett land med lägre korruption, högre institutionell kvalitet, högre 

tilltro till mänskliga rättigheter samt ett mer demokratiskt styre är attribut som anses 

positiva hos biståndsmottagare (Collier - Dollar, 2001: 1798ff.). 

 

Under 1990-talet publicerade Paul Boone forskning med slutsatsen att det inte finns 

något signifikant samband mellan biståndsgivande och fattigdom. Det är mycket svårt 

att ta reda på hur biståndsarbete faktiskt påverkar ett lands förutsättningar. Forskning 

har gjorts kring länder med liknande förutsättningar där vissa länder har fått betydligt 

större summor bistånd än andra. Trots att vissa skillnader kan observeras så kan inte 

dessa garanterat säkerställas. Metodproblemet är att inga länder är precis likadana. 

Länder har inte samma förutsättningar vad gäller miljö, strategisk placering, utbyte och 

kontakter och så vidare. Det blir därför mycket svårt att veta vilka förutsättningar som 
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väger tyngst och på så vis blir avgörande (Odén, 2006: 145f.).  En rad kritiker menar att 

biståndsarbete faktiskt inte är så effektivt och bra som vi gärna önskar tro. Kritiken 

bottnar i forskning att givarländer ger bistånd för sina egna intressens skull. Detta kan 

vara intressen rörande politik, ekonomi eller strategi. Rika länder knyter kontakter med 

länder som kan vara värdefulla i övriga sammanhang. Genom biståndsarbetet byggs 

även ett beroende upp mellan biståndsgivare och mottagare. Låginkomstländerna får en 

stabilare inkomst och de rikare länderna får viktiga bundsförvanter och framstår 

dessutom som hederliga. Majoriteten av världens alla biståndsgivare motiverar att 

bistånd ges av moraliska och humanitära själ. En rad forskare inom området menar dock 

att inget land hitintills gett långsiktigt bistånd utan att förvänta sig någon form av 

respons eller fördelar från landet i fråga i utbyte. Dock ska det tilläggas att de 

skandinaviska länderna samt Nederländerna urskiljer sig här. Dessa länder tenderar att 

gå ifrån den politiska agendan och allokera bistånd efter var behoven är som störst 

(Todaro - Smith, 2011: 697-702).  

 

Artikeln Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? publicerad år 2000, bidrog till 

väckandet av debatten kring politiska aspekter i samband med biståndsgivande. Artikeln 

är mycket omdebatterad och fortfarande idag en stor källa inom diskussioner kring 

bistånd. Artikelförfattarna ha utgått från bistånd redovisat av OECD databasen DAC. 

Studien sträcker sig över tidsperioden 1970-1994 med siffror över femårsperioder 

omräknade med 1985 års dollarpris som bas. Flertalet av världens biståndsgivare täcks 

in i analysen. Som oberoende variabler har öppenhet för handel, mänskliga rättigheter, 

demokratisk status, utländska direktinvesteringar, antal invånare, landets inkomster 

samt om mottagarlandet har kolonialhistoria eller ej tagits med i beaktande. 

Artikelförfattarna har även sammanställt en politisk variabel för länders strategiska 

intressen utifrån hur länder röstat i FN. Resultaten utifrån undersökningen visar att det 

finns en rad olika aspekter som spelar in i valet av biståndsländer, dock samtliga med 

grund i givarlandets intressen. Länder med forna kolonier tenderar att ge mycket bistånd 

till dessa länder, USA har speciella relationer till Israel och Egypten och är därför stor 

biståndsgivare till länderna, medan Japan tenderar att basera givandet utifrån hur länder 

röstat i FN. Således visar studien att det är mer än motivet var behoven är som störst 

som spelar in i valet av biståndsmottagare. Återigen visar givarländernas intressen vara 

viktiga i hur bistånd allokeras (Alesina - Dollar, 2000:33ff.).   
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I sin artikel Hur kan regeringens val av biståndsländer förklaras? publicerad i Politisk 

Debatt 2012 bygger Robert Kron till viss del vidare kring Alesina och Dollars teori. 

Kron menar att även svenskt bistånd till viss del kan härledas till politiska intressen. 

Teorin baseras på data över svenskt bistånd och omallokeringen som skedde i och med 

Landfokuseringsprocessen år 2007. Kron menar att urvalet av de 33 länder som valdes 

ut som fortsatta biståndsmottagare av svenskt bistånd till viss del hade kopplingar till de 

fyra regeringspartierna, moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. 

Utifrån en egenframtagen politiskvariabel med grund i de variabler framtagna av 

Alesina och Dollar kunde Kron då se at det även inom svenskt biståndssamarbete fanns 

kopplingar till politiska relationer, en studie som tidigare aldrig gjorts (Kron, 2012: 5f.).  
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4 Data 

4.1 Beskrivning av data 

Data som används genomgående i analysen är baserad kring de antaganden och faktorer 

som i landfokuseringsprocessen uttrycks ligga till grund för svensk biståndsallokering. 

Data är således indelad under tre kategorier; variabler som avser mäta millenniemålen, 

variabler rörande politisk, demokratisk och ekonomisk situation tillsammans med 

mänskliga rättigheter, samt en grupp rörande de komparativa fördelar svenskt bistånd 

kan ha till landet och vad svenskt bistånd kan bidra med. Data är i huvudsak framtagen 

från databaser presenterade av Världsbanken samt FN och mäts över 77 länder. Alla 

data mäts år 2006 om inget annat anges. Detta då år 2006 antas ligga till stor grund för 

beslut genom landfokuseringsprocessen som skedde år 2007. Data efter 2006 anses 

därför vara av mindre intresse då detta inte kunnat påverka valet av de 33 länder för 

fortsatt bistånd. Valet att undersöka data rörande utvalda 77 länder bygger kring 63 

stycken biståndsländer som fick del i svenskt bistånd före år 2007 samt tillägg för 14 

länder som klassas som låginkomst länder av Världsbanken; världens fattigaste länder. 

Motivering för valet av dessa länder är således att dessa kunnat utgöra en potentiell 

grupp för svensk biståndsallokering. Här antas att Sverige inte hade för avsikt att ge 

bistånd till andra länder än tidigare mottagare av svenskt bistånd och världens fattigaste 

länder sett till nationell inkomst. Undantag har dock skett för Nordkorea och Myanmar 

som har utelämnats från analysen på grund av bristfällig data rörande de båda länderna. 

