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Abstract 

 

Fattigdom har blivit vår tids problem att lösa. Det råder en global konsensus om att 

fattigdomen måste utrotas. Dock är alla inte överens om vägen dit eller vad som ska räknas 

som fattigdom. Denna uppsats är en teorianvändande fallstudie på Angola vars syfte är att 

försöka förstå varför Angola förblir fattigt. Vi har gjort det genom att analysera Angola och 

dess fattigdom genom de fyra fattigdomsfällor som Paul Collier (2008) presenterar i hans bok 

The Bottom Billion. Dessa fällor samt fattigdomsbegreppet har problematiserats och 

komplicerats genom alternativa teorier. Vi har även använt oss av ett postkolonialistiskt 

perspektiv. Vi argumenterar att fattigdomsfällorna kan förklara varför Angola förblir fattigt 

till en viss del men de missar flera strukturella och bakomliggande förklaringar. Då 

fattigdomsfällornas fokus är på ekonomisk tillväxt missar de även relativ fattigdom samt 

vikten av omfördelning av resurser. 
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Antal ord: 9089 ord 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ...................................................................................... 1 

2 Teori ......................................................................................................................... 3 

2.1 Fattigdomsbegreppet .......................................................................................... 3 

2.2 Postkolonialism .................................................................................................. 4 

2.3 Fattigdomsfällor ................................................................................................. 5 
2.3.1 Konfliktfällan ............................................................................................. 6 
2.3.2 Naturresursfällan ........................................................................................ 7 
2.3.3 Fällan dålig styrning ................................................................................... 8 

3 Metod och material ............................................................................................... 10 

3.1 Avgränsning ..................................................................................................... 11 

3.2 Källkritik .......................................................................................................... 11 

4 Analys ..................................................................................................................... 12 

4.1 Angola och fattigdom ....................................................................................... 12 

4.2 Angola och konfliktfällan................................................................................. 13 

4.3 Angola och naturresursfällan ........................................................................... 15 

4.4 Angola och fällan dålig styrning ...................................................................... 17 

5 Avslutande diskussion .......................................................................................... 19 

6 Källförteckning ..................................................................................................... 22 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

Att utrota fattigdom har blivit vår tids globala policyproblem, och till skillnad från många 

andra världsproblem råder det konsensus om att fattigdomen ska utrotas. Vägen dit och vad 

fattigdom är, är dock alla inte överens om (Kamal Pasha 2014, s. 430 & 432).  

 

Vi kommer i denna uppsats att försöka förstå varför Angola förblir fattigt. Collier definierar i 

boken the Bottom Billion, från 2008, Angola som ett Bottom Billion-land, det vill säga ett av 

länderna som huserar världens fattigaste miljard människor. Till skillnad från vissa andra 

teoretiker som Jeffrey Sachs, hävdar Collier (2008, x) att fattigdom i sig inte är en fälla och 

förklarar det istället med fyra separata fällor som kan skapa och bevara fattigdom: 

konfliktfällan, naturresursfällan, inlandsstat med dåliga grannar och dålig styrning i ett litet 

land (2008, s. 5). Vi kommer att applicera de tre fällor som är relevanta, det vill säga; 

konflikt, styrning och naturresurser, på Angola för att se om de kan förklara fattigdomen i 

landet. Vi kommer att komplettera Colliers teori med postkoloniala perspektiv och alternativa 

teorier om de tre fällorna. I den avslutade diskussionen kommer vi att diskutera och jämföra 

de olika perspektiven och deras betydelse i förklaringen av Angolas fattigdom och varför den 

består.  

 

Trots att Collier hävdar att ett av de vanligaste karaktärsdragen för ett Bottom Billion-land är 

att det är litet land har vi valt att titta på det stora landet Angola då det ändå kan ge oss en 

bättre förståelse om varför “the Bottom Billion” har fastnat i fattigdom (2008, s. 7). Angola är 

det sjunde största landet i Afrika men har haft ett långvarigt inbördeskrig, besitter gott om 

naturresurser och lider av dålig styrning (García-Rodríguez et.al. 2015). Då Angola idag 

räknas som ett medelinkomstland (Richmond et al. 2013, s. 3) och inte längre är ett av 

världens fattigaste länder som det var 2008, ger det oss även en möjlighet att se vad som har 

förändrats och vad som har förblivit detsamma. Angola faller inom Världsbankens ram för 

medelinkomstland då det har en bruttonationalprodukt mellan $1026 och $12475 (se även 

4.1). Trots detta definieras landet som ett “least developed country” av UNCDP (2016). 

Collier menar även att nationell ekonomisk tillväxt är det viktigaste då de fördelarna sipprar 

ned till hela befolkningen (Collier 2008, s.11). Angola är därför ett bra fall att applicera de 

olika fattigdomsfällorna på för att försöka nå en bättre förståelse för varför ett Bottom Billion-

land förblir fattigt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka varför förblir Angola fattigt. Vi kommer att 

göra det genom att försöka besvara följande frågor: 

 

● Vilka betydelser har de olika fattigdomsfällorna för Angolas utveckling ut ur 

fattigdomen? 

● Hur har ekonomisk tillväxt påverkat fattigdomen i Angola? 
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● Hur kan fattigdomsfällorna problematiseras? 

● Hur har den koloniala historien påverkat fattigdomsfällorna? 
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2 Teori 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi använt oss av. I 2.1 diskuterar vi 

fattigomsbegreppet, postkolonialism diskuteras i 2.2 och i 2.3 problematiseras 

fattigdomsfällor i sin helhet. Vi diskuterar sedan varje fattigdomsfälla i följande ordning: 

konfliktfällan (2.3.1), naturresursfällan (2.3.2) och fällan dålig styrning (2.3.3). 

2.1 Fattigdomsbegreppet 

Det väcks många känslor hos globala nord när vi läser, ser eller hör om fattigdom: “pity, 

sympathy, sorrow, pain, alienation, superiority, disgust” (Cammack, 2014, s. 429-430). 

Inayatullah (2014, s. 469) förklarar rädslan att inse att sina egna brister är anledningen till att 

vi anser oss ha “exclusive knowledge” och därmed veta vad som är bra för andra. Den som 

anser sig ha ”exclusive knowledge” ser sig själv endast som givare och den andra (globala syd 

i detta fall) som enbart mottagare. 

 

Collier skriver att “The problem of the bottom billion will not be fixed automatically by 

global growth” (2008, s. xii). Samtidigt argumenterar han för att fokus bör flyttas från 

fattigdomsbekämpning till nationell ekonomisk tillväxt eftersom ekonomisk tillväxt är det 

huvudsakliga steget ut ur fattigdomsfällorna och därmed fattigdomen (Collier 2008, s. 11). 

Ekonomisk tillväxt ska hjälpa hela befolkningen genom att sippra ner, även om han erkänner 

att så inte alltid är fallet. Trots att det inte går att bortse från hur ett land når ekonomisk 

tillväxt menar Collier att “the problem of the bottom billion has not been that they have had 

the wrong type of growth, it is that they have not had any growth” (Collier 2008, s. 11).   

 

Paul Cammack (2014, s. 408) instämmer i Colliers argument att ekonomisk tillväxt har lyft 

länder såsom Kina och Indien från fattigdom om man ser till genomsnittsinkomsten. Om man 

däremot tittar på hela befolkningen är effekten av den globala kapitalismen större 

inkomstskillnader. Med andra ord har den relativa fattigdomen ökat vilket innebär att 

fattigdomen förblir. Shepard (2013, s.18) argumenterar att “It is not poor people who keep 

themselves in poverty, rather that the socioeconomic relationships in which they are caught 

constrain their agency and escape from poverty”. Kamal Pasha (2014, s. 432-433) förklarar att 

majoriteten av försöken att utrota fattigdomen har varit genom en neoliberal globalisering och 

ekonomisk liberalisering, dvs inte genom ekonomisk omfördelning. Ett konkret exempel på 

detta är Structural Adjustment Programmes (SAP). Hur mycket lån ett land får av IMF och 

Världsbanken avgörs främst av hur mycket det anpassar sig till IMF:s och Världsbankens 

neoliberala krav på ofta drastiskt minskade statliga utgifter. Ironiskt nog drabbas de allra 

fattigaste mest av dessa förändringar då de är mest beroende av väldsfärdssystemet, vilket ofta 

minskas som ett resultat (Kamal Pasha 2014, s. 438). 

