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Sammanfattning 
År 2000 presenterades en ekonometrisk analys av världens bistånd i artikeln ”Who Gives 
Foreign Aid to Whom and Why?”, av Alebrto Alesina och David Dollar. Undersökningens 
syfte var att försöka hitta de variabler som ligger till grund för länders beslut om att skänka 
bistånd. Resultatet visade att det oftare ligger strategiska och politiska motiv bakom 
biståndsgivningen, snarare än en önskan om reducerad fattigdom och ökad tillväxt. Efter 
denna undersökning konstaterade man från svenskt håll att någon liknande undersökning 
rörande det svenska biståndet aldrig genomförts. Detta trots att Sverige är en av världens 
största biståndgivare i relativa mått mätt. Sverige skänker varje år så mycket som 0,7 % av 
BNI i bistånd, och detta bara till FN. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om FN 
uppfyller de biståndsmål som Sverige har satt upp.  
 
Genom att försöka hitta variabler som på ett konkret sätt ska mäta de olika biståndsmålen har 
en ekonometrisk tvärsnittsanalys genomförts. Undersökningen sträcker sig över fem 5-
årsperioder, med start 1980. Som beroende variabel har FN:s bistånd per capita använts och 
som oberoende variabler används BNP per capita, demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet, 
öppenhet, livslängd, barnmortalitet och totalt bistånd. En undersökning av skillnaden i bistånd 
mellan länder från olika regioner, olika inkomstklasser och med olika skuldsättning har också 
genomförts. 
 
Resultatet verkar peka på att FN inte uppfyller de svenska biståndsmålen i sin allokering av 
bistånd till utvecklingsländer. Men det är svårt att dra några säkra slutsatser på grund av att så 
få av variablernas koefficienter visar signifikanta värden. Fler undersökningar bör göras innan 
en säker slutsats kan dras. 



 

Abstract 
In year 2000 an econometric analysis of the world’s ODA was presented in the article “Who 
Gives Foreign Aid to Whom and Why?” by Alberto Alesina and David Dollar. The purpose of 
the study was to find the variables that lie as ground for countries’ decision to give foreign 
aid. The result showed that there are more often strategic and political motives behind the 
donations, rather than a wish of reduced poverty and economic growth. After this study 
Sweden concluded that a similar study of the Swedish ODA never had been done. This 
despite the fact that Sweden is one of the world’s most generous donors, relatively spoken. 
Sweden donates as much as 0.7 % of its GNP each year, and that’s just to the UN. The 
purpose of this paper is therefore to investigate whether the UN fulfil the Swedish goals of 
foreign aid. 
 
By trying to find variables that correctly measure the different goals, an econometric cross 
section analysis has been done. The study is divided into five 5-year periods, starting 1980. 
As dependent variable the UN’s aid per capita is used and as independent variables GDP per 
capita, democracy, rule of law, equality, openness, expected lifetime, childrens’ mortality and 
total aid. A study of the difference in aid between countries from different regions, different 
income classes and with different levels of debt has also been carried out. 
 
The result implies that the UN does not act in accordance with the Swedish goals of foreign 
aid, when allocating ODA to developing countries. But it is hard to draw any real conclusions 
since so few of the coefficients show significant values. More studies should be done before 
any real conclusion can be made. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
År 2000 genomförde Alberto Alesina och David Dollar en ekonometrisk analys av världens 
bistånd. Författarna ville försöka få fram de faktorer som ligger till grund för biståndsgivarnas 
beslut om vilka länder som skall få utvecklingsstöd och varför. Resultaten presenterades i 
artikeln ”Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?” och pekade på att bistånd oftast inte 
beror på de faktorer som ska reducera fattigdom utan styrs av politiska och strategiska motiv. 
Åtminstone för de fyra stora biståndsgivarna; USA, Japan, Frankrike och Tyskland. För de 
nordiska länderna konstaterades positivt nog att biståndet till stor del styrs av fattigdom och 
demokrati.1 Efter artikelns publicering konstaterades från svenskt håll att någon liknande 
enskild undersökning rörande det svenska biståndet aldrig genomförts2. Detta trots att Sverige 
redan 1962 lade fram det första övergripande målet för svensk biståndsgivning och i dagsläget 
kan ses som en av världens största biståndsgivare, i relativa mått mätt. Till exempel skänks 
varje år mellan 0,7 och 1,0 % av Sveriges bruttonationalinkomst (BNI) till Förenta Nationerna 
(FN).3 Eftersom Sverige har satt upp ett antal mål för vad det svenska biståndet ska användas 
till kan det vara intressant att se om dessa efterföljs i praktiken. Uppfyller FN de svenska 
biståndsmålen?  

1.2. Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka hur väl FN har uppfyllt de svenska 
biståndsmålen vad gäller allokeringen av bistånd till utvecklingsländer, under tidsperioden 
1980-2004. Ytterligare delsyften är att se om skillnader föreligger mellan länder från olika 
regioner, olika inkomstklasser och med olika skuldsättningsnivåer, samt att specifikt 
undersöka förhållandet mellan demokrati och bistånd. 

1.3. Metod 
För att kunna utvärdera om FN har uppfyllt de svenska biståndsmålen i sin allokering av 
bistånd till utvecklingsländer har en ekonometrisk tvärsnittsanalys genomförts. De 25 år som 
undersökningen sträcker sig över har delats upp i fem perioder om vardera fem år, med början 
1980. Som beroende variabel har FN:s bistånd per capita använts, beräknat som ett 
genomsnitt för varje land och femårsperiod. För de oberoende variablerna har det första året i 
varje period använts som utgångspunkt, och om data saknats för detta år har ett så nära före- 
eller efterkommande år som möjligt använts. Dessa presenteras mer ingående i avsnitt 7. 
 
Inom ekonometri kan man genomföra antingen tvärsnittsanalys, tidsserieanalys eller 
panelanalys. Tvärsnittsanalysen tittar på observerade värden för flera variabler vid en 
tidpunkt. Tidsserieanalysen å andra sidan tittar på en variabels observerade värden vid flera 
tidpunkter. Panelanalysen kan ses som en kombination av de båda andra och tittar alltså på 
flera variabler vid flera tidpunkter. För att uppnå uppsatsen syfte hade jag kunnat genomföra 
alla tre varianterna, eftersom jag har flera observationer för fem olika tidsperioder, men 
bristande tid med att bearbeta datamängden gjorde att jag bestämde mig för att endast 
genomföra tvärsnittsanalyser.   
 

