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Abstract: 

Paul Colliers forskning kring fattigdom har både hyllats och kritiserats av forskningsvärlden. 

Hans teori om de fyra fattigdomsfällorna, som presenteras i boken The Bottom Billion (2008), 

anses ge förklaring till varför en grupp länder har fastnat i fattigdom. Hans liberala teori ser 

främst till ekonomiska aspekter som låga inkomster, låg tillväxt och naturresursberoende. 

Denna uppsats försöker lyfta fram kritik mot denna teori och samtidigt bredda förståelsen för 

varför länder fastnar i fattigdom. Med situationen i Nigeria som exempel, analyseras 

orsakerna till fattigdom ur ett strukturellt perspektiv med hjälp av konstruktivismen och 

feminismen. Dessa teorier visar hur även andra aspekter, såsom etnisk, religiös och 

könsbaserad diskriminering, har stor betydelse för ett lands ekonomiska utveckling. 

 

Nyckelord: Collier, fattigdomsfällan, strukturer, feminism, Nigeria 

Antal ord: 6 800 
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1. Inledning 
 
1.1 Problemformulering och syfte 

Paul Colliers bok The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can 

Be Done About It (härefter: The Bottom Billion) från 2008, har blivit mycket uppmärksammad 

inom forskningen om internationella relationer. Med sin teori om de fyra fattigdomsfällorna 

utgår han från ekonomiska faktorer och ett liberalt perspektiv för att förklara varför vissa 

länder har hamnat i fattigdom och inte lyckas ta sig ur det. Vi menar att Colliers bild av 

orsakerna till fattigdom är alltför smal, och kräver ytterligare förklaringar och förståelse 

genom flera perspektiv. Han bortser från marginalisering av exempelvis kvinnor och etniska 

grupper i sin analys, samt staters koloniala historia. Han betraktar därmed länderna i “the 

bottom billion” som en mer eller mindre homogen grupp. 

 

Syftet med vår studie är att bidra med en bredare analys av varför länder fastnar i fattigdom. 

Detta gör vi genom att applicera ytterligare perspektiv på konflikt- och bad 

governancefällorna. Vi har valt att använda oss av konstruktivismen och feminismen för att 

belysa ytterligare aspekter av fattigdom och svårigheterna att ta sig ur det. Den feministiska 

forskningen inom freds- och konfliktstudier har under senare tid utökats. Trots det kvarstår 

fortfarande stora utmaningar för att identifiera och uppmärksamma skillnader i förutsättningar 

mellan exempelvis män, kvinnor och olika minoritetsgrupper. I praktiken går utvecklingen, 

enligt vad vi tidigare har läst om, relativt långsamt. Därför menar vi att det krävs mer 

forskning på det här området, såväl som kritik mot nuvarande forskningsresultat som Colliers, 

som kan behöva breddas. 

 

1.2 Metod 

I uppsatsen ämnar vi göra en fallstudie av Nigeria, där vi med hjälp av det strukturella 

synsättet i konstruktivismen och feminismen problematiserar Colliers teori om 

fattigdomsfällor. Vi har valt fallet Nigeria eftersom Paul Collier själv använder det som ett 

exempel ur kategorin “the bottom billion”, i boken med samma namn. Vi menar att det 

kommer att stärka vår kritik att använda ett av de fall som han själv har använt sig av. 

 

Vår studie har i grunden en hermeneutisk utgångspunkt, där syftet är att öka förståelsen för 

varför länder fastnar i fattigdom. Detta med hjälp av olika tolkningssätt (Esaiasson 2007, s. 

249). Fallstudien i sig är inte i fokus, utan fungerar mer som ett verktyg för att belysa 

eventuella brister i Colliers teori. Uppsatsen är inte heller tänkt att vara teoriprövande, 
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eftersom vi inte ämnar dra några slutsatsen om vilken teori som förklarar empirin bäst 

(Esaiasson et al 2007, s. 42). Medan Collier fokuserar på enbart ekonomiska faktorer för att 

förklara fattigdom hos the bottom billion-länderna, menar vi att ytterligare teorier kan 

användas för att bredda och nyansera bilden av det. Studien syftar till att fördjupa förståelsen 

för orsakerna till fattigdom i Nigeria och liknande länder med hjälp av flera olika perspektiv. 

Tidsperioden vi utgår från sträcker sig mellan landets självständighet 1960 och nutid. 

 

Vi är medvetna om att feminismen och konstruktivismen på flera sätt går in i varandra. Vi har 

dock valt att använda båda dessa då Jacqui Trues feministiska teori är särskilt inriktad på 

maktförhållandet mellan kvinnor och män, men inte mellan etniska eller religiösa grupper. Av 

den anledningen får konstruktivismen fungera som ett komplement, som belyser normer och 

identiteter på ett sätt som kan göra analysen bredare. När vi hädanefter skriver “feminismen” 

är det just Jacqui Trues feministiska teori vi syftar på, inte feminismen i stort då det finns 

många olika aspekter och inriktningar på den. Vi ämnar inte heller använda konstruktivismen 

för att göra en diskursanalys utan använder den främst på grund av dess förmåga att se 

strukturer och normer i samhället. Med hjälp av den kan vi då också se till etniska och 

religiösa grupper. Därför väljer vi senare i texten rubriken “Strukturer: Vi mot de, etnicitet 

och religion” för att förtydliga att det är den aspekten vi fokuserar på. 

