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Abstract  

Research shows that aid in many cases is given with a political strategy. Since aid is                

financed by taxpayers, we find it interesting and relevant to further investigate the political              

motives behind Swedish aid and if the focus of Swedish aid has differed across time and elected                 

governments. The aim is to empirically investigate the role of the character of the recipient               

countries and the role of the political ideology of the Swedish government for Swedish aid               

allocation. 

Using panel data, with all the 136 countries who received Swedish aid at least once               

between 1998-2016, we investigate whether Swedish Official Development Assistance (ODA)          

disbursement follows a common line or differ across governments. Particularly, we focus on             

whether different types of governments’ premier altruistic and/or political strategic interests in            

their assistance policy.  

Using a tobit model with time fixed effects, we first focus on altruistic variables, such as                

and HDI, GDI and a Human Rights Index. For the political strategic framework we look closer                

at Swedish exports to recipient countries, FDI as percentage of GDP, ODA as percentage of GNI                

and regional differences.  

The empirical results suggest there are small differences between governments. The           

significant differences appear for FDI as percentage of GDP, countries in Sub-Saharan Africa             

and the level of human rights. All these variables are significant when observing aid allocation               

from right wing governments but do not come with a significant effect for governments to the                

left. However, a tendency towards a common altruistic and strategic policy can be found for all                

governments during the time period examined.  
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1. Inledning   

Det svenska biståndet har sedan 1970-talet haft som mål att uppgå till omkring en procent av                

bruttonationalprodukten (BNP) som sedan ändrades till bruttonationalinkomsten (BNI) (Prop.         

1968:101). Utvecklingsstödet ska fördelas för att göra världen till en bättre och mer jämlik plats               

med det övergripande målet om “att höja de fattiga folkens levnadsnivå“ (Prop. 1962:100).             

Bistånd kan fördelas efter olika mål och syften, som kan vara rent altruistiska eller med ett                

bakomliggande politiskt strategiskt intresse. Vi kommer i denna studie att kartlägga vilka            

faktorer som förklarar svensk biståndsallokering, samt se om det finns någon skillnad i             

fördelningen när vänster- respektive högerpartier är i regeringsställning.  

 

I tidigare litteratur beskrivs Sverige och de övriga nordiska länderna som förhållandevis            

altruistiska biståndsgivare, där demokrati, goda institutioner, öppenhet samt        

fattigdomsbekämpning i samarbetsländerna premieras (Alesina och Dollar, 2000; Dollar och          

Levin, 2006). Sverige har dock, liksom andra biståndsgivare, sannolikt politiskt strategiska           

motiv bakom sin biståndsallokering. Handel mellan givarland och samarbetsland har bland           

annat visats vara en förklarande faktor till biståndsallokering (Dollar och Levin, 2006;            

Claessens, Cassimon och Van Campenhout, 2009; Berthélemy och Tichit, 2003). Här har            

Sverige pekats ut som ett av länderna som i högst utsträckning premierar samarbetsländer som              

importerar svenska varor och tjänster (Martinez-Zarsoso et al, 2014).  

 

Andra politiskt strategiska förklaringsfaktorer till biståndsallokering kan vara medlemskap i          

FN:s säkerhetsråd (Kuziemko och Werker, 2006), tidigare koloniala strukturer (Canavire m.fl,           

2005) och samarbetslandets import av kapitalvaror från givarlandet (Younas, 2008). Ytterligare           

bevis på den politiskt strategiska aspekten är att givarländer ofta prioriterar bistånd till             

samarbetsländer som ligger geografiskt nära (Dollar och Levin, 2006; Schudel, 2008; Fleck och             

Kilby, 2005; Balla och Reinhardt, 2008).  

 

Mycket av tidigare forskning fokuserar på skillnader mellan olika länders regeringar.           

Skillnaderna i det politiska styret hos respektive givarland är inte lika omskrivet, men har bland               

annat analyserats av Goldstein och Moss (2007), Green och Licht (2017), Fleck och Kilby (2006)               

och Sohn och Yoo (2015).  
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Green och Licht (2017) jämför faktorer som förklarar hur höger- respektive vänsterideologiska            

partier, i 28 givarländer, allokerar bilateralt bistånd och gör även en distinktion mellan             

nationalistiska och internationalistiska partier. Resultaten visar att icke-nationalistiska        

vänsterregeringar allokerar mer bistånd till samarbetsländer som utsatts för en humanitär           

katastrof medan högerregeringar prioriterar handelsfokuserat bistånd. Vidare motbevisas en av          

hypoteserna i studien; att vänsterregeringar skulle prioritera ekonomisk och social jämlikhet           

(s.k. non-status quo) i högre utsträckning än högerregeringar. På kort sikt är det högerpartier              

som ökar biståndet i form av non-status quo och på lång sikt är resultatet marginellt signifikant                

för vänsterorienterade partier. 

 

Goldstein och Moss (2007) undersöker hur USAs bistånd riktat till Afrika förändras över             

mandatperioder. De visar att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad i biståndsflödena             

till Afrika i absoluta termer mellan republikanska och demokratiska partier. Skillnaderna i            

andel av det totala biståndet till Afrika beror istället på om samma parti innehar både majoritet i                 

kongressen och presidentämbetet, då andelen är betydligt högre än om ett parti har             

presidentposten och det andra majoritet i kongressen.  

 

Fleck och Kilby (2006) undersöker vilka faktorer som påverkar allokeringen av USA:s bilaterala             

bistånd och mer specifikt hur de förändras under en demokratisk respektive republikansk            

regim. De finner att om kongressen har liberal majoritet, eller om det sitter en liberal på                

presidentposten, blir biståndet mer utvecklingsbaserat. Om det istället är en övervägande del            

konservativa ledamöter i kongressen, prioriteras de samarbetsländer som importerar USA:s  

exportvaror. Det finns, enligt författarna, ingen skillnad i hur respektive parti allokerar            

biståndet beroende på samarbetslandets nivå av demokrati.  

 

Thérien och Noel (2000) menar att om det finns ett parti som har styrt ett land under en längre                   

tid, leder det till att biståndspolitiken institutionaliseras, vilket i sin tur gör att skillnaderna              

mellan olika regeringar blir små. Denna tes talar för att höger- respektive vänsterpartier i              

Sverige för en likartad biståndspolitik, en biståndspolitik som präglas av Socialdemokratiska           

värderingar då det är partiet som styrt Sverige längst. Teorin understöds av Sohn och Yoo (2015)                

som utifrån en Sydkoreansk kontext menar biståndspolitiken inte skiljer sig åt mellan            

regeringar, på grund av att de ideologiska skillnaderna mellan partierna är små. Vidare menar              
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författarna att institutionsuppbyggnaden samt det ekonomiska och geopolitiska läget bidrar till           

att biståndspolitiken blir övergripande för alla regeringar. Denna tes kan appliceras på en svensk              

kontext då den generella beslutsmetoden har varit konsensus över regeringsblocken, vilket har            

resulterat i gemensamma övergripande biståndsmål.  

 

I Sverige är skillnaderna mellan hur olika regeringar allokerar bistånd relativt outforskat. Robert             

Kron undersöker (2012) vilka faktorer som var avgörande under landfokuseringsprocessen (se           

mer om detta i avsnitt två), då antalet svenska samarbetsländer minskade. Alliansen satt i              

regeringsposition när beslutet om vilka 33 länder Sverige skulle ha fortsatt samarbete med togs.              

Författaren visar att de samarbetsländer som mottog stöd via Alliansens partianknutna           

biståndsorganisationer (PAO) hade större sannolikhet att komma med i urvalet. 

 

Mot bakgrund av detta har vi valt att analysera det svenska biståndet utifrån olika              

mandatperioder av vänster- och högerregeringar, för att se om det finns någon skillnad i hur               

olika regeringar prioriterar i utvecklingssamarbeten. För att utforska detta område är syftet och             

den huvudsakliga frågeställningen för denna uppsats att undersöka vilka förklarande variabler           

som påverkar hur stor andel av svenskt bistånd ett samarbetsland får, samt om det skiljer sig                

mellan regeringsblocken. Premierar högerregeringar svensk handel med samarbetsländer?        

Tenderar vänsterregeringar att i större utsträckning ge bistånd till samarbetsländer med större            

jämlikhetsklyftor? Vi anser att det är av intresse att se om förklaringsfaktorerna till det svenska               

biståndet skiftar mellan regeringsblocken, eller om det finns ett genomgående gemensamt           

intresse för biståndet hos svenska regeringar, oavsett ideologi.  

 

Finns det någon skillnad i biståndsallokering mellan vänster- och högerregeringar? 
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2. Sveriges biståndspolitik 

Sveriges statliga biståndspolitik grundlades i och med antagandet av proposition 1962:100 och            

samordnades då inom den nyskapade myndigheten Nämnden för Internationellt Bistånd, som           

senare skulle komma att bli Swedish International Development Authority (Sida). Det svenska            

biståndet skulle enligt propositionen ha fyra fokusområden: ekonomisk tillväxt, ekonomisk och           

social utjämning, ekonomisk och politiskt oberoende samt demokratisering (Sida (1), 2015),           

med det främsta målet “att höja de fattiga folkens levnadsnivå“ (1962:100).  

 

Efter denna inledande proposition kom proposition 1968:101 med ytterligare ett mål som            

specificerade ekonomiskt oberoende som fokusområde. Individens ekonomiska och sociala         

självständighet ansågs grundläggande för en demokratisk samhällsutveckling i en tid då           

självständighetsrörelser växte fram i världen. Denna proposition formulerade även målet om att            

en procent av bruttonationalprodukten skulle gå till bistånd (något som i efterhand kommit att              

ändras till bruttonationalinkomst). 

 

Den blå regeringen Fälldin la fram propositionen 1977/78:135. Propositionen specificerade att           

svenskt bistånd skulle bidra till demokratisk samhällsutveckling, resurstillväxt, ekonomisk och          

social utjämning samt ekonomiskt och politiskt oberoende. Ytterligare 10 år senare kom nästa             

biståndsproposition (1987/88:100) från en socialdemokratisk regering, vilken framlade att         

biståndet även bör “leda till framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön”.             

Propositionen 1995/96:153, från regeringen Carlsson, infogade relationen mellan kvinnor och          

män i biståndsdebatten och lade till målet att biståndets medel även skulle användas till att               

minska skillnaden mellan män och kvinnor (Wohlgemuth, 2012).  