Anmärkningsvärt är att samtliga 33 länder som valdes ut för fortsatt biståndsarbete var 

biståndsmottagare innan år 2007. Nedan redovisas mått för de tre variabelgrupperna.
1
  

 

                                                                                                                                               

 
1
 Datainsamling redovisas i avsnitt 8. Referenser under Databaser.   
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4.1.1 Mått för millenniemålen  

Vilka faktiska variabler som mättes inom landfokuseringsprocessen framgår inte ur 

regeringens papper rörande omfördelningen av bistånd från år 2007. Vad gäller 

millenniemålen redovisas inte heller vilka specifika mått som ligger till grund för 

mätningar inom varje mål, utan endast vilka indikatorer som ligger till grund 

redovisas
2
. Data anges dock vara mätbar och mäts varje år, därav har data anpassats 

efter vad som med största sannolikhet bör ligga till grund för analys av 

millenniemålen. För att operationalisera millenniemålen mäts de på följande sätt, om 

data avser annat år än 2006 redovisas detta inom parenteser:  

Första millenniemålet: Gini-koefficient (visar inkomstfördelning och dess 

skillnader), andel av populationen som lever i fattigdom – procent av befolkning som 

lever på under USD 1,25/dag (snitt över åren 2000-2008), förväntad livslängd vid 

födseln i år samt BNP per capita i USD. Den naturliga logaritmen har tagits av BNP-

variabeln för att på så vis kunna visa förändring i procent istället för i absoluta tal. 

Variabeln kan då sägas mäta ekonomisk utveckling.  

Andra millenniemålet: Genomsnittligt antal år i skolan för flickor respektive pojkar 

(2002), läskunskap för en kvinna per ett hundra män, andel barn som börjar skolan 

samt andel kvinnor mot pojkar i grundskola och gymnasium.  

Tredje millenniemålet: Andel kvinnor av arbetsstyrkan sett till procent samt andel 

kvinnor i nationella parlament sett till procent.   

Fjärde millenniemålet: Barnadödlighet under 5 års ålder per 1000 födda. 

Femte millenniemålet: Mödrahälsa, mätt i antal avlidna mödrar per 100 000 födslar 

(snitt över åren 2003-2008) 

Sjätte millenniemålet: Andel befolkning drabbade av HIV sett till procent. 

Sjunde millenniemålet: Andel av befolkning som saknar tillgång till förbättrat vatten 

respektive förbättrad sanitet (2008).  

Det åttonde millenniemålet tas som tidigare nämnts inte upp i analysen. 

 

 

                                                                                                                                               

 
2
 För information om vilka indikatorer som ligger till grund för varje mål 

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/  
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Från Världsbankens internationella databas redovisas data rörande gini-koefficient, 

förväntad livslängd vid födseln, BNP per capita, kvinnlig läskunskap, andel flickor 

relativt pojkar i skolan, andel kvinnor i nationella parlament, barnadödlighet samt 

andel av befolkning drabbade av HIV. Från FNs databas redovisas data rörande andel 

av befolkning som lever i fattigdom, mödrahälsa samt andel av befolkningen utan 

tillgång till förbättrat vatten respektive sanitet. Från utrikespolitiska institutets 

databas landguiden kommer data rörande andel barn som börjar skolan samt andel 

kvinnor av arbetsstyrkan. Siffror för genomsnittligt antal skolgångsår rörande flickor 

och pojkar kommer från The Quality of Government Institute
3
 från Göteborgs 

universitet.  

4.1.2 Mått för landfokuseringsprocessen 

Den andra gruppen variabler utgår från de faktorer som i landfokuseringsprocessen 

inte omfattas av millenniemålen, utan istället avser representera samhället så som 

institutionell kvalitet, demokrati och hänsyn till mänskliga rättigheter. Därför är 

dessa faktorer indelade i två sektioner, där den första avser variabler som talar om 

demokratisk nivå, mänskliga rättigheter och institutionell kvalitet, här kallade 

institutionella variabler. Variablerna som inkluderas i denna grupp är ett mått för 

institutionell kvalitet (CPIA) som går från 1-6 där 6 är bästa utfall, samt mått för 

biståndsberoende (bistånd/BNP). Dessa mått presenteras från Världsbanken. Utöver 

dessa används mått för korruptionsnivå (CPI) från Transparency International i 

skalan 1-10 där 10 är låg korruptionsnivå, ett demokratiindex som mäter den 

demokratiska nivån i landet taget från The Economist Intelligence Unit som mäter 

över skalan 1-10 där 10 är god demokratisk nivå, samt ett mått över mänsklig 

trygghet och mänskliga rättigheter från Gibney och Woods mått (2010) baserat på 

Amnesty Internationals årliga rapporter tillsammans med data från det amerikanska 

utrikesdepartementet. Måttet kallas den politiska terrorskalan och mäts i skalan 1-5 

där 5 är sämsta möjliga utfall. Samtliga mått avser år 2006.   

 

                                                                                                                                               

 
3
 Databasen samlar data från flera källor. För mer info http://qog.pol.gu.se/ . 
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Den tredje och sista gruppen variabler, här kallad svenska komparativa fördelar, 

önskar besvara frågan hur Sverige kan bidra. Här anges mått över storleken av den 

svenska exporten till respektive land i miljoner kronor, antal år det funnits 

biståndsarbete mellan Sverige och landet i fråga, samt hur många andra 

biståndsgivare som allokerar bistånd till landet i fråga (2009). Storleken av den 

svenska exporten till respektive land utgör tillsammans med variabeln hur många år 

landet i fråga varit mottagare av svenskt bistånd, ett mått för den svenska expertisen i 

området. Antal biståndsgivare i respektive land totalt sett är av intresse då det bör 

ligga i svenskt biståndsintresse att inte allokera bistånd till länder med redan många 

biståndsgivare. Detta med motivering att Parisdeklarationen uttrycker en förhoppning 

att biståndet ska spridas så att inte alltför många givare ger till samma 

mottagarländer. Samtliga variabler är på något vis omnämnda i UDs sammanfattning 

av landfokuseringsprocessen.   

4.2 Ekonometriska problem  

När en modell skattas är det viktigt att ha i åtanke vilka ekonometriska problem som 

kan tänkas uppstå. För att kunna utläsa ett relevant resultat från utförda regressioner är 

det viktigt att inkludera relevanta kontrollvariabler. Vad som med säkerhet påverkat 

valet av biståndsländer efter år 2007 kan vara svårt att helt säkerställa. Dock har de 

faktorer som omnämnts i regeringens papper angående landfokuseringsprocessen 

kontrollerats, enskilt och gemensamt.  

