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Abstract 
This paper examines how national stability affects the states ability to participate in an 
international cooperation. The study is based on the African Union and its member 
states. The stability is studied and analysed through three different factors: politics, peace 
and economy. Participation is studied with three measures for participation: the creation 
of the union, representation, contributions to military actions and economy. To conclude 
this paper these factors for stability and the measures for participation are analysed in 
relation to each other, to show the affect of national stability on participation. The 
analysis in this article is based on the two theoretical perspectives liberalism and post- 
colonialism.      
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1. Inledning  

Afrika har haft svårt att ta sig ur kolonialhistoriens bojor, och de afrikanska länderna 
kämpar fortfarande mot fattigdom, inbördeskrig, auktoritärt styre och självständighet från 
deras forna kolonialmakter (Sylvester, 2011, 185). 

Instabilitet har påverkat de afrikanska länderna till följd av kolonialtiden och när 
avkolonialiseringen påbörjades skapades grunden för att skapa ett enat Afrika under anti-
kolonialismens fana. År 1963 bildades därför the Organization of African Unity i ett 
gemensamt syfte som knöt samman länderna, nämligen att kämpa för en avkolonialisering 
och självständiga afrikanska länder (Yihdego, 2011, s.572). Att bygga ett samarbete i ett 
enskilt gemensamt syfte visade sig vara ofruktsamt eftersom flera afrikanska länder blev 
självständiga bara några år efter bildandet. Detta innebar att samarbetssyftet med 
avkolonialisering och självständighet var uppfyllt och istället skapades nya behov för en 
progressiv utveckling i de afrikanska länderna. Behovet av att bekämpa kolonialhistorien 
var inte längre aktuellt och de afrikanska länderna kunde istället börja uppfylla behovet av 
att stärka Afrika både globalt och inom-kontinentalt. År 2001 bildades den Afrikanska 
unionen för att tillfredsställa de nya gemensamma afrikanska behoven. Den Afrikanska 
unionen har år 2013 knutit samman 54 medlemsländer i ett samarbete för att gemensamt 
stärka den afrikanska kontinenten. Medlemsländerna har enats kring gemensamma 
visioner och målsättningar som berör mänskliga rättigheter, demokrati och fred. De nya 
målsättningarna beskrivs i The Constitutive Act i vilken fundamenten för den Afrikanska 
unionen har fastställts (Yihdego, 2011, s. 569). 

Flera av de afrikanska länderna utvecklas mot att bli stabila men i många länder märks 
fortfarande stor instabilitet såväl politiskt som ekonomiskt och med avseende på 
inomstatliga konflikter. Trots detta är både de stabila länderna och de instabila länderna 
medlemmar av den Afrikanska unionen och från och med det formella grundandet av 
unionen år 2001 till idag år 2013 har samarbetet bibehållits. Innebär det att 
medlemsländernas stabilitet inte påverkar samarbetet? I denna uppsats kommer vi 
undersöka huruvida stabiliteten påverkar samarbetet eller inte och besvara frågan 
huruvida stabilitet påverkar samarbetet eller inte. Vi skall också undersöka om stabiliteten 
hos medlemsländerna har någon påverkan på medlemsländernas möjligheter att vara 
delaktiga i samarbetet. Kan ett medlemsland av den Afrikanska unionen som inte har 
någon nationell stabilitet vara legitimt att delta i gemensamma unionsbeslut i 
stabilitetsfrågor? En undersökning av detta slag har inte gjorts tidigare och med denna 
uppsats vill vi belysa komplexiteten som uppstår i Afrikanska unionens samarbete när 
grundläggande stabilitetsbehov hos alla medlemsländer inte är uppfyllda.         

1.1 Syfte  

Vi vill med denna undersökning studera om det finns något samband mellan länders 
stabilitet och deras förmåga att vara delaktiga i ett internationellt samarbete. Vi kommer 
att utgå ifrån huvudfrågeställningen: Hur påverkar medlemsländernas nationella stabilitet deras 
förmåga att vara delaktiga i samarbetet inom Afrikanska unionen? Syftet är således att undersöka om 
medlemsländernas skillnader i stabilitet gör att även deras förutsättningar att vara 
delaktiga i ett samarbete ändras. Det kommer att analyseras genom kategorisering av 
delaktighet och stabilitet samt fördjupning i utvalda medlemsländer inom den Afrikanska 
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unionen. Slutligen avser uppsatsen visa en sammanställd bild av den nationella 
stabilitetens betydelse utifrån två teoretiska perspektiv för att skapa en nyanserad slutsats.  

1.2 Metod 

Vi kommer att göra en jämförande fallstudie av medlemsländerna i den Afrikanska 
unionen. Valet att göra en fallstudie är motiverat då det centrala i uppsatsen är 
internationellt samarbete och det internationella samarbetet inom den Afrikanska unionen 
är fallet i fokus. Dock är det inte enbart en fallstudie eftersom vi även kommer att studera 
och jämföra medlemsländerna och deras stabilitet. Uppsatsen kommer därför att innehålla 
komparativa inslag. 

Genom att undersöka hur länders stabilitet påverkar deras förmåga att vara delaktiga i 
ett internationellt samarbete avser vi att undersöka om stabilitet är den kausala 
mekanismen bakom länders delaktighetsförmåga. Genom att ha länders stabilitet som 
oberoende variabel, x, och deras förmåga att vara delaktiga i internationellt samarbete 
som beroende variabel, y, avser vi pröva om det finns något samband (Esaiasson et al. 
2012, s.112). 

Våra analysenheter är medlemsländerna och variablerna vi kommer att jämföra analys-
enheterna med är de faktorer och mått vi funnit relevanta för att definiera medlems-
ländernas grad av stabilitet och delaktighet. 

Vi kommer att undersöka om alla länder är med och påverkar eller om vissa har större 
inflytande än andra. Utifrån det kommer vi jämföra och se om det finns något samband 
mellan stabilitet och delaktighet. Uppsatsen innehåller därmed en teoriprövande 
undersökning. 

Afrikanska unionen består av 54 medlemsländer, och att fördjupa sig i och jämföra alla 
är inte realistiskt eller nödvändigt då undersökningen begränsas av uppsatsens storlek. Vi 
kommer därför i vår komparativa del av studien att utgå ifrån de länder som är 
framstående inom de faktorer och mått vi undersöker. Vi utgår från måtten för delaktighet 
och faktorerna för stabilitet som vi valt att undersöka för att hitta de medlemsländer som 
utmärker sig. För att slutligen jämföra faktorer och mått för att se om det finns något 
samband mellan stabilitet och delaktighet.  

1.3 Teori 

Studieobjektet för uppsatsen är Afrikanska unionen och dess medlemsländer. Liberalismen 
blir således ett relevant teoretiskt perspektiv, eftersom internationellt samarbete är en av 
grunderna inom perspektivet. Afrikanska unionen strävar efter att genom samarbete 
mellan medlemsländerna uppnå fred på den afrikanska kontinenten. Denna tanke 
återfinns i liberalismen som menar att det primära sättet att hantera den internationella 
anarkin är samarbete mellan länder. I de afrikanska länderna är det dock inte enbart 
mellanstatlig konflikt som bidrar till instabilitet, utan även inomstatliga konflikter. Det 
skapar komplikationer när dessa länder ska ingå i ett unionssamarbete, eftersom båda de 
två ovanstående konfliktsituationer genererar en internationell- och nationell instabilitet. 
Trots att många av länderna är instabila har de afrikanska länderna enats om att ingå i ett 
unionssamarbete med gemensamma stadgar och regelverk.  Det blir således relevant att 
pröva den liberalistiska synen på samverkan mellan stater för att se om instabila stater kan 
vara delaktiga i ett internationellt samarbete (Mingt & Arreguin-Toft, 2011, s.102-103). 

De afrikanska länderna är starkt präglade av det koloniala arvet vilket motiverar valet 
av postkolonialismen som det andra teoretiska perspektivet vi kommer att använda oss av. 
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Många av världens rankat fattigaste länder – många av dessa är lokaliserade i Afrika – har 
tidigare varit kolonialiserade. Dessa länders kolonialhistoria har stor betydelse för 
stabiliteten inom länderna eftersom många av dessa är drabbade av krig, oroligheter och 
underutveckling. Det är därför legitimt att undersöka de afrikanska postkoloniala länderna 
inom ramen för denna uppsats då kopplingen mellan tidigare kolonialländer och 
instabilitet blir framträdande. Genom ett postkolonialistiskt perspektiv kommer länderna 
som vi valt att undersöka i studien att belysas på ett sätt som skiljer sig från liberalismen. 
Framförallt fokuserar det postkoloniala perspektivet mer på identiteter och kultur 
(Sylverster, 2011, s. 184-193). De två postkoloniala elementen, identitet och kultur, anser 
vi ger en djupare förståelse gällande länders stabilitet och delaktighet i det internationella 
samarbetet i Afrikanska unionen.  

Genom att vi använder oss av ett liberalistiskt och ett postkolonialistiskt perspektiv får vi 
ett större djup i vår analys. Liberalismen baseras på angreppssättet state-down medan 
postkolonialismen baseras på angreppssättet bottom-up. Bottom-up är passande för 
studieobjektet eftersom de afrikanska länderna på grund av sin starka prägling av 
kolonialtiden, behöver ses ur ett bottum-up perspektiv, det vill säga från medlemsländernas 
håll till unionen. Medan unionen som är starkt präglad av liberalismens tankar om 
internationella institutioner bäst studeras ur ett state-down perspektiv, det vill säga från 
unionen till medlemsländerna (Sylvester, 2011, s.184).      