                                                
1 Alesina och Dollar, (2000), s.33 
2 SADEV, (2006) 
3 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=733&a=4984 2006-05-12 
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Jag har som utgångspunkt använt mig av de biståndsmål som lades fram 1977, eftersom de 
senare ännu inte har kunnat uppfyllas, då de lades fram så sent som 2003 och min 
undersökning endast sträcker sig fram till år 2004. Ingen av de oberoende variablerna svarar 
mot ett exakt delmål, utan de skall des som en helhet och är endast ett försök att omvandla 
biståndsmålen till kvalitativa och kvantitativa data. 
 

1.4. Avgränsningar 
Undersökningen omfattade från början totalt 186 länder. Bristande data i de oberoende 
variablerna har sedan gjort att antalet fått minskas, bland annat splittringen av det forna 
Jugoslavien har gjort det problematiskt att definiera vilka siffror som hör till vilket land och 
hur dessa ska behandlas för åren innan splittringen. Antalet länder varierar för varje 5-
årsperiod, med 135 länder som minst och 179 som flest, och beror på hur många länder FN 
skänkt bistånd till under den aktuella perioden.  
 
Jag har också avgränsat mig till att endast undersöka FN:s bistånd under åren 1980-2004, 
även här beror avgränsningen på svårigheten med att hitta data för alla variabler under 
tidigare år.  
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2. Bistånd 

2.1. Definition 
Traditionellt sett definieras utvecklingsbistånd som överföring av kapital och kunskap från i-
land till u-land. Ges detta bistånd genom en internationell organisation betecknas det som 
multilateralt.4 Offentligt utvecklingsbistånd (Official Development Assistance, ODA) utgörs 
av statligt finansierade resursöverföringar från rika till fattiga länder, på förmånliga villkor. 
En sammanslutning av suveräna stater, vars medlemskap i princip är öppet för FN:s 
medlemsländer är vad som avses med en internationell eller multilateral organisation. Med 
denna definition kan alltså organisationer som Röda Korset inte betraktas som multilaterala då 
dess medlemmar inte utgörs av stater. Tack vare OECD:s Development Assistance Committee 
(DAC) och FN, och deras arbete inom området kan statistik gällande bistånd ses som relativt 
tillförlitligt. Men problem kan ändå uppstå på grund av olika begreppsanvändning. 
Organisationers resurser kan anges antingen som de bidrag som utlovats för ett visst år, de 
som inbetalts till organisationen eller de som utbetalts ifrån den.5 I denna uppsats används 
siffror gällande de bidrag som utbetalats. 
 
Internationellt utvecklingssamarbete kan vara bilateralt, multilateralt eller multi-bilateralt. 
Bilateralt innebär samarbete mellan ett land och ett annat. Multilateralt samarbete finansieras 
gemensamt av ett stort antal stater och riktas till flertalet av världens utvecklingsländer.6 
Multi-bilateralt samarbete kan ses som ”öronmärkta” resurser från ett enskilt givarland som 
ges genom en multilateral organisation.7 Det är det multilaterala samarbetet som denna 
uppsats ska behandla och då med fokus på FN. 
 
Viktiga argument för multilateralt bistånd är att: 
 

- Vissa utvecklingsproblem, som katastrof- eller flyktingsituationer, utrotande av 
smittsamma sjukdomar, forskning, m.m. bäst kan lösas genom samordnade 
internationella eller regionala insatser. 

- Multilateralt bistånd är ”neutralt” i meningen att det inte är förknippat med ett enskilt 
givarland. 

- Det multilaterala systemet ger tillgång till erfarenheter och kunskaper från hela 
världen och inte bara från ett enskilt land.8 

 
Ett annat starkt argument för att kanalisera bistånd genom multilaterala organisationer är att 
de oftast är mer rationella än bilaterala organisationer. Figur 2.1 på nästa sida förklarar 
tankegången. Om fem givarländer vill sluta avtal med fem mottagarländer krävs alltså 25 
avtal för ett bilateralt samarbete men endast 10 för ett multilateralt samarbete.9  
 
 
 
 

                                                
4 SOU 1991:48, s.18 
5 ibid, s.28 
6 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=108 2006-05-18 
7 SOU 1991:48, s.240 
8 ibid, s.31 
9 ibid, s. 30 
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Figur 2.1: Bilateralt och multilateralt bistånd  
Givarländer

Mottagarländer                 

Givarländer

Mottagarländer

Multilateral organisation

                 
Källa: SOU 1991:48 

2.2. Utveckling 
Enligt FN är utveckling ”att leva ett långt liv i god hälsa, att få utbildning och ha tillgång till 
de resurser som erfordras för en hygglig levnadsstandard”. Världsbanken definierar det som 
”en hållbar välfärdsförbättring – avläsbar i inkomst per capita och sociala indikatorer på 
områden som utbildning, nutrition, medellivslängd, hälsa och miljö”.10  
 
Ett viktigt mått på utveckling är FN:s Human Development Index (HDI), som mäter 
utvecklingen i ett land genom att se till tre olika faktorer: liv (mätt i förväntad livslängd vid 
födseln), kunskap (mätt i genomsnittlig läskunnighet och antal skolår) samt levnadsstandard 
(mätt i PPP-justerad inkomst per capita). Indexet rankar alla världens länder i tre olika 
grupper mellan 0 och 1, där 1 är bäst möjliga.11 Sverige till exempel hamnar i gruppen High 
Human Development med ett index på 0,949 (2003) till skillnad från till exempel Etiopien 
som hamnar i gruppen Low Human Development med ett index på bara 0,367 (2003). Mellan 
dessa två grupper finns även gruppen Medium Human Development för länder med ett index 
mellan 0,5 och 0,8.12 

2.3. Fattigdom 
”Fattigdom är inte bara att ha dåligt med pengar. Fattigdom är att inte kunna påverka sin 
livssituation.”13 Över en miljard människor sägs leva i extrem fattigdom, vanligtvis definierat 
som att leva på under en dollar om dagen. Men att vara fattig kan handla om mer än pengar, 
det kan vara att inte ha tillgång till rent vatten, att vara hungrig, att inte känna sig trygg, att 
vara sårbar och rättslös och att inte ha möjligheten att påverka sitt eget liv.14 
1997 skapade FN:s utvecklingsprogram UNDP Human Poverty Index (HPI) som ett sätt att 
kunna mäta fattigdom i andra termer än pengar. Indexet liknar till stor del HDI och bygger 
även det på tre olika faktorer: överlevnad (mätt i förväntad livslängd), utbildning (mätt i 
procentuell läskunnighet) och ekonomiska villkor (mätt i procentuell tillgång till hälsovård 
och rent vatten, samt procentuell andel barn under 5 år som är underviktiga). Ju högre index, 
desto sämre förutsättningar.15  