 

Svenskt bistånd idag är, som tidigare redovisats, indelade i tre grupper: långsiktigt 

biståndsarbete, konflikt eller postkonflikt arbete samt reformssamarbete i Europa. Det är 

troligt att olika variabler kommit att påverka valet av länder i respektive grupp. Det 

optimala vore därför om länderna i respektive grupp kunde behandlas utifrån sina 

individuella grupper. Dock är detta inte möjligt då grupperna som mest består av 12 

länder. Då antalet kontrollvariabler i så fall blivit fler än antalet observationer (antal 

kontrollvariabler genom antalet observationer får inte understiga 1/3) hade resultatet av 

regressionerna inte blivit tillförlitligt. Därav mäts samtliga länder tillsammans. Detta 

sker under antagandet att alla länder hade samma möjlighet att bli beviljade bistånd 

oavsett vilken grupp de sedan kom att tillhöra.  
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I valet av variabler finns det i huvudsak två fel som kan göras. Det första innebär att en 

variabel som egentligen är relevant för regressionen utelämnas. Regressionsestimaten 

blir då överlag inte väntevärdesriktiga. Standardfelen och t-statistiken blir felaktiga. Det 

andra felet innebär att en variabel för mycket inkluderas i ekvationen, det vill säga en 

variabel som egentligen inte ingår i sambandet inkluderas i regressionen. Resultatet blir 

att koefficienterna (ofta) blir ineffektiva det vill säga inte med lägst varians, men är 

fortfarande väntevärdesriktiga. Standardfelen kan läsas av men blir större än de annars 

skulle vara. Utifrån detta kan det konstateras att det är bättre att inkludera en variabel i 

ekvationen för mycket än att en variabel av signifikans helt utelämnas (Dougherty, 

2011: 250f. ). Genom Ramsey RESET-test kontrolleras samtliga regressioner mot om 

alla förklarande variabler i regressionen tagits med. Om så är fallet ges ett värde över 

0,025. I samtliga utförda regressioner har kontrollvärdet legat över detta tal - alla 

förklarande variabler har tagits med.  

 

Vid inkluderandet av fler kontrollvariabler minskar även risken för att felaktiga 

slutsatser dras om slutresultatet. Variablerna minskar således risken för spuriositet, det 

vill säga nonsens-samband. Spuriositet innebär att det tycks finnas ett samband mellan 

den förklarande och den förklarade variabeln. Samband finns, men beror dock 

egentligen på ytterligare en variabel som inte redovisats. Åt vilket håll sambandet rör 

sig kan vara svårt att konstatera, det vill säga om det är den beroende variabeln som 

förklaras av den oberoende variabeln, eller tvärtom. För att se om det finns spuriositet 

mellan variablerna kontrolleras korrelationen mellan variablerna. Korrelationen mäter 

samband mellan varje enskilda variabler (Dougherty, 2011:475f.).  

 

Korrelationen för samtliga presenterade variabler har tagits fram. Dessa redovisas i 

appendix 2. Från tabellen kan det avläsas att bistånd som del av BNP, det vill säga 

biståndsberoende, samt hur många andra biståndsgivare landet har i fråga korrelerar mot 

den beroende variabeln bistånd efter år 2007. Utifrån detta kan det konstateras att det 

finns ett samband mellan variablerna, men i vilken ritning beroendet går kan inte 

konstateras. Således säger detta inget om svenskt bistånd påverkar biståndsberoendet 

hos ett land, eller om biståndsberoendet i ett land påverkar svensk biståndsallokering. I 

analysen antas att svenskt bistånd efter år 2007 är beroende av biståndsberoende i andra 

länder. Detta är ett troligt antagande då ett land sannolikt skulle behöva bistånd från fler 



 

 23 

än ett land (Sverige) för att kunna ha ett högt biståndsberoende. Antagandet stärks 

ytterligare då även variabeln antal biståndsmottagare i ett land uppvisar statistisk 

signifikans. Även i faktiska siffror har en hög andel andra biståndsgivare i de 

undersökta länderna visats. Effekter av detta analyseras vidare i del 7.   

 

Data sorteras som tvärsnittsdata, det vill säga mätningar har skett för 77 olika länder för 

olika faktorer mätta över samma tidsperiod. När tvärsnittsdata används är de förklarande 

variablerna icke stokastiska, det vill säga de oberoende variablerna antar olika värden 

och är inte slumpmässiga. Det kan även konstateras att vid användande av tvärsnittsdata 

är kovariansen mellan residualerna lika med noll, det finns således ingen 

autokorrelation. Eftersom antalet observationer överstiger centrala gränsvärdessatsen 

kan residualerna antas vara slumpmässiga och följa en normalfördelning.  För att 

analysera data har en linjär funktion ställts upp med hjälp av ett intercept, en rad 

förklarande variabler och slumpterm. En multipel regression med hjälp av minsta 

kvadratmetod utförs – även kallad OLS (ordinary least squares). Detta kan göras då 

ovanstående antaganden är uppfyllda. För att OLS- estimatorn ska vara signifikant och 

med lägst varians måste dock även slumptermen ei har samma varians för alla i, det vill 

säga måste vara homoskedastiska. Dock är det vanligt förekommande att residualerna 

inte har samma varians, är hetreoskedasiska, vid användande av tvärsnittsdata 

(Dougherty, 2011: 110ff.). Alla regressioner testas därför för hetroskedastisitet. I 

samtliga regressioner visar det genom Whites test råda hetroskedasisitet. 

Regressionerna korrigeras därför med hjälp av Whites robusta standardfel. Genom 

denna korregering blir OLS en godkänd estimator (Westerlund, 2005:72f.).  

 

När en modell skattas med fler än en förklarande variabler finns det en risk att dessa 

beror på varandra på ett systematiskt sätt. I en modell med två förklarande variabler kan 

det ses att ju högre korrelation som finns mellan variablerna, desto större är variansen 

mellan deras koefficienter. De förklarande variabler kan således skrivas som en linjär 

funktion av flera andra. Detta ger en risk för sämre estimering. Variablerna sägs vara 

kolinjära och problemet i sin helhet multikolinjärt (Westerlund, 2005: 160f.). Detta 

leder till att det blir svårare att se variablernas samverkan till den beroende variabeln.  

Det ger stora varianser för OLS-estimatorn. Ett sätt att upptäcka multikolinjäritet är att 

kontrollera korrelationen mellan de förklarande variablerna. Detta kan även utföras med 

hjälp av variance inflation factor, eller ett så kallat VIF-test. Från detta redovisas ett 
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värde som bör ligga nära ett (Westerlund, 2005: 160). Variablerna för estimering av 

millenniemålen visar sig vara kolinjära. För att komma runt problemet väljs de variabler 

med högst förklaringsgrad ut som estimatorer
4
 för ett helt mått. På så vis blir variablerna 

mindre kolinjära. Problem kvarstår dock med att målen i sig är relativt lika vilket leder 

till att viss kolinjäritet inte går att frånkomma i estimeringen.  