 
1.3 Material 

I studien använder vi oss av en rad olika sorters material. För att redogöra för 

fattigdomsfällorna utgår vi framför allt från Paul Colliers The Bottom Billion från 2008, där 

han går igenom hela teorin om fällorna. Som komplement har vi även artiklar skrivna av 

Collier, varav en fokuserar specifikt på Nigeria. Vidare kommer vi att använda oss av Jacqui 

Trues feministiska teori, som utgår från strukturella orsaker till fattigdom och våld som 

diskriminerar kvinnor i samhället. Trues bok The Political Economy of Violence Against 

Women (2012) målar upp ett feministiskt teoretiskt ramverk som kan användas för att 

analysera kvinnors situation i den globaliserade ekonomin. För att se andra strukturer har vi 

valt att använda delar av konstruktivismen. Vi utgår i huvudsak från Jackon och Dexters 

artikel The Social Construction of Organized Political Violence: An Analytical Framework, 

men kompletterar med Causes of war av Levy & Thompson och Security: A critical 

introduction av Jarvis & Holland. Empiriska fakta hämtas dels från boken Nigeria Since 

Independence: Forever Fragile? av J.N.C. Hill, dels från diverse artiklar. Även 

Nationalencyklopedin har använts för att tillföra vissa empiriska fakta. En del av materialet är 

skrivet med högre grad av tendens, vilket vi medvetet har valt ut och är uppmärksamma på.  
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2. Teori 
 
I denna del av uppsatsen presenterar vi de teoretiska ramverken som vi väljer att använda oss 

av för att analysera fallet Nigeria och hitta stöd för kritik mot Collier. Vi inleder med att 

presentera Colliers teori och går sedan vidare till konstruktivismen och feminismen. 

 
2.1 Colliers teori 

2.1.1 The Bottom Billion 

I sin bok, The Bottom Billion, gör Paul Collier en analys av staters ekonomiska utveckling 

världen över. I dagens läge utvecklas de allra flesta länder men det finns en grupp som har 

fallit efter och fastnat i det som Collier kallar “fattigdomsfällan”. I dessa 58 stater, som 

framför allt ligger i Afrika (med några undantag), bor världens fattigaste miljard - därav 

benämningen “the bottom billion” (Collier 2008, s. 3–11). 

 

Collier menar att det framför allt finns fyra fällor som dessa länder har fastnat i: 

konfliktfällan, naturresursfällan, bad governance-fällan och landlocked-fällan (Collier 2008, s. 

7). I vår studie fokuserar vi främst på konflikt- och bad governance-fällorna. Detta väljer vi 

att göra därför att det är dessa som framför allt kan betraktas som påverkbara av mänskliga 

handlingar. Landlocked-fällan avgörs till största del av ett lands geografiska förutsättningar 

och detsamma kan sägas om naturresursfällan (även om vi återkommer till denna när vi 

diskuterar bad governance). För att ge en mer komplett förståelse för Colliers teori förklarar 

vi här ändå kortfattat vad dessa två fällor innebär. 

 

Landlocked-fällan, eller “landlocked with bad neighbours”, innebär i korthet att stater som 

geografiskt är låsta mellan andra länder inte har möjlighet att utnyttja infrastruktur på ett sätt 

som hade kunnat gynna den ekonomiska utvecklingen. Det kan handla om att infrastrukturen i 

omgivande länder är så bristfällig att transporten blir alltför dyr eller att grannländerna är så 

fattiga att de inte kan fungera som en marknad. Om området är konfliktdrabbat försämrar det 

ytterligare tillgången till infrastruktur. Även policies kan spela roll då de stater som är 

landlocked ofta har en ekonomisk politik som är alltför globalt eller lokalt inriktad. I dessa 

fall utnyttjas inte grannländernas marknader till fullo och konkurrens uppstår i stället om den 

globala marknaden (Collier 2008, s. 54–58). 

 

Vidare beskriver Collier naturresursfällan, även kallad resursförbannelsen. När ett land endast 

har en huvudsaklig naturresurs att få in stora inkomster på minskar behovet för staten att 
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beskatta befolkningen, och därmed även möjligheten att tillfredsställa sin befolknings basala 

behov. Detta kan leda till “the Dutch disease”, som innebär att valutan, till följd av 

värdeökningen på den stora naturresursen, stiger i värde och gör att övriga exportvaror inte 

längre kan konkurrera på världsmarknaden (Collier 2008, s. 39–40, 46). 

 

2.1.2 Konfliktfällan 

Konfliktfällan, enligt Collier, behandlar framför allt inbördeskonflikter. Länder med låg 

inkomst löper större risk att drabbas av inbördeskrig än andra. Enligt Colliers forskning finns 

det tre huvudsakliga anledningar till att konflikter fungerar som en faktisk fälla för de allra 

fattigaste länderna: låg inkomst, låg ekonomisk tillväxt och naturresursberoende. 

Naturresursberoende innebär att stater blir beroende av en primär inkomstkälla för sin 

överlevnad, ofta i form av en naturresurs. En dålig ekonomi leder ofta till att statsapparaten 

försvagas och blir mer sårbar för rebelluppror och statskupper (Collier 2006, s. 191–192; 

Collier 2008, s. 17–21). Vidare beskriver Collier hur inbördeskrig ofta blir mer långdragna i 

fattiga länder. Konflikternas fortgång innebär att rebellgrupper kan fortsätta att finansiera sin 

verksamhet och de blir ofta beroende av den för att behålla makten (Collier 2006, s. 191).  

 

En viktig debatt i teorier kring inbördeskonflikter är den om greed-grievances, där greed står 

för girighet och grievances för missnöje i sociala förhållanden. Collier väljer att fokusera på 

greed, då han anser, med många andra, att det finns grievances överallt i samhället (Collier 

2008, s. 24; Levy & Thompson 2010, s. 193). Grievances används i diskursen hos 

rebellgrupper för att legitimera sina handlingar, men de är inte motivationen bakom varför de 

väljer att göra uppror (Collier 2008, s. 18, 22). Colliers upptäckt att fattiga länder är mer 

troliga att göra uppror än rika menar han är ett bevis på att greed snarare är motivationen 

bakom konflikter (Collier 2008, s. 19–20; Levy & Thompson 2010, s. 187–188).  

 

Två aspekter som Collier menar spelar mindre roll bland orsakerna till konflikters uppkomst 

är diskriminering av etniska gruppers politiska rättigheter, samt eventuell kolonial historia. 

Han hänvisar till Fearon och Laitins jämförelse av över 200 etniska minoriteter, där ingen 

koppling mellan politiskt förtryck och risk för inbördeskrig hittades. Han själv menar dock att 

det finns en svag koppling mellan etnisk dominans och ökad risk för konflikt, även om den 

inte är avgörande. Vad gäller den koloniala historien menar Collier att de flesta stater har 

drabbats av konflikter någon gång, och att den koloniala kontexten inte är det som har orsakat 

mer nutida dispyter. Han tvivlar på att konflikter idag grundas i historiska kontexter men 

erkänner att exempelvis rebellgrupper kan använda sig av historien för att trigga en ny 
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konflikt. Detta ser han dock inte heller som någon avgörande orsak till inbördeskrig (Collier 

2008, s. 23, 25). 
 