 

Cammack beskriver liberala globalisters syn på ekonomisk tillväxt och fattigdom så här: 

“[l]iberal globalists tend to take an optimistic view of the impact of growth on poverty 
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reduction, and to argue that if everyone benefits from growth it doesn’t matter if the rich 

benefit the most” (2014, s. 417). Alltså menar de att ojämlikhet är oundvikligt och att staten 

bör uppmuntra handel och den fria marknaden (Cammack 2014, s. 417). Det går att se en 

liknande syn på fattigdom i Colliers argumentation där tillväxt på nationell nivå ses som målet 

och lösningen. För att komma ur fattigdomen behövs drastisk ekonomisk tillväxt som skall 

resultera i att de har “caught up with the rest of the world” (Collier 2008, s. 12). Kamal Pasha 

håller inte med utan menar att det neoliberala perspektivet missar omfördelning och relativ 

fattigdom i sin syn på fattigdom och fattigdomsbekämpning (2014, s. 437 & 429).  

 

Kamal Pasha hävdar att stora delar av framgången i att utrota fattigdom ligger i hur “poverty 

is conceived and operationalized” (2014, s. 440). Genom att konceptualisera fattigdom stirrar 

vi oss blinda på vår föreställning och definition och ser därmed endast de fattiga som ingår i 

vår specifika bild av fattigdom. Shepard (2013, s. 20) är även kritisk till möjligheterna att 

generalisera fattigdom. På ett globalt plan går det inte att finna nog med likheter mellan alla 

fattiga som kan vara grund för en gemensam definition av fattigdom.   

 

 

 

2.2 Postkolonialism 

Postkolonialism kan inte ses som en gemensam skola utan är i sig representerad av olika, och 

ibland motsägelsefulla tolkningar (Young 2003, s. 7). Inom postkolonialismen finner vi bland 

annat neokolonialismen, vilken menar att den territoriella kolonialismen må vara över men 

också blivit utbytt mot ekonomisk dominans istället (Spivak 2009, s. 413). Därmed kan 

uttrycket postkolonialism ge felaktiga signaler som antyder ett slut på dominansen. Robert 

Young (2003, s. 3) lyfter till exempel fram faktumet att en så stor omvälvning som 

avkoloniseringen innebar på det politiska planet, knappt syns i västvärlden. Även om 

västländerna blev av med enorma, resursrika områden besitter de samma position i 

världsordningen. Vi är medvetna om vad Spivak och Young framhåller om “post” i 

postkolonialism. Dock är postkolonialism den mest väletablerade termen i diskussioner om 

kolonialismens konsekvenser och den rådande internationella maktordningen. Vi kommer i 

denna uppsats att använda oss av termen “postkolonialism” av den anledningen. 

 

Inom postkolonialism talar man mycket om skapandet av ett “vi och dem”. Kamal Pasha 

(2014, s. 429) beskriver fattigdom som en av de tydligaste tecken på denna “otherness”. 

Samtidigt som fattigdom skapar en tydlig uppdelning mellan “vi och dem” är skillnaden 

mellan “fattiga” och “rika” inte så stor. Kamal Pasha föreslår att det kanske är just därför 

globala nord så gärna vill hjälpa globala syd eftersom de är rädda att bli som dem, dvs fattiga. 

Dessa dubbla känslor blir mer komplicerade då det finns många fattiga även i det globala nord 

i och med relativ fattigdom (Kamal Pasha 2014, s. 429). Edward Said (2009) menar att detta 

är system av “vi och dem” fungerade som ett sätt att legitimera kolonialismen. Kritik mot 

detta upprätthållande av en självbild där vi ska hjälpa dem är nu en viktig del av 

postkolonialismen (Carbin 2009, s. 390 & 392). Said (2009, s. 404) menar att den europeiska 

(västliga och nordliga) kulturen bildar en hegemoni där den är överlägsen andra kulturer. 

Globala nord är normen, och allt som avviker från normen blir indirekt underordnat. Det är 

även ett sätt att legitimera den fortsatta kolonialismen, t.ex. genom att se värderingar och 
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system från globala nord som universella (Mandaville 2014, s. 126). Den allmänna diskursen 

om fattigdom har skapat en beroendeidentitet hos globala syd som både globala nord och syd 

upprätthåller (Biståndsfällan 2015).    

 

2.2.1 Postkolonialism och fattigdom 

 

När det gäller fattigdom går det i ett postkolonialt perspektiv inte att se förbi hur 

kolonialmakterna styrde nationen. Många av de som historiskt hade levt av landet och på att 

odla sin mat fördrevs i kolonierna då syftet var att skapa rikedom för den europeiska makten. 

Det innebar ofta att bönder tvingades över till cash-crops eller fördrevs för att lämna plats åt 

plantager och ge sin arbetskraft till utvinning av naturresurser (Young 2003, s. 45, Blanton et 

al. 2001, s. 477). Acemoglu et al. (2005, s. 417) menar dessutom att beroende på vilken 

potential de europeiska kolonisatörerna såg i att bosätta sig i de olika kolonierna skapade de 

olika starka ekonomiska institutioner. “[W]hen Europeans settled, they established institutions 

that they themselves had to live under” (Ibid, s. 417). Ser man till kolonier där det fanns en 

stor existerande befolkning som kunde utnyttjas för ekonomisk vinst, utan att det fanns 

anledning för storskalig europeisk inflyttning, blev incitamenten för att ge den inhemska 

befolkningen rättigheter, både ekonomiska eller civila, mindre. Sämre ekonomiska 

institutioner gav en större vinst, något som påverkat ekonomin även efter självständigheten. 

Då institutioner ofta lever kvar efter självständigheten påverkar de utvecklingsmöjligheterna 

senare (Ibid, s. 416).  

 

2.3 Fattigdomsfällor 

Alla samhällen har en gång varit fattiga men de flesta har tagit sig ut ur fattigdomen. Collier 

(2008, s.5) menar att de nationer som förblir fattiga har fastnat i olika fattigdomsfällor. Han 

kallar dem “the Bottom Billion”, dvs de 58 länder som är de allra fattigaste i världen och som 

han menar huserar den fattigaste miljarden människor (Collier 2008, s. 4 & 7). Exakt vilka 

länderna är definieras inte utan de benämns som Afrika + då majoriteten av länderna är i 

Afrika söder om Sahara. Afrika + inkluderar även Laos, Burma, Bolivia, Haiti, 

centralasiatiska länder, Nordkorea, Yemen och Kambodja. Collier (2008, s. 4 & 7) förklarar 

att han inte vill namnge länderna då det skulle kunna stigmatisera dem samt att göra 

utnämningen till en självuppfyllande profetia. 

 

Christopher Cramer (2006, s. 125) menar att neoklassiska ekonomer försöker förklara allt i 

samhället genom ekonomiska faktorer, något som visas tydligt i Colliers (2008) 

argumentation. Cramer kritiserar både dessa ekonomiska analyser och deras orsaksmodeller. 

Ofta är operationaliseringen bristfällig, problematiken de undersöker löses ofta på sätt som 

ligger bortom modellen och slutligen är det problematiskt att de utlovar en exakthet som inte 

går att uppnå, vilket ger dem oförtjänt tyngd då man sällan återfinner statistik regelbundenhet 

mellan olika undersökningar (Cramer 2006, s. 128-129). 
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Ytterligare en kritiker av Colliers teori är Charles Gore vars kritik fokuserar på att det inte 

längre går att se enskilda länder som ansvariga för sina öden då “globalization is making what 

is happening in countries increasingly related to what is happening elsewhere” (Gore 2010, s. 

296). Gore (2010, s. 277) menar att anledningen till att de fattigaste länderna förblir fattiga 

inte handlar om att de misslyckats med att hantera sina resurser och komma in i 

globaliseringen utan snarare på att vårt ekonomiska system fungerar så att rikedom i vissa 

delar av världen blir möjlig på bekostnad av andra.  