 

Måttet för institutionell kvalitet, CPIA, har endast observerats för 51 av de totalt 77 

länderna. Om måttet inkluderas i samtliga regressioner kommer övriga variabler bara 

mätas över dessa 51 observationer, vilket inte är optimalt. Önskvärt blir därför att helt 

utesluta måttet. För att kunna kontrollera om måttet utan vidare problem kan uteslutas 

ur samtliga regressioner utförs först en regression inkluderande måttet och därefter 

samma regression men nu med CPIA exkluderat. Resultatet visas i tabell 1.  

Tabell 1. Test av CPIA 

Variabel  Samtliga variabler.  Samtliga variabler, CPIA 

exkluderad. 

CPIA 0,146 (0,231)  

Korruptionsnivå  -0,058 (0,224) -0,106 (0,105) 

Demokratiindex 0,018 (0,065) 0,05 (0,048) 

Biståndsberoende 0,018*** (0,006) 0,020 ***(0,006) 

Mänskliga rättigheter -0,026 (0,106) -0,000126 (0,07) 

Log export -0,053 (0,11) 0,024 (0,087) 

Antal år av svenskt bistånd -0,00046 (0,008) -0,000182 (0,006) 

Antal biståndsgivare totalt 0,056** (0,023) 0,035* (0,02) 

Antal observationer  51 68 

Beroende variabel: om ett land fick bistånd efter 2007 eller inte. 
 Standardfel anges inom parenteser. 

 *,**,*** visar statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents nivå.    
 

Tabellen visar att det endast sker en marginell förändring av standardfelen mellan de 

båda regressionerna. Därför kan måttet CPIA konstateras ha liten inverkan på resultatet. 

Måttet utesluts därför ur samtliga regressioner då det är av större vikt att kunna 

inkludera fler observationer, då antalet observationer går från 51 till 68 vid ett 

uteslutande av CPIA-variabeln. 

                                                                                                                                               

 
4
 Presenteras i avsnitt 5.1  
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4.3 Deskriptiv statistik 

För att ge en överblick av data rörande de variabler som presenteras har en tabell 

över samtliga variabler sammanställts. Tabellen är indelad i tre kolumner. Den första 

kolumnen redovisar resultat för samtliga 77 länder i analysen, vilket motsvarar 

biståndsmottagare innan år 2007 samt tillägg för de resterande av Världsbanken 

låginkomstklassade länder. Nästa kolumn mäter endast de 63 länder som var 

mottagare av svenskt bistånd innan år 2007. Den tredje och sista kolumnen redovisar 

genomsnitt för de efter landfokuseringsprocessen 33 utvalda länder som idag är 

mottagare av svenskt bistånd. Tabellen redovisar samtliga variablers medelvärden 

samt standardfel inom parenteser. Antalet länder kan variera efter vilken variabel 

som mäts.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik 

Variabel Genomsnitt 

samtliga utvalda 

länder 2006 

Genomsnitt 

biståndsmottagare 

före 2007 

Genomsnitt 

biståndsmottagare 

efter 2007 

Gini-koefficient  43,53  

(9,34) 

43,38  

(9,74) 

41,84  

(8,32) 

Population under PPP $1,25/dag 38,9  

(24,62) 

35,44  

(25,70) 

36,30  

(30,03) 

Förväntad livslängd vid födseln, 

totalt(år) 

61,34  

(9,99) 

62,90  

(9,94) 

60,55  

(10,51) 

Genomsnittligt antal år i 

skola(flickor) 

4,4  

(3,36) 

5,05  

(3,36) 

4,01  

(3,38) 

Genomsnittligt antal år i skolan 

(pojkar) 

5,86 

(2,95) 

6,43  

(2,91) 

5,66  

(3,07) 

Andel barn som börjar skolan 

(%) 

84,6  

(14,23) 

87,72  

(11,29) 

85,87  

(13,95) 

Andel flickor mot pojkar i 

grundskola och gymnasium 

92.46  

(12,0) 

93,98  

(11,53) 

89,80  

(13,75) 

Andel kvinnor av arbetsstyrkan 

(%) 

42,12  

(7,87) 

41,67  

(8,41) 

42,40  

(8,85) 

Andel platser tilldelade kvinnor i 

parlament (%) 

15,33  

(9,098) 

16,22  

(9,50) 

17,55  

(10,47) 

Barnadödlighet under 5 år/1000 

födda 

76,49  

(55,90) 

66,55  

(54,57) 

79,69  

(61,14) 

Mödradödlighet antal 

dödsfall/100 000 födda 

551,25  

(491,36) 

477,44  

(484,138) 

613,52  

(552,97) 

Andel Hiv smittade av 

befolkningen (%) 

2,94  

(5,09) 

2,97  

(5,29) 

2,70  

(3,72) 

Befolkning utan tillgång till 

förbättrat vatten (%)  

48,25  

(29,05) 

42,3  

(27,76) 

47,4  

(30,17) 

Befolkning utan tillgång till 

förbättrad sanitet (%) 

48,25  

(29,05) 

42,03  

(27,756) 

47,44  

(30,173) 

CPIA 3,02  

(0,44) 

3,12  

(0,42) 

3,13  

(0,40) 
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Bistånd som del av total BNP 

(%) 

6,23  

(10,51) 

7,53  

(11,21) 

11,82  

(14,21) 

Korruptionsindex(CPI) 2,78  

(0,83)  

2,84  

(0,88) 

2,62  

(0,47) 

Demokratiindex 4,76  

(1,62) 

5,11  

(1,50) 

5,02  

(1,30) 

Mänskliga rättigheter – Amnesty 3,16  

(0,94) 

3,13  

(0,98) 

3,25  

(1,02) 

Svensk export i mkr 1 266,893 

(3 496,750) 

1 537,656 

(3 817,004) 

673,638  

(1 794,937) 

Antal år som svensk 

biståndsmottagare  

24,53  

(11,16) 

25,73  

(11,419) 

25,79  

(11,90) 

Antal biståndsgivare 2009 19,3  

(3,99) 

20,14  

(3,35) 

20,58  

(1,87) 

BNP per capita, USD 1079, 9066 

(1181,9167) 

1246,984 

(1249,3463) 

962,969  

(997,0631) 

Standardfel anges inom parenteser.  