För att ta reda på om länderna är delaktiga eller inte i samarbetet inom unionen har vi 
valt att definiera begreppet delaktighet, den beroende variabeln, utifrån fem punkter som 
vi har valt ut som relevanta mått av delaktighet. Anledningen till att vi anser att dessa mått 
är relevanta för svaret på forskningsfrågan är att det är fem olika sätt att mäta delaktighet. 
Genom detta ges en bred bild av begreppet samt att måttens olikheter bidrar till att ge en 
djupare förståelse för delaktighetsbegreppets relevans i vår undersökning. De fem måtten 
är utvalda från det vi vill tolka in och lyfta fram som viktigast med begreppet delaktighet i 
undersökningen med basis i den empiri som vi använder. Representationsmåttet anser vi 
tydligt kommer visa medlemsländernas delaktighet, framförallt vad gäller beslutsfattande 
och möjlighet till att påverka dagordningen och val inom unionen. Ratificering och 
signering har vi valt att använda som mått då det dels betonas i den empiri vi tagit del av 
och därför att vi finner det relevant som indikator för att undersöka delaktighet i 
framförallt framtagandet av förordningar (Maluwa, 2012). Det tredje måttet på 
medlemsländernas delaktighet berör medlemsländernas nationella bidrag till unionens militära 
aktioner och även detta mått betonas i empirin om ämnet. Därför har vi valt att använda 
bidrag till militära aktioner som mått (Victor, 2010). När vi sökt empiri om ämnet framgår 
tydligt att de ekonomiska faktorerna rörande Afrikanska unionen är av relevans för 
delaktigheten. Detta eftersom vi i tidigare forskning stött på en problematisering vad gäller 
medlemsländernas låga ekonomiska genomsnitt samt hur Europeiska unionen bidragit 
med kapital till unionen (Olivier, 2011). Dessa två argument för ett ekonomiskt mått på 
delaktighet anser vi visar graden av delaktighet ur ett makroperspektiv.  Ekonomimåttet är 
både relevant vad gäller medlemsstaternas möjligheter att vara delaktiga i unionen och till 
vilken grad medlemsländerna har möjlighet att vara delaktiga inom unionen. Vi avser att 
undersöka om det finns ett samband mellan högt nationellt BNP och delaktighet, för att se 
om länder med högt BNP har råd att vara mer delaktiga. Det finns incitament att 
undersöka detta samband då vi kan se att starka ekonomier inom internationellt 
unionssamarbete får större möjligheter att vara delaktiga och påverka. Detta är tillexempel 
fallet rörande Tysklands delaktighet i EU (The Economist, 2010-12-09).   
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Slutligen är det relevant att undersöka vilka länder som varit drivande i skapandet av det 
afrikanska samarbetet och den Afrikanska unionen för att kunna mäta medlemsländernas 
delaktighet. Vi anser att delaktighetsmåttet, skapande av unionen, är relevant då vi tror att 
länderna som var delaktiga i skapandet av unionen fortfarande är mer delaktiga än andra 
länder. Det får konsekvenser som resulterar i att ett fåtal länder innehar mer delaktighet i 
samarbetet vilket, vi anser, är av relevans att undersöka för att kunna besvara vår 
forskningsfråga. 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning på området saknas en fullständig 
definition av stabilitetsbegreppet. Vi har valt att definiera begreppet utifrån tre faktorer: 
politik, ekonomi och konfliktläge. Dessa faktorer är relevanta då alla tre har stor påverkan 
på de afrikanska länderna och deras stabilitet. I forskning vi tagit del av om den Afrikanska 
unionen och de afrikanska länderna studeras samtliga faktorer isolerat. Genom att ta in 
dessa tre faktorer i vår definition avser vi ge en bredare bild av stabilitetsbegreppet.   

• Representation 
Vi har valt att basera representationsmåttet på antalet representanter i unionen 
från respektive medlemsland samt undersöka vilka av dessa medlemsländers 
representanter som sitter på beslutsfattarpositioner. 

• Ratificering & signering  
Inom detta mått för att undersöka delaktighet i unionssamarbetet kommer vi visa 
hur länders ratificering av unionens gemensamma lagar och fördrag har betydelse 
för hur delaktiga länderna är och får vara i samarbetet inom Afrikanska unionen. I 
undersökningen av detta delaktighetsmått kommer vi undersöka incitamenten för 
ratificering. Undersökningen baseras på vilka länder som ratificerar och varför 
vissa länder väljer att inte ratificera samt undersöka om det är samma länder som 
är delaktiga i signeringen av fördrag inom unionen. Vi kommer även att undersöka 
hur orsakssambandet ser ut vad gäller länder som signerar fördrag men som ej 
ratificerar dem.  

• Bidrag till militära aktioner  
Genom att undersöka vilka länder som är delaktiga i och bidrar till unionens 
militära aktioner, kan vi i ett bredare perspektiv undersöka vilka länder som är 
delaktiga i unionssamarbetet. De centrala faktorerna är hur mycket länderna 
bidrar samt vilka incitament som finns gällande deltagande i aktionerna. 

• Ekonomiska faktorer  
Genom att undersöka hur kapital samlas in till den Afrikanska unionen kan även 
ekonomi bli ett mått på medlemsländernas delaktighet i samarbetet. Under-
sökningen av detta delaktighetsmått kommer att baseras på en undersökning av 
vilket eller vilka länder som bidrar ekonomiskt samt vilka medlemsländer som är 
med och fattar ekonomiska beslut. Detta mått av delaktighet blir relevant då 
många av medlemsländerna i unionen är hårt drabbade av fattigdom och det är 
relevant att se hur medlemsländernas nationella ekonomiska situation påverkar 
deras förmåga att vara delaktiga.  

• Skapandet av unionen   
Vi kommer även att mäta delaktigheten genom att undersöka vilka länder som har 
varit drivande i skapandet av unionen och om dessa länder av den anledningen har 
mer inflytande och är mer delaktiga i beslutsfattandet. 
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Stabilitetsbegreppet, den oberoende variabeln, definieras utifrån tre faktorer. Ekonomiska 
faktorer som primärt kommer baserar på ländernas ekonomiskt stabila läge genom att 
undersöka om länderna är rika eller fattiga. Stabilitetsbegreppet kommer även definieras 
av politiska faktorer. Vi kommer undersöka betydelsen av medlemsländernas nationella 
politiska struktur och dess påverkan på medlemsländernas stabilitet i förhållande till 
samarbetet i unionen. Den tredje faktorn som kommer definiera stabilitetsbegreppet är 
freds- och konfliktfaktorer vilket innebär att vi kommer att undersöka om det råder fred, 
inbördeskrig eller krig mellan länder. Dessa faktorer för att definiera stabilitetsbegreppet 
anser vi är viktiga eftersom de ger tre olika infallsvinklar på stabilitet vilket ger en bred 
betydelse åt stabilitetsbegreppet.    

1.4 Begrepp 

För att kunna uppnå god resultatsvaliditet är det avgörande att operationalisera stabilitet 
som är ett huvudbegrepp för uppsatsen. Stabilitet är en teoretisk definition som är generell 
och det är därför nödvändigt att klargöra de operationella indikatorerna för ordets 
betydelse i uppsatsen. 

I tidigare forskning har vi funnit att fokus för stabilitet ofta finns i den ekonomiska 
stabiliteten eller om det är ett stabilt läge, det vill säga utan konflikt, i landet eller regionen. 
Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till flera aspekter av begreppet för att kunna ge en 
rättvisande bild. Vi kommer därför att använda oss av följande operationella indikatorer; 
ekonomisk stabilitet, politisk stabilitet samt om det råder fred eller konflikt i respektive 
medlemsland. 

1.5 Material 

Denna komparativa fallstudie kommer att baseras på vetenskapliga artiklar med fokus på 
ekonomiskt, politiskt och konfliktläge i afrikanska länder samt i den Afrikanska unionen. 
De teoretiska perspektiven som tillämpas refereras till statsvetenskaplig kurslitteratur 
Mingst & Arreguin-Tofts bok Essentials of World Politics. I boken beskrivs fundamenten för 
de valda perspektiven, liberalism och postkolonialism och de diskuteras utifrån gängse 
statsvetenskaplig terminologi. För utformningen av uppsatsens metoddel har vi använt oss 
av Metodpraktikan av Peter Esaiasson et al.  

De statistiska data som används i uppsatsen av länders nationella politiska stabilitet har 
sitt ursprung i mätningar från Freedom House och Världsbanken. Freedom House-index 
refereras ofta till inom statsvetenskapligt skrivande och därför kan vi antaga att denna källa 
är av hög validitet. Informationen från Freedom House och Världsbanken har vi sedan 
fört in i egna tabeller för att kunna få en överblick över de afrikanska länderna. För att 
sedermera undersöka hur länderna skiljer sig åt har vi använt IEP, Institute for Economics and 
Peace, som gör mätningar för länders grad av krig och fred i förhållande till index. 
Framförallt utgår vi i undersökningen från IEP:s definierade pelare för fred. Pelarna för 
fred fungerar som IEP:s mätinstrument och pelarna består exempelvis av mått som 
välfungerande statsskick, öppna handelsmarknader och låga korruptionsvärden. Det är 
dock relevant att ta hänsyn till det faktum att både Freedom House och IEP är 
västorienterade organisationer, vilket återspeglas i deras statistik. Freedom House har blivit 
kritiserade för att tydligt avspegla amerikanska värderingar och intressen (The Economist, 
2008-01-17). IEP utgår i sina mätningar ifrån US index, vilket innebär att även de 
avspeglar amerikanska och västerländska värderingar (IEP, 2013-04-25).  Detta resulterar i 
en risk för missvisande siffror för afrikanska länder. Dock utgör detta inget problem för vår 
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studie då vi endast kommer att jämföra afrikanska länder som alla drabbats av 
diskriminerande siffror. De afrikanska länderna går följaktligen ändå att jämföra med 
varandra, eftersom organisationernas västorientering inte kommer att påverka vårt 
resultat. I brist på andra statistiska källor kommer vi ändå att använda oss av både 
Freedom House och IEP.  