 

Michael Lipton (2008) stämmer in i att det är ett misstag att fokusera på länder och menar att 

fokus istället borde ligga på människorna. Collier talar om den fattigaste miljarden som 

samlade i ett visst antal låginkomstländer, men majoriteten fattiga människor bor inte i 

Bottom Billion-länder utan i medelinkomstländer (Sumner 2010, s. 10). Dessa länder, 

Bangladesh och Indien, är bland annat länder som Collier (2008, s. 49, 65, 66) ofta benämner 

som mål och exempel för Bottom Billion-länder. 2003 fanns det till exempel fler som led av 

kronisk undernäring i Indien jämfört med hela Afrika söder om Sahara (Young 2003, 135). 

Om vi vill bli av med fattigdom menar Sumners (2010, s. 18) att det kan var viktigare att se 

på nationell inkomstdistribution när länder väl blivit medelinkomstländer.  

 

2.3.1 Konfliktfällan 

Colliers definierar konfliktfällan som “how certain economic conditions make a country 

prone to civil war, and how once conflict has started, the cycle of violence becomes a trap 

from which is difficult to escape” (2008, x). Denna fälla handlar specifikt om inbördeskrig 

och statskupper, två typer av konflikt som kan få ett land att fastna i fattigdom (Ibid, s. 17). 

Eftersom Angola har varit i inbördeskrig och inte haft en statskupp kommer vi att fokusera på 

inbördeskrig i vår analys. 

 

Collier (2008, s. 19-20) visar i sin forskning tillsammans med Anke Hoeffler att inbördeskrig 

är bundet till den ekonomiska situationen i ett land – dels den avsaknad av välstånd som 

ursprungligen finns i landet, dels en bristande ekonomisk utveckling, såsom stagnation eller 

en negativ utveckling. Orsakerna bakom den ökade risken ligger i den hopplöshet som 

fattigdom medför och att en svag ekonomi ofta dessutom medför en svagare stat (Ibid. s. 21) 

som inte kan förtrycka uppror och motstånd. I Bottom Billion-länder kombineras detta ofta 

med att många av dem har naturresurser och svårtillgängliga områden där rebeller kan ha sina 

baser (Ibid., s. 21 & 26). Kortfattat löper länder som är fattiga, beroende av “primary 

commodities” och vars ekonomier är stillastående hög risk för att falla i konfliktfällan (Ibid., 

s. 34).  

 

Collier menar att det finns en tydlig koppling mellan naturresurser och konflikt. Värdefulla 

resurser, som ofta är lätta att smuggla, till exempel diamanter (Collier 2008, s.144) eller 

droger (Ibid. s. 31; Jonsson & Brennan 2014), gör att rebeller och motståndsrörelser har 

möjlighet att finansiera sina aktiviteter genom att ta över en förhållandevis liten del av landets 

area (Collier 2008, s. 105). Denna tillgång till naturresurser gör att konflikten kan fortgå så 

länge rebellerna har kontroll över gruvan/oljefältet/drogtillverkningen etc. Cramer (2006, 

121) är tveksam till att ett överflöd av tillgångar och naturresurser skulle vara en generell 

förklaring till konflikt. Han visar till exempel på att av de konflikter, “complex humanitarian 

emergencies”, som pågick under det tidiga 90-talet, var endast 7 av 22 i länder med tillgång 

på olja och/eller värdefulla mineraler. Han hänvisar till Jonathan Di John som menar att det 
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inte räcker att se på huruvida staten har äganderätt över resurserna utan att man även bör 

undersöka hur detta kommer sig och gick till (Cramer 2006, 122). 

 

William Easterly (2007, s. 1475-1476) menar att Collier (2008) inte sett nog till 

kausalitetssambanden när det kommer till slutsatserna kring inbördeskrig. Han hänvisar till en 

expertpanel, ihopsatt av Världsbanken, som menar att många av de korrelationer som Collier 

framställer som kausala inte är det. Easterly (2007, s. 1475) menar även att Collier (2008) inte 

gör nog för att visa hur han uteslutit spuriösa samband och andra faktorer. “Controlling for 

third factors is both crucial and difficult, yet again Collier has little to enlighten the reader 

about just how he arrived at his assertions on which actions cause which outcomes” (Easterly 

2007, s. 1475) 

 

Vad gäller krigsorsaker menar Collier (2008, s. 22-23) att det ekonomiska läget i slutändan 

alltid spelar in. Han avfärdar orsaker såsom politiskt förtryck, etniska fejder, ekonomisk 

ojämlikhet och när, om och av vem landet var koloniserat. Istället menar han att de som 

startar upproren använder dessa faktorer som stridsrop för att få stöd men att de i 

förlängningen söker makt (Ibid, s. 24-25).  

 

Alla dessa faktorer har en tendens att skapa negativa spiraler. Konflikt är dyrt, och det är svårt 

att skapa tillväxt när befolkningen slåss och flyr (Collier 2008, s. 32). Inbördeskrig skapar 

även ytterligare områden och gränser som är okontrollerade vilket förenklar smugglingen av 

de resurser som upprätthåller konflikten (Collier 2008, s. 31). Att det ekonomiska läget spelar 

roll blir klart när Collier (2008, s. 26) visar statistik på hur ett lands ekonomiska situation vid 

inbördeskrigets utbrott spelar in i längden på konflikten. Han visar även på att om ett lands 

ekonomi försämras med 1 % stiger risken med att ett inbördeskrig startas med 3 % (Ibid. 

s.20). Kombineras detta sedan med det faktum att inbördeskrig uppskattas minskar tillväxten i 

ett land med 2,3 % för varje år som konflikten pågår (Collier 2008, s.27) blir det inte svårt att 

se hur spiralen bildar en fälla.  

2.3.2 Naturresursfällan 

José León García-Rodríguez et al. (2008) förklarar att the resource curse ofta definieras 

såhär: “resource-rich countries tend to achieve poorer economic and social results than their 

resource-scarce counterparts due largely to exploitative practices of resource extraction, 

which lead to undemocratic government and an institutional lack of transparency” (García-

Rodríguez et al. 2015, s. 160). Collier (2008) definierar inte vad han menar exakt med 

resursfällan men som vi tidigare nämnt i avsnitt 2.2.1. anser även Collier att värdefulla 

naturresurser har en tendens att bidra till, orsaka eller upprätthålla konflikter av olika slag. 

Länder med stor tillgång till olja, gas, ädelstenar och mineraler har dock en risk för att fastna i 

utvecklingen även om de lyckas undvika inbördeskrig och statskupper (Collier 2008, s. 38).  

 

Collier (2008) ger också rent ekonomiska förklaringar till naturresursfällan: “Dutch disease 

and volatility in commodity prices. They inhibit growth even if a country’s politics are 

reasonable” (2008, s. 39 & 50-51), vilket Cramer (2006, s. 119) instämmer i. Holländska 

sjukan förklaras som en konsekvens av det ökade värdet på den inhemska valutan förlorar 

andra exporter sin konkurrenskraft i den internationella marknaden. Detta leder till att man 

förlorar eventuell diversitet eller motiv att skapa diversitet i sin produktion (Cramer 2006, s. 

119; Collier 2008, s. 39; Financial Times Lexicon).  
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Collier (2008, s. 40) menar att det som de allra fattigaste länderna behöver är att få igång en 

arbetskrävande produktion som har större potential för att växa och anställer fler medborgare, 

så som skett i Kina och Indien, något som hindras av tillgången till naturresurser. Ytterligare 

en ekonomisk förklaring som Collier (2008) pekar på som gör naturresurser till en fälla är att 

råvaror ofta genomgår perioder av boom och bust. Detta innebär att regeringens inkomster 

varierar mycket över tid, och detta menar Collier (2008, s. 40-41) leder till att när marknaden 

är god för råvaran ökar statsutgifterna överlag. Det är svårt att minska dem när råvarupriset 

sjunker. Ökade tillgångar i statskassan gör det även möjligt att få lån och på så sätt bygga upp 

en skuld som inte går att betala när konjunkturen oundvikligen vänder (Ibid.). 

 

Tillgång till olja och andra naturresurser blir en fälla då de hanteras på ett kortsiktigt sätt. 