 

Dessa separata mål förblev skilda och likvärdiga fram till år 2002, då riksdagen antog              

propositionen 2002/03:122, kallad Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU). Det specifika           

målet om förbättrade levnadsvillkor skulle enligt PGU prioriteras högst, medan målet om            

ekonomiskt och socialt oberoende slopades helt (Oden och Wohlgemurth, 2010). Vidare skulle            

de tidigare målen om mänskliga rättigheter, demokrati och samhällsstyrning, jämställdhet och           

omtanke om miljön fortsätta att prägla svenska utvecklingssamarbeten (2002/03:122). Sverige          

skulle nu ta ett helhetsgrepp och ett gemensamt ansvar på det utrikespolitiska området för att               

stärka en rättvis och hållbar global utveckling. Detta genom ett brett samverkansarbete mellan             
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myndigheter och internationella samfund. Målet med PGU var att effektivisera världspolitiken           

och därmed skapa en mer positiv global utveckling (Oden och Wohlgemurth, 2010).  

 

Det svenska biståndet uppgår till omkring en procent av BNI, vilket år 2018 var 49 miljarder                

kronor (Sida, 2018). Biståndsbudgeten fördelas på det bilaterala utvecklingsstödet, det          

multilaterala utvecklingsstödet, humanitär hjälp (vilket innefattar hjälp vid katastrofer) och          

flyktingkostnader i Sverige (Sida (2), 2015; Sida, 2018). Det bilaterala biståndet ansvarar Sida             

för, som myndighet under Utrikesdepartementet (Sida, 2017). Budgeten för det multilaterala           

utvecklingsstödet distribueras, via Utrikesdepartementet, vidare till samlingsorganisationer       

såsom FN, OECD och EU, som sedan beslutar om hur biståndet ska fördelas. En del av Sidas                 

bistånd, det vill säga det bilaterala biståndet, går också via multilaterala organisationer då det              

anses som det mest resurseffektiva sättet, i dessa fall kallas stödet multi-bi stöd (Sida (2), 2015).  

 

I ett försök till att rationalisera biståndet på ett globalt plan, antog OECDs medlemsländer i               

DAC-kommittén, tillsammans med sina samarbetsländer, Parisdeklarationen år 2005.        

Deklarationen förordnade bland annat att bistånd skulle riktas till specifika sektorer och            

samarbetsländer (The Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005). DAC-kommitténs         

utvärderingar hade kritiserat Sverige för ett spretigt och ineffektivt bistånd, både sett till antalet              

samarbetsländer och sektorer (Oden och Wohlgemurth, 2010). Efter antagandet av          

Parisdeklarationen inledde Sverige den så kallade landfokuseringsprocessen, där svenskt         

bistånd skulle effektiviseras genom att minska antalet samarbetsländer och på så sätt särskilt             

fokusera på de länder där Sverige hade möjlighet att bidra (Prop. 2007/08:1). I DACs              

utvärdering från 2013 fick Sverige positiv kritik angående den ambitiösa och generösa            

biståndspolitiken, men kritiserades samtidigt för omfattningen av regelverk rörande PGU.          

Enligt utvärderingen hade personalen på plats för många olika policydirektioner att förhålla sig             

till, vilket ledde till att biståndet inte kunde optimeras (OECD, 2013). 

 

Då landfokuseringsprocessen implementerades (2007), var det Moderaterna,       

Kristdemokraterna, Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) och Centerpartiet som satt i         

regeringsposition (2006-2010). Denna koalition, benämnd Alliansen, skulle komma att styra          

Sverige ytterligare en mandatperiod (2010-2014), och de är dessa två mandatperioder som vi             

klassificerar som högerregeringar i vår undersökningsperiod, som sträcker sig från 1998-2016.           

De vänsterledda regeringarna i denna undersökning är regeringen Persson (1998-2002 och           
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2002-2006) samt den nuvarande koalitionsregeringen med Miljöpartiet och        

Socialdemokraterna, där Löfvén är statsminister (2014-). Således kommer vår empiriska analys           

kring skillnaderna mellan höger-respektive vänsterregeringar behandla två mandatperioder av         

högerstyre samt två och en halv mandatperiod av vänsterstyre.  

 

 

Vänsterregering 

   1998-2006 

  Högerregering 

  2006-2014 

Vänsterregering 

2014-2016 
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3. Teoretiskt ramverk  

Enligt litteraturen så tenderar ett givarland att basera sitt bistånd till ett samarbetsland av två               

anledningar, altruistiska och strategiska intressen. Genomgången av tidigare forskning pekar          

på att Sverige, enligt vissa studier, är en mer altruistisk givare som agerar mer utifrån att bistånd                 

ska bidra till utveckling, snarare än rena strategiska intressen (Alesina och Dollar, 2002; Dollar              

och Levin, 2006). Annan forskning har dock visat att även Sverige har strategiska intressen och               

premierar samarbetsländer som importerar svenska exportvaror (Martínez-Zarzoso et al, 2014),          

något som kan ses som en strategisk förklarande variabel. Vi kommer i nedanstående avsnitt              

förklara det teoretiska ramverket för det altruistiska samt strategiska perspektivet, för att sedan             

kunna jämföra vänster- och högerregeringars allokering av bistånd.  

 

Sveriges bistånd styrs genom de av riksdagen antagna propositionerna samt av den sittande             

regeringen (Sida, 2017). År 2002 konkretiserades det svenska biståndet i en proposition med             

det övergripande målet att “... skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina             

levnadsvillkor” (2002/03:122). Vissa sidomål beskrevs också i denna proposition; mänskliga          

rättigheter, demokrati och samhällsstyrning, jämställdhet och omtanke om miljön. Dessa var           

tillsammans med ekonomiskt och socialt oberoende, samt det numera övergripande målet,           

jämställda innan propositionen 2002/03:122 (jämställdhetsmålet antogs först 1995/96).  

 

Vi kommer i vårt teoretiska ramverk se till de altruistiska variablerna (de delmål som redovisats               

i propositionerna ovan) samt strategiska variabler, såsom export till samarbetslandet och           

geopolitisk strategi. Vidare kommer vi att se till ideologiska variabler som traditionellt har             

representerat den ekonomiska debatten mellan olika partier; ekonomisk öppenhet samt          

ekonomisk ojämlikhet. Med hjälp av dessa variabler ska vi undersöka hur preferenserna mellan             

vänster- respektive högerregering skiljer sig åt. Inledningsvis skapar vi en nyttofunktion över            

svensk biståndsallokering.  
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3.1 Regeringens preferenser 

De sex mål som satts upp för svensk biståndspolitik ligger till grund för den altruistiska delen av                 

nyttofunktionen för svensk biståndsallokering, där den beroende variabeln är andelen av           

svenskt utvecklingsstöd ett samarbetsland får. Detta eftersom det tillåter att se hur svenskt             

bistånd allokeras över tidsperioden oberoende av inflation och konjunkturcykler, vilket inte           

skulle vara fallet vid användning av till exempel bistånd per capita. Det svenska biståndet har en                

målram om en procent av BNI, givet att detta är konstant så mäter vi hur detta bistånd allokeras                  

till olika länder med olika karaktär. Detta leder till att storleken på biståndet blir en konstant                

och att vi enkom fokuserar på skillnaden för vilka mål detta biståndsmedel går till, mätt i                

andelen svenskt bistånd ett samarbetsland får. Enligt vår altruistiska nyttofunktion ger Sverige            

bistånd för att maximera nyttan för biståndsgivandet. En större andel av svenskt bistånd             

kommer därav att allokeras till de samarbetsländer som har bättre kvalifikationer relativt andra             

länder, givet de mål Sverige har satt upp och givet den enskilda regeringens inbördes              

preferenser av dessa mål samt dess egna strategiska mål. Vidare jämför vi mandatperioder där              

vänster- respektive högerpartier har suttit i regeringsställning och ser om något utav målen             

prioriteras högre av en viss regering.  

 

Ovanstående beskrivning av målet för det svenska biståndet leder till följande nyttofunktion av             

svensk biståndsallokering för perioden 1998-2016 :  
1

  

ax U (L , MR , DoS , J , M , P S )  M t = f it  it  it  it  it  it   

  

med tillhörande kostnadsfunktion:  

  

venskt bistånd  istånd ( L R oS S )S t =  ∑
n

i=1
B it = ∑

n

i=1
it + M it + D it + J it + M it + P it  

 

Där L är Förbättrade levnadsvillkor, MR Mänskliga rättigheter, DoS Demokrati och           

samhällsstyrning, J Jämställdhet, M Miljö, PS Politiskt strategiska variabler, i samarbetsland           

samt t tidsperiod.  

 

1
 För att begränsa oss, så har vi i denna studie fortsättnings valt att bortprioritera målet om social och ekonomiskt oberoende, dels 

för att variabeln är svår att kvantifiera men också eftersom detta mål blev borttaget under undersökningsperioden. Sammantaget gör 

det att vi anser avgränsningen motiverad. 
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Givet att alla mottagarländer har samma 

karaktäristiska så delas Sveriges bistånd ut jämnt       

över alla enligt:  

 

                       iståndB it = antal länder 
Svenskt bistånd  t

 

 

 

                                                                                                                  Figur 1. Regeringens preferenser  

  

Enligt denna princip skapar vi en generell modell (figur 1) med två samarbetsländer, land X och                

Y. I ursprungspositionen (A) är land X och Y identiska länder och Sverige maximerar därför sin                

nytta genom att fördela biståndet jämt över de båda länderna.  

 

ax U (L , MR , DoS , J , M , P S ) (L , MR , DoS , J , M , P S )M t = f xt  xt  xt  xt  xt  xt = f yt  yt  yt  yt  yt  yt  

 

Sverige har alltså ingen anledning att prioritera att ge bistånd till det ena landet framför det                

andra. Vid ett skifte då land X exempelvis får en förhöjd levnadsstandard så flyttar sig               

indifferenskurvan mot y-axeln då levnadsstandarden för land Y blir relativt lägre, därav så riktas              

det svenska biståndet mer mot det “mindre utvecklade” landet. Var denna placeras beror på vad               

regeringen prioriterar i sin nyttofunktion. Är det en regering som bryr sig relativt mindre om               

levnadsstandarden och istället värdesätter jämställdhet högt (där båda fortfarande är lika) så            

kommer vi till läge B.  