2. Analys 

2.1 Stabilitet utifrån de tre faktorerna 

2.1.1 Politik  

När Afrikanska unionen bildades arbetade de drivande länderna fram The Constitutive Act 
som består av riktlinjer för unionen. Den innefattar mål om att minska avståndet mellan 
styrskick och civilsamhället, att verka för och skydda mänskliga rättigheter samt att 
konsolidera demokratiska institutioner. Av artikel 3 Act re-started African unity framgår 
betydelsen av internationella partners för att uppnå riktlinjerna inom samarbetet. Det är 
viktigt för att möjliggöra utvecklingen av både medlemsländernas och unionens ekonomi 
och handelsmöjligheter (Yihdego, 2011, s.576). En viktig bestämmelse som avsevärt skiljer 
Afrikanska unionen från dess föregångare Organization of African Unity (OAU) är 
avskaffandet av regeln om non-interference. Detta innebar att maktinnehavare kunde 
missköta sitt land och bruka våld mot sin befolkning utan kritik från övriga medlemsländer 
(Yihdego, 2011, s.568). Vilket gjorde att unionen stod maktlös i fråga om att skapa 
stabilitet bland medlemsländerna, något som den Afrikanska unionen skall försöka ändra. 
Det framgår tydligt av Afrikanska unionens huvudmål som är att bringa fred och stabilitet 
till kontinenten (Yihdego, 2011, s.576). Detta är en ambitiös men också problematisk 
målsättning då majoriteten av unionens medlemsländer de facto varit kolonier. I enlighet 
med ett postkolonialt perspektiv har före detta kolonialländer sämre förutsättningar för att 
uppnå ett stabilt regeringsskick än ett land som inte varit kolonialiserat. De länder som 
avkolonialiserats senare möter en ännu större utmaning än de som avkolonialiserades 
tidigt (Sylverster, 2011, s.184). Ur ett liberalistiskt perspektiv är den Afrikanska unionen ett 
bra verktyg för att uppnå stabilitet då unionen bygger på liberalistiska värderingar samt 
användandet av internationella institutioner (Kwasi Tieku, 2004, s.256-257). 

Afrikanska unionens kommission har formulerat en strategisk plan där de preciserar 
unionens tillvägagångssätt för att uppnå sina mål för perioden år 2009-2012. Även i denna 
plan framgår att unionen ska verka för good governence, demokrati samt mänskliga rättigheter 
(AU, 2009-05-19 s.45). Av samma rapport framgår att man förväntar sig se resultat inom 
dessa områden redan 2012 (AU, 2009-05-19, s.33). Idag klassificeras 37 procent av 
medlemsländerna som not free och endast 22 procent som free övriga 38,9 procent faller 
under kategorin partly free (se bilaga 1). Komplexiteten i att mäta politisk stabilitet i 
afrikanska länder gör det nödvändigt att dela upp begreppet demokrati och se till 
demokratiska principer och värderingar i stället för begreppet i stort. Dessa är starkt 
förenade med liberalismens grundprinciper: rule of law, mänskliga rättigheter, good 
governence samt medborgarnas delaktighet i nationella beslut (Kwasi Tieku, 2004, s.256-
257). Även om dessa värderingar är starkt sammankopplade med liberalismen skulle det 
även ur ett postkolonialistiskt perspektiv vara nödvändigt att dela upp demokrati som mått 
av stabilitet för afrikanska länder. Då begreppet demokrati har en stark västerländsk prägel 
är det nödvändigt att dela upp begreppet för att anpassa det till afrikanska länder. Det är 
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viktigt för att göra det möjligt att studera medlemsländerna på djupet (Sylvester, 2011, 
s.184). 

Vi har i undersökningen av stabilitetsfaktorn politik använt oss av världsbankens 
mätning av politisk stabilitet och avsaknad av våld från 2010. Det land som har sämst 
mätetal är Somalia (-3,07) och bäst värde mäter Botswana (+1,04). Botswana är det land 
som ligger närmast +1, utöver dessa har 15 länder negativa värden under -1 och 37 länder 
ligger mellan -1 och +1 (se bilaga 2). 

Det är också relevant att se till grad av korruption då korruptionsgraden i hög grad 
avspeglar stabilitet, något som bevisas av de medlemsländer som mäter högsta och lägsta 
värde. Det är samma två länder som är representerade som externaliteter i 
korruptionsmätningen som i mått av politisk stabilitet och avsaknad av våld. Botswana har 
högst värde (0,97) och Somalia lägst (-1,72), utöver dessa har 38 länder värden mellan -1 
och 1 och 11 länder har värden lägre än -1 (se bilaga 3).  

Som siffrorna visar kan majoriteten av medlemsländerna i detta mått klassificeras som 
instabila och att deras nationella politik inte i någon högre grad korrelerar med unionens 
visioner. Dock förklarar den höga graden av instabilitet unionens visioner och mål om en 
stabil afrikansk kontinent. Att medlemsländerna i många fall är så långt ifrån unionens mål 
och visioner resulterar i minskat deltagande från de mest instabila länderna. Exempelvis 
Somalia som mäter sämst värden visar inte på något deltagande i unionsarbetet. Medan 
bland annat Sydafrika vars nationella politik i en högre grad korrelerar med unionens, 
visar på hög grad av delaktighet i samarbetet (se Skapande av unionen och Representation).  

2.1.2 Fred 

Medlemsländerna i Afrikanska unionen är mycket olika, bland annat gällande stabilitet 
uttryckt i fred. Något som blir tydligt vid analys av Institute of Economics and Peace 
mätning av Global Peace Index (GPI), där ett högre värde är lika med lägre grad av fred. Det 
medlemsland i Afrikanska unionen som hamnar på bäst placering är Mauritius (1,487) 
som ligger på 21a plats i världen jämfört med Somalia (3,392) som har högst GPI av alla 
de 158 länder som mätts. Vidare faller två tredjedelar av medlemsländerna till de 45 
procent som har högst värde (Vision of humanity, 2012).  

På grund av den höga grad av konflikt i många av medlemsländerna har fredsskapande 
blivit en viktig del av den Afrikanska unionens vision för framtiden, och ett av unionens 
huvudmål är som tidigare poängteras att bringa fred till den afrikanska kontinenten (AU, 
Vision and Mission, 2013-04-25). Både ur ett liberalistiskt och ur ett postkolonialistiskt 
perspektiv är en Afrikansk Union ett bra tillvägagångssätt för att uppnå fred, dock 
motiveras det olika inom perspektiven. Ur ett liberalistiskt perspektiv betonas vikten av 
internationella institutioner som ett redskap för att hantera internationell- och nationell 
instabilitet då länders incitament till konflikt minskar genom samarbete (Mingst & 
Arreguin-Toft, 2011, s.78). Postkolonialister skulle snarare peka på identiteter, och att 
problematiken i medlemsländerna i Afrikanska unionen bäst löses genom ett bottom-up 
perspektiv i stället för ett state-down (Sylvester, 2011, s.184). Vilket betyder att 
problematiken bland Afrikanska unionens medlemsländer bäst förstås av medlems-
länderna och deras invånare, inte av utomstående aktörer. Det är därför positivt med ett 
afrikanskt samarbete då unions samarbete genererar en gemensam identitet mellan 
medlemsländerna vilket kommer skapa en kontinental stabilitet liksom en ökad stabilitet 
inom Afrikanska unionens länder.   

För att skapa fred har medlemsländerna ingått ett militärt samarbete. Ett exempel på 
Afrikanska unionens tillämpning av samarbetet är dess agerande under konflikten i Kenya 
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2008. Landet hade sedan ett fredligt val 2002 varit stabilt och haft en positiv utveckling, 
vilken dock hotades av den eskalerande konflikten som frambringades under valet 2008. 
Afrikanska unionens ordförande, presidenten John Kufour från Ghana åkte tillsammans 
med ärkebiskop Tutu från Sydafrika till Kenya för att som representanter för unionen 
uppmana ledarna i Kenya att förhandla fram en lösning. Afrikanska unionen skapade en 
panel bestående av framstående afrikanska personer, för vilken Kofi Annan utsågs till 
ledare. Panelen lade den 29 januari 2008 fram initiativet a Kenya National Dialogue and 
Reconciliation initiativ vilken gav effekt redan 28 februari då en överenskommelse om 
maktdelning nåddes (Ramsbotham et al. 2011, s.142). Även här blir det som i delen om 
politisk stabilitet tydligt att Sydafrika har en drivande roll i unionen. Detta är ett exempel 
på ett lyckat ingripande av Afrikanska unionen för att bringa stabilitet. Ett annat mindre 
lyckat exempel är konflikterna i Darfur kring 2003. Då Afrikanska unionen inte kunde 
enas om ett agerande och därför stod utanför konflikten. Något som dock måste ses ur ett 
tidsperspektiv, det är nödvändigt att poängtera att konflikten i Darfur inföll när Afrikanska 
unionen var mycket ung, och precis hade reformerats från föregångaren OAU till att bli 
Afrikanska unionen. Övergången från non-intervention till non-indifference är lika ung som 
unionen och det är möjligt att medlemsländerna inte helt tagit reformen till sig 
(Ramsbotham et al. 2011, s.328). 

2.1.3 Ekonomi 

Fattigdom har präglat den Afrikanska kontinenten sedan kolonialtiden och många av 
medlemsländerna inom den Afrikanska unionen kämpar fortfarande med svåra 
ekonomiska förhållanden (Sylvester, 2011, s.185). Då fattigdomen är ett primärt problem 
för Afrikanska unionen har unionen arbetat hårt med just frågor rörande detta. Unionen 
enades i Abuja-fördraget 1991 kring en institution vars vision är att assistera 
medlemsländer som har det ekonomiskt svårt att stabilisera sin ekonomi. Institutionen har 
fått namnet African Monetary Fund och var färdigt verkställd år 2008 med International 
Monetary Fund som förebildsinstitution (AU, Financial Institutions, 2013-05-10).  

I och med olika utvecklingsprojekt, som styrs av Afrikanska unionen och är uppdelade i 
olika regioner Nordafrika, Västafrika, Sub-Saharan Afrika och Södra Afrika, har den 
ekonomiska utvecklingen gått framåt. Etableringen av ett aktiemarknadssystem i 
Västafrika, har enligt mätningar haft en positiv effekt för den ekonomiska tillväxten 
(Tachiwou, 2010, s. 97). En primär bakomliggande orsak till att en etablering av 
aktiemarknader har kunnat ske är de ekonomiska bistånd som doneras till Afrika från olika 
multilaterala organisationer eller individuella donatorer. Genom en analys av den 
ekonomiska tillväxten ser man tydligt hur allokeringen av bistånd till behövande 
Afrikanska länder har haft en positiv effekt på den kontinentala tillväxten.  Det har också 
haft positiv verkan på tillväxten i enskilda medlemsländer (Loxley & Sackey, 2008, s.163-
165).  