                                                
10 SOU 1991:48, s. 62 
11 Todaro och Smith, (2003),  s. 57-58 
12 Human Development Report 2005, s. 219-222 
13 http://www.sida.se/?d=105&language=sv_SE 2006-05-18 
14 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=126&language=sv_SE 2006-05-18 
15 Todaro och Smith,(2003), s. 209 
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För att kunna avgöra förekomst och utbredning av fattigdom i ett land måste hänsyn tas till 
två faktorer, nationalinkomsten och ojämlikheten i fördelningen av denna. Vid en fast 
inkomstnivå så ger en större ojämlikhet i inkomstfördelningen en högre förekomst av 
fattigdom, liksom en lägre nationalinkomst innebär en högre förekomst av fattigdom vid en 
given nivå på inkomstfördelning.16 

2.4. Varför ge bistånd? 
Enligt Todaro och Smith är det i första hand politik, strategi och ekonomiskt egenintresse som 
ligger till grund för länder att ge bistånd. En del bistånd kan säkert motiveras av en moralisk 
och humanitär önskan att hjälpa, men historiskt sett finns inga bevis för långvarigt bistånd 
som givits utan krav på något i gengäld.  
 
Politiska skäl har alltid varit ett av de främsta motiven för världens största biståndsgivare; 
USA. Biståndet har använts mer som ett sätt att kontrollera oroliga länders regimer än att 
verka för en långsiktig utveckling. Biståndet har också i högre grad styrts till de länder som 
ligger geografiskt strategiskt till än de som har de största behoven av hjälp. Även andra stora 
biståndsgivare som Japan, Storbritannien och Frankrike har använt sig av bistånd som ett sätt 
att kontrollera utvecklingsländer som anses vara ett hot mot den nationella säkerheten. 
 
Att knyta bistånd till export eller att ge bistånd i form av räntebärande lån är exempel på 
ekonomiska motiv till bistånd. På detta sätt kan givarländerna försäkra sig om en ekonomisk 
vinst till följd av biståndet, antingen i form av upplupen ränta eller ökad export. En ökning av 
dessa former av bistånd har gjort att många LDC-länder (Low Development Countries) idag 
har stora låneskulder, och även ökade importkostnader eftersom de inte ges möjligheten att 
importera de billigaste varorna. Japan till exempel styr sitt bistånd till följd av ekonomiskt 
intresse, en stor del av biståndet går till närliggande länder där Japan har stora finansiella 
investeringar och en ökande handel.17 
 

                                                
16 Todaro och Smith, (2003), s. 53-54 
17 Ibid, s. 653-657 
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3. Tidigare studier inom området 

3.1. Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? 
Många kritiker har hävdat att den största delen av världens bistånd till utvecklingsländerna är 
meningslöst och faktiskt inte uppnår vad det är tänkt att uppnå. Fattigdomen i världen minskar 
inte, många länder är fortfarande odemokratiska, korrumperade och produktivt ineffektiva. 
Frågan som skall besvaras är alltså huruvida givarländerna utgår från de variabler som gör 
biståndet effektivt eller om andra orsaker ligger bakom?  
 
Alesina och Dollar har utgått från det bilaterala bistånd som redovisas av DAC. Biståndet har 
sedan räknats om i 1985 års dollarpriser och slagits ut som ett genomsnitt över perioder om 5 
år. Undersökningen sträcker sig över tidsperioden 1970 till 1994.  Flertalet av världens 
givarländer täcks in i analysen, men författarna påpekar att hela 70 % av det totala biståndet 
kommer från endast fyra länder; USA, Japan, Frankrike och Tyskland. Som förklarande 
variabler har valts öppenhet för handel, demokrati, civila rättigheter, om mottagarlandet varit 
en tidigare koloni eller ej, utländska direktinvesteringar, initial inkomst och population. 
Författarna har också räknat fram en variabel som baseras på hur olika länder har röstat i FN, 
för att försöka få fram givarländernas strategiska intressen. 
 
Resultaten kan till viss del förklara varför bistånd inte har varit mer effektivt i målet att få 
igång tillväxt och reducera fattigdom. En större del av biståndets allokering kan förklaras av 
kolonial historia och FN-röster än av mottagarlandets ekonomiska och politiska tillstånd. 
Chockerande är att en icke-demokratisk före detta koloni får ungefär dubbelt så mycket 
bistånd som en demokratisk icke-koloni. Andra konstateranden är att de tre största 
biståndsgivarna alla har olika motiv för sina allokeringar; USA ger en tredjedel av sitt bistånd 
till Israel och Egypten, Frankrike siktar in sig på sina före detta kolonier och för Japan är det 
viktigast om mottagarländerna har röstat som dem i FN. Positivt är dock att de nordiska 
ländernas bistånd till stor del styrs av fattigdom, demokrati och öppenhet för handel.18  
 

3.2. Does Foreign Aid Promote Democracy? 
I sin artikel med samma namn skriver Stephen Knack att det finns tre olika sätt genom vilka 
bistånd kan gynna demokratisering; 1) genom teknisk hjälp med fokus på att förbättra 
rättsväsende och samhällsstyrning, 2) genom förbehåll och 3) genom att förbättra utbildning 
och öka inkomsten per capita. Författaren har genomfört en analys för en mängd olika 
utvecklingsländer mellan åren 1975-2000 med olika mått på demokrati och bistånd, men kan 
inte finna några bevis för att mer demokratiska länder får mer bistånd än odemokratiska. Han 
vill dock framhålla att detta inte betyder att det inte finns några bra demokratifrämjande 
program som fungerar, men snarare att de kanske är för få och används alltför sällan för att ge 
utslag på data.  
 
Liksom Alesina och Dollar har Knack som mått på demokrati bland annat använts sig av 
demokrati-indexet från Freedom House. Genom att kombinera både det index som mäter 
demokrati och det index som mäter rättigheter har ett nytt index med skalan 2-14 erhållits, 
med 14 som högsta värde för de länder med bäst demokrati och flest rättigheter. Förändringen 
i detta nya index över tiden används som beroende variabel. Som oberoende variabler 
används bland annat bistånd, initial demokrati, icke-läskunnighet: både initialt samt 

                                                
18 Alesina och Dollar, (2000), s.33-63 
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förändringen över tiden, och inkomst per capita: också det initialt och med förändring över 
tiden.  
 