 

Om en ny regering tillträder och har nya preferenser om svenskt bistånd så kanske denna               

regering får mer nytta av att levnadsstandarden är densamma för de båda länderna. Detta gör               

nu att vi tar oss till position C och en annan indifferenskurva. Mer bistånd har alltså allokerats                 

till land Y genom att preferenserna hos en ny regering har kommit att prägla det svenska                

biståndet. Modellen visar alltså att svenskt bistånd kommer att allokeras där den aktuella             

regeringen maximerar sin nytta av biståndspolitiken, beroende på dess inställning till de            

altruistiska målen samt politiskt strategiska preferenser.  
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3.2 Altruistiska mål   

De nedanstående faktorerna är respektive delmål för det svenska biståndet, som samtliga            

regeringar behöver förhålla sig till. Alla regeringar, oavsett färg, bör arbeta mot dessa mål,              

varefter vi har valt att benämna dem som altruistiska. Sedan år 2002, är målet om förbättrade                

levnadsvillkor det som ska prioriteras högst. Resterande delmål har ingen inbördes           

prioriteringsordning, vilket innebär att varje regering kan rangordna målen utifrån sina egna            

preferenser. Varje mål kan därför prioriteras högre eller lägre än ett annat mål. Sammantaget              

har olika regeringar samma regelverk att förhålla sig till, men kan tänkas rikta sitt bistånd på                

olika sätt, beroende på den sittande regeringens preferenser. Olika regeringar kan därför            

komma att premiera olika länder inom ramen för de gemensamma målen för svenskt bistånd.  

 

Målet om förbättrade levnadsvillkor  

Med grund i målet att det svenska biståndet ska bidra till att fattiga människor ska få                

förbättrade levnadsvillkor (2002/03:122), bör ett fattigare land få en högre andel bistånd, allt             

annat lika. Tolkningen av denna målformulering är att de som har sämst livsvillkor ska få det                

bättre så att lägstanivån gällande livsvillkor i världen höjs.  

 

Målet om mänskliga rättigheter 

Litteratur har empiriskt visat att det finns ett samband mellan ratificerande av mänskliga             

rättigheter samt hur mycket bistånd ett land får (Poe, 1990). Detta bör även gälla för det svenska                 

biståndet, att Sverige snarare vill premiera goda länder än att vara med och försöka bidra med                

demokratiskt bistånd där det är som värst. Detta bör alltså leda till att ett land som i större grad                   

respekterar de mänskliga rättigheterna bör få en högre andel av det svenska biståndet. 

 

Målet om demokrati och samhällsstyrning 

Med utgångspunkt i att Sveriges bistånd ska vara effektivt så bör även biståndet appliceras där               

det gör nytta. Tidigare forskning har indikerat på att bistånd ger mer ekonomiskt nytta ifall det                

appliceras i ett klimat med goda institutionella kvaliteter (Burnside och Dollar, 2000). Detta             

syftar till att Sverige bör allokera en större andel av sitt bistånd till länder med bättre                

institutionella kvalitéer.  
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Målet om en hållbar miljö 

Enligt Hicks et al. (2008) har det bland givarländer varit en diskussion om hur              

biståndssamarbeten för en hållbar miljö ska se ut. Författarna menar att miljön är ett komplext               

område att undersöka då utfallet till stor del beror på den undersökande variabeln. Då              

proposition 1987/88 100 lyfter fram “... framsynt hushållning med naturresurser och omsorg            

om miljön”, så avgränsar vi oss med tolkningen att det är viktigt att hushålla med de resurserna                 

ett land har. Hicks et al (2008) menar då att ettland med mycket naturresurser bör få mer stöd                  

till att upprätthålla dessa naturresurser än ett land vars resurser är mindre värda.  

 

Målet om jämställdhet 

I likhet med målet om miljö samt mänskliga rättigheter, gör vi antagandet att Sverige vill               

premiera goda exempel när det gäller jämställdhet kontra att hjälpa de som har det sämst ställt.                

Det innebär att svenskt bistånd kommer att understödja goda förebilder och inte ge bistånd till               

länder med en låg jämställdhetsnivå, likt effekterna av mänskliga rättigheter. Ett land med en              

högre nivå av jämställdhet bör därför få mer bistånd än ett land med lägre, allt annat lika.  

 

3.3 Strategiska och ideologiska variabler 

Utöver den altruistiska nyttofunktionen så undersöker vi även den strategiska dimensionen av            

biståndsgivandet genom att se till faktorer som inte i lika stor utsträckning är delar av det                

narrativ som svenska regeringen gemensamt har satt upp som mål. Nedan följer de politiskt              

strategiska variablerna i vårt teoretiska ramverk 

 

Svensk export 

Handelsförmåner är en politiskt strategisk variabel, där handel mellan givarland och           

samarbetsland har bevisats vara en förklarande faktor till hur mycket bistånd ett samarbetsland             

får (se bl.a. Dollar och Levin, 2006; Claessens, Cassimon och Van Campenhout, 2009;             

Berthélemy och Tichit, 2003). Sverige har pekats ut som en av länderna som visar starkast               

korrelation mellan handel och bistånd (Martínez-Zarzoso et al, 2014). Vi är intresserade av att              

se om det finns någon skillnad i hur olika regeringar allokerar bistånd med hänseende till               

svenska exportflöden.  
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Utrikespolitiska omständigheter  

Det världspolitiska läget, bilaterala samarbeten samt globala organisationer präglar länders          

utrikespolitik. Kuziemko och Werker (2006) finner att diplomatiska förbindelser samt          

medlemskap i FN:s säkerhetsråd påverkar givarländers biståndsflöden, vilket visar att det           

internationella samfundet påverkar enskilda staters utrikespolitik. Mot denna bakgrund är vi           

intresserade av att se om Sverige riktar sitt bistånd till samma länder som övriga biståndsgivare.  

 

Ideologiska variabler  

Debatten mellan ekonomisk öppenhet och ekonomisk ojämlikhet är en debatt som är ständigt             

aktuell på den politiska höger-vänsterskalan, inte minst i inrikespolitiken. För att spegla denna             

debatt i biståndspolitiken har vi valt att kvantifiera ekonomisk öppenhet genom att undersöka             

hur stor del av utländska direktinvesteringar (FDI) som tillräknas mottagarländernas          

bruttonationalprodukt. Som mått på ekonomisk ojämlikhet används Gini-koefficienten, som         

visar distributionen av inkomst hos befolkningen.  

 

Geopolitiska variabler  

Regionalpolitik är ytterligare en dimension av den politisk strategiska utrikespolitiken (Schudel,           

2008; Balla och Reinhardt, 2008). Vi vill undersöka hur geopolitiken påverkar Sveriges            

allokering av bistånd och har valt att avgränsa oss till regionerna söder om Sahara, Europa samt                

västra Asien. Subsahara är den region som har flest andel fattiga i världen (FN, 2015), och bör                 

därför ta del av en stor andel av svenskt bistånd, givet att målet om förbättrade levnadsvillkor                

prioriteras främst. Samtidigt kan det finnas svenska politiska intressen i Europa på grund av              

ländernas geografiska närhet med Sverige. I västra Asien finns å andra sidan flertalet             

konfliktdrabbade länder och är, ur ett internationellt perspektiv, en geografiskt viktig region.  
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4. Data 

Med grund i det teoretiska resonemanget i avsnitt 3 har vi samlat in data för att kvantifiera                 

målen för svenskt bistånd samt de politiskt strategiska aspekterna. Nedan redovisas detaljer om             

respektive faktor i vårt obalanserade paneldatamaterial.  

 

Andel av svenskt bistånd 

Med hjälp av data från OECD:s databas QWIDS beräknas andelen av svenskt bistånd ett              

samarbetsland får för respektive år. I vårt datamaterial återfinns således de länder som någon              

gång har fått bistånd mellan år 1998-2016. De årtal som ett land inte har fått något offentligt                 

distribuerat bistånd är andelen följaktligen noll. Inhämtad data är mätt i löpande priser (US              

dollar) och visar ODA  till alla sektorer och samarbetsländer från Sverige över tidsperioden.  
2

 

4.1 Altruistiska variabler 

 

Målet om förbättrade levnadsvillkor 

Human Development Index mäter ett lands välstånd genom att väga samman utbildningsnivå,            

förväntad livslängd och ekonomiskt välstånd i landet (FN, 2016). Dessa faktorer vägs ihop till ett               

gemensamt index, där alla indikatorer är lika mycket värda. Hälsodimensionen återspeglas i hur             

länge som ett barn som föds kan antas leva, utbildningsnivån kalkyleras genom snittet som en               

25-åring har studerat samt förväntade år som en person som precis börjat skolan förväntas              

studera (FN, 2018). Innan 2010 användes köpkraftsjusterad BNP per capita som indikator för             

ekonomiskt välstånd, detta mäts efter 2010 istället med köpkraftsjusterad BNI per capita,            

eftersom det tydligare speglar medborgarnas levnadsstandard (FN, 2010).  

 

Vi har valt att kvantifiera målet om förbättrade levnadsvillkor med HDI och inhämtat data från               

FN:s utvecklingsprograms databas. Denna data är emellertid bristfällig, varvid linjär          

2
Definition ODA: “ODA är resursflöden till länder och territorier på DAC-listan över ODA-mottagare (http://oe.cd/dac-list) och till 

multilaterala utvecklingsinstitutioner som är: 

 i.) Tillhandahållna av officiella myndigheter, inklusive statliga och lokala regeringar, eller av deras verkställande organ och ii.) 

Koncessionella (dvs. bidrag och mjuka lån) och administreras med främjande av den ekonomiska utvecklingen och välfärden i 

utvecklingsländerna som mål.” (OECD, 2018, egen översättning)  
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interpolation har använts. Då ett linjärt samband för HDI-utvecklingen kan observeras anser vi             
3

att interpolation är legitimt.  

 

Målet om mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är en variabel som har skattas genom Freedom House mätning över vilka              

länder som är fria, delvis fria samt ofria. Genom att väga samman indikatorer på politiska               

rättigheter samt medborgerliga friheter skapas ett index där mellan 1 och 7, där 1-2.5              

representerar ett fritt samhälle, 3-5 delvis fritt samt 5.5-7 ofritt (Freedom House, 2016). Denna              

gradering bildar vidare ett index mellan där ett ofritt land får värdet noll, ett delvis fritt land                 

värdet 1 och ett fritt land värdet 2. Det är detta index som används i vår analys av mänskliga                   

rättigheter.  

 

Målet om demokrati och samhällsstyrning  

En av indikator på ett lands nivå av samhällseffektivitet är Världsbankens indikator            

“Government Effectiveness”. Detta index “... fångar uppfattningar om kvaliteten på de offentliga            

tjänsterna, kvaliteten på den offentliga sektorns tjänst och graden av oberoende från politiska             

påtryckningar, kvalitén på policyformulering och genomförande samt trovärdigheten hos         

regeringens engagemang för att genomföra politiska åtgärder” (Kaufmann, Kraay och Mastruzzi,           

2010). Data är tidvis bristfällig då mätningar inte gjordes för år 1997, 1999 samt 2001 vilket                

resulterar i bortfall och bias i vår skattning. Fortsättningsvis sträcker sig indexet från -2.5 till               

+2.5, något som vi har valt att indexera upp för att enbart arbeta med positiva värden i analysen                  

för denna variabel.  