Holländska sjukan och boom bust-cykler går att motverka med aktivt arbete för att 

diversifiera industrin och att genomtänkt använda av statens inkomster (Richmond et al. 2013, 

s. 4), det vill säga en långsiktig strategi. Collier (2008, s. 51) menar att det även handlar om 

den politiska delen. Han menar att utvecklingsländer som fastnat i fällan antingen är 

“ethnically diverse autocracy or acquires the instant lopsided democracy competition without 

checks and balances” (Collier 2008, s. 51). Då demokratier kräver val kommer de olika 

partierna att försöka vinna röster, något som vanligtvis sker genom att vara effektiv i 

användningen av skatteinkomster vilket får befolkningen intresserade av hur pengarna 

används (Collier 2008, s. 44 & 46). När landet istället har stora inkomster från naturresurser 

är det lättare att köpa röster, ofta genom att utnyttja etniska lojaliteter och få stöd från 

framstående personer inom de olika grupperingarna. Det traditionella sättet att införa 

restriktioner och maktfördelning är genom ekonomisk tillväxt, vilket gör att landet fastnar tills 

dess att de vid makten inför restriktioner trots att det går emot deras egna kortsiktiga 

intressen.  

 

Cerami (2013, s. 78) menar att de negativa konsekvenserna av resurstillgångar därmed kan 

motverkas av en stark och inkluderande stat och starka institutioner. Flertalet akademiker 

hävdar att anledningarna till att naturresursstarka länder såsom Norge, Chile, USA och 

Botswana inte fallit i naturresursfällan är att de har väletablerade och fungerade institutioner, 

bra ekonomiska policys och ett förnuftigt sätt att använda sig av sina naturresurser (García-

Rodríguez et.al. 2015, s. 161; Collier 2008, s. 51).  

2.3.3 Fällan dålig styrning 

Till viss del har vi redan talat om styrning i 2.3.2 om naturresursfällan. Enligt Collier (2008, s. 

66 & 69) är hög korruption en av faktorerna till att ett land fastnar i fällan dålig styrning. 

Dålig styrning kan vara lukrativt för de med makt, vilket är anledningen till att några av 

världens rikaste personer lever i Angola (García-Rodríguez et al. 2015, s. 167). Utöver det ses 

kritik och förslag på reformer ofta som opposition och förtrycks. Dock handlar dålig styrning-

fällan om mer än bara korruption. Mer än 75 % av the Bottom Billion-länderna definieras som 

misslyckade stater (Collier 2008, s. 79).  

 

Collier definierar en misslyckad stat som “countries that are below the cutoff for governance 

and economic policies” (2008, s. 68), men fortsätter sedan med att säga att “they [failed 

states] are failing their citizens. Populations in most of the low-income world live in countries 

that are growing rapidly, but these countries are stagnating” (Collier 2008, s. 68) och därmed 

ökar även risken för konflikt. Det är alltså en vag definition främst utifrån den ekonomiska 

situationen som inte tar upp de aspekter kring maktmonopol som ofta associeras med 
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begreppet (Rotberg 2015). Enligt Bates är en lyckad stat “when rulers choose to employ the 

means of coercion to protect the creation of wealth rather than prey upon it and when private 

citizens choose to set weapons aside and to devote their time to the production of wealth and 

to the consumption of leisure” (Bates 2009, s. 18). 

 

Collier (2008, s. 74) beskriver kostnaden av en misslyckad stat och dålig styrning i 

ekonomiska termer. Med andra ord är det återigen den ekonomiska tillväxten, eller bristen på 

den, som är i fokus för Collier (2008) även i denna fattigdomsfälla. De ekonomiska effekterna 

av bra och dålig styrning är asymmetriska. Ett lands ekonomi kan väldigt snabbt raseras med 

dålig styrning (ibid, s. 64). Collier uttrycker det så här: “good governance and policy help a 

country to realize its opportunities, but they cannot generate opportunities where none exist, 

and they cannot defy gravity” (Collier 2008, s. 64). Samtidigt är de ekonomiska effekterna 

multidimensionella, vilket gör att trots att ett land har bra styrning kan det ändå förbli i 

fattigdom. De andra fällorna har stor påverkan och även externa faktorer såsom t.ex. 

oljepriser. Detta kan även ske omvänt, dvs trots att ett land har dålig styrning kan det få 

ekonomisk tillväxt (ibid.). 
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3 Metod och material 

Denna uppsats är en teorianvändande fallstudie om Angola. Den är både beskrivande och 

förklarande eftersom vi kommer att beskriva Angola och dess omständigheter men även 

försöka förklara varför Angola förblir kvar i fattigdomen (Teorell & Svensson 2007, s. 22). 

Som Jan Teorell och Torsten Svensson uttrycker det: “Det går nämligen inte att förklara något 

utan att först ha beskrivit det” (2007, s. 23).  

 

Vi har använt oss av data och information från andrahandskällor, rapporter, artiklar och 

böcker, för att bygga en djupare förståelse av Angola och varför det förblir fattigt. Vi har 

använt oss av statistik för att kunna göra mer konkreta och exakta bedömningar av om Angola 

fortfarande är kvar i fattigdomsfällorna samt vilken effekt ekonomisk tillväxt har på Angola 

samt det faktum att landet fortfarande är fattigt. Detta sätts sedan i relation till de 

fattigdomsfällor som Paul Collier presenterar i sin bok The Bottom Billion. Att 

operationalisera dessa fattigdomsfällor är problematiskt då Collier ofta undviker konkreta 

definitioner. Därför blir våra operationaliseringar med nödvändighet grova då det 

oundvikligen handlar om allvarlig och tydlig problematik om det ska bilda en fälla. Detta 

innebär dock att vi saknar möjlighet att ge noggrannare bedömningar. För att undersöka 

huruvida Angola ännu är kvar i konfliktfällan kommer vi att undersöka antalet döda i strid 

inom Angolas gränser, statistik som vi tar från Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Vi 

kommer även att analysera ekonomiska faktorer som BNP och tillväxt för att kunna analysera 

om Angola riskerar att falla tillbaka i konflikt.  För att operationalisera naturresursfällan ser vi 

till hur stor andel av landets ekonomi och export som baseras på naturresurser och hur landet 

hanterar boom och bust-cykler. Dålig styrning är alltid svårt att operationalisera, men vi har 

valt att se till korruptions-, och transparensbedömningar inom tidigare forskning. 

 

Vi kommer utöver detta även att se till historiska och strukturella faktorer genom att återigen 

analysera andrahandskällor, huvudsakligen artiklar och böcker. Vi gör kvalitativa 

bedömningar över vad som kan vara strukturella och historiska förklaringar till Angolas 

fattigdom. Trots att majoriteten av Bottom Bottom-länderna är före detta kolonier nämner 

Collier knappt kolonialismen i sin teori. Vi kommer därför att anlägga ett postkolonialistiskt 

perspektiv då vår hypotes är att Colliers missar fällor och/eller att de fyra fällorna han 

presenterar behöver kompletteras. Som Tim May uttrycker det: ”We aim […] with the 

perspectives which guide our thinking, to explain and understand the social world [Angola i 

denna uppsats]” (May 2001, s. 29). Vi har även valt att presentera några kompletterande 

teorier kring konflikt, naturresurser och styrning för att utmana Colliers teorier.  

 

Genom att ha Angola som ett exempel av ett Bottom Billion-land och analysera varför det 

förblir fattigt genom fattigdomsfällorna tillsammans med ett postkolonialistiskt perspektiv 

hoppas vi att med denna uppsats kunna bidra till debatten om fattigdom - både den 

vetenskapliga och samhälleliga. Detta ger uppsatsen både en inom- och utomvetenskaplig 

relevans (Teorell & Svensson 2007, s. 33).  
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3.1 Avgränsning 

I denna uppsats kommer vi att analysera varför Angola förblir fattigt genom att använda oss 

av de olika fattigdomsfällorna vi presenterat i föregående kapitel. Med andra ord kommer vi 

inte att analysera möjliga lösningar för att komma ur fattigdomsfällorna. Vi kommer inte att 

titta på fattigdomsfällan “inlandsstat med dåliga grannar” eftersom Angola inte är en 

inlandsstat. Denna uppsats är en fallstudie på Angola. För att undersöka väl hur dåliga grannar 

påverkar anser vi att vi skulle behöva göra en komparativ studie eftersom grannar påverkar 

varandra ömsesidigt (Collier 2008, s. 56). 