Trots en stark ökning av demokratin i de flesta av de undersökta länderna finns inga bevis för 
att denna demokratisering har någon grund i det bistånd länderna fått. Trots flera olika 
tillvägagångssätt i analysen fås inga signifikanta värden fram för variabeln bistånd. Däremot 
fanns ett starkt samband mellan demokrati och icke-läskunnighet samt mellan demokrati och 
de olika regionsdummies som inkluderats i regressionen. Författaren vill dock påpeka att 
resultaten av hans analys skall tas med försiktighet, fler studier bör göras, och de icke-
signifikanta koefficienterna för bistånd betyder inte att all demokratifrämjande aktivitet bör 
upphöra.19 
 
 
 
 

                                                
19 Knack, S. (2004), s. 251-266 



 
 

8 

4. FN 
Förenta Nationerna (FN) bildades den 24 oktober 1945 i syfte att bevara fred genom 
internationellt samarbete. Organisationen bestod då av 51 länder men har idag växt till att 
innefatta nästan alla världens länder (191 stycken).20    
 
FN:s syfte och förpliktelser finns nedskrivna i FN-stadgan, ett internationellt avtal som måste 
godkännas av alla länder som blir medlemmar. Enligt stadgan har FN fyra uppgifter: ”att 
upprätthålla internationell fred och säkerhet; att utveckla vänskapliga relationer mellan 
nationer; att samarbeta för att lösa internationella problem och att främja respekt för de 
mänskliga rättigheterna; och att vara ett forum för samordning av medlemsländernas 
arbete”.21  
 
FN består av sex huvudorgan: generalförsamlingen; säkerhetsrådet, ekonomiska och sociala 
rådet; förvaltarskapsrådet; internationella domstolen och sekretariatet. I FN-stadgan står vilka 
uppgifter och befogenheter dessa organ har. Förutom huvudorganen finns även en mängd 
fack- och underorgan. Dessa arbetar självständigt med egna styrelser och sekretariat men 
rapporterar till generalförsamlingen eller ekonomiska och sociala rådet. Fackorganen har även 
egna budgetar, till skillnad från underorganen som finansieras genom bidrag från 
medlemsländerna eller genom FN:s budget.22  

4.1. Millenniemålen 
Vid millennietoppmötet i september 2000 antogs milleniedeklarationen, ett dokument för 
FN:s arbete i det nya årtusendet. I dokumentet anges åtta mål, de så kallade millenniemålen, 
som genom gemensamma ansträngningar skall uppnås av FN och alla medlemsstater innan 
2015.23 De övergripande målen är att 24: 
 

- Utrota extrem fattigdom och hunger 
- Garantera grundskoleutbildning för alla barn 
- Främja jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt 
- Minska barnadödligheten 
- Förbättra mödrahälsan 
- Bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar 
- Trygga en miljömässigt hållbar utveckling 
- Utveckla ett globalt partnerskap för utvecklingssamarbete 

 
Deklarationen behandlar särskilt Afrikas speciella behov.25  

4.2. Biståndsarbetet 
En betydande del av FN:s ekonomiska och sociala arbete ligger i att förmedla bistånd till 
behövande länder, ett behov som ökat markant sedan FN grundades. Trots det ökande behovet 
har det offentliga biståndet minskat de senaste åren. Endast fem länder har levt upp till löftet 

                                                
20 http://www.runic-europe.org/swedish/uninbrief/how_un_works.html 2006-05-10 
21 ibid 
22 http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=559 2006-05-11 
23 http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=289 2006-05-16 
24 http://www.sfn.se/svefn/files/millemal.pdf 2006-05-12 
25 Prop. 2002/03:122 
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om 0,7 % av BNI26, däribland Sverige. En annan trend är att många länder idag ger en mindre 
del av sitt bistånd via FN och mer bilateralt eller genom andra organisationer som IMF, 
Världsbanken och regionala utvecklingsbanker.  
 
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, är det organ som har till uppgift att samordna FN-systemets 
biståndsverksamhet och arbetet finansieras helt genom frivilliga bidrag från 
medlemsländerna. För att utföra de olika biståndsprojekten engageras andra FN-organ. UNDP 
utarbetar tillsammans med samarbetsländerna en flerårig utvecklingsstrategi, som är 
koncentrerad till några få områden; som till exempel demokratisk samhällsstyrning, 
fattigdomsbekämpning och energi- och miljöfrågor.27 
 
Ett annat viktigt ansvarsområde för UNDP är att sammanställa en årlig rapport för hur arbetet 
med milleniemålen fortskrider. 
 
 
 
 

                                                
26Bruttonationalprodukten (BNP) visar det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras i en ekonomi 
under ett år. Bruttonationalinkomsten (BNI) visar värdet av invånarnas sammanlagda inkomster under ett år, 
oavsett var de är bosatta. BNI = BNP + nettofaktorinkomster från utlandet 
27 Johannesson, M. (2003), s.55 
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5. Sveriges bistånd 

5.1. De svenska biståndsmålen 
”Målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå.” Detta var det 
övergripande målet för svenskt bistånd i den proposition som lades fram av regeringen 1962. 
Det fanns då endast några få preciseringar om vad detta i praktiken skulle innebära, 
nedbrytandet till mer detaljerade delmål kom först senare. Bland annat ansåg man att det 
svenska biståndet skulle medverka till en demokratisk samhällsutveckling, samt att det skulle 
stimulera inte bara till en produktionsökning totalt i landet utan till en produktionsökning per 
capita, för att även komma åt en ökande befolkningsmängd.28  
 
1977 började målen och motiven för det svenska biståndet att diskuteras mer ingående, och 
fyra delmål presenterades. Dessa var att biståndet skulle bidra till:  
 

- resurstillväxt 
- ekonomisk och social utjämning 
- ekonomisk och politisk självständighet 
- en demokratisk samhällsutveckling 

 
I budgetpropositionen 1988 lades även ”framsynt hushållning med naturresurser och omsorg 
om miljön” till som ett ytterligare delmål. Det är viktigt att notera att dessa fem biståndsmål 
inte är rangordnade på något sätt utan bör ses som en helhet, eftersom varje mål är en 
förutsättning för att de andra ska kunna uppnås.29 
 
Flera av dessa mål har levt kvar i svensk biståndspolitik och finns även med i den senaste 
biståndspropositionen från 2003, men är nu uppdelade i fler delmål och med en något klarare 
motivering. Det finns idag åtta huvuddrag som visar vad politiken ska inriktas på: 
 

- Respekt för de mänskliga rättigheterna 
- Demokrati och god samhällsstyrning 
- Jämställdhet 
- Hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön 
- Ekonomisk tillväxt 
- Social utveckling och trygghet 
- Konflikthantering och säkerhet 
- Globala gemensamma nyttigheter 

 
Sveriges politik ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, och vara genomsyrad av 
två perspektiv: ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv. Politiken skall också bidra 
till att FN:s millenniemål uppfylls och Sverige bör därför fortsätta att ge politiskt och 
resursmässigt stöd till FN:s arbete för utveckling. Regeringen anser att FN har en unik 
funktion genom sin globala legitimitet och en ledande roll i ansträngningarna att uppnå 
millenniemålen.30 

                                                
28 SOU 1991:48, s.63 
29 ibid, s. 64 
30 Proposition 2002/03:122 
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5.2. Svensk biståndshistoria 
Det svenska biståndet hade sitt ursprung i 1800-talets missionsresor till Etiopien. Men 
förutom att omvända människor till den kristna tron startade missionärerna också skolor och 
gav sjukvård. 
 