 

Målet om en hållbar miljö  

Vi har valt att skatta detta genom att använda oss av Världsbankens data på värdet av ett lands                  

naturresurser som procent av BNP. Dessa naturresurser är enligt Världsbanken redovisning           

(2011) olja, gas, kol, mineraler samt skog. Uppskattningarna utgår från en beräkning om             

skillnaden mellan världsmarknadspriset på en vara samt den genomsnittliga kostnaden för att            

producera den. Dessa vinster per enhet multipliceras sedan ihop med antalet som landet             

producerar, vilket sedan kalkyleras som andel av BNP.  

 

 

3 Läs mer om interpolation i avsnitt 4.3  
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Målet om jämställdhet 

För att mäta mottagarländernas nivå av jämställdhet använder vi Gender Development Index            

(GDI), som liknar Human Development Index (HDI), men som tar hänsyn till skillnader mellan              

män och kvinnor. Alla parametrar som ingår i HDI räknas enskilt för den kvinnliga respektive               

manliga befolkningen. Förväntad livslängd korrigeras dock, eftersom kvinnor generellt         

förväntas leva 5 år längre än män (FN, 20016). Därefter beräknas GDI genom kvoten mellan               

HDI-värdet för kvinnor och HDI-värdet för män, där 1 betyder att landet är fullständigt              

jämställt mätt utifrån de givna parametrarna. Data har inhämtats från Human Development            

Reports från år 1999-2000, samt från FN:s utvecklingsprograms databas från år 2000.  

 

Då data över GDI-värdet i dessa rapporter har varit ofullständig, har vi valt att mäta nivån av                 

jämställdhet med hjälp av samarbetsländernas GDI rankinglista. Länder som är högt rankade            

representerar således de mest jämställda, och de med låg ranking de minst jämställda. För de år                

där data är bristfällig, har vi valt att mäta jämställdheten utifrån den närmaste i tiden uppmätta                

rankingen.  

 

4.2 Strategiska variabler 

 

Svensk export 

Vi kvantifierar Sveriges kommersiella intressen genom att undersöka svensk export till           

mottagarlandet. Data är inhämtad från the Observatory of Economic Complexity (2018), mätt i             

löpande priser. 

 

Utrikespolitiska omständigheter 

Som ett mått på utrikespolitiskt strategiskt bistånd och det världspolitiska lägets påverkan på             

svensk biståndsallokering använder vi samarbetslandets totala mottagna ODA som procent av           

BNI. Data är hämtat från Världsbanken (2018).   

 

Ideologiska variabler  

För att mäta samarbetslandets ekonomiska öppenhet använder vi Foreign Direct Investment           

(FDI) som andel av samarbetslandets BNP, mätt i nettoinflöden i landet. Datamaterial för FDI              

är inhämtad från Världsbankens databas.  
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För ekonomisk ojämlikhet används Gini-koefficienten som mått, vilken kan anta ett värde            

mellan 0 och 1. Om ingen inkomstspridning förekommer i samarbetslandet antar koefficienten            

värdet 0 och alla individer i landet innehar då samma inkomst (Jansson, Karlsson och              

Lundberg, 2004). Även här är datamaterialet ofullständigt, varvid linjär interpolering har           

använts för att komplettera saknade observationer.  

 

Geopolitiska variabler  

De geopolitiska variablerna är kodade utefter vilken region som landet befinner sig i, vi har valt                

att utgå från tre olika regioner; söder om Sahara, Europa samt västra Asien. Länderna är               

klassificerade utifrån FN:s lista över länders regionala tillhörighet (FN, 2018). I och med att              

dessa regioner är de vi anser särskilt intressanta att studera, blir de andra länderna som får                
4

svenskt bistånd, men som inte tillhör någon av dessa regioner, referensgrupper för hur             

resultatet tolkas.  

 

Kontrollvariabler 

Utöver ovanstående variabler inkluderar våra regressioner kontrollvariabler. Ifall det finns en           

bakomliggande effekt som korrelerar både med den beroende och den förklarande variabel så             

kommer den förklarande variabeln ha en signifikant effekt, även om den inte har det i               

verkligheten. För att undvika detta problem inkluderas en kontrollvariabel, vilket leder till en             

mer korrekt modell. Kontrollvariabeln kan även ha en positiv effekt på feltermen som kan bli               

mindre (Wooldridge, 2013). I den här undersökningen använder vi BNP per capita samt             

befolkningsstorlek i samarbetsländerna som kontrollvariabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 Lista över Sveriges samarbetsländer samt regional placering finns i appendix 10.1  
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4.3 Beskrivande statistik  

Nedanför är en tabell med beskrivande statistik där vi kan se antalet observationer, medelvärde,              

standardavvikelse, median samt min- och maxvärde för de olika variablerna vi använder i vår              

analys.  

 

Variabel Antal 
observationer 

Medelvärde Standardavvikelse Median Min Max 

Andel av svenskt bistånd 
till ett land (%) 

 2622   0,69  1,38   0,09   -1,11 16,3 

Totalt värde av 
naturresurser (% av BNP) 

2371   9.24 12,32  4,12 0,00 82,53 

BNP per capita 2455 3113,14 3750,96 1627,04 102,64 27811,37 

Population (i tusental) 2599 39367387,18 150523769,40 8362745,00 18123 1371220000 

Svensk Export 2622 113856,93 390070,07 10803,98 0,00 6061116 

Freedom House 2538 0,98 0,77 1,00 0 2 

Government Efficiency 
Index 

2171 2,48 0,66 2,44  0,55 4,28 

ODA (% av BNP) 2406 7,09 10,82 3,47 -2,63 192,03 

FDI (% av BNP) 2450 4,72 8,68 2,98 -56,46 217,92 

HDI 2336 0,59 0,14 0,61 0,24 0,9 

HDI - interpolerad 2514 0,59 0,14 0,61 0,24 0,9 

GDI Rank 1071 92,94 42,43 99,00 1,00 163 

GDI Rank -interpolerad 2374 93,33 40,20  99,00 1,00 163 

Gini 1871 0.41   0,07 0,40 0,23 0,61 

Gini-interpolerad 2358  0,41   0,07 0,40 0,23 0,61 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik  
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Negativa värden  

I tabellen visas negativa minvärden för ODA (i % av BNI), andel av svenskt bistånd samt FDI (i                  

% av BNP). Bistånd mäts i nettovärdet av ODA, vilket innebär att länder som betalar tillbaka lån                 

till ett värde som är högre än biståndet, uppvisar ett negativt värde för ODA (i % av BNI) och                   

andel av svenskt bistånd (OECD, 2018). FDI (i % av BNP) kan anta ett negativt värde ifall                 

desinvesteringar, det vill säga ett tillbakadragande av en investering, är större än värdet på              

kapital som nyligen investerats i landet (FN, 2007).  

 

Interpolation  

Ett sätt att lösa problematik kring bortfall av observationer är att interpolera vissa variabler,              

något som innebär att ersätta bortfall med egenskapad data utifrån en beskriven metodik. Det              

har gjorts för variablerna Gini samt HDI, som har beräknats genom en linjär interpolation då vi                

har observerat att det ofta har funnits ett linjärt samband för ländernas utveckling. Då              

Gini-koefficienten, som mäter den ekonomiska ojämlikheten i ett land, samt HDI, som mäter             

livskvaliteten, är två viktiga variabler för vår regression anser vi att denna rekonstruktion             

motiverad. För GDI har vi valt att utgå från FN:s rankinglistor, vilka inte redovisas för varje år                 

för vår mätperiod. Där har vi valt att använda värdet för det närmast belägna årets placering. 

 

Som går att utläsa av den deskriptiva statistiken, påverkas inte variablerna nämnvärt av             

interpolationerna. Vi genomför även känslighetstest för att testa betydelsen av att använda            

interpolerade variabler vilket redovisas i appendix 10.5. 
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5. Modell  

5.1 Antaganden 

I vår modell utgår vi från två grundläggande antaganden. Det första antagandet är att en               

regering har direkt inflytande över till vilka länder som Sveriges bistånd allokeras. Detta sker              

året efter regeringstillträde till nästkommande valår. Exempelvis får Alliansen, efter valet 2006,            

inflytande över biståndet åren 2007, 2008, 2009 samt 2010 för den regeringsperioden. Det             

andra antagandet bygger på att biståndet allokeras enligt siffror från föregående år, eftersom             

svenskt bistånd inte fördelas baserat på direktinformation. Vi antar att det sker en             

tidsfördröjning från de olika parametrarnas mätningar till beslut, och har valt att sätta denna              

tidsperiod till ett år. Tidslaggen leder såledesvis till att land i får bistånd år 2010 baserat på                 

mätningar för 2009, enligt följande:  

 

β X  Y i,t = β1 +  2 i, t−1 + ϵi,t  

 

5.2 Val av modell 

Vårt obalanserade paneldatamaterial innehåller de 136 länder som någon gång har mottagit            

svenskt bistånd mellan år 1998 och 2016. Med paneldata, bestående av flertalet observationer             

för varje mätt enhet (land i år t), kan dessa observationer ge upphov till autokorrelation i en                 

OLS-modell. I och med att våra enheter är länder, finns även risk för heteroskedasticitet (Lee,               

2005). Även Sohn och Yoo (2015) tar upp denna problematik då OLS regressioner som              

behandlar både länder och tid, tenderar att få problem med heteroskedasticitet och            

autokorrelation. 

 

För att motverka problem med ineffektiva koefficienter, genomför vi ett Hausmantest test (se             

appendix 10.3) som visar att en landfix modell är att föredra framför en s.k. random modell.                