3.2 Källkritik 

Paul Collier är en ekonomiprofessor vid Oxford men The Bottom Billion är inte skriven som 

en vetenskaplig text. Collier förklarar detta val med att hans mål med boken är att ändra den 

stora massans tankesätt om fattigdom, vilket han också ser som en av lösningarna till att 

utrota fattigdomen i världen. Han hävdar att boken är skriven utan fotnoter och “the rest of the 

usual grim apparatus of professional scholarship” (2008, xii) för att så många som möjligt ska 

kunna ta del av innehållet. Trots att boken är skriven för den stora massan och utan fotnoter 

eller annan källreferering påstår Collier att den är underbyggd av forskning (ibid). I slutet av 

boken hänvisar han till utvald forskning som boken är baserad på. Detta är endast forskning 

som han själv gjort (2008, s. 197-199), vilket innebär ett bristande oberoende vilket är 

oroväckande (Esiasson et al. 2012, s. 283). Då Collier även har en agenda skapas en tendens 

som inte ges någon motvikt i boken (Esiasson et al. 2012, s. 285) 

 

Vi ställer oss tveksamma till varför han inte hänvisar till all använd forskning då den skulle 

kunna förtecknas i slutet av boken och därmed inte störa läsningen. Då boken strävar efter att 

få den stora massan att tänka annorlunda angående fattigdom samt argumentera för en agenda 

för G8-länderna anser vi att det är högst väsentligt att ha referenser efter varje kapitel. Colliers 

utelämning av källor och metod gör hans fattigdomsfällor omöjliga att pröva fullt ut.  

 

Det går enligt Said (2009, s. 409) inte att bedriva forskning utan att på någon nivå bli politisk 

och han tar starkt ställning emot positivistisk kunskap som inte är färgad av den som 

framställer den. Vi är medvetna om att varken teorier eller empiri är helt objektiva. Vårt 

ämnesval samt vår metod och material är färgade av våra värderingar och omgivning, även 

om vi strävar efter att vara objektiva. Denna medvetenhet har gjort att vi är mycket noga med 

att källhänvisa samt att redovisa alla våra olika steg i uppsatsen så att intersubjektivitet kan 

uppnås (Teorell & Svensson 2007, s. 54; May 2001, s. 44). 

 

Angola hade sin första nationella folkräkning på över 40 år 2014 (BBC) och Världsbanken 

bedömer landets totala nivå av statistisk kapacitet till 42,222 år 2016, på en skala mellan 0-

100 (World Bank 1). Det innebär att av de länder där den totala nivån av statistisk kapacitet 

har beräknats ligger Angola på plats 16 från botten räknat. Det har därför varit svårt att finna 

statistiska variabler som hade kunnat hjälpa oss att mer exakt se hur utvecklingen sett ut i 

Angola.  
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4 Analys 

I analysen kommer vi att applicera de tre fällorna var för sig i separata delar, det vill säga vi 

applicerar konfliktfällan på Angola i 4.2, naturresursfällan i 4.3 och avslutar med att applicera 

fällan om dålig styrning i 4.4. Innan vi går in på fällorna kommer vi även att presentera hur 

fattigdomen ser ut i Angola idag i 4.1. 

4.1 Angola och fattigdom 

Collier (2008) ger ingen bestämd definition av vad som gör att ett land klassificeras som ett 

Bottom Billion-land eller vid vilken ekonomisk nivå man kan tänkas behöva uppnå för att 

undkomma fällorna. Angola ligger idag på 39:e sämsta plats när det gäller HDI (Human 

Development Index) men har samtidigt haft en konstant positiv, och ofta väldigt hög, 

ekonomisk utveckling sedan 2002 (se figur 1). Den har dock minskat sedan oljepriskraschen 

2008 (se figur 4). 

Figur 1 Angola - BNP, procentuell tillväxt (http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-

growth) 

 

Världsbanken definierar medelinkomstländer (MIC) som de som har en bruttonationalinkomst 

(BNI) per capita på mellan $1026 och $12475 (World Bank 2). Angola har för tillfället en 

BNI per capita på $4180 (World Bank 3) och faller väl inom ramarna för ett MIC. Angola kan 

inte längre klassificeras som ett av världens fattigaste länder. Faktum kvarstår dock att en stor 

del av befolkningen lever i fattigdom (World Bank 4) samt klassas som ett ”less developed 

country” av UNCDP (2016). 

 

Pádraig Carmody (2011, s. 121) lyfter fram hur Angola är ett land med enorm ojämlikhet där 

flera politiker har mer än 100 miljoner dollar på bankkontot. 2008 tillhörde endast 5,4 % av 

http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-growth
http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-growth
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landets BNP de fattigaste 20 % (UNdata 1) och enligt Världsbanken levde 2008 30,1 % av 

befolkningen under fattigdomsgränsen 1,90 $ om dagen (World Bank 4). Efter 2008 saknas 

dock statistik, och det är svårt att veta hur dessa siffror utvecklats under de snart 10 år som 

gått. Det står dock klart att även om Angola numera är ett medelinkomstland kan fällorna 

ändå vara relevanta för att förstå fattigdom i Angola. 

  

Angola är idag ett av de mest inkomstojämlika länderna i världen (García-Rodríguez et al. 

2015, s. 164). År 2010 rankades Luanda, Angolas huvudstad, som den dyraste huvudstaden i 

världen för utlänningar av Mercer, en internationell konsultfirma (Ibid. s. 172). Precis som 

Cammack (2014, s. 408), Andrew Shepard (2013, s. 18) och Kamal Pasha (2014, s. 437 & 

429) påpekar kan man inte bara se till ekonomisk tillväxt utan måste även se till relativ 

fattigdom och omfördelning av resurser. 

 

Mário De Sousa et al. (2011, s. 35) hävdar att personer som talar portugisiska, dvs främst 

kolonisatörättlingar och “mestiser”, inte är drabbade av fattigdom i stor utsträckning. Kamal 

Pasha (2014,s. 429) framför argumentet att fattigdom är det tydligaste tecknet på “otherness”. 

Vi menar i likhet med Said (2009, s. 404) och Michael Carbin (2009, s. 390 & 392), att denna 

uppdelning av vem som är fattig, visar hur kolonialismen och hur ojämna makt- och 

resursfördelningar lever kvar i Angola. Det upprätthåller även ett “vi och dem”-tankesätt.  

4.2 Angola och konfliktfällan 

Angola har nu haft fred i 14 år, och enligt Uppsala Conflict Data Program har det sedan slutet 

på 2002 totalt dött 207 personer i väpnad konflikt (UCDP) vilket är lite med tanke på de 

dödstal konflikten innebar tidigare. Har Angola därmed tagit sig ur konfliktfällan?  

 

Collier (2008), likt många andra, menar att en avslutad konflikt inte innebär ett slut. Många 

faller tillbaka i konflikt, och Collier (2008, s. 25) menar att brottsligheten blir onaturligt hög 

till följd av en brist på social fred i samhället. Institute of Economics and Paces (IEP) värderar 

Angolas “societal safety and security domain” till 2,792 i samband med uträkningen av 2016 

års Global Peace Index (GPI 2016, s. 111).”Societal safety and security domain” är en skala 

på 1 till 5, där 1 är maximal säkerhet, och beräknas genom en kombination av kvalitativa 

bedömningar kring politisk stabilitet, trolighet för våldsamma protester, nivån av uppfattad 

kriminalitet och statistik från UNODC och UNHCR över antal mord och interna flyktingar 

(GPI 2016, s. 96). Den senaste statistiken från 2012 över antalet mord per 100 000 invånare 

visade på 9,8 för Angola (Open Data for Africa 1), en nedgång från 19 mord per 100 000 

invånare år 2008 (Open Data for Africa 2). Detta kan jämföras med Sverige som 2004 hade 

under 2 mord per 100 000 personer (Malby 2010, s. 14). Detta pekar på att Angola fortfarande 

återhämtar sig från konflikten även socialt, men att förbättringar har skett. 