1952 bildades CK, Centralkommittén för svenskt bistånd. Hjälpen var vid den här tiden 
inriktad på utbildning av yrkeslärare och stöd till familjeplanering. Pengarna kom från 
regeringen och olika biståndsorganisationer. I takt med att kunskapen om de fattiga länderna 
ökade, så ökade även bidragen till de organisationer som arbetade med bistånd.31 
 
Att höja de fattiga folkens levnadsnivå blev målet för den svenska biståndsproposition som 
röstades igenom i riksdagen 1962. Detta är fortfarande det övergripande målet i svensk 
biståndspolitik. CK ersattes av Nämnden för internationellt bistånd (NIB), och vägledande för 
biståndsarbetet skulle vara de tre motiven fred och säkerhet, solidaritet och handelsutbyte. 
 
1965 bildades SIDA; Swedish International Development Authority. Det svenska biståndet 
inriktades nu i första hand till engelskspråkiga tidigare kolonier eftersom dessa passade bäst 
ihop med svensk kultur. Kristna missioner och politiska motiv låg också bakom valet av 
mottagarländer. 
 
FN:s krav på att världens rika länder ska skänka minst 0,7 % av sin BNI i bistånd sattes upp 
1970, men Sverige hade då redan 2 år tidigare bestämt att det svenska biståndet skulle höjas 
successivt till det nådde upp till 1 % av BNI. Vid den här tiden fick även mottagarländerna 
större inflytande över vad biståndet skulle användas till, till skillnad från tidigare då Sverige 
själva bestämt vilka projekt som skulle få pengar. 
 
I slutet av 70-talet kompletterades det svenska biståndsmålet med fyra delmål: resurstillväxt, 
ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende och demokratisk 
samhällsutveckling. 1988 tillkom även ett femte delmål: en framsynt hushållning med 
naturresurser och omsorg för miljön. 
 
Under 1980-talet började Sverige att stödja de internationella organisationerna Världsbankens 
och Valutafondens arbete för att stabilisera och liberalisera ekonomin i U-länderna. Vid 
Berlinmurens fall 1989 inleddes även ett utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa 
och 1992 tillkom en särskild budget för detta.  
 
1995 bildades det nya SIDA; Swedish International Development Cooperation Agency, 
genom en sammanslagning med några mindre biståndsmyndigheter.32  
 
Den 1 januari 2006 inrättades en ny statlig myndighet vars övergripande mål är att öka 
effektiviteten i svenskt utvecklingssamarbete; Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete (SADEV). För att uppnå målet är verksamheten uppdelad i två 
huvudinriktningar; den första berör hur det svenska biståndet används i förhållande till 
utvecklingssamarbetets mål och syfte, och den andra är vilken effekt utvecklingssamarbetet 
har i förhållande till svenska och internationella mål för detta samarbete.33 
 

                                                
31 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=733 2006-05-12 
32 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=733&a=4984 2006-05-12 
33 http://www.sadev.se/Bazment/3.aspx 2007-02-02 
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5.3. Sverige och FN 
På uppdrag av regeringen har SIDA ansvaret för att utarbeta strategier för Sveriges samarbete 
med FN:s största och viktigaste utvecklingsorgan. I dagsläget finns samarbetsstrategier för 
bland andra UNDP (FN:s utvecklingsprogram), UNFPA (FN:s befolkningsfond), UNICEF 
(FN:s barnfond) och WHO (Världshälsoorganisationen). De flesta strategierna har samma 
upplägg, oavsett vilket FN-organ som avses, och anger vilka frågor Sverige prioriterar och 
särskilt vill driva, hur det svenska stödet till FN-organet ska utformas och följas upp samt ger 
förslag till former för samarbetet.  Syftet med strategierna är att de ska vägleda de aktörer som 
har kontakt med FN-organen, som SIDA själva, regeringen, UD, svenska ambassader och 
övriga aktörer.34 

 

                                                
34 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=627&a=4285 2006-05-18 
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6. Ekonometri 
Ekonometri bygger på en utveckling av statistiska modeller för att utvärdera ekonomiska 
samband och testa ekonomiska teorier och modeller. Om inte annat anges bygger all teori i 
nedanstående kapitel på boken Introductory Econometrics – A Modern Approach av 
Wooldridge (2006).  

6.1. Den statistiska modellen (regressionsmodellen) 
För att kunna testa sambandet mellan två eller flera variabler, använder man sig av en 
regressionsmodell, enkel eller multipel beroende på antalet variabler. Denna utgår ifrån att 
man har en beroende, responsvariabel och en eller flera oberoende, förklaringsvariabler. Vi 
vill alltså se hur de oberoende variablerna påverkar den beroende. I mitt fall vill jag veta hur 
BNP, demokrati, livslängd med mera påverkar FN:s bistånd till ett land. Om vi antar ett linjärt 
samband ser modellen ut så här:  
 

,...
22110

uxxxy kk +++++= !!!!  
 
där β0 är interceptet, β1 är parametern som mäter förändringen, eller elasticiteten, i y med 
avseende på x1, (givet att alla andra faktorer hålls konstanta), β2 mäter förändringen i y med 
avseende på x2, och så vidare. Variabeln u är feltermen och representerar de faktorer som 
förutom x1, x2, …, xk påverkar y. Eftersom vi aldrig kan vara säkra på att ha täckt in alla de 
faktorer som påverkar vår beroende variabel, måste feltermen finnas med i modellen, där den 
sammantaget får representera allt det som vi kan ha missat i vårt antagande. 

6.2. OLS 
För att kunna analysera våra parametrar, använder vi oss av minsta-kvadratmetoden, eller 
Ordinary Least Squares (OLS) som den heter på engelska. Vi utgår från vår tidigare modell, 
men för att få en skattning av våra parametrar byter vi ut x1, x2, …, xk mot respektive 
medelvärde och får ekvationen: 
 

....
22110 kk xxxy !!!! ++++=  

 
Att vår felterm u har fallit bort beror på antagandet att 0)(),...,,( 21 == uExxxuE

k
, ett av de 

grundläggande antaganden i Gauss-Markov-teoremet som teorin bygger på. För att läsa mer 
om Gauss-Markov och för att se alla antaganden hänvisas till tidigare nämnd litteratur. 
 