2.1.3 Bad governance-fällan 

Den andra fällan vi fokuserar på, bad governance-fällan, berör hur väl en stats styrning 

fungerar. Denna rymmer ett antal olika komponenter. Collier belyser bland annat hur de 

aktuella ländernas rikedomar ofta reserveras för eliten, och hur regimen då inte tar hand om 

sin befolkning (Collier 2008, s. 66). Korruption, som har blivit ett utbrett problem i många 

afrikanska länder, utgör en betydande del i detta. Collier beskriver hur korruptionen i sig kan 

likna en fälla i det att problemet är ihärdigt och svårt för ett samhälle att ta sig ur. Han menar 

att när beteenden i det ekonomiska systemet breds ut så är det lätt att de “ärvs” från en 

generation eller enhet till en annan. Har ett rykte om ohederlighet slagit rot så är det ofta svårt 

att vända det till ett rykte av tilltro (Collier 2006, s. 192). 

 

Vidare påpekar Collier hur kompetensen ofta försvinner från fattiga länder. Detta sker bland 

annat genom att delar av den utbildade befolkningen migrerar för att söka bättre möjligheter 

utomlands. Ytterligare del av problematiken är ofta att staten medvetet nedprioriterar 

exempelvis utbildning för sin befolkning, som ett sätt att hålla människor oupplysta. Enligt 

Colliers teori kan fattiga stater karaktäriseras av good governance utan att det ökar chansen 

för ekonomisk utveckling, ofta för att det inte finns någon grund att stå på. Skillnader i 

ekonomiska möjligheter, som en naturresurs att investera i eller en social infrastruktur att 

bygga på, kan vara avgörande för utvecklingen (Collier 2008, s. 64–67). 

 

2.2 Övriga teoretiska ramverk 

2.2.1 Strukturer: Vi mot de, etnicitet och religion 

En teori som ser mer till strukturers betydelse för att starta och upprätthålla konflikter är 

konstruktivismen. En del av konstruktivismen handlar om vikten av identiteter och normer 

som finns i samhället, och att materiella förhållanden inte förklarar allt (Jarvis & Holland 

2015, s. 10–13). Det som ofta skapas är ett vi mot de, vilket gör att man ser de andra som 

fiender och i många fall också som ett hot (Jackson & Dexter 2014, s. 11). Dessa konflikter 

kan exempelvis skapas mellan eller inom olika religioner och etniciteter (Levy & Thompson 

2010, s 118). 

 

En teori som förklarar dessa strukturer är den som Jackson och Dexter presenterar i sin artikel 

”The Social Construction of Organised Political Violence: An Analytical Framework”. De 
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föreslår ett generellt analytiskt ramverk för hur vi ska förstå inomstatliga konflikter och andra 

former av politiskt våld. Inom deras ramverk menar de att både materiella och diskursiva 

strukturer spelar roll för att organiserat politiskt våld ska uppstå. Förhållandet mellan dem är 

interdependent, alltså att våld inte kan existera utan att båda delarna finns i ett samhälle 

(Jackson & Dexter 2014, s. 1–2). Deras ramverk består av tre delar: strukturerna av politiskt 

våld, aktörerna i politiskt våld och de diskursiva handlingar som konstruerar våldet (Jackson 

& Dexter 2014, s. 4). 

 

Strukturerna är uppbyggda av materiella förhållanden och diskurser som finns i samhället. 

Materiella förhållanden kan vara exempelvis fattigdom eller svaga statliga institutioner. 

Diskurserna som finns i samhället skapar identiteter, normer, värderingar och handlingar som 

präglar samhället. Genom dessa sociala normer legitimeras och görs politiskt våld möjligt. 

Dessa normer och identiteter kan bland annat finnas i statens officiella diskurs, inom 

populärkulturen och i media (Jackson & Dexter 2014, s. 6). För att dessa strukturer ska leda 

till våld krävs det också att det finns aktörer som kan använda strukturerna för att övertyga till 

våldshandlingar. Aktörerna tar då till olika diskursiva handlingar. Man gör det genom att 

använda sig av språket, narrativ och andra konstruktioner som finns i samhället. Ett vanligt 

sätt är att använda sig av myter och historier som är gemensamma för gruppen. Det är sedan 

upp till dem som berörs att avgöra om det är legitimt eller inte, och om man väljer att tro på 

det som sägs. Man skapar då ofta ett vi mot de för att se dem andra som fiender (Jackson & 

Dexter 2014, s. 7–11). 

 

En form av våld som kommer av de diskurspåverkade handlingarna är etniskt våld. En 

identitet skapas då kring en grupps etnicitet och skapar en känsla av samhörighet. Genom 

framställningen av gemensamma hot och problem pekas en annan etnisk grupp ut som ett hot. 

Rädslan man känner för den andra gruppen gör våldsamma handlingar mer troliga. En som 

har lagt upp en modell för våld mellan etniska grupper är Stuart Kaufman. Enligt honom finns 

det tre förutsättningar för att etniskt våld ska eskalera: en mytologi som legitimerar 

fientlighet, en rädsla för sin existens och en politisk möjlighet för mobilisering. När en grupp 

mobiliserar sig skapar det rädsla och osäkerhet hos andra grupper, och våldet sprider sig till 

flera etniska grupper (Levy & Thompson 2010, s. 198–200). En annan identitetsskapande 

faktor är religion, som på samma sätt som etnicitet skapar konfliktlinjer mellan olika grupper 

(Levy & Thompson 2010, s. 118). Ett exempel på den sortens våld är ökandet av den religiöst 

motiverade terrorismen i världen, där extremister använder sig av religionen för att legitimera 

våld mot civila (Jarvis & Holland 2015, s. 193–195). 
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2.2.2 Feminism 