 

Vartannat land som haft en intrastatlig konflikt faller tillbaka i konflikt inom 10 år (Collier 

2008, s. 27), men enligt Colliers teori ska Angolas ökande BNP ha hjälpt att hålla landet 

fredligt (Collier 2008, s. 20) . 
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Figur 2 - Angolas BNP i miljarder $ 1986-2016 

(http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp) 

 

 

 
Figur 3 - Angolas BNP-tillväxt 2006-2016 (http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-

growth ) 

 

 

Ser vi till tillväxten (figur 2 och 3) under de senaste 10 åren finns det en klar nedgång under 

2009 då tillväxten sjönk från 23,2 % till 2,4 % på 2 år, troligtvis på grund av kraschen i 

oljepriser samma år (Trading Economics), vilket, enligt William Easterly (2007, s. 1475), 

snarare är förklaringen till ett lands tillväxt än huruvida ett land är i konflikt eller inte. 

Visserligen stagnerade landet aldrig, men risken för landet att falla tillbaka i konflikt ökade 

ändå väsentligt enligt Colliers modell (Collier 2008, s. 20). Trots detta ökade antalet döda i 

strid endast med 21 personer (totalt 25 under hela året), en siffra som sedan gick ner till 

ensiffrigt tal efterföljande år. Detta är en god indikation på att Angola tagit sig ur 

konfliktfällan så som Collier (2008) definierar den och att den inte längre hämmar Angolas 

utveckling.  

 

http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp)
http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-growth
http://www.tradingeconomics.com/angola/gdp-growth
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Innan fredsavtalet 2002 hade Angola varit i konflikt i över 40 år. 1961 började olika 

fraktioner slåss för självständighet från kolonialmakten Portugal. Ett inbördeskrig bröt ut strax 

efter självständigheten år 1975, och kalla kriget gjorde att flertalet länder allierade sig med de 

olika sidorna. USA, Kuba, Sydafrika och forna Sovjetunionen valde olika sidor i 

inbördeskriget, vilket komplicerade konflikten (Weigert 2011, s.1 & 71; García-Rodríguez 

2015, s. 163). Angolas inbördeskrig blev därmed även ett “proxy war”, det vill säga ett krig 

där mycket av det finansiella stödet av kriget kom från utanför Angola (Cramer 2006, s. 80). 

När det gäller kopplingar mellan naturresurser och konflikt menar Le Billon (2007, s. 101) att 

dessa blev viktiga först efter kalla krigets slut då pengar från de olika sidornas allierade 

försvann. Detta visar på att tillgången på naturresurser i ett land är långt ifrån den enda 

förklaringen till konfliktens fortgående och utveckling och att internationell politik spelar en 

viktigare roll än Collier framställer det som.  

 

Collier (2008, s. 23) anser att ett lands tid som koloni inte påverkar landets risk för 

inbördeskrig. García-Rodriquez et al. (2015, s. 160) hävdar däremot att 

självständighetskampen mot Portugal, vilken varade i två decennier, är en stor anledning till 

varför Angola idag är så fattigt som det är, eftersom inbördeskriget förde med sig stora 

socioekonomiska problem och ojämlikheter.  

 

Portugiserna behandlade på många sätt Angola som en bosättarkoloni och i enlighet med den 

teori som Daron Acemoglu et al. (2005, s. 417) framför byggde upp portugiserna goda 

ekonomiska institutioner. Vid självständigheten emigrerade dock många européer “taking 

with them all they could carry and leaving behind production facilities that were in disarray” 

(García-Rodríguez 2015, s. 164 & 172). Portugal hade även byggt upp en hierarki där 

lokalbefolkningen till stor del uteslöts från de roller och den kunskap som nu behövdes för att 

styra landet (Malaquias 2007, 37-38). Vi menar att detta tydligt visar på hur portugisernas 

institutioner var till för en elit och hur kolonialismen har en effekt på varför Angola är 

ojämlikt och fattigt idag. 

 

Figur 2 visar hur Angolas BNP steg kraftigt kort efter fredsavtalet 2002 och har haft en 

konstant stark tillväxt med undantag för 2009. Detta antyder alltså att den enda fällan som 

höll kvar Angola i fattigdom var konfliktfällan. Detta är om man nöjer sig med nationell 

tillväxt som operationalisering av minskad fattigdom. Ser man till antalet fattiga människor i 

Angola idag blir det uppenbart att målet inte är nått och att andra aspekter är relevanta.  

4.3 Angola och naturresursfällan 

Angola är väldigt rikt på naturresurser, “including mineral deposits of diamonds, iron, 

bauxite, gold, manganese, uranium, and natural gas, and has fertile (albeit little) farmland” 

(García-Rodríguez et al. 2015, s. 162). Angola är den näst största oljeproducenten i Afrika 

och ligger på sextonde plats av de länder som har högst oljeproduktion (García-Rodríguez 

et.al. 2015, s. 160). År 2014 stod råolja för 96 % av Angolas export (OEC, 2016). Sedan 

självständigheten har oljeindustrin varit den enda industrin i landet med ekonomisk tillväxt då 

olja har varit högt värderat på den globala marknaden de senaste decennierna (García-

Rodríguez et al. 2015, s. 163 & 172). Detta har gjort att Angola är ett av de mest oljeberoende 

länderna bland låginkomst- och lägre medelinkomstländer enligt en jämförelse Richmond et 

al. (2013, s. 4) gjort, över oljeinkomsternas del av BNP mellan 2002 och 2012. Industrier 
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överlag står för 61,4 % av BNP men bara 15 % av anställningarna (The World Factbook, 

2016) och oljesektorn anställer totalt ca 1 % av Angolas arbetsföra befolkning (García-

Rodríguez et al. 2015, s. 172). Angola har alltså inte lyckats diversifiera sin industri utan 

förlitar sig fortfarande på sina naturresurser, vilket både Cramer (2006, s. 119) och Collier 

(2008, s. 39) hävdar ofta är anledningen till att länder faller i naturresursfällan. Som Cerami 

(2013, s. 78) förklarar skulle detta kunna gå att undvika med starka institutioner och en 

inkluderande stat. García-Rodríguez et.al. (2015, s. 169) och Collier (2008, s. 51) instämmer 

med Cerami men understryker även vikten av bra ekonomiska policys och ett förnuftigt sätt 

att använda sig av sina naturresurser. Detta kommer vi att diskutera närmare i 4.4. 

 

En av oljans negativa effekter är problemen för staten att hantera boom and bust-cykler inom 

ekonomin. Som figur 4 visar sjönk till exempel priset, och därmed värdet på Angolas export, 

avsevärt 2009. Detta sammanfaller med det den fallande BNP och tillväxt som vi såg i figur 2 

och 3. 

 
Figur 4 - Pris på råolja i amerikanska dollar, 2006-2016 

(http://www.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil) 

 

 

Richmond et al (2013, s. 3) visar på hur Angola har destabiliserat sin inhemska ekonomi på 

grund av att pengar spenderats kortsiktigt efter boom och bust-cykler. Innan kraschen i 

oljepriser, som syns tydligt i figur 4, hade regeringen i sin tro på konstanta tillgångar ökat sina 

utgifter och dragit tillbaka på sparandet (Ibid.). När priset sedan föll gav det stora 

konsekvenser i landets tillväxt och BNP. Richmond et al (2013, s. 22) menar att genom 

stabiliserande och långsiktig hantering av inkomsterna från oljan kan Angola undvika 

liknande situationer i framtiden samtidigt som samma åtgärder kan begränsa de negativa 

effekterna av den holländska sjukan. I figur 2 ovan kan vi se hur Angolas BNP återigen 

sjunkit under 2016. Jämför vi det med figur 4 ser vi att den troligaste förklaringen återigen 

kraftiga prissänkningar är på råolja vilket antyder att landet inte ändrat sin hantering av 

intäkterna. 

 

Malaquais (2007, s. 34) menar att det koloniala arvet har bromsat Angolas utvecklingsarbete 

genom att från början organisera ekonomin kring extraktion. De Olivera (2013, 170) lyfter 

fram hur den portugisiska kolonialmakten 1961 införde reformer för att diversifiera Angolas 

produktion. Detta skedde genom avskaffandet av tvångsarbete, öppnade upp för utländska 

investeringar och skapade mindre lokala marknader för att uppmuntra småbrukare. Däremot 

http://www.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
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följde “the implosion of the non-oil economy” (De Olivera 2013, s. 171) vid självständigheten 

mycket beroende på emigration av portugisiska byråkrater och mellanhänder i ekonomin 

(Malaquias 2007, s. 37-38). Under följande inbördeskrig blev oljan och diamanterna den 

finansiella basen för Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA) respektive 

National Union for the Total Independence of Angola (UNITA) (Collier 2008, s. 26). Detta 

antyder att dagens beroende på oljeindustrin är grundat i konflikten mer än i kolonialtiden. 