Vi kan nu räkna ut skattade värden för β0, β1, β2, …, βk, och får den nya modellen: 
 

ikkiioi xxxy !!!! ˆ...ˆˆˆˆ
2211

++++= , 
 
där i indikerar observation nr i och ŷi är våra anpassade värden. Skillnaden mellan dessa och 
våra riktiga y-värden kallas för residualer och markeras med ûi.  
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Vi bör välja våra skattade parametrar så att kvadratsumman  
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blir så liten som möjligt, därav namnet minsta-kvadratmetoden. Det finns färdiga formler för 
att räkna ut detta, men vanligast är att ta hjälp av dataprogram.  
 
För att kunna avgöra hur bra vår modell förklarar det verkliga sambandet mellan den 
beroende variabeln och de oberoende, kan vi göra ett ”goodness of fit”-test, som definieras 
som  
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visar andelen variation i Y som kan förklaras av X. 

6.3. Korrelation 
För att mäta styrkan i det linjära sambandet mellan två variabler används måttet korrelation, 
rXY, som definieras 
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Korrelationskoefficienten kan variera mellan värdena -1 och 1. De båda extremvärdena anger 
huruvida det föreligger perfekt negativt samband respektive perfekt positivt samband. Ett 
värde på 0 däremot anger att det inte föreligger något linjärt samband alls.   

6.5. Multikollinearitet 
Vid skattning av en multipel regressionsmodell finns alltid risken att två eller flera 
förklarande variabler är beroende av varandra och vi får då problem med multikollinearitet.  I 
det fallet kan det vara svårt att urskilja vilken effekt de olika variablerna har på den beroende 
variabeln var för sig. Multikollinearitet förekommer i olika grader, om två variabler är perfekt 
kollineära kan de skrivas som en linjär kombination av varandra, och att lägga till båda 
variablerna till ekvationen ger ingen ytterligare information som inte framkommit genom att 
bara använda den ena. Om vi har en nästan perfekt kollinearitet mellan två variabler kan vi 
visserligen använda dem båda men de skattade parametrarnas varians och kovarians blir 
alltför stora, vilket i sin tur kan leda till att variablerna framstår som mer signifikanta än de i 
verkligheten är. Ytterligare ett problem med multikollineraitet är att de skattade parametrarna 
kan få fel tecken eller fel storlek. 
 
                                                
35 SSR = Residual Sum of Squares, SST = Total Sum of Squares, SSE = Explained Sum of Squares.  
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Ett sätt att upptäcka multikollinearitet är att använda variance inflation factor (VIF). Genom 
att skatta en hjälpregression med en av de förklarande variablerna som beroende variabel och 
sen använda förklaringsgraden R2 från denna, kan vi beräkna VIF som: 
 

2
1

1

R
VIF

!
= . 

 
VIF mäter hur mycket variansen för OLS-estimatorn förändras jämfört med om 
multikollinearitet inte förelåg. Ett VIF-värde på 10 t.ex visar att variansen är 10 gånger högre 
än normalt.36 Just värdet 10 används också som tumregel för att konstatera huruvida 
multikollinearitet föreligger. 
 
Ett lättare sätt att upptäcka multikollinearitet kan dock vara att studera de förklarande 
variablernas korrelation. En tumregel är att vidta åtgärder om korrelationen överstiger 0,8.  
 
Den enda egentliga lösningen på problemet med multikollinearitet är att utöka mängden data i 
stickprovet. Ett annat sätt är att ta bort en variabel men detta kan påverka trovärdigheten hos 
övriga variabler. 

6.6. Heteroskedasticitet 
Ett av de viktigaste antagandena när man genomför en regressionsanalys är att variansen hos 
feltermerna, ui är konstant. Icke-konstant varians tyder på heteroskedasticitet. 
Heteroskedasticitet leder till att vi får felaktiga formler för att beräkna variansen hos våra 
OLS-skattningar, vilket i sin tur leder till att alla slutsatser utifrån dessa blir missvisande. Det 
finns flera test för att upptäcka heteroskedasticitet, och i många dataprogram som t.ex. 
STATA finns möjligheten att redan från analysens början korrigera för problemet. 

6.4. Dummy-variabler 
I min sista regression, för tidsperioden 2000-2005 har jag använt mig av så kallade dummy-
variabler. Dessa kan användas för att se ett samband mellan variabler som har kvalitativa 
istället för kvantitativa värden. Dummy-variabler kodas som 1 om en variabel har en önskad 
egenskap, och 0 om variabeln saknar egenskapen. Dummyn läggs till som en ny förklarande 
variabel och vår modell ser då ut som följer: 
 

,...
22110

uDxxxy ikki ++++++= !""""  
 
där Di är dummyn och δ mäter dess effekt på den beroende variabeln. Det är möjligt att 
inkludera flera olika dummy-variabler i modellen men det är då viktigt att tänka på att dessa 
är perfekt kolliniera. Lösningen är att välja bort någon av variablerna eller interceptet för att 
kunna tolka OLS-skattningarna riktigt. 
 
 

                                                
36 Westerlund, J. (2005), s. 159-160 
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6.7. Hypotesprövning 
Hypotesprövning syftar till att utröna hur mycket bevis som finns i vårt stickprov för att en 
hypotes skall vara sann. Vi kommer gå igenom fyra olika delar i hypotesprövningen: 
nollhypotes, alternativhypotes, teststatistika och kritisk region.  
 
Nollhypotesen H0 specificerar en utsaga kring en eller flera parametrar, t.ex. att β2 är lika med 
någon konstant, a. (Vanligast är att testa för a = 0). Vi skriver då  
 

aH =
20

: !  
 
Till dess att vi kan bevisa motsatsen antas alltid nollhypotesen vara sann. Nollhypotesen kan 
bara anta ett enda värde på a, alla övriga värden inbegrips i alternativhypotesen H1 som i detta 
fall blir 
 

aH !
21

: "  
  
Denna hypotes kallas dubbelsidig då β2 kan anta värden både större och mindre än a. 
Alternativa, ensidiga, formuleringar är β2 > a eller β2 < a men detta kräver att motsatsen är en 
logisk omöjlighet. Vill vi till exempel undersöka förhållandet mellan tid och ålder så vet vi att 
detta måste vara positivt, det är logiskt omöjligt att bli yngre ju längre tid som gått. Här blir 
alltså alternativhypotesen att β2 > a. En förkastning av nollhypotesen leder till slutsatsen att 
alternativhypotesen är sann.  
 