Detta uppsving i ekonomisk tillväxt ur både micro- och makroekonomiskt perspektiv 
skulle kunna fungerar som stabilisator mellan länder och regioner på den afrikanska 
kontinenten, och eftersom BNP-tillväxten i Afrika ökar kan det antas att så är fallet (se 
bilaga 4). Biståndet till Afrika har gjort det möjligt att bygga upp en fungerande ekonomi 
på kontinenten. Under 1980-talet var biståndsandelen i afrikanska investeringar hög och 
låg på 27 procent. Incitamentet till den höga andelen bistånd var att de afrikanska 
regeringarna hade som målsättning att försöka stabilisera och rekonstruera sina respektive 
ekonomiska system. För att de afrikanska regeringarna skulle ha möjligheten att 
genomföra detta var bistånden från omvärlden en nödvändighet. Bistånden gav de 
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afrikanska regeringarna kapital för att med hjälp av egna investeringar uppnå sina 
målsättningar med stabilisering och rekonstruering av sina ekonomier. Vid bildandet av 
den Afrikanska unionen visas däremot en minskning av omvärldens bistånd till en 20 
procentig nivå (Loxley & Sackey, 2008, s.166-167).  
Vid analys skulle en orsak till biståndsminskningen kunna vara etableringen av Afrikanska 
unionen, eftersom unionen i sig blev en stabiliserande institution för ekonomi som innebar 
att de stora biståndssummorna inte behövdes.  

Vidare har vi vid analys kunnat konstatera att ekonomiska faktorer har stort inflytande 
över den kontinentala stabiliteten. Det har även visat sig att den Afrikanska unionen 
bidragit till att öka den ekonomiska stabiliteten då bistånden minskat sedan unionen 
skapades. Nästa steg är att undersöka hur ekonomiska faktorer påverkar stabiliteten i 
medlemsländerna. Sydafrika är en av de starkaste ekonomierna i den Afrikanska unionen 
och har också utvecklats till ett av de mest stabila länderna i samarbetet (Frankel et al. 
2008, s. 640).  

I vår sammanställning av medlemsländernas BNP-tillväxt är det endast Somalia som 
inte kan presentera siffror på BNP-tillväxten år 2013. Somalia är det land i Afrikanska 
unionen som vid analys av våra statistiska undersökningsenheter visat sämst resultat på alla 
områden. Den ekonomiska situationen i Somalia är undermålig och en orsak till det är att 
landet på många plan är instabilt. Landet är instabilt i bemärkelsen att det är politisk 
instabilitet, hög grad av fattigdom, olika stridande parter och problematiken med pirater 
längs kusten som rubbar det ekonomiska flödet och handeln. Det politiska läget och 
regeringsuppbyggnaden i Somalia kan vid analys knytas som en direkt orsak till ekonomin. 
Somalia står utan ett stabilt centraliserat regeringsskick och är uppbyggt av olika lokala 
formationer av regeringar. Fattigdomen och den politiska instabiliteten grundar sig i ett 
inbördeskrig mellan olika klaner i landet (Ramsbotham et al. 2011, s.168-169). Den 
politiska instabiliteten på grund av inbördeskrig får konsekvensen att en gemensam 
nationell ekonomi blir svår att etablera. De ekonomiska faktorerna kan således bevisas 
vara betydelsefulla för stabiliteten i respektive medlemsland i Afrikanska unionen, eftersom 
Sydafrika är ett stabilt land och har en stark ekonomi medan Somalia är ett instabilt land 
och har ett icke-fungerande ekonomiskt system.  

Resonemanget kring de ekonomiska faktorernas påverkan på medlemsländernas 
stabilitet kan härledas till det liberalistiska perspektivet. Liberalister belyser vikten av att 
det i ett samarbete, som den Afrikanska unionen, skall finnas transnationella aktörer som 
binder ihop samarbetet över landsgränserna. Det betonas inom liberalistisk teori att 
möjligheterna till en liberaliserad ekonomi och en fungerande ekonomisk infrastruktur 
grundar sig i att demokratiska värden och mänskliga rättigheter gäller. För att kunna 
inleda en utveckling mot en stabilitet genom en fungerande ekonomisk struktur i 
framförallt Somalia behövs det fortsatt bistånd till landet i samverkan med en fungerande 
övergripande institutionell kraft. Här har den Afrikanska unionen ett stort institutionellt 
ansvar för att driva en stabilitetsförändring i dess medlemsländer baserat på ekonomi 
(Dunne, 2011, s.106-110). Somalias svårigheter med krig och svag politisk och ekonomisk 
struktur har, som inom många medlemsländer i den Afrikanska unionen, sin grund i 
kolonialismen. Somalia delades upp i en brittisk och en italiensk del under kolonialtiden 
och det har sedan dess varit svårt att ena landet kring gemensamma institutioner och 
värdegrunder. Den underutvecklade ekonomin i Somalia är en bidragande faktor till att 
medlemslandet är instabilt (Hansson3, NE, 2013-05-15). Enligt postkolonial teori beror 
detta till fullo på att landet tidigt delades upp av kolonialmakterna istället för att förbli ett 
enhetligt land (Sylvester, 2011, s.185).  
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Följaktligen kan slutsatsen dras att de ekonomiska faktorerna har en inverkan på de 
enskilda medlemsländernas stabilitet. Däremot är det intressent att se att det är bakom-
liggande faktorer, som historiska och globala krafter, som bidrar till att ekonomiska 
faktorer har denna påverkan på medlemsländernas stabilitet.      

2.2 Delaktighet utifrån de fem måtten 

2.2.1 Skapandet av unionen 

Den 25e maj 1963 samlades 32 av nuvarande Afrikanska unionens medlemsländer i 
Etiopiens huvudstad Addis Abeba för att gemensamt besluta om utformningen av en enad 
afrikansk kontinent. Detta skedde inom OAU som är föregångsorganisationen till det som 
nu utformades till den Afrikanska unionen. De drivande länderna i skapandet av 
Afrikanska unionen är emellertid de samma som länderna som beslutade om grunden till 
OAU:s utformning. Precis som delaktighet i representationen inom unionen är det 
Sydafrika och Nigeria som är framträdande medlemsländer vad gäller delaktigheten i 
skapandet (Nkrumah, 2012). Genom Sydafrikas och Nigerias utrikespolicys sattes en 
skapandeprocess igång för reformen av OAU till den nya Afrikanska unionen (Kwasi 
Tieku, 2004, s. 251). Skapandet av den Afrikanska unionen baseras på The Constitutive Act 
som formades av de drivande medlemsländerna året innan unionens formella grundande. 
Det land som utmärkte sig vid formuleringen av The Constitutive Act och som även var 
mest delaktig i processen för utformningen var Sydafrika (Kwasi Tieku, 2004, s.262). Det 
var i Sydafrika år 2002 som 53 afrikanska ledare slutligen invigde den Afrikanska unionen 
som en kontinental institution. Sydafrikas dåvarande ledare Thabo Mbeki var den mest 
delaktiga ledaren i uppbyggnaden av Afrikanska unionen (Kwasi Tieku, 2004, s.253). 
Mbekis stora inflytande och delaktighet gav upphov till nya begrepp som en afrikansk 
renässans till följd av den afrikanska enigheten (Kwasi Tieku, 2004, s.255). Hypotesen som 
lades fram i motiveringen av delaktighetsmåtten stämmer således, det medlemsland som är 
mest delaktigt idag är det land som var drivande i skapandet av unionen (AU, 
Commission, 2013-05-08). Sydafrikas skapande av unionen fick stor betydelse för 
delaktigheten och samarbetsmotivationen mellan medlemsländerna i unionen. Det 
betonades att renässansen i Afrika skulle generera en starkare relation mellan de afrikanska 
länderna och skapa ökad säkerhet och stabilitet (Kwasi Tieku, 2004, s.257). Det visar den 
starka kopplingen som finns mellan grad av delaktighet i ett samarbete och stabilitet.  

Även Nigerias ledare Oloye Obasanjo har bidragit med delaktighet vid skapandet och 
utformningen av unionen. Han eftersträvade att Afrika skulle kunna utveckla en 
gemensam utrikespolicy (Kwasi Tieku, 2004, s.558-559). Obasanjos förslag fick både 
medhåll och kritik innan Afrikanska unionens grundande. Förslaget om gemensam 
utrikespolicy lyftes dock på nytt då Afrikanska unionen de facto skulle fastställas. En 
konferens om unionens gemensamma mål för utveckling, samarbete och stabilitet 
genomfördes för att integrera dessa mål i den nya institutionsstrukturen i Afrikanska 
unionen (Kwasi Tieku, 2004, s.261-262). Nigeria har visat sin delaktighet eftersom landet 
var ett av de drivande i utformningen av unionen. Nigerias delaktighet visar sig genom 
medlemslandets nära förhållande till internationella institutioner och organisationer inom 
Afrikanska unionen. En konsekvens av Nigerias starka förhållande till unionssamarbetet är 
att landet idag är mer öppet och transparent än tidigare. Unionen har dessutom luckrat 
upp nationsgränserna vilket både lett till att Nigeria i samarbetet blivit delaktiga i den 
transnationella handeln som uppstått. Landet är också delaktigt så tillvida att Nigeria 
prioriterar att förhålla sig till den Afrikanska unionens gemensamma protokoll och 
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konventioner. Dock har Nigeria uppfattats som en oberäknelig stat och en hegemonisk 
kraft i den västra delen av Afrika vilket genererar en skepsis inom unionen gentemot 
landet. Nigeria har emellertid ingen avsikt att ge intrycket att deras delaktighet ger upphov 
till orolighet, och landet försöker distansera sig från anklagelserna om oberäknelighet 
genom upprättandet av lagar och förordningar samt ett ökat samarbete med 
internationella institutioner (Obi, 2008, s.184). Att Nigerias utveckling har skett i nära 
korrelation med den Afrikanska unionens utveckling syns tydligt. Precis som inom unionen 
kan Nigerias politiska och socioekonomiska förändring beskrivas utifrån liberalteoretiska 
principer. Förändringen är exempelvis präglad av ökad transparens gentemot handel och 
bidragande till samarbete inom Afrikanska unionens institutioner (Mingst & Arreguin- 
Toft, 2011, s. 78-79 samt 102-103). Av analysen av medlemslandet ovan åskådliggörs att 
Nigeria, liksom Sydafrika, också är ett medlemsland som varit delaktigt både i grundandet 
av unionen samt är ett av de länder som fortfarande är mest delaktiga i unionssamarbetet.  