Dock var de portugisiska reformerna nya och kunde förstärkts nog för att klara av migrationen 

vid självständigheten.  

 

García-Rodriguez et al. (2015) hävdar att oljeindustrin i Angola inte förändrats mycket efter 

att Angola blev självständigt: “postindependence governments differ only in terms of the 

agent granting the concessions, given that the main oil multinationals have operated in Angola 

from the earliest days of the industry to the present” (García-Rodríguez 2015, s. 173). Detta 

är, om man utgår från Gayatri Chakravorty Spivaks (2009, s. 413) definition på 

postkolonialism, att direkt styre över ett land bytts ut mot ekonomisk dominans, ett tydligt 

tecken på att kolonialismen lever kvar i Angola.  

4.4 Angola och fällan dålig styrning 

När det gäller huruvida Angola är en misslyckad stat (Collier 2008, s. 69) så beror det 

självklart på vilken definition man utgår från. Angolas ekonomi är långt ifrån stagnerande, 

men som vi såg i 4.3 är landets ekonomiska policys inte hållbara. Idag är Angola ett av de 

mest korrupta länderna i världen med ett korruptionsuppfattningsindex på vilket placerar 

landet på 163:e plats av 168 (Transparency). Det finns rapporter som visar på att stora 

summor pengar har försvunnit från statskassan, antagligen ned i fickor på politiker 

(Wroughton, 2012). Angola, en tidning i Angola, publicerade 2003 en lista över de tio rikaste 

personerna i landet. De sju rikaste personerna satt i regeringen (García-Rodríguez et al. 2015, 

s. 167).  

 

Den största korruptionen, den där mest pengar är inblandade, sker från regeringens sida, 

främst genom oljeindustrin men även genom andra lukrativa sektorer såsom 

telekommunikation (García-Rodríguez et al. 2015, s. 167). Det har även rapporterats om 

omförhandlade byggnadskontrakt som blivit flera miljoner dollar dyrare där den extra 

kostnaden förmodligen gått till individer i förhandlingarna (Marques de Morais, 2015). 

Regeringen gynnar stora företag efter att ha utökat liberaliseringen av sin ekonomi under 

1990-talet, något som drabbar små och medelstora företag hårt. Kombinationen av låg 

transparens och privatisering har gjort det möjligt för eliten att skaffa sig ännu mer rikedomar 

(De Sousa et al. 2011, s. 39). Utöver den utbredda förskingringen finns även en utbredd 

korruption hos högre uppsatta tjänstemän som kräver mutor för att göra sitt jobb. Att 

korruptionen är så utbredd i det angolanska samhället skapar en normalisering av korruption 

och drabbar de allra fattigaste mest (García-Rodríguez et al. 2015, s. 168). Det är alltså svårt 

att påstå att de som styr inte utnyttjar och tar ifrån välståndet i motsats till vad Bates (2009, s. 

18) definierar som en lyckad stat. Med andra ord innehar den politiska makten i Angola även 

den ekonomiska makten.  

 

Collier (2008, 64) menar att dålig styrning kan ha katastrofala följder för den ekonomiska 

tillväxten. När vi analyserar Angola ser vi att detta inte kan appliceras på landets ekonomiska 
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utveckling. rots dålig styrning har landet haft en god och ibland fantastisk tillväxt (se figur 1), 

ibland högt över det tak på 10 % som Collier hävdar (Collier 2008, s. 64). Istället har det 

dåliga styret i Angola ökat den relativa fattigdomen då det ökade BNP inte nått stora delar av 

befolkningen. På grund av den dåliga tillgången på statistik (World Bank 1) kan vi inte 

kommentera utvecklingen av den absoluta fattigdomen. 

 

Faktumet att självständigheten, som annars var ett utmärkt tillfälle för ”self-reinvention” i 

statsbygget omedelbart följdes av ett inbördeskrig blev den perfekta möjligheten för eliten att 

själva vända sig till dålig styrning (Malaquias 2007, 45). García- Rodríguez et al. (2015, s. 

164) visar på att den dåliga styrningen lever kvar även efter inbördeskriget. Eliten skapade en 

hegemonisk ordning där de hade full kontroll över av ekonomin, vilken liberaliserades med 

argumentet att det skulle dra upp landet ur fattigdomen. Trots att Angola idag har bland den 

högsta ekonomiska tillväxten i Afrika (García-Rodríguez et al. 2015, s. 163) har Angola även 

bland den största inkomstojämlikheten i världen (De Sousa et al. 2011, s. 38). Malaquais 

(2007, s. 185) menar att hållbart styre i Angola, och hållbar fred, baseras på en 

decentralisering av staten där maktojämlikheter mellan centrum och periferi minskas.  

 

Under tiden som koloni införde portugiserna vissa möjligheter att anpassa sig till den 

portugisiska identiteten genom att erbjuda vissa fördelar, såsom rösträtt, undantag från 

tvångsarbete och reseprivilegier. Detta krävde dock att man var “civiliserad”, vilket man 

visade genom att ta sig en portugisisk identitet och släppa tidigare kulturella förbindelser. Det 

krävdes även en viss inkomst (Malaquais 2007, s. 30-31). Denna assimilerade grupp, som helt 

accepterat den portugisiska identiteten, var framträdande i självständighetskampen 

(Malaquais 2007, s. 32). Det kan låta motsägelsefullt men under slutet av sin tid som 

kolonisatör lyckades Portugal till en större grad med sina försöka till att göra Angola till en 

bosättarkoloni och gav därmed många av de privilegier och möjligheter som tidigare gått till 

assimilerade angolaner, till nyanlända portugiser (Ibid. s. 31-32). Malaquais (2007, s. 33) 

menar att de angolaner som då blev av med sina privilegier var de som bildade MPLA, den 

grupp som styrt landet sedan självständigheten. Även de andra självständighetsgrupperna 

UNITA och FNLA bildades av angolaner som genom utbildning tagit sig upp till 

“medelklassen” (Ibid.). Det var alltså inte de fattigaste som slogs för självständighet och 

senare i inbördeskriget, och denna klasskillnad lever kvar i styrning och fördelning idag. 

Detta går att koppla till Kamal Pasha (2014, s. 429) och Saids (2009, s. 404) teorier om “vi 

och dem” då eliten med en nu “europisk” kultur distanserar sig från resten av landets 

befolkning. Här spelar även överlägsenheten av europeisk kultur en roll då det blir 

fördelaktigt att vara som de tidigare kolonialherrarna och bygga vidare på samma ojämlika 

hierarki.  
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5 Avslutande diskussion 

Varför förblir Angola fattigt? Vi anser att Colliers fattigdomsfällor kan förklara det till viss 

del. Att konflikt kan vara fattigdomsfälla stämmer väl in på Angola då slutet på den 

långvariga konflikten blev starten för en stark ekonomisk tillväxt. Landet har enligt Open 

Data for Africa sett en stark trend i minskat antal mord de senaste 5 åren vilket antyder att den 

sociala freden ökar och återfall blir mindre troliga. Vi menar därför att om man ser på 

fattigdomsfällor som ett hinder för den nationella ekonomiska utvecklingen var konflikt den 

enda som höll tillbaka Angolas tillväxt. Vi menar dock att detta är ett bristande sätt att se på 

fattigdom. Likt Shepard (2013, s. 20) anser vi att det är problematiskt i sig att försöka 

definiera individuell fattigdom på en nationell nivå och än mer problematiskt på en global 

nivå.  