Värdet på teststatistikan är vad som avgör huruvida en nollhypotes skall förkastas eller inte. 
För en t-fördelning med M frihetsgrader37 under samma nollhypotes som tidigare ser 
teststatistikan ut så här: 

)ˆ(
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där )ˆ( 2!se  betecknar standardfelet (standard error) för skattningen av β2. Standardfelet är 
kvadratroten av variansskattningen av β2. (För en mer utförlig förklaring hänvisas till tidigare 
nämnd litteratur.) 
 
Det finns en beslutsregel som säger att vi ska förkasta vår nollhypotes om värdet på 
teststatistikan faller inom den kritiska regionen. Sannolikheten för att teststatistikan ska falla 
inom den kritiska regionen kallas för signifikansnivå och betecknas α. Den absolut vanligaste 
signifikansnivån är α = 0,05 (5 %). Det finns färdiga tabeller för att hitta olika kritiska värden 
för olika fördelningar och olika signifikansnivåer. Vid ett enkelsidigt test förkastar vi 
nollhypotesen antingen vid det positiva eller vid det negativa kritiska värdet tα beroende på 
vilken alternativhypotes vi har valt, och vid ett dubbelsidigt test förkastas nollhypotesen vid 
tα/2.38 
 
 

                                                
37 Frihetsgrader anger antalet observationer minus antalet parametrar som testas i modellen. 
38 Westerlund,  J. (2005), s. 115-119 
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7. Variabler 
Större delen av variablerna har valts med utgång från Alesina och Dollars artikel. För att 
komplettera modellen med tanke på de svenska biståndsmålen har dock några ytterligare 
variabler lagts till. Fotnoter anger varifrån statistiken hämtats. 

7.1. Beroende 
Bistånd 
Som beroende variabel används det bistånd som skänks genom FN:s olika program och 
underorganisationer till totalt 182 mottagarländer. Biståndet anges som USD per capita och är 
beräknat som ett genomsnitt för varje 5-årsperiod från 1980-2004.39   

7.2. Oberoende 
BNP per capita 
Som ett mått på välfärd, eller fattigdom, använder jag mig av BNP per capita. Här har värdet 
för det första året i varje 5-årspersiod använts. För att kunna tolka koefficienterna som 
semielasticiteten40 för BNP vid en enhets ökning i bistånd, har värdet beräknats som den 
naturliga logaritmen av BNP.41 Variabeln tas med både enkelt och i kvadrat för att se 
förändringen i marginaleffekten. 
 
Demokrati 
För att kunna mäta demokratisk samhällsutveckling används The Political Rights Index, ett 
index med skala 1-7 där 1 är den högsta indexering ett land kan få, dvs länder med full 
demokrati som t ex Sverige.42  
 
Rättssäkerhet 
Rättssäkerhet ska mäta kvaliteten hos polis och rättsväsende, men också till viss del fånga upp 
förekomsten av korruption. Även här används ett index men med skalan -2,5 till +2,5, med 
värdet 0 för genomsnittliga länder.43 
 
Jämställdhet 
Jag har valt att använda variabeln läskunnighet som ett mått på jämställdhet44. Mina värden är 
beräknade som andelen läskunniga kvinnor över 15 år dividerat med andelen läskunniga män 
(över 15 år). Ett värde nära 1 tyder alltså på hög jämlikhet mellan könen, då det i så fall satsas 
lika mycket resurser på att lära kvinnor läsa som män. 
 
Öppenhet för handel 
Används utifrån resultatet från Alesina och Dollar att det finns ett positivt samband mellan 
öppenhet och bistånd. Indexet har skalan 1 till 10 och har hämtats ur den årliga rapporten om 
ekonomisk frihet från Free the World.45 
 
                                                
39 International Development Statistics 
40 Om en modell används där båda sidor logaritmeras tolkas koefficienten som elasticiteten för xi. Men då endast 
en sida i modellen logaritmeras tolkas koefficineten istället som semielasticiteten för xi. Elasticieten räknas då 
inte längre som en konstant utan varierar för olika värden på xi. 
41 Penn World Table  
42 Freedom House 
43 Worldwide Governance Indicators 
44 World Development Indicators 2005 
45 Economic Freedom of the World: 2005 Annual Report 
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Förväntad livslängd 
Ytterligare ett mått på fattigdom, men också hälsa, är förväntad livslängd. Denna mäts i antal 
genomsnittliga levnadsår för varje lands population.46  
 
Mortalitet hos barn under 5 år 
Anges som antalet barn per tusen i ett land som dör varje år. Ännu ett mått på fattigdom och 
hälsa.47 Det här måttet och det tidigare används med inspiration från The Human Poverty 
Index som presenterades i avsnitt 2.3. 
 
Totalt bistånd 
Denna variabel visar det totala biståndet som ett land får, undantaget FN:s bistånd som utgör 
nästan 25% av allt bistånd. Variabeln tas med för att testa om FN agerar som andra 
biståndsgivare, och ger mer till ett land som också får bistånd genom andra länder och 
organisationer.48 Också denna variabel anges i USD per capita. 

7.3. Förväntade resultat 
Ett problem med tolkningen av mina resultat från regressionerna är att jag inte vet hur FN 
använder sitt bistånd, skänker de bistånd till ett land för att främja utveckling eller får landet 
bistånd som ett resultat av ökad utveckling? Jag har i min analys valt båda tolkningssätten. 
Ungefär hälften av variablerna tolkas utifrån tanken om främjande av utveckling och övriga 
variabler utifrån belöningstanken. 
 
De variabler där jag tänker mig att FN använder biståndet för att främja utveckling är BNP, 
livslängd och barnmortalitet, alltså de variabler som jag tänker mig mäter fattigdom. Jag 
hoppas att resultaten i dessa fall skall ge negativa koefficienter för de två första och positiva 
koefficienter för den sista variabeln. Alltså att länder där BNP ökar får mindre bistånd liksom 
länder där livslängden ökar. I länder med en ökad mortalitet bör biståndet däremot öka. För 
variabeln BNP2 antas att koefficienten är den motsatta för BNP då jag förväntar mig en 
avtagande marginaleffekt. 
 
De variabler som däremot bör belönas är demokrati, rättssäkerhet, jämställdhet och öppenhet. 
Jag vill alltså få positiva koefficienter för dessa variabler, med en ökning i biståndet vid en 
ökning i variablerna. Demokrativariabeln kommer dock att resultera i negativa koefficienter 
på grund av den omvända indexeringen. 
 