Givet vår empiriska modell, som förklarar andelen av svenskt bistånd som går till mottagarland i               

vid tidpunkten t, kan vi med hjälp av fixa effekter för mottagarländer ta hänsyn eventuella               

variationer i matrisen av förklarande variabler (Claessens, Cassimon och Van Campenhout,           

2007). Även ett Breusch-Pagan test genomförs som visar att vi har heteroskedastisk data, varvid              

en modell med tidsfixa effekter är lämpligt. Resultaten av testen samt en OLS-skattad modell              

med land- och tidsspecifika effekter visas i appendix 10.2.  
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I vissa fall har inte land i inte mottagit något bistånd från Sverige år t, vilket leder till vår                   

förklarade variabel andel av svenskt bistånd kan anta värdet 0. Vid en OLS-skattning leder det               

till inkonsistenta parametrar (Henningsen, 2017). Med en censurerad beroende variabel, är det            

därför inte fullt lämpligt att applicera en linjär modell. Nedanför visas ett diagram över de               

standardiserade residualerna i en OLS-skattad modell, utan hänsyn till tid- eller landspecifika            

effekter. Som går att avläsa, kan de anpassade värdena anta värden under noll, vilket leder till                

heteroskedastisk data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Scale-Location plot för en OLS-modell  

 

En lösning på problematiken kring OLS-skattningen kan vara att applicera en tvåstegsmodell,            

där man först estimerar sannolikheten att få bistånd med en probitmodell, för att sedan göra en                

linjär regression för de positiva värdena hos förklarade variabeln (Gujarati, 2003). Eftersom            

våra paneldata inte innehåller alla länder i världen, utan enbart de som någon gång har fått                

bistånd under mandatperioden, skulle en applicering av en probitmodell bli missvisande. En            

ytterligare implikation kring tvåstegsmodellen är att det inte behöver vara samma variabler som             

påverkar ifall ett land får eller inte får bistånd, samt hur mycket landet väl får i det andra steget,                   

vilket gör modellen svåranvänd (Sohn och Yoo, 2015).  

 

För att undvika urvalsbias används istället den icke-linjära tobitmodellen, som censurerar den            

beroende variabeln då den antar värdet noll. Tobin (1958) introducerade tobitmodellen där han             

genom maximum-likelihoodmetoden visade att man kan estimera konsistenta parametrar trots          

att den beroende variabeln har vissa restriktioner. De år som ett land inte har fått bistånd, blir                 
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den beroende variabeln latent och landet tas då inte med i estimationen för det året.               

Feltermerna antas vara normalfördelade med konstant varians (Tobin, 1958). 

 

  

 

 

Som redogjort för ovan, är det lämpligt att använda landspecifika effekter i vår modell. I en                

tobitmodell leder dock detta till bias, varvid vi istället applicerar slumpmässiga effekter för             

mottagarländerna. De tidsfixa effekterna kan dock upptas i en tobitmodell utan problem med             

väntevärdesriktiga skattningar (Berthélemy och Tichit, 2002).  

 

5.3 Ekonometrisk analys 

 

Tolkning av tobit 

I tobitmodeller kan den ekonomiska effekten, i form utav skattning av koefficienten, för             

variabeln inte tolkas på samma sätt som i OLS-modeller, eftersom den linjära effekten ligger hos               

den latenta ocensurerade variabeln och inte på det observerade resultatet (McDonald och            

Mofitt, 1980). Hypotestest gällande skillnaden mellan koefficienter är också problematiskt i en            

tobit-modell, eftersom testen bygger på antaganden som är svårapplicerade på icke-linjära           

modeller (Roncek, 1992). Därför jämför vi enkom variablernas signifikansgrad samt om de har             

en positiv eller negativ effekt på svensk biståndsallokering. 

 

Bortfall 

För nästan samtliga variabler (förutom svensk export och regiondummies) finns färre           

observerade värden än för antalet bistånd till länder och år, något som innebär att vi har en                 

obalanserad panel data. Detta kan leda till bortfallsbias och därmed icke väntevärdesriktiga            

parametrar, då det kan finnas ett beroende av att just vissa observationer tas bort (Gorelick,               

2006). För variabeln Government Effectiveness så finns inga observationer för åren 1997, 1999             

samt 2001 då variabeln inte undersöktes dessa år. När regressionsmodeller skattas med denna             

variabel kommer vissa tidsperioder därför inte med, vilket kan leda till snedfördelade resultat.             

Därför utförs känslighetstest med och utan denna variabel för att se om vi få robusta resultat.                

Känslighetstestet utförs genom att skapa en modell för samtliga variabler samt en för alla              
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variabler förutom just Government Effectiveness. Det är för att styrka att resultaten för hela              

modellen även är giltigt då denna variabels systematiska bortfall har en effekt på modellen samt               

de övriga variablernas skattning.  

 

Tidsfixa effekter 

På grund utav att vi saknar observationer för tidigare år, kan vi inte applicera de tidsfixa                

effekterna för varje år i alla modeller. De två första modellerna saknar därför tidsfixa effekter för                

år 1998-2002, varvid dessa används som referensår. Om Government Effectiveness exkluderas i            

modellen kan dock tidsfixa effekter användas för samtliga år, där 1998 används som referensår.  

 

Logaritmerad data  

I våra obalanserade paneldata finns både variabler som antar små värden samt variabler som              

kan anta väldigt höga värden. I en tobitmodell där vi ser till andelar i vår beroendevariabel,                

finner vi det omotiverat att arbeta med data som ger extremt stora värden. För att komma till                 

bukt med den stora differensen mellan dessa variabler väljer vi att logaritmera de variabler som               

antar höga värden; svensk export, BNP per capita samt befolkningsstorlek. När ett land betalar              

tillbaka mer lån än de får i bistånd, kan ODA som procent av BNI kan anta negativa värden,                  

varvid variabeln inte kan logaritmeras.  

 

Multikollinearitet 

Med multikollinearitet menas att det finns en korrelation mellan de förklarande variablerna i             

regression. Enligt Gujarati (2003) så har de flesta multipla regressioner någon form av             

multikollinearitet mellan de förklarande variablerna. Vidare är effekterna av detta att högre            

multikollinearitet leder till högre varianser för den enskilda variabeln, något som bidrar till en              

lägre signifikansgrad, men som fortfarande ger konsistenta skattningar. För att undersöka           

eventuella multikollinearitetsproblem undersöks hur mycket variansen ökar på grund av andra           

korrelerade förklaringsvariabler i modellen, genom Variance Inflation Factor (VIF).  

 

De variabler (se VIF i appendix 10.4) som är kritiska gällande multikollineariteten är framförallt              

BNP per capita, HDI, population samt svensk export. Detta på grund av att HDI delvis byggs                

upp av BNI per capita, vilket tenderar att samkorrelera med BNP per capita. Hur mycket av                

svensk export ett samarbetsland importerar beror utav deras BNP per capita samt hur stor              
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befolkning landet innehar. Därför testas en modell utan svensk export och BNP per capita, vilket               

redovisas i våra resultat.  

 

Känslighetstest  

Eftersom vi använder oss av en tobitmodell där värden mindre eller lika med noll censureras, får                

vi residualer som blir viktade uppåt. Detta gör det svårt att applicera robusta test som vanligtvis                

används vid OLS-modeller. Istället appliceras flertalet känslighetstest, främst med fokus på           

multikollinearitet och våra interpolerade variabler GDI rank, Gini-koefficienten samt HDI.          

Dessa känslighetstest har utförts genom att se på skillnader mellan olika modeller med och utan               

den interpolerade datan, utan variabler med missing values samt med och utan variabler som              

visar stor multikollinearitet.  
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6. Resultat  

6.1 Resultat för den generella modellen 

Variabel Modell 1  Modell 2 Modell 3 

Totalt värde av naturresurser  

(% av BNP) 

-0,0156025*** 
(0,0043623) 

-0,017219 *** 
(0,004130) 

-0,015999 *** 
(0,003863) 

log(BNP/capita) -0,4774834*** 
(0,1014554) 

 -0,472099 *** 
(0,091569) 

log(Population) 0,1974498*** 
(0,0490717) 

0,393537 *** 
(0,024676) 

0,201388 *** 
(0,046273) 

Svensk export (log) 0,1550119*** 
(0,0388467) 

 0,155915  *** 
(0,035015) 

Freedom House  -0,1429548 
(0,0799615) 

-0,151199 .  
(0,078918) 

-0,134822 * 
(0,064664)  

ODA (% av BNP) 0,0235685*** 
(0,0023370) 

0,028994 *** 
(0,002061) 

0,025448 *** 
(0,002217) 

FDI (% av BNP)  0,0180998*** 
(0,0044901) 

0,023129 *** 
(0,004385)  

0,017493 *** 
(0,004328) 

Södra Sahara (dummy) 0,2541660* 
(0,1253988) 

0,228929 .  
(0,119280)  

0,246381   * 
(0,115730) 

Europa  (dummy) 1,1180993*** 
(0,2426822  

1,218442 *** 
(0,240227)  

1,136393   *** 
(0,219265)  

Västra Asien (dummy) 0,0172654 
(0,2634223) 

0,069620 
(0,251604) 

-0,038275 
(0,242715) 

Government Efficiency Index  0,0172468 
(0,1254460) 

0,003205 
(0,115041)  

 

Gini-koefficient 2,6036849*** 
(0.7698961) 

2,074274 ** 
(0,761236) 

2,935465 *** 
(0,720843) 

Gender Development Index -0,0018416 
(0,0016913)  

-0,001852 
(0,001662) 

-0,001471 
(0,001595) 

Human Development Index -0,6740389 
(0,9167218) 

-2,580734 *** 
(0,711848) 

-0,619730 
(0,844181) 

Antal observationer 

Censurerade  

Ocensurerade  

1702  
198  
1504  

1739  
201  
1538  

2004  
234  
1770 

Signifikansnivå           ‘***’ 0.001         ‘**’ 0.01  ‘*’ 0.05       ‘.‘ 0.1 

Tabell 2. Resultat för allokering av Sveriges bistånd under perioder 1998-2016. 

-Referensgrupper för regiondummies är länder som inte är geografiskt placerat i någon utav dessa regioner. 
-Värdena inom parantes är standardavvikelserna för respektive koefficient.  
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Resultat från tobitmodeller  

Vi har i ovanstående tabell skattat tre olika typer av tobitmodeller med tidsfixa effekter för det                

samlade svenska biståndet över hela mätperioden mellan 1998 till 2016. I den första modellen              

(1) har en modell med samtliga variabler anpassats. Den andra (2) modellen är utan BNP per                

capita samt den svenska exporten . Den sista modellen (3) är med samtliga variabler utan              
5

Government Effectiveness . 
6

 

Den första modellen (kolumn 1) innehåller 1702 observationer, varav 1504 är inkluderade i             

regressionen. Variablerna population, svensk export, ODA, FDI, Europa, söder om Sahara samt            

Gini har positiva signifikanta effekter på andelen bistånd ett land får. De faktorer som har en                

negativ signifikant inverkan är BNP per capita och naturresurser. HDI, GDI rank och Freedom              

House har en tendens till negativ påverkan på svenskt bistånd, men ger inga signifikanta utslag.  