Nigeria och Sydafrika är båda präglade av en lång kolonialhistoria och av ett brittiskt 
kolonialstyre. Något som visat sig i en historia av politisk instabilitet genererat av valfusk 
och korruption. Ländernas brokiga historia blir kontrafaktisk gentemot det faktum att de 
idag är några av de mest delaktiga medlemsländerna i den Afrikanska unionen. I den 
postkoloniala eran har dessa två länder haft en lång utvecklingsfas gällande fastställandet 
av konstitutioner och lagar men också gällande bearbetning för att försöka bygga stater 
utifrån demokratiska grunder (Hansson2, NE, 2013-05-08, samt Holmberg, NE, 2013-05-
08).    
     I samverkan inom en institution som Afrikanska unionen skapas utrymmet att visa att 
de gamla kolonialstaterna som Nigeria och Sydafrika genom institutionell delaktighet kan 
ta plats som påverkande krafter både i Afrika och i det globala politiska systemet (Olivier, 
2011, s.59). Detta samverkansperspektiv rörande de gamla kolonialstaternas ökade 
delaktighet gentemot institutioner, anser vi i vår analys, knyter samman både det 
liberalistiska och det postkolonialistiska perspektivet. Kolonialismen har således påverkan 
på Nigerias och Sydafrikas incitament att vara delaktiga i ett internationellt samarbete i 
den Afrikanska unionen. Så tillvida att båda länderna drivits till att snabbt skapa en 
självständig institution som Afrikanska Unionen och utvecklas till Afrikas starkaste stater 
(Olivier, 2011, s.63).           

2.2.2 Representation 

Beslutsfattandet i Generalförsamlingen i Afrikanska unionen sker idag primärt i Addis 
Abeba i Etiopien där unionen har sitt huvudfäste. Ordförande för kommissionen är 
Nkosazana Dlamini Zuma från Sydafrika och viceordförande i kommissionen är Erastus 
Mwencka från Kenya (AU, Commission, 2013-05-08). Sydafrika och Kenya har 
följaktligen höga och viktiga beslutsfattande representationsposter, vilket skulle kunna 
innebära att de har en högre delaktighet inom unionen. 

Representationsmåttet gällande medlemsländernas delaktighet gör sig också synligt vid 
ratificering av unionens protokoll till den gemensamma domstolen. Endast 26 av unionens 
54 medlemsländer finns representerade och har varit delaktiga i utformningen av det 
gemensamma protokollet. Sydafrika och Nigeria är två av dessa 26 länder och de kommer 
att analyseras vidare vad gäller deras delaktighet i samarbetet inom Afrikanska unionen 
(AU, Court of Justice, 2013-05-10).  

Informationen om representationen från medlemsländerna i Afrikanska unionens alla 
utskott är begränsad, och informationen som vi funnit i vår informationssökning är inte 
tillräcklig för att ge en fullgod bild av representation. Anledningen till att den inte är 
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tillräcklig är att Afrikanska unionen endast presenterar skalet av en unionsuppbyggnad, så 
till vida att unionens organ är fastställda men vad som inkluderas i respektive organ är inte 
utformat. Vilket innebär att medlemsländernas representationsgrad inte visas. Det är dock 
relevant att förstå, i fallet med Afrikanska Unionen, att denna union de facto fortfarande 
är ung. Unionen har idag varit verksam i ett decennium och att ena 54 medlemsländer 
under ett gemensamt ramverk av utskott och institutionella organ är i sig en process för 
delaktighet som är tidskrävande (Yihdego, 2011, s.577-578). Detta och att unionen är i 
början av samarbetet medlemsländerna emellan kan ges som en förklaring till varför man 
inom den Afrikanska unionen inte kan visa en strukturerad representation inom organen 
år 2013. (Mingst & Arreguin-Toft, 2011, s.79).  

Inom det ekonomiska och sociala utskottet, ECOSOCC, är 150 representanter från 
olika medlemsländer delaktiga i interaktionen och beslutsfattandet. ECOSOCC är 
uppbyggt för att representationen just skall avspegla alla länders olika sociala frågor samt 
öka bredden på besluten då alla länderna bidrar med sin professionalitet. Anledningen till 
att man inom Afrikanska unionen vill anpassa ECOSOCC utifrån dessa premisser är att 
öka delaktigheten från alla medlemsländer (Yihdego, 2011, s.579).  

Vid analys av representationen i förhållande till delaktighet är det viktigt att betona 
Församlingen och det Exekutiva rådet som de organ med störst påverkan på unionen. I 
båda organen är representationen uppdelad, med de anställda representanterna som står i 
direkt anknytning till sina respektive regeringar samt anställda som endast ska förhålla sig 
till unionens förslag och mål utan påverkan från nationalitet. Den spridda 
representationen anses utifrån ett liberalistiskt perspektiv vara ett tecken på öppenhet och 
transparens gällande beslutsfattande inom det afrikanska samarbetet (Mingst & Arreguin-
Toft, 2011, s.102-103). 

Trots den stora andel tjänstemän som finns representerade inom unionen med 
regerings- eller icke regeringsanknytning är det ändå ett faktum att det är ledarna för 
medlemsländerna som har ett monopol på makten. Belyst ur ett liberalistiskt perspektiv 
skulle den huvudsakliga makten hos de nationella ledarna skapa en grogrund till ett 
fungerande samarbete där delaktigheten visar sig i det ökade kollektiva ansvar som uppstår 
när ledarna gemensamt formar lagar och regelverk. Det liberalistiska perspektivet lyfter 
även fram den problematik som kan realiseras till följd av ledarnas maktmonopol i 
representationssammanhang i unionen. Genom att det endast är medlemsländernas ledare 
som kan vara delaktiga i beslutsfattandet hävdar liberalismen att en urholkning av 
Unionens egna institutioner skulle kunna ske. Detta i sin tur skulle göra det svårare att 
lyfta viktiga nationella frågor i beslutsprocessen på unionsnivå (Yihdego, 2011, s.579).  

Inom postkoloniala teorier finns det inget som direkt kan visas vara betydelsefullt vad 
gäller delaktighetsmåttet representation. De mest delaktiga länderna inom representations-
kategorin, Sydafrika och Kenya har båda varit brittiska kolonier och detsamma gäller för 
det minst delaktiga landet Somalia. Koppling till delaktighet som en analys av dessa länder 
skulle kunna ge är att anledningen till att Somalia är mindre representerat och mindre 
delaktigt i unionssamarbetet kan bero på att landet varit uppdelat av både Storbritannien 
och Italien (Hansson1, Hansson3 samt Holmberg, NE, 2013-05-15). Detta kan ha gjort att 
Somalia har haft det svårare att ena landet och ena sig kring delaktiga representanter i 
unionssamarbetet.     
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2.2.3 Ratificering   

Afrikanska unionen har under många år införlivat ett stort antal förordningar, flest var det 
åren 2003 och 2009 då hela fem förordningar antogs per år. Dock är införlivandet inte 
symmetriskt med det antal medlemsländer som signerar och sedan ratificerar. Det 
exekutiva rådet tar årligen fram en rapport till kommissionen i Afrikanska unionen. Där 
det återkommande har framförts att många av medlemsländerna inte ratificerar eller 
besitter de nödvändiga medel för att kunna ratificera (Maluwa, 2012, s.639-640). 

Termen ratificering används ofta som ett samlingsbegrepp för mer än själva 
ratificeringen. Termen innefattar även de processer och ageranden som sker för att anta 
förordningar och bestämmelser. Processen signering kan exempelvis delas in i: definitiv 
signering, ratificering, acceptans, godkännande och anslutning. Att ett medlemsland 
endast signerar eller endast ratificerar ett beslut eller förordning är i sig inte en försäkran 
om att det kommer att förverkligas (Maluwa, 2012, s.641-642). Det är därför relevant och 
intressant att undersöka hur skillnaden ser ut mellan signering och ratificering bland 
medlemsländerna. 

En problematik med ratificering och fullgörelse av förordningar och bestämmelser är 
det faktum att många av Afrikanska unionens medlemsländer har en komplicerad 
beslutsfattnings och ratificeringsprocess. I alla medlemsländer ligger det på den eller de 
personer som har den exekutiva makten att fatta beslut om ratificering. I vissa 
medlemsländer har systemet för lagstiftning en avgörande roll för beslutsfattande, och 
systemet måste därför godkänna alla förslag innan ratificering. I ett fåtal medlemsländer 
saknas helt nedskrivna regler för beslutsfattande och verkställande av förordningar, det är 
istället helt baserat på sedvanerätt. Dessa länder är framför allt före detta brittiska kolonier 
(Maluwa, 2012, s. 641). Detta är något som stärker postkolonialisternas huvudtes, om att 
ett flertal före detta kolonialiserade länder fortfarande är starkt präglade av de forna 
kolonialmakterna (Sylverster, 2011, s.184). 