 

Utifrån tabellen kan det utläsas att svenskt bistånd efter år 2007 tenderar att allokeras 

till mindre utvecklade länder. Detta innebär att länder som får bistånd efter år 2007 i 

snitt har lägre BNP per capita, lägre, lägre antal år i förväntad livslängd vid födseln, 

lägre antal skolår i snitt för såväl pojkar som flickor, sämre mödrahälsa och högre 

barnadödlighet för barn under 5 år. Andel kvinnor i nationella parlamenten och 

arbetsstyrkan samt människor utan tillgång till förbättrat vatten och sanitet har dock 

förbättrats marginellt. Andel befolkning som lever i extrem fattigdom, det vill säga 

under 1,25 USD om dagen har minskat sett till data över alla samanlagda länder, men 

har ökat sett till länder som var mottagare av svenskt bistånd innan 2007. Ovan 

statistik och genomsnittliga resultat tyder på att svenskt bistånd efter år 2007 

allokerats om till de länder som ligger längre ifrån att uppnå millenniemålen, vilket 

kan konstateras gå i linje med regeringens motivering i landfokuseringsprocessen att 

allokera bistånd till fattiga och de länder som ligger långt ifrån millenniemålen.  

 

Vidare kan det ses att svenskt bistånd efter 2007 allokerats till länder med aningen 

förbättrade demokratiska förhållanden då såväl demokratiindexet samt mått över 

institutionell kvalitet (CPIA) förbättrats. Måttet för mänskliga rättigheter samt 

korruption har dock försämrats. Utifrån detta kan det konstateras att Sverige, likt 

många andra länder, värderar demokratisk utveckling som en god egenskap hos en 

biståndsmottagare. Intressant är att efter 2007 ges bistånd till länder med en lägre 

andel av svensk export.  
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Mottagare av svenskt bistånd efter år 2007 har i genomsnitt en längre historia av 

svenskt biståndssamarbete. För dessa länder ligger antal år av svenskt biståndsarbete 

kring 26 år. Detta kan ses som en del i den svenska expertisen av biståndsarbete till 

länderna i fråga, vilket kan bidra till större kunskap om landet och dettas 

beståndshistoria gentemot andra länder. Här sägs dock ingenting om detta är en 

längre eller kortare period av biståndsarbete gentemot andra givare till länderna. 

 

Intressant är att de 33 länder som är mottagare av svenskt bistånd efter 2007 har fler 

biståndsgivare än för gruppen biståndsmottagare innan 2007 samt snittet för samtliga 

77 länder. Detta går således emot Parisdeklarationens mål om en omallokering av 

bistånd så att antalet biståndsgivare till varje mottagare ska bli färre. En förklaring 

till detta kan vara att Sverige trots reformering genom landfokuseringsprocessen inte 

har ändrat sitt sätt att allokera bistånd enligt Parisdeklarationen. 
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5 Empirisk modell och metod 

5.1 Tillvägagångssätt  

Inom landfokuseringsprocessen anges att svenskt bistånd ämnar bidra till minskad 

fattigdom och arbete för att uppnå millenniemålen (Regeringskansliet, 2007a). För att 

besvara frågan Förklarar millenniemålen hur Sverige efter år 2007 allokerar sitt 

bistånd? används en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden önskar förklara ett 

samband med hjälp av empiri. Analysen utförs genom att se hur stor förklaringsgrad de 

estimerade måtten för millenniemålen har för att kunna förklara hur svenskt bistånd 

efter år 2007 allokeras, samt vilka andra förklaringsfaktorer som finns. Samtliga 

regressioner har utförts i databehandlingsprogrammet Eviews 7. I analysen används en 

binärvalsmodell, det vill säga y-variabeln är binär. Denna ger således värdet 1 eller 0 

(där 1 är mottagare av bistånd efter år 2007, 0 är icke mottagare av bistånd efter år 

2007). Modellen är en enkel estimeringsmodell som begränsas av antalet förklarande 

variabler som inkluderas i modellen (Westerlund, 2005: 137ff.).  

 

5.2 Modell  

För att kunna se huruvida det råder samband mellan den förklarade variabeln om 

ett land fick bistånd efter år 2007 och de utvalda förklarande variablerna används 

en multipel regressionsmodell med OLS-estimator.  

 

Millenniemålen är, som tidigare nämnts, beroende av varandra. Detta skapar problem 

kring variablerna, då dessa är starkt kolinjära med varandra. En multipel regression av 

dessa är därför inte möjlig att utföra. För att komma runt problemet utförs regressioner 

för vart och ett av målen mot den beroende variabeln om ett land fick bistånd efter 

2007, för att först enbart kontrolleras mot den beroende variabeln. Resultatet för vart 

och ett av målen visade en liten, om ingen, statistisk signifikans. Svaret tyder på att 
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variablerna inte tycks vara av större intresse mot den beroende variabeln om ett land 

fick bistånd efter år 2007 eller inte. Därefter läggs samtliga utvalda estimerade mål 

samman i en regression mot den beroende variabeln.  

 

På grund av att det råder hög multikolinjäritet mellan variablerna som avser mäta 

millenniemålen, väljs ett fåtal estimatorer med hög förklaringsgrad ut från varje 

enskilt millenniemål för att avse operationalisera varje mål. På så vis blir 

kolinjäriteten mellan variablerna lägre. Vilka mål som valts ut för 

operationalisering redovisas nedan:  

Millenniemål 1: BNP/capita, gini-koefficient, förväntad livslängd vid födseln 

Millenniemål 2: Genomsnittligt antal år i skolan för flickor 

Millenniemål 3: Andel kvinnor av arbetsstyrkan, andel platser tilldelade 

kvinnor i nationella parlament 

Millenniemål 4: Barnadödlighet under 5 år 

Millenniemål 5: Mödradödlighet 

Millenniemål 6: Andel HIV smittade 

Millenniemål 7: Andel av befolkning utan tillgång till förbättrat vatten, andel 

av befolkningen utan tillgång till förbättrad sanitet.  

Svenskt bistånd efter år 2007 kan ses som en funktion av samtliga ovan 

operationaliserade millenniemål, biståndsberoende, korruptionsindex, svensk 

export, demokratiindex, mänsklig trygghet och rättigheter, antal år som svensk 

biståndsmottagare samt antal biståndsgivare i landet år 2009. 

5.3 Resultat 

Analysen är i huvudsak utförd genom tre regressioner. Den första avser en regression 

över millenniemålen, den andra avser variablerna inom grupperingarna institutionella 

variabler tillsammans med variablerna för gruppen svenska komparativa fördelar. I den 

tredje regressionen läggs sedan alla variabler samman i en regression. Samtliga 

regressioner är utförda mot den beroende variabeln om ett land fick bistånd efter år 

2007. 
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Regression1. 

                                                                

                                               

                               

Regression 2. 

                                                            

                                                   

    

Regression 3.  