Government Effectiveness samt Västra Asien ser inte ut att ha någon reell effekt.  

 

I modell 2, där variablerna BNP per capita samt svensk export uteslutits, sker några få               

förändringar. Likt modell 1 så har population, ODA, FDI, Europa, söder om Sahara samt Gini en                

positiv effekt. Naturresurser, Freedom House samt HDI har negativ signifikant effekt, där de två              

sistnämnda är förändringar från modell 1. Likt tidigare visar GDI en negativ tendens som inte               

kan säkerställas statistiskt. De två variablerna västra Asien samt Government Effectiveness           

verkar inte spela en avgörande roll för allokeringen av svenskt bistånd.  

 

I modell 3 har vi vidare valt att undersöka en modell utan Government Effectiveness. Genom att                

exkludera Governent Effectiveness, ökar antalet observationer till 2004 stycken, där 1770 av            

dessa ingår i regressionen. I denna modell kan vi bevittna liknande resultat som i de två tidigare                 

modellerna. Population, svensk export, ODA, FDI, Europa, söder om Sahara samt Gini har alla              

positivt signifikanta effekter medan naturresurser, Freedom House samt BNP per capita har            

negativa effekter. Vidare så tenderar HDI samt GDI rank visa negativa koefficienter medan             

länder i västra Asien inte verkar ha en effekt på biståndsallokeringen.  

 

 

 

5
  Diskussion om borttagandet av dessa variabler kan hittas i 5.3 Ekonometrisk analys 

6  Valet av borttagande av denna variabel finns i 5.3 Ekonometrisk analys 
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Sammanfattning  

Sammantaget ger dessa modeller likartade resultat, ett negativt resultat blir aldrig positivt i en              

annan modell och vice versa. Genomgående signifikanta resultat finns för totalt värde av             

naturresurser (i % av BNP), BNP per capita, population, svensk export, ODA (i % av BNI), FDI (i                  

% av BNP), länder söder om Sahara och i Europa samt Gini-koefficienten. HDI påvisar ett               

negativt samband för samtliga modeller, men är enbart signifikant i modellen utan svensk             

export samt BNP per capita, detta på grund utav dess multikollinearitet med dessa variabler.  

 

De tre modellerna har olika fördelar och kompletterar därför varandra. Modell 1 är gynnsam då               

den undersöker samtliga variabler medan modell 2 fångar in aspekten HDI vilket är den variabel               

vi har kvantifierat utifrån det viktigaste målet: levnadsförhållanden. Vidare är modell 3 också en              

lämpad modell då den utesluter Government Effectiveness, en variabel som dels i de två tidigare               

modellerna ej ser ut att påverka det svenska biståndet samt är den svagaste datakällan, vilket               

stärker våra tidigare resultat mot bortfallsbias. Detta gör det lämpligt att nu testa dessa modeller               

utifrån denna undersöknings huvudämnen, om det finns en skillnad mellan höger- och            

vänsterregeringar. 
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6.2 Vänster- och Högerregeringar 

Variabel Modell 1 
Vänster  

Modell 1 
Höger  

Modell 2 
Vänster  

Modell 2  
Höger 

Modell 3 
Vänster  

Modell 3 
Höger  

Totalt värde av naturresurser (% 
av BNP) 

-0,018095* 
(0,007194  

-0,013782* 
(0,005530) 

-0,017528** 
(0,006727 )  

-0,016881** 
(0,005139) 

-0,017872** 
(0,005774)  

-0,013505** 
(0,005059)  

log(BNP per Capita) -0,466038** 
(0,155968)  

-0.,83063*** 
(0,143777) 

  -0,451603*** 
(0.126715)  

-0,483394*** 
(0,141658)  

log(Population)  0,217372** 
(0,074237)  

0,194142** 
(0,066674) 

0,418431*** 
(0,037511)  

0,390659*** 
(0,032214) 

0,219252*** 
(0,064203 )  

0,195024** 
(0,066439)  

Svensk export (log) 0,157267* 
(0,059441)  

0,162818** 
(0,054859) 

  0,161513 *** 
(0,047744)  

0,160602** 
(0,054300)  

Freedom House  -0,110868 
(0,126513) 

-0,190146 . 
(0,101975) 

-0,105136 
(0,121656)  

-0,217596* 
(0,100493) 

-0,104630 
(0,090315) 

-0,195436* 
(0,089942)  

ODA (% av BNP) 0,039942*** 
(0,006757)  

0,016460*** 
(0,003010) 

0,045938*** 
(0006172)  

0,020978*** 
(0,002594)  

0,041564*** 
(0,005862) 

0,016445*** 
(0,003010)  

FDI (% av BNP) 0,009252 
(0,008882)  

0,030278*** 
(0,005458)  

0,012552 
(0,008373) 

0,037262*** 
(0,005431) 

0,010556 
(0,007515)  

0,030135*** 
(0,005331)  

Södra Sahara (dummy) 0,147511 
(0,200123)  

0,336675* 
(0,161800) 

0,139028 
(0,187766)  

0,307535* 
(0,150525)  

0,146363 
(0,166782) 

0,329581* 
(0,156178)  

Europa  (dummy) 1,110146** 
(0,362146)  

1,126220** 
(0,348924) 

1,219643*** 
(0,351296)  

1,232936*** 
(0,337721)  

1,134465*** 
(0,294993)  

 1,132408*** 
(0,340859)  

Västra Asien (dummy) -0,088475 
(0,456966) 

0,211365 
(0,343279) 

-0,077548 
(0,411585)  

0,256568 
(0,326661)  

-0,195799 
(0,382281)  

 0,216539 
(0,337129)  

Government Efficiency Index  0,042438 
(0,198150)  

-0,025861 
(0,163244)  

-0,005592 
(0,171325) 

0,013735 
(0,156591)  

  

Gini-koefficient 3,085603 ** 
(1,197750)  

2,547759* 
(1,052471) 

2,404469 * 
(1,158153)  

2,131728* 
(1,015531)  

3,571354 *** 
(1,004757) 

2,519761 * 
(1,047264)  

Gender Development Index -0,001905 
(0.002697)  

-0,002005 
(0,002150) 

-0,001719 
(0,002586) 

-0,002067 
(0,002100) 

-0,001433 
(0,002407) 

-0,001995 
(0,002053)  

Human Development Index -0,880244 
(1,380580) 

-0,522602 
(1,368844) 

-2,218313* 
(1,116221)  

-2,806971** 
(0,971787) 

-0,808428 
(1,155425)  

-0,568384 
(1,364147) 

Antal observationer 
Censurerade  
Ocensurerade  

836 
93 
743 

866 
105 
761  

859 
96 
763 

880  
105  
775 

1138 
129 
1009 

866 
105 
761 

Signifikansnivå      ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01    ‘*’ 0.05   ‘.‘ 0.1   

Tabell 3. Resultat för vänster- respektive högerregeringar. 

-Referensgrupper för regiondummies är länder som inte är geografiskt placerat i någon utav dessa regioner.  
-Värdena inom parantes är standardavvikelserna för respektive koefficient.  
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Vid skattningarna av hur de altruistiska samt strategiska variablerna påverkar hela Sveriges            

bistånd för perioden 1998 till 2016 kan flertalet signifikanta resultat bevittnas. Dessa resultat             

används nu till jämförelse mellan höger- samt vänsterregeringar. Vänsterregeringar har varit i            

regeringsställning och påverkat biståndet mellan 1998-2006 samt 2015-2016, medan Alliansen          

satt i regeringsställning och därmed hade makten över biståndsallokeringen under perioden           

2007-2014. 

 

I följande avsnitt kommer vi att jämföra våra empiriska resultat med det teoretiska ramverket              

med grund i de altruistiska och politiskt strategiska variablerna. Inledningsvis redovisas varje            

enskild variabel, för att senare se till den mer övergripande analysen.  

 

Altruistiska variabler 

Målet om förbättrade levnadsvillkor är det främsta biståndsmålet (sedan införandet av PGU år             

2002) för svenska regeringar. Detta mål kvantifieras genom HDI där ett högre värde indikerar              

på bättre levnadsvillkor, vilket borde leda till en negativ effekt i modellen. De empiriska              

resultaten visar att länder med ett lågt HDI värde får en större andel av svenskt bistånd, vilket                 

överensstämmer med teorin. Både vänster-samt högerregeringar premierar de länder där          

levnadsstandarden är som lägst, allt annat lika.  

 

Målet om mänskliga rättigheter har i denna studie kvantifierats genom ett index för hur stor               

den politiska och civila friheten är i samarbetslandet (genom Freedom House). De separata             

regressionerna för respektive regering och regressionerna för samtliga mandatperioder uppvisar          

samma tendenser. Ju mindre politisk och civil frihet ett land har, desto större andel bistånd får                

landet från Sverige. Detta motstrider det teoretiska ramverket, där det antogs att Sverige skulle              

premiera länder som värnade om de mänskliga rättigheterna. För vänsterregeringar har           

variabeln ingen statistisk säkerställd signifikans för allokeringen av biståndet, medan den för            

högerregeringar har en betydande effekt på biståndsfördelningen.  

 

Mot bakgrunden att Sverige ska allokera bistånd till länder där bistånd gör mest nytta, borde               

mer bistånd fördelas till länder med en högre institutionell effektivitet, i linje med målet om               

demokrati och samhällsstyrning. Resultaten för denna variabel (Government Effectiveness) går          

isär och har varken en signifikant positiv eller negativ effekt. Därför kan vi inte säkerställa               
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denna variabels påverkan på svensk biståndsfördelning, men kan konkludera att den inte har en              

avgörande roll i allokeringen av svenskt bistånd.  

 

Gällande målet om en hållbar miljö, som kvantifieras genom värdet av ett lands naturresurser              

som andel av BNP, visar resultaten att det svenska biståndet i större utsträckning går till länder                

med lägre värde av naturresurser. Detta gäller oavsett om det är vänster- eller högerideologiska              

partier som sitter i regeringsposition. Detta går emot litteraturen, som menar på att ifall målet               

ska vara att bevara naturresurser så ska mer bistånd allokeras till länder som har mer               

naturresurser. Vidare så kan det visa på att detta mål inte premieras särskilt högt av varken                

höger- eller vänsterregeringar.  