Att länderna är så olika i hur de går tillväga för att ratificera kan vara en bidragande 
faktor till den relativt låga korrelationen mellan länder som signerar och länder som fullgör 
och ratificerar Afrikanska Unionens förordningar (Maluwa, 2012, s.641). Medlems-
länderna har inskrivet i sin konstitution att de som besitter den exekutiva makten, oavsett 
vilket statligt organ det är, bär ansvaret för förhandling och signering.  En komplicerande 
faktor är emellertid att dessa ofta lägger över skulden för frånvaro av signering på andra 
organ, till exempel det lagstiftande systemet. Vilket således gör att exekutivet kan komma 
undan med att inte ratificera men ändå bibehålla ett gott internationellt anseende. Detta 
kallas buck-passing, och anses vara en av de vanligaste förklaringsfaktorerna till varför 
länder signerar men inte ratificerar. Buck-passing ligger till grund för varför en tredjedel av 
Afrikanska unionens förordningar signerats men inte ratificerats. Många förordningar har 
inte ens lagts fram för godkännande från lagstiftande systemet. Det kan anses som en 
strategi från statens sida att inte behöva ratificera, men ändå bibehålla en god relation till 
unionen och den övriga internationella arenan (Maluwa, s.649). Detta i sig anser vi vara 
komplicerande angående delaktighet, eftersom det skulle innebära att dessa länder inte 
avser att rätta sig efter unionens förordningar och förslag. Det skulle i förlängningen 
innebära att de inte har intresse av att vara delaktiga i samarbetet. 

Ytterligare en relevant faktor att studera gällande ratificering är vad länder har för 
incitament för att ratificera. Liberalister menar att stater blir starkt influerade av inhemska 
aktörer. Vilket skulle innebära att de kommer att vara benägna att ratificera förordningar 
som inflytelserika inhemska aktörer står bakom. Vidare anses också spill-over-effekten 
relevant som eventuell förklaring. Genom internationellt samarbete blir länder mer 
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benägna att agera utifrån gemensamma mål och förhålla sig till vad som är bäst för flera 
länder och inte bara agera utifrån egenintressen. Vilket gör att om fler länder ratificerar är 
sannolikheten stor att andra länder också kommer att ratificera genom spill-over-effekten 
(Maluwa, 2012, s.646-648). Detta innebär att länder väljer att vara delaktiga när det 
gynnar landet, dess invånare och aktörer. 

Korrelationen mellan signering och ratificering samt antalet länder som signerar 
respektive ratificerar varierar beroende på förordningens karaktär. Afrikanska unionens 
kommission har uttalat att de förordningar som går igenom först är de som är relativt 
neutrala, och inte utmanar ländernas suveränitet (Maluwa, 2012, s.662).  

Vidare kan man av tabellen se att antalet medlemsländer som är delaktiga i signering 
och ratificering är relativt få, för signering är medeltalet 43 länder och för ratificering är 
medeltalet 35,5 länder av Afrikanska unionens totalt 54 länder (se bilaga 5).  

Om vi antar att ratificering kan användas som mått av delaktighet tyder antalet 
signeringar respektive ratificeringar på en generellt låg delaktighet från medlemsländerna. 
Korrelationen ger endast en halv sanning då den är beroende av hur många signeringar 
som gjorts (Maluwa, 2012, s.663). Det är därför relevant att observera att Ghana har fått 
beröm av unionen för att vara entusiastiska i delaktighet gällande ratificering. Rwanda har 
istället fått kritik för att inte ratificera, landet har även blivit uppmanat att harmonisera sin 
nationella lagstiftning med åtaganden rörande unionen (Yihdego, 2011, s. 582). Ur ett 
liberalistiskt perspektiv blir den relativt låga delaktigheten i ratificeringsprocesser 
problematisk, då liberalister menar att strukturer och gemensamma regler är av stor vikt 
för internationellt samarbete (Mingst & Arreguin-Toft, 2011, s.78).  

2.2.4 Bidrag till militära aktioner  

Ledare för de afrikanska länderna började efter kalla krigets slut verka för ett utvidgat 
militärt samarbete inom regionen, framförallt gällande fredsinsatser. Afrikanska unionens 
fredsinsatser har varit av stor vikt för ett flertal konflikter, exempelvis var det avgörande att 
unionen bidrog med trupper till konflikten i Darfur 2007 då den Sudanska regeringen 
initialt inte släppte in västerländska trupper. De länder som är mest delaktiga i unionens 
insatser är bland annat Etiopien, Nigeria, Rwanda och Uganda vilka inte är de större och 
mest utvecklade länderna, som exempelvis Sydafrika, Namibia och Botswana (Victor, 
2010, s.217). Interventioner från unionen har stadigt ökat sedan bildandet, vilket har 
inneburit att FN inte längre kan ses som ensamt dominerande inom internationella 
interventioner. Medlemsländer i Afrikanska unionen har även ökat sin delaktighet i FN 
styrda insatser (Ramsbotham et al., 2011, s.156). Exempelvis bidrog Afrikanska Unionen 
med 8000 fredsbevarare till en fredsbevarande insats auktoriserad av FN till Somalia 2006 
var av 6000 kom ifrån Uganda och Burundi (Ramsbotham et al., 2011, s.168). 

Freds- och konfliktsvetaren Jonah Victor skriver i sin artikel African peacekeeping in Africa: 
Warlord politics, defense economics, and the state legitimace om en teori angående deltagande i 
militära aktioner. Teorin beskriver att stora rika länder är oproportionerligt rep-
resenterade i militära aktioner och att fattiga länder åker snålskjuts på de rika länderna. 
Teorin berör således att de som bör vara mest villiga att delta är de länder som är rikast 
och står starkast i internationella sammanhang. Detta stämmer dock inte i fallet med 
Afrika och Afrikanska unionen då, som tidigare nämnts, de länder som deltagit mest är 
fattiga länder. Enligt denna teori skulle i princip inga Afrikanska länder vara villiga eller ha 
förmåga att delta i militära aktioner. Victor lägger istället fram två andra förklaringar. Den 
första är att militära aktioner från afrikanska länder vanligen inte är ämnade att säkra den 
enskilda staten, utan att säkra regimen. Vilket härleder den andra förklaringen, vilken är 
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att det finns ett gemensamt mål att skapa stabilitet och enighet på den afrikanska 
kontinenten (Victor, 2010, s. 118).  

Det finns två faktorer som måste tas i beaktning för att kunna undersöka delaktighet i 
militära aktioner bland afrikanska länder. Den ena är det faktum att afrikanska länder 
generellt är svaga och saknar struktur, vilket resulterar i att ledarna har svårt att leda 
länderna utanför huvudstaden. Den andra är direkt kopplad till militären och en följd av 
att staterna i många fall är svaga. Relationen mellan medlemsländernas ledare och militär 
kan förklaras på två sätt; Det ena är att ledaren har en lojal militär och den andra är risken 
att militären vänder sig mot styret. Lojaliteten mellan ledare och militär är nödvändig för 
att hålla ordning och försvara sig mot oppositionella krafter som ofta också har militär 
kapacitet. Om detta nära samarbete inte finns eller inte fungerar är risken att militären 
vänder sig mot regimen istället för att alliera sig med regimen. Detta kan vara anledningen 
till att de som varit drivande i det militära samarbetet är ländernas ledare. Det kan även 
vara förklaringen till varför deltagandet i militära aktioner i de afrikanska medlems-
länderna ser ut som beskrivits ovan (Victor, 2010, s.219).  

Victor skriver att militärt agerande utanför det egna landet kan vara en strategi för att 
få bort fokus från det egna landet och ge sig an ett hot som är längre bort.  Strategin kallas 
War-lord politics. Denna strategi är kopplad till auktoritära ledare vilket också förklarar vilka 
länder som använder den. Oppositionsledaren i Uganda, Kizza Besigye anklagade 2006 
presidenten Yoweri Museveni för att ha använt sig av denna strategi då han sände trupper 
för att lösa inbördeskriget nära gränsen till medlemslandet Sudan. Konflikten löstes inte 
men Museveni fick däremot bort stora delar av sin militära styrka för att endast behålla 
dem han ansåg lojala. Utifrån dessa förutsättningar är det möjligt att förklara varför det 
inte är de rika länderna som generellt deltar i Afrikanska unionens aktioner. Anledningen 
är att de inte är i behov av att få bort fokus från det egna landet och de har inte problem 
med militärens illojalitet gentemot regeringen. Utifrån detta resonemang blir kopplingen 
mellan stabilitet och deltagande i militära aktioner tydlig, eftersom det vid analys visat sig 
att de instabila medlemsländerna har starkare incitament att agera militärt. De instabila 
ländernas stora bidrag till militära aktioner beror på att ledarna i dessa länder har ett 
intresse av att eliminera starka militära krafter, som skulle kunna utmana eller hota den 
egna regeringens ställning (Victor, 2010, s.220).   

Ett liberalistiskt perspektiv belyser sambandet mellan att afrikanska ledare kan ha svårt 
att leda sina länder på grund av avsaknad av ett styrsystem och struktur. Detta eftersom att 
liberalismen menar att ett grundläggande medel för att uppnå internationell stabilitet, och 
hantera den annars rådande internationella anarkin, är genom internationella institutioner 
med gemensamma regler (Mingst & Arreguin-Toft, 2011, s.78). Detta resonemang baseras 
traditionellt på interaktionen mellan länder men skulle också kunna appliceras på ett 
enskilt medlemsland. Nämligen att det inom ett land måste finnas en struktur och ett 
gemensamt regelverk för att lägga grunden för stabilitet. Vilket leder till slutsatsen att det 
är just avsaknaden av detta som möjliggör för afrikanska ledare att föra en war-lord politik.  