Sprungen ur bl.a. konstruktivism är feminismen, en ideologi eller kanske snarare ett synsätt 

och analysverktyg som finns i många olika former med varierande grundläggande 

antaganden. Frågorna om könsbaserat våld äntrade säkerhets- och fredsforskningen relativt 

nyligen, och enligt vissa är kön och säkerhet fortfarande icke-kompatibla (Jarvis och Holland 

2015, s. 14, 160–161). Som bekant utgår vi i denna uppsats främst från Jacqui Trues 

teoretiska ramverk, där hon belyser kopplingen mellan fattigdom, skillnader i materiella 

tillgångar mellan könen och våld (True 2012, s. 19). Enligt True bör våld mot kvinnor 

betraktas som en del av den breda strukturen i analysen av globala maktrelationer. I och med 

globaliseringens expansion världen över har kvinnors ekonomiska deltagande också ökat, 

samtidigt som de patriarkala strukturerna i samhället lever kvar. Detta innebär att kvinnor, 

trots den konkurrenspräglade globaliserade ekonomin, fortfarande står för mycket av det 

osynliga och obetalda arbetet i den privata sfären. Det, i sin tur, leder till att kvinnor fortsätter 

att vara ekonomiskt underlägsna i förhållande till män, och därtill saknar den ekonomiska 

säkerhet som annars hade skyddat mot mycket av det strukturella våldet. Som ett resultat kan 

vi i många delar av världen se en så kallad “feminisering” av fattigdomen (True 2012, s. 32–

33). 

 

Ytterligare en del av feminiseringen av fattigdom är den som påverkas av internationella 

aktörer. I den globala ekonomiska konkurrensen blir företag allt mer benägna att anställa 

billig arbetskraft, vilket har resulterat i att man på vissa håll anställt kvinnor på osäkra villkor 

samt sänkt lönerna. True hänvisar dock till The Economist som räknat på att kvinnors inträde 

på arbetsmarknaden bidrog mer till världens ekonomiska tillväxt än Kina och Indien gjorde 

tillsammans under de två decennier som ledde fram till 2006. Samtidigt finns 

marginaliseringen av kvinnor kvar, vilket gör dem extra sårbara för våld när de träder in i den 

offentliga sfären (True 2012, s. 31). 

 

Ett grundläggande antagande inom Trues teori är att normer om maskulinitet och femininitet 

finns världen över. De har skapat grundläggande strukturer i hushållets sammansättning för 

att sedan globaliseras med tiden och existerar nu även i det offentliga. Maskulinitetsnormerna 

definieras som mäns individuella och kollektiva känsla av identitet och berättigande. Under 

globaliseringens utbredning och kvinnors ökade tillgång till maktpositioner har den tidigare 

överordnade maskuliniteten börjat hotas, vilket i vissa fall har lett till ökat våld mot kvinnor. 

Detta har framför allt varit tydligt i områden där kvinnor kliver ur de traditionella 
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könsrollerna och till och med intar rollen som familjeförsörjare. Ofta har det visat sig ännu 

värre om mannen i hushållet är arbetslös (True 2012, s. 35–40). 

 

Detta perspektiv på fattigdom och våld mot kvinnor beskrivs av True som en essentiell del av 

forskningen i freds- och utvecklingsstudier. Av många anses det vara ett område som behöver 

breddas. Genom att utveckla ett ekonomiskt-politiskt analysverktyg menar True att våld mot 

kvinnor inte längre behöver behandlas som ett separat problem som tagits ur sin kontext, utan 

som en del i ett större sammanhang där man även ser till underliggande orsaker. Det tvingar 

såväl individer som stater och andra grupper att se sitt ansvar i arbetet med att förhindra 

våldet mot kvinnor. Perspektivet ska även belysa hur ekonomiska maktförhållanden under 

globaliseringen bidrar till att ojämlikheten mellan könen förstärks och gör kvinnor mer 

sårbara för en rad olika former av våld (True 2012, s. 7–8). 
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3. Tidigare forskning 
Paul Colliers teori har tagits emot både positivt och negativt. Arbetet han har gjort har 

rapporterats om i välkända tidskrifter och har blivit citerat i en bred massa av internationella 

rapporter om säkerhet (Nathan 2008, s. 263). En som ställer sig kritisk mot Colliers argument 

är Laurie Nathan. I sin artikel ”The causes of civil war: The false logic of Collier and 

Hoeffler” riktar han kritik mot Paul Collier och hans partner Anke Hoeffler, främst mot deras 

teori kring de ekonomiska faktorerna i varför inbördeskrig startar. Han menar att det största 

problemet är att Collier och Hoeffler uttalar sig om orsaker bakom inbördeskrig utan att 

egentligen studera konflikterna, och om varför rebellgrupper bildas utan att studera dem. De 

bortser också från historiska och politiska aspekter många gånger; exempelvis 

uppmärksammar man att det finns olika etniciteter i en befolkning men inte politiken kring 

etnicitet (Nathan 2008, s. 274). Collier och Hoeffler anser också att politiska och sociala 

variabler endast har liten del i att förklara varför inbördeskrig startar, något som också 

kritiseras av Nathan. Rebeller, enligt Collier och Hoeffler, använder sig enbart av påhittade 

missnöjesförklaringar och tas inte ur samhället, därför spelar variablerna inte in. Detta menar 

Nathan är fel, och frågar sig varför rebeller skulle använda sig av falska grievances om det 

finns objektiva grievances som redan berör människor (Nathan 2008, s. 270–272). Nathans 

kritik är främst mot hur dynamiker av politik, ideologi, regeringsbeslut, regionala kontexter 

och politiskt förtryck ignoreras (Nathan 2008, s. 274). 

 

Kritiken att Colliers teori är för simplistisk byggs på av flera andra forskare på området. 

Patrick Chabal kritiserar Collier och menar att han bortser från “real-world”-faktorer i sin 

analys, bortsett från den geografiska aspekten som han tar viss hänsyn till. Han ser länder utan 

deras historiska kontext och socio-kulturella natur (Chabal 2008, s. 455). En annan som 

kritiserar detta är Mike McGovern, och bygger också på kritiken. Han menar att Collier, 

genom att bortse från dessa aspekter, generaliserar länderna i the bottom billion. Att ha den 

generella synen kan skapa problem när man ska försöka lösa en konflikt, då man ser samma 

orsak i alla länder och inte tar hänsyn till deras egenheter (McGovern 2009, s. 14). James H. 