  

För målet om jämställdhet mellan män och kvinnor så har vi valt att undersöka GDI-ranking,               

vilket innebär att ett land med en sämre GDI-rank är mindre jämställt. De empiriska resultaten               

visar att det, för både vänster- samt högerregeringar, finns en negativ tendens. Det indikerar att               

länder med en högre nivå av jämställdhet får mer allokerat bistånd, dock är denna tendens inte                

statistisk säkerställd. Resultatet får stöd i teorin samt litteraturen där det svenska biståndet             

snarare bör premiera goda exempel än att hjälpa de sämre. Resultaten är dock svaga, något som                

gör det svårt att dra några generella slutsatser. 

 

Strategiska variabler 

De empiriska resultaten styrker den tidigare litteraturen som pekar på att givarländer tenderar             

att allokera bistånd till samma länder som de också exporterar mycket till. För båda              

regeringsalternativen samt i den samlade modellen så är effekten av Svensk export till             

samarbetslandet att det även leder till att mer i bistånd ges till landet i fråga. Det visar på att                   

strategiska intressen i biståndsallokering har en vital roll och att det inte enkom är de               

altruistiska variablerna som styr i hur det svenska biståndet fördelas.  

 

Angående den strategiska variabeln Utrikespolitiska omständigheter, som vi har valt att           

kvantifiera som ODA som procent av bruttonationalinkomsten, resultaten kan entydigt visa att            

ett land som tar emot en större andel ODA av BNI, även får mer svenskt bistånd. Detta går i linje                    

med teorin och den tidigare litteraturen om att diplomatiska förbindelser och världssamfundet            

påverkar ett lands bistånd. Det kan också tyda på att Sverige allokerar bistånd efter andra mål                

än de som vi har valt att kvantifiera, mål som också är viktiga för andra nationers biståndpolitik. 
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De ideologiska variablerna har vi för högerregeringar valt att beteckna som FDI som procent av               

BNP och för vänsterregeringar genom Gini-koefficienten. För FDI finns det, för både vänster-             

och högerregeringar, en positiv effekt på andelen allokerat bistånd, effekten är dock enbart             

signifikant för blå regeringar. Resultatet kan underbyggas av teorin då svenska högerregeringar            

tenderar att vara mer marknadsliberala, och därför bör uppmuntra länder som öppnar upp             

marknaden för globala företagsverksamheter i större utsträckning än vänsterideologiska         

regeringar.  

 

Gini-koefficienten är ett mått på hur ekonomiskt jämlikt ett samhälle är (där 0 är mest jämlikt                

och 1 mest ojämlikt) och resultaten är snarlika för vänster respektive högerregeringar. Det är en               

positiv effekt för samtliga regeringar, vilket indikerar att bistånd tenderar att allokeras till             

ekonomiskt ojämlika länder snarare än ekonomiskt jämlika länder. Då denna variabels effekt är             

ungefärligen samma för vänster- som för högerregeringar så kan ingen skillnad mellan blocken             

säkerställas.  

 

De geopolitiska variablerna visar ifall Sverige premierar länder som geografiskt ligger i Europa,             

västra Asien eller söder om Sahara, dessa grupper jämförs mot länder som inte befinner sig i                

någon utav dessa regioner. Både höger- och vänsterregeringar allokerar proportionellt mer           

bistånd till länder belägna i Europa. Det kan dels vara en indikator på en geopolitisk strategi,                

men ligger också i enighet med att biståndet ska allokeras till de länder där givarlandet har                

störst insikt och därmed kan hjälpa till på ett effektivt sätt. Allt annat lika, visar resultaten att                 

länder söder om Sahara får en större andel svenskt bistånd. Detta är signifikant för modellerna               

över alla mandatperioder samt för högerregeringar, men inte för vänsterregeringar. För länder            

belägna i västra Asien kan inga signifikanta resultat påvisas, då standardavvikelserna är väldigt             

stora i alla modeller. Sammantaget kan vi fastställa att europeiska länder och länder söder om               

Sahara får en större andel av svenskt bistånd, men kan inte påvisa en genomgående trend för                

länder i västra Asien.  
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7. Analys 

Vår empiriska analys visar att den svenska biståndspolitiken följer en gemensam linje, oavsett             

om det är högerblocket eller vänsterblocket som sitter i regeringsposition. Det går inte att påvisa               

att en variabel som har en positiv effekt för högerpartiers biståndsallokering har en negativ              

effekt för vänsterpartiers fördelning av bistånd och vice versa. Att skillnaden mellan blocken är              

små är i linje med Sohn och Yoos (2015) studie i Sydkorea. Deras resultat uppvisar också små                 

skillnader mellan olika partier, vilket författarna delvis förklarar av institutionsuppbyggnaden.          

Likaså visar forskning av Thérien och Noel (2000) att biståndspolitiken blir institutionaliserad            

om ett land har styrts av samma parti under en längre tidsperiod, i Sveriges fall av                

Socialdemokraterna.  

 

Skillnaden i svensk biståndspolitik mellan olika regeringar ligger istället i hur signifikant            

påverkan de altruistiska målen och den politiska strategin har på allokeringen. De faktorer som              

urskiljer sig är FDI som procent av BNP, länder söder om Sahara och indexet för mänskliga                

rättigheter, där de förstnämnda behandlas som strategiska och den sistnämnda som altruistisk. 

 

För högerregeringar har FDI som procent av BNP en signifikant påverkan, vilket indikerar på att               

de premierar länder med ett öppet företagsklimat och ett tydligt handelsfokus.           

Vänsterregeringar visar samma tendenser, men ingen statistisk signifikans kan påvisas.          

Resultatet överensstämmer med teorin och tidigare litteratur (Green och Licht, 2017), där            

högerregeringar i större utsträckning uppmuntrar en liberal handelspolitik.  

 

För länder belägna i Subsahara är effekten signifikant positiv för högerregeringar, men inte för              

vänsterregeringar. Givet att målet om förbättrade levnadsvillkor är det viktigaste för svenska            

regeringar, borde länder i Subsahara få en stor andel av svenskt bistånd, eftersom de länderna               

har flest andel fattiga i världen. Det går enkom att bevisa att högerregeringar prioriterar länder               

söder om Sahara, även om vänsterregeringar uppvisar samma tendenser. Liknande resultat kan            

avläsas för målet om de mänskliga rättigheterna. Höger- och vänsterregeringar tenderar att            

allokera bistånd till länder med mer begränsade medborgerliga rättigheter, men detta resultat är             

enbart signifikant för högerregeringar. Resultaten går emot teorin, som antar att goda exempel             

ska premieras. En anledning till detta kan vara att de fattigaste länderna också är de länder med                 

sämst medborgerliga rättigheter.  
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En förklaring till att signifikanta resultat kan påvisas för högerregeringar, är att de             

högerregeringar som undersökts har varit i regeringsposition från och med          

landfokuseringsprocessen. Efter DACs kritik om spritt svenskt bistånd implementerades denna          

reform under Alliansens första mandatperiod med syftet att minska antalet samarbetsländer och            

på så sätt effektivisera biståndsfördelningen. Majoriteten av vänsterregeringarna i         

undersökningen var verksamma innan processen verkställdes, vilket kan förklara det något mer            

spridda resultatet.  

 

De variabler som påverkar andelen svenskt bistånd positivt är befolkningsstorleken, svensk           

export, ODA som procent av BNP, Gini-koefficienten samt Europa, oavsett vilket block            

regeringen tillhör. Kontrollvariabeln population visar en positiv effekt, eftersom ett land med en             

större befolkningsstorlek får en större andel av svenskt bistånd än ett land med en mindre               

population. De politiskt strategiska variablerna svensk export och ODA (% av BNP) visar också              

en positiv signifikans, vilket är i linje med tidigare forskning.  

 

Gini-koefficienten, som klassificierades som något som vänsterregeringar skulle premiera i          

större utsträckning, visar en stark positiv effekt för båda regeringsalternativen, i enighet med             

resultaten från Green och Licht (2017). Ett land med större utbredd ojämlikhet får alltså en               

större del av svenskt bistånd, vilket visar att Sverige inte premierar goda exempel, i motsats till                

teorin. Att länder i Europa får en större andel av svenskt bistånd, allt annat lika, kan vara en                  

indikator på en geopolitisk strategi från Sveriges sida. Det kan också vara ett resultat på att                

bistånd ska ges till de länder där givarlandet har störst möjlighet att hjälpa till. Vidare kan det                 

även förklara varför resultaten för länder belägna i Västra Asien varken visar en positiv eller               

negativ signifikant effekt för någon utav regeringarna.  

 

Andelen svenskt bistånd ett samarbetsland får påverkas negativt av landets totala värde av             

naturresurser (% av BNP) samt BNP per capita. Ett land med en lägre BNP per capita får alltså                  

en högre andel av svenskt bistånd, i enighet med målet om att höja levnadsnivån för de allra                 

fattigaste. Sveriges regeringar premierar inte länder med stora naturresurser, utan att en större             

andel bistånd fördelas till länder som saknar stora naturresurser. Resultatet stämmer inte            

överens med teorin hämtad från Hicks et al. (2008), som menar att ett land borde försöka hjälpa                 

och påverka de länder som har mycket naturresurser att försvara. Det negativa signifikanta             
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resultatet kan möjligtvis bero på att länder med rika naturtillgångar också har en högre nivå av                

BNP per capita och levnadsstandard.  

 

Måttet för levnadsstandard, HDI, har en stark multikollinearitet med BNP per capita. När             

kontrollvariabeln exkluderas ur modellen visas att HDI har en stark negativ effekt på             

allokeringen av svenskt bistånd. Detta överensstämmer med teorin om att de länder med sämst              

levnadsstandard, allt annat lika, bör få en större andel bistånd, vilket också sedan 2002 är det                

främsta målet för det svenska biståndet.  

 

Målet om jämställdhet ger inga signifikanta resultat, varken för höger- eller vänsterregeringar.            

Standardavvikelserna för GDI rankingen är stora i samtliga modeller, varvid inga slutsatser kan             

dras gällande hur olika regeringar prioriterar jämställdhet. Detsamma gäller för målet om            

demokrati och samhällsstyrning, som via indikatorn Government Effectiveness inte påvisar          

någon signifikant effekt på svensk biståndsallokering. Detta indikerar att dessa två altruistiska            

mål inte premieras högt av svenska regeringar.  
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8. Slutsats 

Vi har i denna rapport redogjort för de förklaringsfaktorer som bör styra den Sveriges allokering               

av bistånd, vilka har delats upp i altruistiska samt strategiska variabler. Vidare så har              

skillnaderna i allokeringen av biståndet mellan vänster- och högerregeringar undersökts för           

mätperioden 1998-2016. Sammantaget följer den svenska biståndspolitiken en gemensam linje,          

oavsett vilka partier som sitter i regeringsposition. 