                                                                

                                               

                                               

                                                  

                           

 

Tabell 3 visar koefficienterna, standardfelen och statistisk signifikans för de tre utförda 

regressionerna.  Regression (1) avser regression över samtliga utvalda estimatorer för 

millenniemålen, med tanke att kunna vara en god representant för hela målet. Den andra 

regressionen genomfördes utifrån variablerna tillhörande grupperna kallade 

institutionella variabler och variabler för svenska komparativa fördelar.  

 

Tabell 3. Regressionsresultat  

Variabel Samtliga 

operationaliserade 

millenniemål 

Regression (1)  

Institutionella variabler 

samt svenska 

komparativa fördelar 

Regression (2) 

Samtliga estimerade 

variabler 

 

Regression (3) 

(MM 1). Gini-koefficient  -0,0014  

(0,0094) 

 0,0000303  

(3,286) 

(MM 1). Förväntad 

livslängd vid födseln, 

totalt(år) 

-0,0418  

(0,0299) 

 -0,0515  

(0,0425) 

(MM 1). Logaritmerad 

BNP, USD 

 

0,1035  

(0,294) 

 0,1248  

(0,429) 

(MM 2). Genomsnittligt 

antal år i skola(flickor) 

-0,0213  

(0,048) 

 -0,0179  

(0,054) 

(MM 3). Andel kvinnor av 

arbetsstyrkan (%) 

0,0074  

(0,0061) 

 -0,0026  

(0,008) 

(MM 3). Andel platser 

tilldelade kvinnor i 

parlament (%) 

0,0089  

(0,0097) 

 0,0199  

(0,0126) 
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(MM 4). Barnadödlighet 

under 5 år/1000 födda 

-0,0045  

(0,0049) 

 -0,0026  

(0,005) 

(MM 5). Mödradödlighet 

antal dödsfall/100 000 

födslar 

-0,0001  

(0,0003) 

 -0,0003  

(0,0003) 

(MM 6). Andel Hiv smittade 

av befolkningen (%) 

-0,0413* 

(0,025) 

 -0,066  

(0,043) 

(MM 7). Befolkning utan 

tillgång till förbättrat vatten 

(%)  

0,0042  

(0,0072) 

 0,0011 

(0,0063) 

(MM 7). Befolkning utan 

tillgång till förbättrad 

sanitet (%) 

-0,0029  

(0,0048) 

 -0,0016  

(0,0046) 

Bistånd som del av total 

BNP (%) 

 0,0198 *** 

(0,0062) 

0,0249 **  

(0,0127) 

CPI – korruptionsindex  -0,0897 

(0,115) 

0,0764  

(0,226) 

Demokratiindex  0,0571  

(0,0502) 

0,0899  

(0,081) 

Mänskliga rättigheter – 

Amnesty 

 0,0014 

(0,0716) 

0,0159  

(0,111) 

Svensk export i mkr  0,0396 

(0,094) 

0,0399  

(0,137) 

Antal år som svensk 

biståndsmottagare  

 -0,00097 

(0,0066) 

0,0022  

(0,008) 

Antal biståndsgivare 2009  0,0342 * 

(0,021) 

0,0273  

(0,033) 

R-squared 0,126 0,272 0,427 

 

Antal observationer  

 

57 

 

68 

 

51 

Beroende variabel: om ett land fick bistånd efter 2007 eller inte. 
 Standardfel anges inom parenteser. 

 *,**,*** visar statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents nivå.    
Siffra framför förstnämnda variablers namn avser vilket millenniemål variabeln motsvarar(MM).  

 

Utifrån ovan resultat kan det konstateras att mycket få variabler visar statistisk 

signifikans. Dock kan det konstateras att biståndsberoendet hos ett land, det vill säga 

bistånd som del av BNP, är statistiskt signifikant i samtliga av de regressioner där 

variabeln finns med. Signifikansen är 5 procent för regression utförd kring samtliga 

estimerade variabler. Detta är av stort intresse eftersom det tyder på att det finns ett 

samband mellan hur Sverige allokerar sitt bistånd efter hur andra länder allokerar sitt 

bistånd. Eftersom dessa mottagarländer har ett stort antal givare verkar resultatet tyda på 

att många länder allokerar sitt bistånd till samma länder.  
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5.4 Känslighetsanalys  

Då millenniemålen är operationaliserade finns det en risk att målen skulle kunna 

operationaliserats utifrån andra i analysen icke uppmätta variabler. Som tidigare nämnts 

är en ytterligare metod för att jämföra länder mot andra och över tid att använda sig av 

FNs skala HDI. Måttet bygger på välmående, hälsa, BNP samt utbildning, med andra 

ord många av millenniemålen. Måttet ger ett snittvärde mellan 1 och 0 som förmedlar 

hur ett land ligger till i förhållande till andra. För att kontrollera tillförlitligheten för 

presenterade resultat genomförs en liknande regression likt de tidigare presenterade, 

men med värden för HDI istället för millenniemål. Måttet HDI redovisas från 

Världsbanken och avser år 2006.  

 

Regressionen är genomförd med HDI samt de tidigare observerade variablerna för 

institutionell och politisk kvalitet samt för svenska komparativa fördelar inkluderats. 

Regressionen är utförd enligt tidigare.  

                                                       

                                        

                          

Tabell 4. Regression baserad på HDI 

Variabel   

HDI -0,397 (0,519) 

Korruptionsindex -0,091 (0,11) 

Biståndberoende 0,018*** (0,006) 

Demokratiindex 0,065 (0,047) 

Mänskliga rättigheter -0,0075 (0,072) 

Log svensk export i mkr  0,0384 (0,092) 

Antal år av svenskt biståndssamarbete -0,002 (0,007) 

Antal biståndsgivare år 2009 0,038* (0,022) 

R-squared  0,2676 

Antal observationer  67 

Beroende variabel: om ett land fick bistånd efter 2007 eller inte. 
 Standardfel anges inom parenteser. 

 *,**,*** visar statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents nivå.    
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Resultatet från utförd regression visas i tabell 4. Resultatet ger inte fler signifikanta 

variabler än tidigare. Fortfarande är biståndsberoende och hur många biståndsgivare det 

totalt sett finns i landet de signifikanta variablerna. Detta tyder än en gång på att länder 

(Sverige) allokerar bistånd likt andra länder. Koefficienterna för de båda signifikanta 

variablerna är dock mycket små.  