Mittelman väljer att också lyfta in ett genusperspektiv i sin kritik mot Collier. Då Collier 

bortser från sociala strukturer bortser han också från könskonstruktioner. Detta kritiserar 

Mittelman och menar på att flera institutioner, däribland UNDP (United Nations Development 

Programme) och Världsbanken har kommit fram till att “gender empowerment” är en nyckel 

till good governance och viktigt i fattigdomsbekämpning (Mittelman 2007, s. 822).  
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4. Fallstudie: Nigeria 

4.1 Nigeria sedan självständigheten 

Nigeria stod för första gången under en gemensam regering 1914. Under det koloniala styret 

togs ingen hänsyn till kulturella, lingvistiska och religiösa skillnader mellan de etniska 

grupperna i regionen; de snarare förstärktes än luckrades upp under Storbritanniens makt och 

kraftiga motsättningar skapades i landet (Hill 2012, s. 1). Sedan självständigheten 1960 har 

Nigeria präglats av fortsatt inomstatligt våld och instabilitet (Elden 2014, s. 418). Innan 

avkolonialisering delades landet upp i tre regioner - öst, väst och norr - som var självstyrande 

med den största etniska gruppen i respektive område vid makten. Detta ledde till att många 

mindre etniska grupper, som tillsammans utgjorde många miljoner människor, försummades 

(Hill 2012, s. 47). 

 

Sedan 1999 är Nigeria på pappret en federal stat med demokrati och presidentstyre. Landet är 

uppdelat i 36 delstater som har legislativ makt i vissa frågor, vilket har inneburit att 

skillnaderna mellan olika delar av landet har fortsatt att växa. Den ekonomiska situationen i 

landet präglas av stora olikheter och en liten elit har tillgång till stora delar av resurserna. 

Förtryck och brott mot mänskliga rättigheter förekommer också i Nigeria. Alla etniska 

grupper har inte samma rätt till makt inom regimen, armén eller andra nationella institutioner. 

Demokratin är begränsad till vissa etniska grupper, och det är bara de som kan nå vissa poster 

inom staten (Hill 2012, s. 45, 86). Landets befolkning består av över 300 etniska grupper, vars 

kulturer bygger på olika former av social organisation (NE 2019). De etniska motsättningarna 

kan till stor del kopplas tillbaka till kolonialtiden (Elden 2014, s. 418). Korruptionen är också 

mycket utbredd i Nigeria. Landet har under 2000-talet haft en förhållandevis stark ekonomisk 

tillväxt, även om Collier (2008, s. 64) beskrivit dess mest framgångsrika period som “less 

than wonderful”, och en växande medelklass. Samtidigt är det många som inte får ta del av 

den och ca 85% av befolkningen lever i fattigdom (NE 2019). En av de största 

naturtillgångarna som Nigeria har är olja. Expansionen av oljeindustrin har dock skapat 

problem för landet. Andra delar av den ekonomiska sektorn har försummats till fördel för 

oljan, och oljeindustrin är också en stor källa till den utbredda korruption som finns i Nigeria 

(Hill 2012, s. 80). 

 

Landet är religiöst uppdelat, där största andelen muslimer är bosatt i norra delen av landet och 

de flesta kristna i den södra delen. Dessutom är de geografiska skillnaderna påtagliga; 

oljetillgångarna finns främst i syd och likaså gäller för handelsmöjligheter, medan norr ofta 
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drabbas av torka och svält. Detta, tillsammans med en bristfällig infrastruktur, är en 

bidragande orsak till de socioekonomiska skillnader som finns i Nigeria. Som ett resultat av 

marginalisering och av missnöje har den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram vuxit fram 

(Elden 2014, s. 417–419). Gruppen står bland annat för en mycket strikt och konservativ 

tolkning av islam, och motsätter sig västvärldens liberala värderingar och den modern 

utvecklingen (UCDP 2019). 

 

Enligt vår observation finns inte alltför mycket forskning om kvinnornas situation i Nigeria. 

Studier har visat att kvinnor under lång tid tog stort ansvar för hushållsekonomin och delade 

rollen som familjeförsörjare med mannen. Under tiden som landet var koloniserat låg dock 

mest fokus på mansdominerade produktionsområden, medan kvinnornas roll ansågs vara i den 

privata sfären. Enligt dagens kultur är det mannen som anses inneha rollen familjeförsörjare 

och fortfarande anses det av många fel för kvinnan att försörja mannen. Den ekonomiska 

situationen har under senare år förändrats; från att tidigare ha bestått av främst 

självförsörjning har mer “cash economy” introducerats i samhället. Detta, i kombination med 

bristande resursfördelning, har inneburit att många män inte längre klarar av att försörja 

familjen och de nigerianska kvinnorna har tvingats ta större ansvar för hushållets ekonomi. I 

den rådande samhällsstrukturen har kvinnors position som “breadwinners” (familjeförsörjare) 

lett till att rollkonflikter har blossat upp mellan könen, då maskulinitetsrollen har utmanats 

(Eboiyehi et al 2016, s. 103–104). 

 

Ytterligare en konsekvens av kvinnornas entré på Nigerias arbetsmarknad är den kombination 

av roller som de tvingas möta. Samtidigt som allt fler kvinnor kommer ut i arbetslivet, visar 

forskning hur just detta har haft negativa konsekvenser för dem. Samtidigt som de tar större 

ansvar för försörjning lever de patriarkala strukturerna vidare, vilket innebär att kvinnans roll 

fortfarande primärt anses vara i det privata (Eboiyehi et al 2016, s. 104). Vidare har utbildning 

av kvinnor och flickor värderats lågt genom åren och inte heller deras fri- och rättigheter har 

prioriterats. En följd av patriarkala normer och det ojämlika maktförhållandet mellan könen är 

kontinuiteten av mäns våld mot kvinnor (Olufunmilayo et al 2013, s. 1470). Studier visar 

också att fattigdomen i Nigeria ökar risken för våld mot kvinnor (Oladepo et al 2011, s. 85). 