 

Angola har behållit sin fred trots höga odds som talat mot detta såsom svängningar i 

inkomster orsakade av landets naturresurshantering och bristerna i de ekonomiska 

institutionerna med ursprung i det portugisiska koloniala styret. Som Collier (2008) och 

Cramer (2006, s. 119) visar kan mycket naturresurser vara en fattigdomsfälla på grund av 

holländska sjukan och bust och boom-cykler. Cerami (2013, s. 78) menar att starka och 

jämlika institutioner kan motarbeta detta. Angola, som är världens 16 största oljeproducent, 

har inte lyckats diversifiera sin produktion, vilket gör att landet är extremt sårbart för den 

globala marknaden (Richmond et al. 2013, s. 4) vilket visar att landet inte lyckas motarbeta 

holländska sjukan. Om man ser till risken för konflikt i naturresursfällan stämmer det väl in 

på Angola vars inbördeskrig upprätthölls av tillgången till naturresurser (Collier 2008, s. 26). 

Vi menar därför att Angola hamnat i naturresursfällan när man ser inte enbart till nationell 

ekonomisk utveckling. 

 

Är Angola i dålig styrning-fällan? Angola är ett av världens mest korrupta länder, på 163:e 

plats av 168 (Transparency), vilket vi anser vara den troliga förklaringen till att en tredjedel 

av befolkningen i Angola lever under fattigdomsgränsen trots en konstant ekonomisk tillväxt 

sedan freden 2002. Med andra ord stämmer inte Colliers (2008, s. 64) argument om att dålig 

styrning ofta har dåliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen in på Angola. Vi 

hävdar att konsekvensen i Angola av dålig styrning istället är ökad relativ fattigdom och 

större ojämlikheter i landet. Denna ojämlikhet menar vi även är belägg på att Angola är en 

misslyckad stat så som Bates (2009, s.18) definierar det. 

 

Det är tydligt att ekonomiska faktorer har en viktig påverkan på allt från konflikt till 

korruption, men vi anser att det inte går att se dessa faktorer utan att även räkna med den 

historiska bakgrunden till det ekonomiska läget. I en etnisk konflikt kan det ekonomiska läget 

ha utlöst konflikten även om fientligheten mellan grupperna fanns sedan tidigare på grund av 

fördelning av privilegier. Då vi analyserar långvariga fällor måste man även undersöka hur ett 

land hamnade i fällan från första början då ekonomiska beslut inte fattas i ett vakuum utan 

påverkas av sociala och politiska situationer. Vi är alltså inte överens med Collier om att brist 

på ekonomisk tillväxt är den enda förklaringen till att Angola, liksom de andra Bottom 

Billion-länderna, har fastnat i de olika fattigdomsfällorna. Vi hävdar, precis som Kamal Pasha 

(2014, s. 437 & 429), att det inte bara går att prata om ekonomisk tillväxt utan att man även 
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måste prata om ekonomisk omfördelning. Om man inte tar ekonomisk omfördelning i 

beaktning och stirrar sig blind på ekonomisk tillväxt, glömmer man bort den relativa 

fattigdomen. Detta ser vi tydligt i Angola idag. Trots en stadig och stark tillväxt lever 

fortfarande en stor andel av befolkningen i extrem fattigdom vilket hade kunnat avhjälpas 

genom omfördelning av resurserna som finns. 

 

Cerami (2013, s. 78) menar, som tidigare nämnts, att starka ekonomiska institutioner är av 

högsta vikt vid hanteringen av naturresurser. Det innebär att det faktum att Portugal som 

kolonialmakt inte förankrade de goda ekonomiska institutioner som De Olivera (2013, 170) 

och Acemoglu et al. (2005, s. 417) visar på har påverkat Angolas utveckling långt efter att 

kolonialismen var över. Det innebär även att om dessa institutioner var goda var de inte starka 

och deras inneboende hierarki har gjort att fattigdomen fortgår trots ekonomisk tillväxt. Då de 

portugisiska ekonomiska institutionerna aldrig var tänkta att skapa en jämn fördelning eller 

motverka fattigdom har den institutionella kulturen ändå haft en stor påverkan på hanteringen 

av naturresurser och i förlängningen på korruptionen och fattigdomen i landet. 

 

Att prata om olika fällor kan vara till hjälp för att förstå varför Angola, liksom andra Bottom 

Billion-länder, förblir fattiga. Ofta hänger de olika fällorna ihop med varandra, vilket Collier 

(2008) även påpekar. Naturresursfällan leder ofta till konflikt och dålig styrning. Dålig 

styrning leder ofta till konflikt och dålig fördelning av naturresurserna vilket också kan leda 

till konflikt. En ond cirkel helt enkelt. Vad Collier dock missar, menar vi, är bakomliggande, 

strukturella orsaker. Även om Angola skulle, som Collier förespråkar, ta sig in i 

produktionsmarknaden och bort från råmaterial finns ändå den globala fördelningen. Länder 

som nu har stora tillverkningsindustrier har fortfarande stora delar av befolkningen i extrem 

fattigdom då maktrelationer lever kvar. Globala nord kan utnyttja den enorma konkurrens 

som utvecklingsländer har sinsemellan för att hålla priser nere och i förlängningen bevara 

fattigdomen i världen.  

 

Vi håller med Collier (2008. s. xii) om att tänkandet kring fattigdom måste ändras. Dock 

håller vi inte med helt om hur detta ska ske. Ja, omvärlden måste få mer kunskap om the 

Bottom Billion-länder och förhållanden där samt bygga “a unity of purpose” (Collier 2008, s. 

xii). Vi menar dock att det även finns bakomliggande förklaringar till varför Angola förblir 

fattigt. Fattigdomsdiskursen skapar inte bara ett “vi och dem” utan även en beroendeidentitet 

hos globala syd. Globala nord fastnar i en motsatt givaridentitet och kan inte tänka utanför det 

rådande systemet och vara självkritiskt nog för att inse de egna privilegierna. Detta, menar vi, 

är ett exempel på hur kolonialismen lever kvar i synen på fattigdom. Globala nord (många 

tidigare kolonialherrar) anser att de måste hjälpa det globala syd, en omskrivning av “the 

White Man’s Burden” helt enkelt och något som syns i Colliers tankar kring fattigdom. 

 

Collier menar att genom enkla förklaringar på extrem fattigdom som alla kan förstå kan vi 

ändra synen på Bottom Billion-länderna för att hjälpa dem ur fattigdom. Frågan är dock om 

det går att förenkla fattigdomsbegreppet utan att förstärka bilden av “vi och dem”. Genom att 

sätta likhetstecken mellan extrem fattigdom och de fattigaste länderna begränsas vår bild av 

både fattigdom och länderna i fråga vilket utöver att förstärka “the White Man’s Burden” 

även missar relativ fattigdom både inom våra egna länder och medelinkomstländer. 

 

Sammanfattningsvis: ingen fälla, faktor eller händelse kan i sig själv förklara varför Angola 

förblir fattigt utan det är en komplex sammanlänkning av flera faktorer och fattigdomsfällorna 

som bildar förklaring. En minst lika viktig förklaring är den postkoloniala 

fattigdomsdiskursen där globala nord anser sig inneha “exclusive knowledge” och därmed 



 

 21 

enbart är en givare till globala syd. Detta skapar en beroendeidentitet hos globala syd 

eftersom de alltid sett sig själva som enbart en mottagare. Som vi ser när vi analyserar 

fattigdom i Angola går det inte att enbart titta på om ett land har ekonomisk tillväxt för att se 

om ett land är på väg ur fattigdom. Angola har bland den högsta ekonomiska tillväxten i 

Afrika men trots detta lever en stor del av dess befolkning under existensminimum (World 

Bank 4). Vi argumenterar därför för att bristen på omfördelning av resurser men även av den 

globala politiska och ekonomiska makten och diskursen är förklaringar som Collier missar i 

sina fattigdomsfällor.  

 

För framtida forskning kan man då se till makt och omfördelning både på global och nationell 

nivå och utreda och försöka hitta konkreta samband och kausaliteter. Det skulle även vara 

relevant att se till andra länder som anses fastnat i de olika fattigdomsfällorna för att se om 

detta samband överhuvudtaget är relevant utanför Angola. När det gäller makt går det även att 

göra en liknande undersökning som analyserar den liberala ekonomiska ordningens påverkan 

istället för den koloniala historiens påverkan. Även de växande relationerna med Kina och 

andra länder i globala syd kan påverka globala maktrelationer i framtiden och den diskurs och 

definition kring fattigdom vi har idag. 
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