 

Inget samband visas mellan HDI och den beroende variabeln. Utifrån ovan regression 

kan det återigen konstateras att det inte verkar finnas samband mellan svenska 

biståndsmottagare efter år 2007 och mått för utveckling och hälsa. Kolinjäriteten mellan 

variablerna blir dock lägre vid användandet av HDI-variabeln än vid användandet av de 

operationaliserade millenniemålen.  
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6 Slutsats och diskussion   

Biståndets effektivitet har debatterats flitigt och lett till en rad förändringar och åtgärder, 

bland annat omallokeringen av svenskt bistånd år 2007. Uppsatsen ämnar besvara hur 

hög förklaringsgrad millenniemålen har till de 33 utvalda mottagarländerna av svenskt 

bistånd. I resultatdelen visar få variabler statistisk signifikans i utförda regressioner. 

Detta betyder att de inte kan tolkas och därmed kan inget samband konstateras. Inget av 

de estimerade millenniemålen genererar statistisk signifikans kring om ett land fick 

bistånd efter år 2007 eller inte. Det samma gäller måttet för HDI.  Resultatet är 

intressant då det uttryckligen skrivs i regeringens papper kring 

landfokuseringsprocessen att arbete för uppnådda millenniemål ska ligga till grund för 

svensk biståndsallokering idag. Å andra sidan kan det utifrån den deskriptiva statistiken 

och dess medelvärden, konstateras att millenniemålen verkar ha haft inverkan på valet 

av biståndsländer sett till faktiska värden. Den sistnämndas resultat visar siffror över att 

gruppen för de 33 utvalda biståndsländerna ligger längre ifrån millenniemålens önskade 

nivå än genomsnittet för gruppen över samtliga 77 observerade länder. De faktiska 

värdenas grund i urvalsprocessen styrks därmed utifrån motiveringen att svenskt bistånd 

ska bidra till uppnådda millenniemål. Dock bör det återigen konstateras att samtliga av 

dagens 33 biståndsmottagare även var biståndsmottagare innan år 2007. Det kan te sig 

som att omallokeringen för svenskt bistånd inte kom att innefatta alla världens länder, 

utan allokerats om till länder inom gruppen av tidigare biståndsmottagare. Enligt 

statistiken jämförande gruppen för samtliga 77 länder mot de utvalda 33 konstateras att 

genomsnittet för den utvalda gruppen är sämre än för gruppen av samtliga länder. Enligt 

siffror verkar vara då de mest behövande valts ut. Dock ska det konstateras att de 77 

länderna innefattar länderna Kina och Ryssland som är länder med bättre (ekonomiska) 

förutsättningar. Det är därmed troligt att dessa länder dragit upp snittet så att resultaten 

ser ut att ligga på en högre nivå. Således är frågan om svenskt bistånd allokerades till de 

bäst behövande befogad.  
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I den deskriptiva statistiken kan även avläsas att det totala antalet biståndsgivare ökat 

för de utvalda 33 länderna mot observationer över studiens samtliga länder. Även 

mottagarnas biståndsberoende har ökat enligt dessa siffror. I regressionerna ges samma 

resultat. Den statistiska signifikansen för variabeln antal biståndsgivare till landet är 

dock låg i regressionen för samtliga variabler. Dock finns en relativt hög statistisk 

signifikans (5 procent) för biståndsberoendet i samma regression.  

 

Resultat från regressioner och i faktiska siffror tyder på att många länders bistånd, så 

även svenskt bistånd, allokeras till samma länder. Detta rör sig emot de principer som 

fastslogs under Parisdeklarationen, att bistånd ska ges till färre länder med ett lägre antal 

biståndsgivare för att effektiviteten ska bli så hög som möjligt. En anledning att bistånd 

allokeras till samma länder kan vara att många aktörer följer andra i allokeringen av 

bistånd. Påverkningsgraden av större länder och organisationer är hög, och kan ge en 

känsla av att välja rätt. Många gånger innebär detta att allokeringen sker till redan 

uterbetade och beprövade projekt.  

 

Inkomst genom bistånd ses som en möjlighet för mottagarlandet att göra förbättringar 

inom humankapital. När ett land har ett högt biståndsberoende förlitar sig landet allt 

mer på utländskt bistånd vilket kan göra att de hamnar de i en alltmer underlägsen 

situation. Tidigare forskning och teorier menar att beroende mellan länder utnyttjas av 

de rikare länderna. De allokerar bistånd efter egna intressen och mottagarlandet blir 

beroende av givarlandet då de tillför kapital. Med färre givare, som effekt av 

Parisdeklarationen, blir mottagaren än mer utsatt. Ett land med stort biståndsberoende 

har mer att förlora på att bli bortallokerad av ett land än ett land med mindre 

biståndsberoende.  

 

De 33 svenska mottagarländerna, med undantag för Bosnien, Colombia, Makedonien, 

Serbien och Turkiet, är klassade som låginkomst eller lägre medelinkomstländer enligt 

Världsbanken och har således en hög andel fattiga invånare. Dessa länder tillhör 

världens totalt sett fattigaste länder och många ligger på en samhällsnivå långt ifrån 

uppnådda millenniemål, vilket gör dem till länder med ett stort behov av utländsk hjälp. 

Därför är det högst troligt att många länder, så även Sverige, väljer att allokera sitt 

bistånd hit och antalet biståndsgivare blir då många. 
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Frågan om hur världens bistånd ska allokeras för att bli som mest effektivt kvarstår. 

Enligt ovan presenterade resultat kan arbetet kring Parisdeklarationen till viss del ses 

som ett misslyckande. Samtidigt tar sig debatten nya vägar. Sverige har minskat antalet 

biståndsmottagare i linje med Parisdeklarationens rekommendationer, men allokerar 

fortfarande bistånd likt många andra länder. Den deskriptiva statistiken redoviar att det 

totala antalet biståndsgivare till svenska mottagarländer har ökat. Sverige allokerar 

således i högre grad till länder med många andra biståndsgivare. Om många länder gör 

som Sverige blir konsekvenserna av detta negativa. Fler länder allokerar det egna 

biståndet till färre länder, men världens totala bistånd ges bevisligen till samma länder. 

Många länder i behov av utländsk hjälp kommer således att helt bli utan bistånd. 

Inkomst som kan användas till ekonomisk stabilitet genom förbättrat humankapital för 

invånarna minskar för många. Frågan kan utvecklas till att innefatta om det finns någon, 

land eller organisation, som helt kan anses allokera bistånd på ett så korrekt och 

effektivt vis som möjligt. Eller är det så som tidigare forskning förutspått; bistånd 

allokeras efter givarens intresse.  