Postkolonialister skulle troligtvis visa att problematiken med det svaga afrikanska 
internationella systemet är en effekt av kolonialiseringen. Postkolonialister för argumentet 
att svårigheterna att styra ett postkolonialt land är större i de länder som av-
kolonialiserades sent (Sylverster, 2011, s.184). I fallet Uganda som berörs ovan stämmer 
denna teori. Detta medlemsland i Afrikanska unionen avkolonialiserades först på 60-talet 
och år 1962 fick landet fullt självstyre, något som nu visar sig i instabilitet och hög statistik 
vad gäller medverkan i militära aktioner (Holmberg et al. NE, 2013-05-08). 
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2.2.5 Ekonomiska faktorer 

De ekonomiska förhållandena i Afrika har förändrats och utvecklats mycket sedan 
kolonialtidens slut. Utvecklingen i ekonomin i Afrikanska unionen och dess medlemsländer 
kan däremot inte analyseras isolerat från omvärldens påverkan, framförallt inte från de 
forna europeiska kolonialmakterna. Förhållandet mellan Europa och Afrika i den 
postkoloniala eran har haltat fram. Europeiska länder har försvårat skapandet av en 
inomkontinental afrikansk ekonomisk marknad så till vida att de inte bidragit till att stötta 
uppbyggnaden av en afrikansk självständig och hållbar ekonomi. Vändpunkten för Afrikas 
ekonomi kom år 2007 i och med implementeringen av regelverk från World Trade 
Organization (WTO) i samverkan med Cotonou-överenskommelsen som antogs av nuvarande 
medlemsländer av Afrikanska unionen år 2000 (Olivier, 2011, s.55).  

Sammanslagningen av WTO:s regler och Cotonou-överenskommelsens målsättningar 
skapade The Economic Partnership Agreement. Denna nya sammanslagna överenskommelse 
genererade ökad frihandel och regional ekonomisk integration. Trots överenskommelsen 
om ökad ekonomisk rörlighet och ekonomiskt samarbete mellan Europa och Afrika så 
förblev den ekonomiska relationen spänd. Kolonialismens prägel på Afrika har skapat en 
stark afrikansk identitet som grundar sig i ett Europa-averst förhållningssätt. Vilket visar 
sig markant i den ekonomiska vändpunkten för Afrika år 2007. Då det nyskapade 
ekonomiska partnerskapet med Europa utmanades av Afrikas växande inomkontinentala 
marknad och ovilja att rätta sig efter Europas förslag på ekonomiska utvecklings-
möjligheter på den afrikanska kontinenten (Olivier, 2011, s.55).  

Efter Afrikanska unionens bildande har det ekonomiska handelsförhållandet med 
Europa varit kopplat direkt mellan Europa och den Afrikanska unionen. Det innebär att 
det ekonomiska förhållandet mellan de gamla europeiska kolonialmakterna och forna 
afrikanska kolonialstater idag binds samman under ett gemensamt ekonomiskt tak 
innehållande ungefär 80 länder (Olivier, 2011, s.57).  

Den Europeiska unionen och den Afrikanska unionens nära samarbete har skapat ett 
multilateraltförhållande där de båda starka institutionerna utnyttjar varandras fulla 
kompetens på sina respektive områden. Afrikanska unionens medlemsländer är i högsta 
grad delaktiga i de ekonomiskt bindande besluten. Vad gäller medlemsländernas 
ekonomiska förhållande till Europa knyts parterna samman genom Europeiska unionens 
ekonomiska bistånd och hjälp med olika utvecklingsprogram i över 41 afrikanska länder 
(Olivier, 2011, s.57-58). Den ekonomiska förändringen i Afrika har utvecklats i ytterligare 
en aspekt i förhållande till Europa. Det finns idag en retorik från Afrikanska unionen att de 
genom samarbetet med Europa på så sätt själva kan bli starkare genom att de kan utnyttja 
Europas, och framförallt Europeiska unionens internationella kontakter. Detta för att 
Afrikanska unionen ska kunna marknadsföra sin handel och få en bredare interna-
tionaliserad marknad att idka handla på (Olivier, 2011, s. 60).  

Sydafrika och Nigeria har varit framträdande i tidigare nämnda mått av delaktighet, 
bland annat vad gäller representation i unionen och länderna är framstående även inom 
delaktighetsmåttet ekonomi. Det är därför intressent att se att länderna skiljer sig åt i 
statistiken gällande nuvarande tillväxt av bruttonationalprodukten. Medianvärdet för 
BNP- tillväxt i Afrikanska unionen är 4,8 procent. Sydafrika ligger under mediansnittet på 
3,6 procent tillväxt budgetåret 2013, medan Nigeria presenterar en procentsats på 6,6 
procent tillväxt under samma år (se bilaga 4). Följaktligen kan slutsatsen dras att vilka 
medlemsländer som är mest delaktiga i representationen samt varit mest delaktiga i 
skapandet av unionen inte beror på BNP-tillväxten. Sydafrikas relativt låga BNP-tillväxt i 
förhållande till de andra afrikanska länderna har dock sin förklaring i att Sydafrika är ett 
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land som redan är ekonomiskt starkt. Det förklarar varför landets procentuella tillväxt är 
mindre än de initialt ekonomiskt svagare länderna. Ekonomisk styrka i relation till 
medlemsländernas delaktighet i Afrikanska unionen visar sig tydligt i fallet Sydafrika. 
Sydafrika har skapat sig en dominerande ställning i unionen genom sina ekonomiska 
investeringar i andra av unionens medlemsländer (Rampa et al., 2012, s.249). Landet har 
också byggt upp ett starkt ekonomiskt samarbete med länder på den globala marknaden 
exempelvis genom South-South samarbetet mellan världens sydligaste länder (Olivier, 
2011, s.63).  

Analyserat ur ett liberalistiskt perspektiv kan man se hur Sydafrika stärkts av 
liberaliseringen av handel och ekonomi mellan de afrikanska länderna. Medlemslandets 
delaktighet i samarbetet inom den Afrikanska unionen har också stärkts då Sydafrika 
engagerat sig i en implementering av de liberalteoretiska principer på vilka unionen är 
uppbyggd. Däremot har landet även kritiserats med utgångspunkt i dess ekonomipolitiska 
ståndpunkt för att vara för västinfluerat och i ett för nära samarbete med de gamla 
kolonialländerna (Kwasi Tieku, 2004, s.254). Detta postkolonialteoretiska argument mot 
Sydafrikas starka ekonomiska delaktighet i unionssamarbetet kan förklaras med att de 
övriga medlemsländerna fortfarande känner en otrygghet i västvärlden sedan 
kolonialtiden. Däremot kan postkolonialistiska teoretiker också se till den ekonomiska 
utveckling i Afrikanska unionen som Sydafrika bidragit till. Genom exempelvis ökad 
handel även med medlemsländerna inom unionen som de facto ökat de forna 
kolonialländernas enskilda ekonomiska styrka i förhållande till västvärlden.                        

3. Slutsats 

3.1 Medlemsländerna och relationen mellan  
stabilitet och delaktighet 

Vi har undersökt och analyserat medlemsländerna i den Afrikanska unionen och det har 
tydligt framgått att vissa länder är mer framstående än andra. Det gäller både inom de 
olika stabilitetsfaktorerna och inom måtten av delaktighet. Vi kommer vidare att ta in alla 
de länder, stabilitetsfaktorer och delaktighetsmått som vi tidigare undersökt isolerat och se 
hur de kopplas till varandra. Detta för att undersöka om stabilitet är den kausala 
mekanismen bakom delaktighet i samarbetet inom unionen.  

Vid undersökning av delaktighetsmåttet ratificering utmärker sig Ghana i analysen 
eftersom landet har fått beröm för att vara i framkant och visat entusiasm vad gäller 
ratificering. Vilket i denna bemärkelse gör Ghana mer delaktigt än andra medlemsländer. 
Dock är själva beslutet att ratificera endast en del av delaktighetsprocessen gällande 
ratificering. Det som egentligen signalerar delaktighet i ratificering är de medlemsländer 
som är drivande i arbetet att utforma förordningar och fördrag som sedermera skall 
ratificeras. Om de drivande länderna bakom fördrag och förordningar har vi inte funnit 
att något medlemsland varit specifikt framstående i förhållande till de andra. Det vi 
däremot kan visa är att den övergripande delaktigheten i detta mått är relativt låg. Här 
blir det relevant att koppla samman ratificeringsmåttet med vad som framkommit i måttet 
för delaktighet i skapandet av unionen. Där har det framkommit att de länder som varit 
drivande i skapandet av unionen även idag har en hög grad av delaktighet och inflytande. 
Vi kan således dra slutsatsen att det är samma länder som har inflytande i unionens olika 
organ som har inflytande över vilka fördrag som läggs fram. 

För delaktighet i militära aktioner är sambandet delaktighet och stabilitet i ett motsats-
förhållande till skillnad från hur förhållandet ser ut inom de övriga delaktighetsmåtten. 
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Högt deltagande i militära aktioner är snarare ett tecken på instabilitet än stabilitet. Det 
framgår tydligt av att länderna som i hög grad deltar i unionens militära samarbeten mäter 
dåliga värden gällande politisk instabilitet och GPI. De länder som har högt deltagande i 
militära aktioner är inte samma länder som har högt deltagande inom unionens övriga 
ansvarsområden. Undantaget är Nigeria vars instabilitet visar sig i landets höga deltagande 
i militärt samarbete men landet är ändå delaktigt i det övriga samarbetet i unionen. Detta 
på grund av att landet trots sin politiska instabilitet är en stark ekonomi. Övriga länder 
som i stor utsträckning är delaktiga i unionen och har en stark ekonomi, som exempelvis 
Sydafrika, har ett lågt deltagande i militära aktioner.  

Fallet med Sydafrika stärker vår hypotes att stabilitet eller instabilitet påverkar länders 
förmåga att vara delaktiga i samarbetet inom Afrikanska unionen.  