 

Den altruistiska förklaringsfaktorn som främst premieras är samarbetslandets nivå av          

levnadsstandard, där länder som har det sämre ställt får en större andel av svenskt bistånd.               

Sverige agerar dock inte enbart ur en altruistisk ståndpunkt, utan även politiskt strategiska             

förklaringsfaktorer såsom hur mycket svenska varor och tjänster samarbetslandet importerar är           

en förklarande faktor. Det kan delvis vara en indikator på en politisk strategi, men också på att                 

biståndet kan riktas mer effektivt till länder som Sverige har handelsutbyte med. 

 

Kausaliteten i undersökningen beror på vilken faktor för allokeringen av svenskt bistånd som             

analyseras, befolkningsstorleken har en stark kausal påverkan på svensk biståndsallokering,          

medan kausaliteten gällande svensk export är svårare att avgöra. För att motverka            

endogenitetsproblem har vi laggat de förklarande faktorerna, då biståndsbeslut antas baseras på            

föregående års beslut. Dessa faktorer kan dock fortfarande påverkas av andra faktorer från en              

tidigare period. Det kan potentiellt finnas fler mål och intressen än de som är inkluderade i våra                 

modeller som kan påverka allokeringen av det svenska biståndet, vilket eventuellt orsakar            

icke-observerbar heterogenitet.  

 

De slutsatser som kan utrönas av skillnaderna mellan de vänster- och högerregeringar är att              

länder med en sämre nivå av medborgerliga rättigheter får en signifikant större andel av svenskt               

bistånd när Sverige styrs av en högerregering. Detsamma gäller för länder som har en stor del                

utländska direktinvesteringar samt länder belägna söder om Sahara. Vänsterregeringar visar          

samma tendenser, dock utan signifikant effekt, något som indikerar en likriktighet i            

biståndsallokeringen över blockgränserna.  

 

I slutet av vår undersökningsperiod instiftades den så kallade feministiska utrikespolitiken, ett            

ämne som är intressant för framtida forskning om biståndsallokering. Vidare vore det intressant             
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att djupare undersöka till vilka sektorer biståndet går och varför, något som är upp till               

framtidens forskning att utröna.  
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10. Appendix 

 

10.1 Länder och regioner  

I nedanstående lista finns de länder som någon gång mottagit bistånd från Sverige under              

perioden 1998-2016 samt deras regionala tillhörighet utifrån våra regiondummies.  

 

Europa 

Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia,           

Moldova, Montenegro, Serbia, Slovenia, Ukraine, Kosovo. 

  

Söder om Sahara 

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African           

Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti,            

Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya,          

Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia,         

Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia,            

South Africa, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 

  

Västra Asien 

Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syrian Arab           

Republic, Turkey, Yemen. 

  

Övriga 

Algeria, Argentina, Bangladesh, Belize, Bhutan, Bolivia, Brazil, Cambodia, Chile, China,          

Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Dominica,            

Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,           

Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kazakhstan, Kiribati, Korea, Kyrgyzstan, Lao People's          

Democratic Republic, Libya, Malaysia, Maldives, Marshall Islands, Mexico, Mongolia, Morocco,          

Myanmar, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru,           

Philippines, Saint Lucia, Samoa, Solomon Islands, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Tajikistan,           

Thailand, Timor-Leste, Tunisia, Turkmenistan, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela,        

Vietnam. 
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10.2 Linjär modell  

 

Variabel Linjär modell med tids-samt 

landsspecifika effekter  

Totalt värde av naturresurser (% av 

BNP) 

-0,0035237  
(0,0037338) 

log(BNP) -0,0071445  
(0,10292) 

log(Population)  0,81999* 
 (0,440618)  

Svensk export (log) 0,000000020484  
(0,00000010641) 

Freedom House  -0,031532 
(0,066495) 

ODA (% av BNP) 0,0073315* 
(0,0030234)  

FDI (% av BNP) 0,0072717 
(0,0039867)   . 

Government Efficiency Index  -0,10318 
(0,10783)  

Gini-koefficient 0,13672 
(1,3561) 

Gender Development Index 0,0034044 
(0,0017940)  . 

Human Development Index -2,5524 
(1,7596) 

Antal observationer  1723 

R2
 0,025847 

Signifikansnivå     ‘***’ 0.001    ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05        ‘.‘ 0.1  
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10.3 Test för lands- och tidsfixa effekter  

 

Typ av test Tid-fixa effekter (Breusch-Pagan test) Land-fixa effecter (Hausman test) 

H0 Homoskedasticitet Det finns ej landspecifika effekter 

H1 Heteroskedasticitet Det finns landsspecifika effekter 

Chi-square 8,07 20,39 

Frihetsgrader 1 11 

P-värde 0,004497** 0,04026* 

Resultat Heteroskedastictitet Vi har landspecifika effekter 

Signifikansnivå  ‘***’ 0.001                   ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05                     ‘.‘ 0.1 

 

 

10.4 Variance Inflation Function  

 

Variabel VIF utan interpolering VIF med interpolering 

Totalt värde av naturresurser (% av BNP) 1982518  2,145511  

log(BNP) 9,448718  9,325243 

log(Population) 2,918688  3,673967 

Svensk export (log) 4,255307  4,838638 

Freedom House  2,315093  1,834313 

ODA (% av BNP) 3,011889 3,498880 

FDI (% av BNP) 2,878233 1,867275 

Södra Sahara (dummy) 3,143914 3,691682 

Europa  (dummy) 1,124078  1,184619 

Västra Asien (dummy) 1,779558  1,885851 

Government Efficiency Index  3,002610  3,046675 

Gini-koefficient 1,588928  1,742792 

Gender Development Index 3,169898  2,351290 

Human Development Index 14684813 12,601304 
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10.5 Interpolationer  

 

Variabel Modell 1a  Modell 1b  Modell 2a Modell 2b 

Totalt värde av naturresurser  

(% av BNP) 

-0.0129393 *** 

(0.0018729) 

-0.008252 

(0.006377) 

-0.005156 * 

(0.002073) 

 -0.003030 

(0.007163) 

log(BNP/capita) -0.1392346**  

(0.0437132) 

-0.142208 

(0.094881) 

   

log(Population) 0.1669663 *** 

(0.0247057)  

0.267056 *** 

(0.053183) 

0.298027 *** 

0.015652  

0.400131*** 

(0.039750) 

Svensk export (log) 0.1164775 *** 

(0.0199202) 

0.069306 

(0.036684) 

  

Freedom House  -0.1480037*** 

(0.0351311) 

-0.142563 

(0.104902) 

-0.171342 *** 

0.038182 

-0.089930 

(0.104354)  

ODA (% av BNP) 0.0167559 *** 

(0.0039625) 

 0.029249*** 

(0.008548) 

 0.016661 *** 

0.004103  

0.030336*** 

(0.005501)  

FDI (% av BNP) 0.0134412 *** 

(0.0027686) 

0.013459 

(0.011492) 

0.016575  *** 

0.002976 

0.016111 

(0.011849)  

Södra Sahara (dummy) -0.5289250*** 

(0.0713084) 

-0.477873  * 

(0.203590)  

-0.388368 *** 

0.061480  

-0.429922* 

(0.178478) 

Europa  (dummy) 0.8989779*** 

(0.1795401) 

1.229726  *** 

(0.328932) 

1.088639  *** 

0.136280 

1.406166 *** 

(0.228516) 

Västra Asien (dummy) -0.5246691 *** 

(0.0857039) 

-0.400639 

(0.254762) 

 -0.214452  ** 

(0.075157) 

 -0.247612 

(0.202077)  

Government Efficiency Index  -0.0926819 .  
(0.0515131) 

0.094040 

(0.139717) 

 0.009861 

(0.049432) 

-0.040805  

(0.133927) 

Gini-koefficient 2.1823165  *** 

(0.3536894) 

3.393127 *** 

(0.941227) 

1.889793 *** 

(0.324189) 

3.830299*** 

(0.858241) 

Gender Development Index 0.0040981 *** 

(0.0007451) 

0.005038** 

(0.001783) 

0.002351   *** 

(0.000657) 

0.002071 

(0.001514) 

Human Development Index -1.4906190 *** 

 (0.4318633) 

-1.058413 

(1.218318) 

-1.917489  *** 

(0.308537) 

-2.132737*** 

(0.62043) 

Antal observationer 

Censurerade  

Ocensurerade  

1702  

198  

1504  

601 

39  

562  

1739  

201  

1538  

614  

41  

573  

Signifikansnivå  ‘***’ 0.001  ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.‘ 0.1 
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I ovanstående tabell har vi skattat modell 1 och 2 med (a) samt utan (b) interpolationer. Då                 

tidsfixa effekter inte kan appliceras på tobit-modeller med där många observationer saknas, har             

vi valt att genomföra detta känslighetstest utan tidsfixa effekter. Detta för att kunna jämföra              

samma modeller med och utan interpolerad data.  

 

Modell 1  

Den interpolerade modellen (1a) innehar 1702 observationer, varav 1504 är ocensurerade och            

därmed tas med i regressionen. I jämförelse, minskar det totala stickprovet till 601 med 573               

ocensurerade observationer i modellen utan interpolationer (1b). Detta leder till att modell 1b             

får färre antal signifikanta koefficienter. De båda modellerna uppvisar samma tendenser i de             

samtliga variabler, med undantag för Government Effectiveness Index samt HDI. Där är            

standardavvikelserna så pass stora att koefficienterna kan anta både positiva och negativa            

värden i modell 1b, varav inga slutsatser kan dras kring dessa variabler.  

 

Modell 2 

Även i modell 2 minskar observationerna till en tredjedel om den interpolerade (2a) och              

icke-interpolerade (2b) modellen jämförs. Det stora bortfallet i observationer leder till att            

modell 2b får färre signifikanta parametrar, men med samma tendenser. I den här modellen får               

istället det totala värdet av naturresurser (som % av BNP) och indexet från Freedom House stora                

standardavvikelser. Även Government Effectiveness uppvisar en stor standardavvikelse, detta på          

grund utav att vi har få observationer för denna variabel (denna variabel tas därför bort i modell                 

3).  

 

De lika resultaten i skattningar mellan stickprovet där vi har interpolationer och de där vi inte                

använder interpolerade värden , samt deras överensstämmande karaktäristika i den beskrivande           

statistiken, gör att vi anser interpolationerna motiverade. Sammantaget gör detta att studien            

kommer att behandla GDI-rank, Gini och HDI i dess interpolerade form och därmed använda              

modell 1a samt 2a. Genom att enkom använda de interpolerade värdena kan vi skatta dessa               

modeller med tidsfixa effekter. 
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