 

Sverige uttrycker en önskan att svenskt bistånd ska allokeras efter strävan mot ökad 

demokratisering, frihet och uppnådda millenniemål. Analysen visar att det enligt 

regressionsresultaten inte finns något tydligt samband mellan svensk biståndsallokering 

idag och de estimerade millenniemålen. Från de faktiska siffrorna kan det dock 

konstateras att svenskt bistånd efter år 2007 allokeras till länder som ligger längre ifrån 

att uppnå millenniemålen. Dessutom kan det konstateras att svenskt bistånd allokeras 

likt andra länders bistånd. Dock svarar detta inte på frågan om svenskt bistånd allokeras 

likt andra länders, eller om andra länder allokerar likt Sverige.  
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Appendix 1.   

Lista över länder som presenteras i uppsatsen. 

Länder som fick svenskt bistånd för år 2007 är markerade med *.  

Länder som får bistånd efter år 2007 är markerade med **.  

  
Land Klassificering enligt Världsbanken Lokalisering  

Afghanistan** Låginkomstland Asien 

Albanien** Lägre medelinkomstland Europa 

Angola* Övre medelinkomstland Afrika 

Armenien* Lägre medelinkomstland Europa 

Azerbajdzjan* Övre medelinkomstland Asien/Europa 

Bangladesh** Låginkomstland Asien 

Benin Låginkomstland  Asien 

Bolivia** Lägre medelinkomstland  Latinamerika 

Bosnien-Hercegovina** Övre medelinkomstland Europa 

Botswana* Övre medelinkomstland Afrika 

Burkina-Faso** Låginkomstland Afrika 

Burundi** Låginkomstland Afrika 

Centralafrikanska republiken Låginkomstland  Afrika 

Chad Låginkomstland Afrika 

Chile* Övre medelinkomstland Latinamerika 

Colombia** Övre medelinkomstland Latinamerika 

Comoros Låginkomstland Afrika 

Demokratiska republiken Kongo** Låginkomstland Afrika 

El Salvador* Lägre medelinkomstland Latinamerika 

Elfenbenskusten* Lägre medelinkomstland Afrika 

Eritrea Låginkomstland Afrika 

Etiopien** Låginkomstland Afrika 

Filippinerna* Lägre medelinkomstland Asien 

Gambia Låginkomstland Afrika 

Georgien** Lägre medelinkomstland Europa /Asien 

Guatemala** Lägre medelinkomstland Latinamerika 

Guinea Låginkomstland Afrika 

Guinea-Bissau Låginkomstland Afrika 

Haiti* Låginkomstland Karibien 

Honduras* Lägre medelinkomstland Latinamerika 

Indien*  Lägre medelinkomstland Asien 

Indonesien* Lägre medelinkomstland Asien 

Irak** Lägre medelinkomstland Mellanöstern 

Kambodja** Låginkomstland Asien 
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Kenya** Låginkomstland Afrika 

Kina* Övre medelinkomstland Asien 

Kirgizistan* Låginkomstland Europa/Asien 

Kosovo** Lägre medelinkomstland Europa 

Laos* Lägre medelinkomstland Asien 

Libanon* Övre medelinkomstland Mellanöstern 

Liberia** Låginkomstland Afrika 

Madagaskar Låginkomstland Afrika 

Makedonien** Övre medelinkomstland Europa 

Malawi* Låginkomstland Afrika 

Mali** Låginkomstland Afrika 

Mauretanien Låginkomstland Afrika 

Mocambique** Låginkomstland Afrika 

Moldavien** Lägre medelinkomstland Europa 

Mongoliet* Lägre medelinkomstland Asien 

Montenegro* Övre medelinkomstland Europa 

Namibia* Övre medelinkomstland Afrika 

Nepal Låginkomstland Asien 

Nicaragua* Lägre medelinkomstland Latinamerika 

Niger Låginkomstland Afrika 

Nigeria* Lägre medelinkomstland  Afrika 

Pakistan* Lägre medelinkomstland  Mellanöstern 

Peru* Övre medelinkomstland Latinamerika 

Rwanda** Låginkomstland Afrika 

Ryssland* Övre medelinkomstland Europa/Asien  

Serbien** Övremedelinkomstland Europa 

Sierra Leone** Låginkomstland Afrika 

Somalia** Låginkomstland Afrika 

Sri Lanka* Lägre medelinkomstland Asien 

Sudan** Lägre medelinkomstland  Afrika 

Sydafrika* Övre medelinkomstland  Afrika 

Tadjikistan* Låginkomstland Europa/Asien 

Tanzania** Låginkomstland Afrika 

Thailand* Övre medelinkomstland Asien 

Togo Låginkomstland Afrika 

Turkiet** Övre medelinkomstland Europa/Asien 

Uganda** Låginkomstland Afrika 

Ukraina** Lägre medelinkomstland Europa 

Vietnam* Lägre medelinkomstland  Asien 

Västbanken-Gaza** Lägre medelinkomstland Mellanöstern 

Zambia** Lägre medelinkomstland  Afrika 

Zimbabwe Låginkomstland  Afrika 

Öst Timor** Lägre medelinkomstland  Asien 
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Appendix 2.   

Korrelationstabell. Visar korrelationen mellan oberoende variabler mot den beroende 

variabeln om ett land fick bistånd efter år 2007.  

Tabell - Korrelation  

Variabel Bistånd efter år 2007 

 

Gini-koefficient  

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations  

 

-0,140 

0,260 

67 

Förväntad livslängd vid födseln, totalt(år) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,069 

0,550 

77 

Logaritmerad BNP, USD 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,083 

0,476 

76 

Genomsnittligt antal år i skola(flickor) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,112 

0,337 

75 

Andel kvinnor av arbetsstyrkan (%) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,211 

0,073 

73 

Andel platser tilldelade kvinnor i parlament (%) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,027 

0,825 

72 

Barnadödlighet under 5 år/1000 födda 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,049 

0,673 

76 

Mödradödlighet antal dödsfall/100 000 födslar 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,107 

0,361 

75 

Andel Hiv smittade av befolkningen (%) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,025 

0,843 

65 

Befolkning utan tillgång till förbättrat vatten (%)  

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,171 

0,140 

76 

Befolkning utan tillgång till förbättrad sanitet (%) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,024 

0,835 

75 

Bistånd som del av total BNP (%) 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,461** 

0,000 

72 
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CPI – korruptionsindex 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,081 

0,494 

74 

Demokratiindex 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,139 

0,234 

75 

Mänskliga rättigheter – Amnesty 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,081 

0,497 

73 

Log_export 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

-0,038 

0,741 

77 

Antal år som svensk biståndsmottagare  

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,100 

0,392 

76 

Antal biståndsgivare 2009 

Pearson Correlation 

Sig. (2-tailed) 

Number of observations 

 

0,279* 

0,014 

77 

 