Att kvinnor från början inte rustas socialt för det offentliga har bidragit till ytterligare 

svårigheter att hantera det motstånd de möter (Eboiyehi et al 2016, s. 104). 
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5. Analys 
I vår analys kommer vi att applicera de teoretiska ramverken på fallet Nigeria. Vi kommer 

börja med Colliers teori och hans syn på varför landet har fastnat i konflikt. Vi övergår sedan 

till att först se det utifrån etniska och religiösa strukturer, för att sedan applicera Trues 

feministiska ramverk. 

 

5.1 Colliers teori applicerad på Nigeria 

Denna sektion beskriver hur Colliers teorier tar sig an situationen i Nigeria. På flera platser i 

sin bok tar Collier upp Nigeria som exempel för att stärka sin teori om fattigdomsfällorna. I 

beskrivningen av konfliktfällan hänvisar han bland annat till en studie om greed vs grievance-

debatten, som visar hur greed, dvs girighet, ofta är den drivande faktorn i exempelvis 

rebelluppror. Undersökningen är gjord i området kring Nigerdeltat och enligt denna tog folk 

som upplevde grievances, alltså sociala orättvisor, inte större del i uppror än dem som inte 

upplevde det. Istället visade det sig att outbildade, ensamma och unga personer var mer 

sannolika att delta i uppror (Collier 2008, s. 30). En del av detta skulle Collier troligtvis mena 

hänger ihop med den utbredda fattigdomen i landet. Trots Nigerias ekonomiska tillväxt är det 

många vars inkomster inte har påverkats positivt i utvecklingen. Detta blir, enligt Collier, en 

bidragande faktor till att våld uppkommer och blir så långvarigt. 

 

Ytterligare en orsak till konfliktfällans fortgång i Nigeria kan sägas vara beroendet av olja och 

regimens oförmåga att fördela de inkomster som kommer av den. Under 1970-talet ökade 

landets oljeinkomster kraftigt, vilket gjorde att valutavärdet steg och gjorde det svårt för 

övriga tillgångar att konkurrera på världsmarknaden. Nigerias ekonomi drabbades av den så 

kallade “Dutch Disease” (Collier 1996, s. 326; Collier 2008, s. 39). Kopplat till konfliktfällan 

kan man också se hur finansieringen av konflikter med hjälp av naturresurser kan bidra till 

upprätthållandet av dem (Collier 2008, s. 26–27). Enligt Collier faller allt detta under 

naturresursfällan. Vi menar att det lika gärna kan betraktas som en del av bad governance-

fällan, då statens sätt att hantera landets resurser har lett till en ostadig position på marknaden, 

ojämn fördelning av ekonomiska tillgångar, samt svåra missförhållanden hos stora delar av 

befolkningen. Collier (1996, s. 325) skriver även att mycket av Nigerias misslyckade politik 

har berott på att de institutioner som reglerar den ekonomiska politiken från början har varit 

dåligt anpassade för sin uppgift. 
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Vidare är korruptionen, som liksom tidigare nämnts är utbredd i Nigeria, en betydande orsak 

till bestående fattigdom enligt Collier. Rätts- och revisionssystem i landet är starkt 

korrumperade och ett allmänt rykte om opålitlighet präglar institutioner och myndigheter. 

Collier beskriver hur det utbredda problemet även “dränker” tilltron till de faktiskt pålitliga 

individer som verkar i samhället (Collier 1996, s. 328). Det finns även rapporter om att många 

högutbildade nigerianer, exempelvis vårdpersonal, söker sig till andra länder pga låg tillgång 

till resurser och bristande möjligheter i hemlandet (Nigeria Healthwatch 2017). Detta stämmer 

väl överens med Colliers teori om att kompetensen i bottom billion-länderna ofta försvinner 

som en följd av ett misslyckat styre. 

 

5.2 Strukturer applicerade på Nigeria 

I följande del applicerar vi de konstruktivistiskt inspirerade teorierna om vi och de, samt om 

normbildande kopplat till religion och etnicitet på situationen i Nigeria. Redan innan landet 

koloniserades existerade skillnader i social organisation mellan olika folkgrupper i området. 

Under kolonialtiden drogs den territoriella gränsen utan hänsyn till vilka grupper som sedan 

tidigare delade vissa kulturella likheter respektive skillnader. Liksom vi nämnde i ett tidigare 

stycke tvingades oliktänkande grupper ihop för att leva under en och samma regering. De 

konstruktivistiska idéerna skulle säga att denna uppdelning, och försöken från kolonialisternas 

håll att försöka tvinga samman och förbise lokala aktörers viljor och behov, är en bidragande 

faktor till etniska konflikter i Nigeria. 

 

På liknande sätt gav uppdelningen av de tre regionerna upphov till våld mellan grupper. Till 

följd av den ojämna maktfördelningen mellan regionerna uppstod olika former av sociala 

orättvisor (grievances) och förtryck. Utifrån en konstruktivistisk analys kan slutsatsen dras att 

även detta har stärkt känslan av att det finns ett vi och ett de. Denna aspekt pekar på att den 

andra sidan av greed/grievances-debatten, dvs den som Collier tidigare avfärdade, har större 

betydelse än han tilldelar den. En grievance, som vi nämnde tidigare i fallstudien kring 

Nigeria, är hur vissa etniska grupper inte har samma demokratiska rättigheter som andra. Om 

man ser till strukturer skulle detta kunna betraktas som en anledning till varför våld bryter ut 

mellan grupper.  

 

Parallellt med de etniska motsättningarna finns även de religiösa skillnaderna, som även de 

går tillbaka till kolonialtiden. Medan västvärlden har influerat stora delar av den kristna 

befolkningen och regeringen, har inte samma hänsyn tagits till den muslimska delen. Detta i 

kombination med de sociala orättvisor och marginalisering i den ekonomiska politiken, kan 
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antas ha lett till att motsättningarna mellan religionerna har ökat. Reaktionen ser vi bl.a. 

genom Boko Harams framväxt i norr. 