Vi har i analysen kunnat visa att medlemsländernas ekonomiska situation påverkar 
deras grad av stabilitet. I undersökningen av detta var det två länder som var mer 
framträdande än andra, nämligen Sydafrika och Somalia. Sydafrikas ekonomiska styrka 
har skapat stabilitet i medlemslandet vilket också visar sig i landets delaktighet i Afrikanska 
unionen. I fallet Sydafrika visar sig landets ekonomiska stabilitet så till vida att landet kan 
visa sin delaktighet genom att investera i de andra medlemsländerna. Detta i sin tur visar 
vikten av ekonomisk stabilitet hos medlemsländerna för ett fungerande unionssamarbete 
eftersom Sydafrikas investeringar har skapat en ökad transnationell handel och ökad 
ekonomisk interdependens mellan medlemsländerna. Sydafrikas nationella stabilitet har 
således haft en positiv påverkan på delaktigheten i samarbetet. Somalia har i analysen av 
stabilitets- och delaktighetsmåtten med ekonomiskt fokus visat sig vara det medlemsland 
som presenterar sämst resultat. Dess ekonomiska instabilitet har visat sig korrelera med 
dess låga delaktighet i samarbetet. Landet presenterar inget tillväxtsresultat för BNP för år 
2013. Analysen har även visat att andra stabilitetsmått som politik och fred samt 
delaktighetsmåttet militära interventioner bidragit till Somalias undermåliga statistiska 
siffror. Slutsatsen som vi kan dra utifrån undersökningen är att Somalia är det mest 
instabila landet inom Afrikanska unionen, och är beroende av de andra medlemsländernas 
delaktighet, exempelvis gällande bidrag med militära insatser, för att skapa en nationell 
stabilitetsförbättring.  

Utifrån de ekonomiska faktorerna kan vi även visa hur delaktighet i skapandet av 
unionen samt hur medlemsländernas representationskvot står i korrelation till stabiliteten i 
respektive medlemsland. Sydafrika har varit en motor för att skapa ett transnationellt 
samarbete mellan de afrikanska länderna, vilket sedermera ledde till unionsutformningen. 
Medlemsländernas delaktighet vid skapandet av den Afrikanska unionen trodde vi initialt 
skulle ha stor betydelse även i dagens samarbete inom unionen. Detta har visat sig stämma 
eftersom vi i vår analys har visat att de medlemsländer som är mest delaktiga i samarbetet 
idag, är samma länder som varit drivande vid skapandet av unionen.  

Två länder utmärkte sig vid analysen av delaktighetsmåttet nämligen Sydafrika och 
Nigeria. I fallet med Sydafrika finns ett tydligt samband mellan ekonomisk- och politisk 
stabilitet och landets delaktighet i samarbetet inom unionen. Denna anknytning finns 
däremot inte i fallet med Nigeria. Nigeria har till skillnad från Sydafrika en ekonomisk 
instabilitet vilket grundar sig i hög korruption, och trots den höga BNP-tillväxten för 2013 
visar även 2013 års korruptionsindex fortfarande dåliga siffror (se bilaga 4). Detta 
genererar ekonomisk stabilitet för makthavare och beslutsfattare men en stor ekonomisk 
instabilitet för den stora massan av befolkningen i landet. Denna analys av det ekonomiska 
läget i Nigeria kan också förklara varför det i Nigerias fall inte går att visa en koppling 
mellan nationell ekonomisk stabilitet och delaktighet i skapandet av Afrikanska unionen. 
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Den ekonomiska stabiliteten hos makthavare i landet gör att Nigeria fortfarande har ett 
stort inflytande och stor delaktighet i unionssamarbetet. Om vi emellertid analyserar 
utifrån den ekonomiska stabiliteten i hela landet korrelerar siffrorna inte med den höga 
delaktighetsgraden som Nigeria fortfarande besitter efter att de varit delaktiga i skapandet 
av unionen.  

Inom delaktighetsmåttet representation är Sydafrika och Nigeria återigen två av de 
mest delaktiga länderna. Även Kenya lyfts fram som ett land med hög delaktighet i 
representationen då den Afrikanska unionens kommission har en kenyansk 
viceordförande. I analysen kring dessa länders stabilitet i förhållande till deras delaktighet 
genom representation visas en tydlig anknytning till ekonomiska faktorer. Sydafrika som 
representerar ordförandeposten i kommissionen har både en ekonomisk stabilitet samt en 
politisk stabilitet. Nigerias ekonomiska och politiska instabilitet korrelerar däremot inte 
med landets delaktighet gällande representation. Kenya har en relativt god ekonomisk 
stabilitet men en sämre politisk stabilitet. Vilket ger Kenya en bättre korrelation än Nigeria 
mellan nationell stabilitet och delaktighet i unionssamarbetet, utifrån representations-
måttet. Avslutningsvis visar analysen att det i två av tre fall finns en koppling mellan 
medlemsländernas stabilitet i förhållande till deras respektive delaktighet i unions-
samarbetet, men att det i ett av tre fall inte går att se denna koppling.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att det i en majoritet av fallen stämmer att 
medlemsländernas stabilitet påverkar deras respektive delaktighet i samarbetet i den 
Afrikanska unionen.  I analysen har vi använt ett liberalistiskt samt ett postkolonialistiskt 
perspektiv för att belysa de områden som är betydelsefulla för medlemsländerna och för 
samarbetet inom den Afrikanska unionen.  

3.2 Relationen mellan stabilitet och delaktighet  
utifrån perspektiven  

För att sammanfatta de perspektivteoretiska delarna av analysen kan vi konstatera att 
perspektiven visar likartade orsaker och konsekvenser inom de olika stabilitetsfaktorerna 
och delaktighetsmåtten. Att politisk stabilitet, fred och ekonomisk stabilitet inom 
medlemsländerna beror på om medlemslandet varit kolonialiserat eller inte. Samma 
postkoloniala argumentation gör sig gällande inom delaktighetsmåtten. Vi har analyserat 
om medlemsländernas kolonialhistoria har haft en inverkan på ländernas delaktighet i 
unionssamarbetet. Det har visat sig att så inte är fallet gällande den koloniala prägelns 
direkta orsakverkan på medlemsländernas delaktighet i unionen. De mest delaktiga 
länderna Sydafrika, Nigeria och Kenya har varit tidigare kolonier och således har inte 
deras förmåga att vara delaktiga i skapandet av ett samarbete, representation och ekonomi 
inom unionen påverkats av den tidigare kolonialiseringen. Däremot märks kolonialismen 
gällande delaktigheten i unionens militära interventioner eftersom medlemsländerna som 
deltar i interventionerna är de länder som fortfarande är de som fortfarande är instabila.  
Där instabiliteten i dessa länder är en direkt konsekvens av att de konstruerats av en eller 
flera kolonialmakter som delat länderna i olika styrande grupper med menings-
skiljaktigheter. Här ges ett postkolonialistiskt svar på vår frågeställning, att stabiliteten i 
fallet rörande militära interventioner inte påverkar medlemsländernas delaktighet i 
samarbetet inom den Afrikanska unionen.  
Det liberalistiska perspektivets teorier har vi tillämpat i analysen för att kunna visa 
betydelsen av det transnationella samarbetet som Afrikanska unionen skall generera. Den 
liberalistiska argumentationen har använts för att framförallt ge en förklaring till i vilken 
utsträckning medlemsländerna har förmåga att vara delaktiga. Genom att göra analysen 
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med utgångspunkt i liberalismen har vi nått slutsatsen att skapandet av unionen har haft 
stor betydelse för både stabilitet och delaktighet. Sydafrika har exempelvis till stor del 
utnyttjat den transnationella handeln som uppstått till följd av samarbetet, och förmågan 
till delaktighet i samarbetet har då skapats som en konsekvens av ökad ekonomisk 
öppenhet. Liberalistiska tankar kan även appliceras på fallet Somalia där inter-
dependensen mellan medlemsländerna i den Afrikanska unionen gör sig gällande. Somalia 
är i beroende ställning till de medlemsländer som har bidragit till militära interventioner 
för att stabilisera landet. Interdependensen visar sig tydligast vid militära interventioner 
och konflikter, men i och med den ökade handeln mellan unionsländerna skapas även en 
ekonomisk interdependens. Slutsatsen och svaret på huvudfrågeställningen utifrån ett 
liberalistiskt perspektiv skulle vara att den ökade interdependesen och öppenheten inom 
unionssamarbetet leder till ökad stabilitet hos alla medlemsländerna. Den ökade 
stabiliteten till följd av interdependensen gällande militära och ekonomiska faktorer gör att 
medlemsländerna får ett närmare samarbete med varandra. Vilket sedermera genererar 
att deras förmåga att vara delaktiga i samarbetet ökar ytterligare. Stabiliteten hos 
medlemsländerna skapar således en ökad förmåga för medlemsländerna att vara delaktiga 
i hela samarbetet i Afrikanska unionen.          

Vidare kan vi genom vårt material och de länder som visats i undersökningen påvisa att 
stabilitet medför en högre grad av delaktighet. Det som är av övervägande större betydelse 
är den ekonomiska stabiliteten. Detta blir tydligt då de länder som var drivande i 
uppbyggnaden av unionen, och som fortfarande i hög grad är delaktiga, är ekonomiskt 
starka och stabila i majoriteten av stabilitetsfaktorerna. Detta gäller även för 
representation, så tillvida att de länder som är representativt framstående också är starka 
ekonomier.  

Vår slutsats är således att stabilitet är en viktig faktor för medlemsländernas förmåga att 
vara delaktiga i samarbetet inom den Afrikanska unionen. Det är dock inte isolerat den 
enda orsaken till delaktighetsgrad vilket blir tydligt gällande Nigeria, som är undantaget, 
där stabilitet inte korrelerar med delaktighet. För majoriteten av länderna som studerats i 
undersökningen har dock stabiliteten stor betydelse för medlemsländernas förmåga att 
vara delaktiga i unionssamarbetet.  
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Bilaga.1  
Politisk struktur och Global Peace Index (GPI) 

(Freedom House och Vision of humanity, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  26   

 
Bilaga.1 forts. 
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Bilaga.2  
Politisk stabilitet/avsaknad av våld  

(Världsbanken, 2011) 
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Bilaga.2 forts 
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Bilaga.3 
Kontroll av korruption 

(Världsbanken, 2011) 
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Bilaga.3 forts. 
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Blaga.4  
BNP tillväxt  

(African Economic Outlook, 2012-05-27) 
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Blaga.5  
Egen samanställning av ratificering och signering korrelation 

(Maluwa, 2012, s.655-662)  
 

A: fundamental leagal institutions 
B: trade, economic and technical cooperation 
C: privilages and immunities of the organisation 
D: human rights 
E: environment 
F: international security and crimes 
G: culture 