 

5.3 Feminism applicerad på Nigeria 

Med hjälp av Trues feministiska teori kan en rad nya aspekter av Nigerias fattigdom 

upptäckas. Feminismen belyser bland annat hur maskulinitetsnormen i Nigeria skapar 

spänningar mellan könen, framför allt i de fall som könsrollerna utmanas. Ett exempel som 

togs upp tidigare är hur kvinnor tvingas ta sig ut på arbetsmarknaden för att kompensera för 

den inkomst som mannen i hushållet inte längre lyckas få in. Det ökade våldet mot kvinnor 

skulle True förklara med att de könsroller som är så tydligt utbredda i samhället utmanas, och 

detta skapar en obalans mellan könen som kan leda till att våldet eskalerar. De patriarkalt 

grundade maskulinitetsnormerna, där mannen är den primära familjeförsörjaren, har blivit allt 

svårare att leva upp till i det ekonomiska läget. Denna upplevda oförmåga att leva upp till en 

förväntad identitet anses, av feminismen, vara en orsak till uppkomsten av konflikter. Trues 

teori om “female breadwinners” ger en förklaring till varför mäns våld mot kvinnor ofta ökar i 

samband med kvinnors entré på arbetsmarknaden. 

 

Trots att många kvinnor har tagit sig ut på arbetsmarknaden är de ännu inte fullt ut 

accepterade där, detta p.g.a. den patriarkala struktur som präglar samhället. Enligt Trues teori 

kan detta vara en del av förklaringen till varför Nigeria har fastnat i fattigdom; man har 

misslyckats med att ta vara på nära hälften av landets arbetskraftsresurser vilket kan ha lett till 

stagnation i den ekonomiska utvecklingen. Detta kan kopplas till bad governance-fällan, 

eftersom regimen genom historien har nedprioriterat kvinnorna. Exempel ser vi i den 

kontinuerligt låga satsningen på kvinnors utbildning samt mänskliga fri- och rättigheter. 

 

Feminiseringen av fattigdom kan ses som ytterligare en orsak till att Nigeria fastnat i 

fattigdomsfällan. När internationella företag väljer att anställa kvinnor i stället för män för att 

kunna betala ut lägre lön, bidrar de till minskade inkomster i landet. I sin tur leder detta till 

lägre tillväxt än man hade kunnat ha, samtidigt som kvinnorna fortsatt hamnar i ekonomiskt 

underläge i förhållande till den manliga befolkningen. 
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6. Diskussion 

6.1 Kritik mot Colliers teori 

Paul Colliers analys av och teori om varför länder som Nigeria har fastnat i en fattigdomsfälla 

beskrivs av kritiker som simplistisk. Baserat på den analys vi har gjort kan vi hålla med om 

smalheten i Colliers teori. Att endast utgå från den ekonomiska aspekten som orsak till 

fattigdom innebär att många andra faktorer förbises. Konfliktfällan, att fattiga länder hamnar i 

långdragna inbördeskrig, förklarar Collier med hjälp av bristfälliga ekonomiska 

förutsättningar hos befolkningen, ofta till följd av en svag eller okvalificerad regering. 

Däremot förkastar han exempelvis teorin om att landets koloniala historia, som har skapat 

strukturer och förstärkt motsättningarna mellan olika grupper i samhället, skulle ha betydelse. 

Dessa motsättningar, som har fått stora ekonomiska klyftor som följd, har visat sig leva kvar 

än idag. Ekonomiska faktorer kan ses som en av flera bidragande orsaker. Samtidigt kan ett 

mer konstruktivistiskt synsätt förklara hur mobilisering kan ske med hjälp av normer och 

gemensamma narrativ, som förstärks av de upplevda orättvisorna. Mer troligt, anser vi, är ett 

samspel mellan dessa olika faktorer - ekonomisk osäkerhet, social orättvisa och systematisk 

diskriminering. Den snäva förklaring som Collier insisterar på vittnar om en syn på 

människan som en homogen grupp. Vi menar att många olika faktorer kan spela in i 

uppkomsten av konflikter och fattigdom, och att människor är mer komplexa än att man kan 

kategorisera samtliga som giriga. 

 

Man kan också argumentera för att konflikt- och bad governancefällorna är starkt 

sammankopplade och går mycket in i varandra. En svag eller icke-fungerande regering, som 

den i Nigeria och många andra bottom billion-länder, leder ofta till snedfördelning av 

ekonomiska resurser, diskriminering och vidare till våld eller uppror. Alltså syns en tydlig 

koppling mellan hur bad governance och konflikt och våld kan hänga ihop. Händelser som 

dessa skulle också kunna sägas leda till en ond spiral, då tilltro till statliga institutioner 

sannolikt försvagas under konflikter eller oroligheter och tappar allt mer legitimitet. De 

strukturer som tidigare har funnits och som kan innefatta antagonistiska normer grupper 

emellan kan tänkas ge upphov till ytterligare misstro. I Nigerias fall är strukturerna tydliga. 

Som en följd av ett missnöje som sträcker sig tillbaka till kolonialtiden, då det kristna 

Storbritannien koloniserade det religiöst blandade Nigeria och förbisåg den muslimska 

befolkningens intressen, har Boko Haram vuxit fram. Motsättningarna mellan kristna och 

muslimska grupper lever fortfarande kvar, vilket har resulterat i utbredningen av dödligt våld 
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från både statlig och icke-statligt håll. Detta kan ses som en av flera orsaker till att Nigeria har 

fastnat i fattigdom. 

 

Bad governance-fällan, menar vi, behöver inte bara kopplas till ekonomin. En aspekt som helt 

saknas i Colliers teori är de patriarkala strukturernas påverkan på samhällets utveckling. Ett 

exempel kan ses i de samhällsproblem som har uppstått i samband med kvinnors inträde på 

arbetsmarknaden, som nämndes tidigare. Sättet på vilket kvinnor ständigt har nedprioriterats 

av de statliga institutionerna speglar den patriarkala maktstruktur som premierar mäns 

rättigheter. Att förbise detta på sättet som Collier gör innebär att exkludera halva 

befolkningens verklighet i analysen. En feministisk analys skulle belysa hur halva 

befolkningens bortfall från det offentliga rummet leder till att hälften av landets resurser går 

förlorade, och den ekonomiska utvecklingen går långsammare än den kunde ha gjort. Våldet 

som i högre grad drabbar kvinnor som trotsar könsrollerna kan förmodas leda till att många 

trycks tillbaka i sin strävan, då de kanske anser att det inte är värt riskerna. Så länge som en 

stor del av befolkningen inte tillåts ta del av den ekonomiska marknaden kommer landet inte 

att få den “skjuts” som det kanske hade behövt för att ta sig ur fattigdomsfällan. Detta, menar 

vi, är ytterligare en orsak till att länder som Nigeria har fastnat i fattigdom. 

 

Collier utesluter emellertid inte att etnicitet inte har någon påverkan på samhället alls. Han 

pratar om hur etnisk dominans ökar risken för inbördeskonflikter. Detta förklarar ju dock inte 

fallet Nigeria, som är ett land med stor spridning av etniska grupper, och saknar en 

dominerande etnisk grupp. Colliers teori kan förklara en del av konflikterna i Afrika, men i 

länder som Nigeria brister den i förklaringen till varför etnicitet spelar in eller inte. Även här 

har Collier en ganska simplistisk syn på hur strukturer påverkar samhällens sårbarhet för 

konflikter. Dessutom väljer han med viss nonchalans att inte räkna med den koloniala 

historiens påverkan på maktförhållandena mellan etniska och religiösa grupper i sin analys. 

Sett utifrån det strukturella perspektivet är det tydligt att kolonialtiden förstärkte 

motsättningarna mellan samhällsgrupperna och är en av orsakerna till att Nigeria inte har 

utvecklats mer ekonomiskt. 

 

Att endast betrakta fattigdom som ett resultat av ekonomiska förutsättningar kommer 

sannolikt att leda till att ens lösningar på problemet också begränsas till att bestå av 

ekonomiska åtgärder. Samtidigt har analysen ovan visat hur flera teorier kan appliceras på 

frågan om fattigdom och bidra till andra insikter som kan vara av betydelse. Strikt 

ekonomiska lösningar för ökad tillväxt och inkomst löser kanske en del av problemet. 
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Samtidigt kan man ifrågasätta vilka det hjälper. Kommer hela samhället att lyftas eller endast 

vissa grupper? Med det strukturella våld som kommer av exempelvis patriarkala strukturer 

kan man tänka sig att en så kallad negativ fred står närmre till hands än en positiv sådan. Med 

detta menar vi att så länge som de nuvarande maktförhållandena finns kvar så kommer 

framför allt att männen, som traditionellt har varit de primära inkomsttagarna, att gynnas. 

Detta samtidigt som kvinnorna riskerar att bli kvar i det privata, utan ekonomisk säkerhet och 

i beroendeställning till mannen i hushållet. På liknande sätt kan vissa etniska grupper 

prioriteras högre än andra. Colliers teori och de eventuella lösningarna som kommer av den, 

riskerar då att bidra till bevarandet av de nuvarande maktstrukturerna. 

 

6.2 Utmaningar för framtida forskning 

Överlag, menar vi, belyser Colliers teori några av de viktiga aspekter som kan spela in i de 

fattigaste ländernas ekonomiska situationer. De tre orsaker som han menar är särskilt 

betydande för att länder har hamnat i fattigdomsfällan, låg inkomst, låg tillväxt och 

naturresursberoende, kan alla återfinnas i Nigerias historia. Även om landet på senare år har 

haft en relativt stark tillväxt så är många människors inkomst mycket låg och beroendet av 

oljan som sin främsta exportvara är tydlig. Däremot kan man argumentera för att ett 

strukturellt perspektiv på samhällsekonomiska frågor öppnar upp för nya orsaker att ha 

betydelse. Vi menar att ett perspektiv som belyser maktskillnaderna mellan olika grupper i 

samhället är nödvändigt för att bredda förståelsen för varför bottom billion-länderna har 

fastnat i fattigdom. Att inkludera en strukturell aspekt i de fällor som diskuterats här har visat 

sig ge ytterligare förklaringar till frågan. Man skulle kunna argumentera för att strukturellt 

våld och förtryck utgör en så stor del av problemet att det skulle kunna klassas som en egen 

fälla. Liksom True argumenterar för kan man dock se dessa strukturer i samtliga länder i 

världen. Därför är det kanske mer relevant att inkludera detta perspektiv i samtliga delar av 

sin analys, snarare än att se det som en separat fråga. Detta är dock en diskussion som kan 

fördjupas, och som vi inte kommer att bygga vidare på här, men det kvarstår ändå att Collier 

inte tar hänsyn till strukturer. Detta anser vi är det främsta problemet med hans teori om 

fattigdomsfällan. 
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7. Slutsats 
Denna uppsats har haft syftet att öka förståelsen för varför, av Collier definierade, bottom 

billion-länderna har fastnat i den så kallade fattigdomsfällan. Med Nigeria som empiriskt 

exempel har vi använt oss av ett strukturellt och ett feministiskt perspektiv. Genom att 

applicera dessa på landets situation har vi försökt bredda förståelsen för vilka orsaker som kan 

leda till att länder fastnar i fattigdom. Vi har bland annat kommit fram till att Colliers teori 

visserligen belyser vissa viktiga faktorer som spelar roll för länders ekonomiska situation. 

Samtidigt argumenterar vi för, med stöd från feminismen och konstruktivismen, att många 

betydande aspekter förbises när man analyserar fattigdom endast utifrån ekonomiska 

förutsättningar. Colliers teori tar inte hänsyn till varken strukturer eller de historiska händelser 

som har lett fram till dem. Konstruktivismen visar hur normer och identiteter lever kvar i 

Nigeria sedan kolonialtiden, vilket påverkar dagens relation mellan olika etniska och religiösa 

grupper. Den feministiska analysen visar på hur en patriarkal struktur genomsyrar det 

nigerianska samhället och att den påverkar hela den ekonomiska utvecklingen i landet. Vi 

menar att man bör lägga större vikt vid dessa strukturella problem när man undersöker orsaker 

till fattigdom, och att detta är något för framtida forskning att ta hänsyn till. 
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