För det totala biståndet antar jag helt enkelt att FN handlar utifrån andra länders agerande och 
att koefficienten i detta fall blir positiv. Dvs ett land som mottar mer bistånd totalt får också 
mer bistånd ifrån FN. Detta var också det resultat Alesina och Dollar fann i sin undersökning, 
men med skillnaden att den gällde bilateralt bistånd. Jag förväntar mig dock att detta också 
kan appliceras på multilaterala organisationer. 
 
 
 
 

                                                
46 World Development Indicators 2005 
47 ibid 
48 International Development Statistics 



 
 
19 

8. Analys 
Min analys bygger på regressionsmodellen 

BISTÅNDi = β0 + β1BNPi + β2BNP2
i + β3DEMi +  β4RÄTTi + β5JÄMi + β6ÖPPENi + β7LIVi 

+ β8MORTi + β9TBISTÅNDi + ui. 

8.1. Sammanfattande statistik 
Vid en genomgång av den sammanfattande statistiken (se tabell 11.1 i bilagan) kan man se en 
trend i bistånd per capita, där fler och fler länder har fått bistånd, fram till år 2000 då antalet 
länder plötsligt har minskat igen, för att komma ner på samma nivå som år 1980. Summan 
som varje land fått per invånare har dock minskat stadigt under alla fem perioderna, från 10,6 
USD i genomsnitt åren 80-85 till 5,0 USD i genomsnitt åren 00-04. Man kan också se att 
fördelningen hos variabeln bistånd är negativt skev för alla perioder, där medelvärdet ligger 
närmare minimi- än maximivärdet. 
 
För övriga variabler är det svårt att uttala sig om några synliga trender, man kan dock se en 
viss ökning över tidsperioderna av variabelvärdena för jämställdhet och livslängd. I övrigt kan 
man konstatera att livslängd har en något positivt skev fördelning för fyra av fem tidsperioder, 
medan det motsatta gäller för mortalitet i tre av fyra tidsperioder.  
 
För variabeln totalt bistånd hittas negativa minimivärden i de två första perioderna, vilket kan 
tyckas underligt men som beror på att jag har subtraherat FN:s bistånd från landets totala 
bistånd per capita. Detta bistånd har förmodligen utgjorts av lån som har betalats tillbaka 
varför resultatet blir negativt. Det är också värt att notera att även denna variabel, precis som 
FN:s bistånd, har en nedåtgående trend där det totala biståndet har minskat för varje 
femårsperiod, från 284,8 USD till 147,5 USD i genomsnitt per capita. Ytterligare en likhet 
mellan de båda variablerna är den negativt skeva fördelningen. 
 

8.2. Korrelation 
Resultaten av VIF-testen i tabell 8.1 visar ett genomgående problem med multikollinearitet i 
variablerna BNP och BNP2 för alla fem perioderna. Detta syns också tydligt då man studerar 
korrelationsmatriserna (tabell 11.2) där BNP och BNP2 är korrelerade till 99,8%. Jag vet att 
felet beror på att BNP2 är en funktion av BNP, men har ändå valt att genomföra en serie 
regressioner även utan marginaleffekten bara för att se om skillnader i resultaten uppstår.  
 
I korrelationsmatriserna kan man också se att både BNP och BNP2 är korrelerade till ca 80 % 
med variabeln livslängd. Men vid regressioner utan denna variabel sker inga stora 
förändringar vad gäller signifikansen för övriga variabler och jag har därför inte valt att ta 
med dessa resultat i uppsatsen.  
 
För övriga variabler föreligger inget problem med multikollinearitet då VIF-värdena ligger 
under 10, vilket ses som det kritiska värdet enligt tumregeln. 
 
Mina p-värden har alla värdet 0,00 vilket tyder på att varje tidsperiod lider av problem med 
heteroskedasticitet, både vid signifikansnivån 5% och 10%. Detta korrigeras dock automatiskt 
för av STATA när man kör regressionerna och har därför ingen påverkan på resultatet. 
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Tabell 8.1: Resultat av VIF-test och p-värden vid heteroskedasticitetstest. 
  80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 
            
ln BNP 327,68 382,57 318,91 360,00 608,74 
(ln BNP)2 330,55 374,44 300,44 349,24 573,54 
demokrati 1,41 1,86 1,95 1,53 1,57 
rättssäkerhet – – – 2,14 3,16 
jämställdhet 2,77 2,69 2,42 2,38 2,25 
öppenhet 1,20 1,15 1,35 1,62 1,52 
livslängd 4,63 5,81 4,76 3,83 8,17 
mortalitet 1,13 – 1,10 1,13 1,08 
totalt bistånd 1,09 1,08 1,07 1,11 1,17 
            
p-värde* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Breusch-Pagan / Cook-Weisbergs test för heteroskedasticitet. 
 

8.3. Regressionsresultat, fullständig modell 
Vad man först kan konstatera är att endast tre av koefficienterna är signifikanta vid 5% 
signifikansnivå, och ytterligare tre vid 10% signifikansnivå. Vi kan alltså inte dra några säkra 
slutsatser utifrån övriga resultat utan endast göra antaganden. De sex signifikanta värdena kan 
dessutom bara hittas i den första och fjärde perioden. Under diskussionen antas statistisk 
signifikans gälla 10%-nivån eftersom denna även inkluderar 5%-nivån. 
 
Det är också värt att notera att R2 inte överstiger 0,35 för någon av de fem perioderna, vi kan 
alltså anta att min modell inte är någon särskilt bra modell över det verkliga förhållandet 
mellan FN:s bistånd och de svenska biståndsmålen. 
 
För perioden 1980-1984 finner vi att jämställdhet, livslängd och totalt bistånd är statistiskt 
signifikanta. Dessa variabler har också de tecken jag förväntat mig. Då jämställdheten i ett 
land ökar, dvs när skillnaden mellan andelen läskunniga kvinnor och läskunniga män minskar, 
får landet mer bistånd. När livslängden ökar, vilket kan ses som en förbättring i hälsa och 
därmed en förbättring i fattigdom, minskar biståndet. Och då ett land får mer bistånd från 
andra länder och organisationer får landet också mer bistånd ifrån FN.  
 
Resultaten från perioden 1995-1999 visar att variablerna rättssäkerhet, jämställdhet och 
öppenhet är statistiskt signifikanta. Då rättssäkerheten ökar, och därmed minskar korruptionen 
i ett land, mottar landet mer bistånd per capita. Liksom tidigare ger också en ökad 
jämställdhet mer bistånd. Förvånande däremot är att en ökad öppenhet för handel inom ett 
land resulterar i minskat bistånd ifrån FN.  
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Tabell 8.2: Regressionsresultat, fullständig modell. Bistånd beroende variabel. 
 80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 

N 57 64 66 73 51 
      
ln BNP 2,525 -1,772 -11,051 3,496 15,339 
 (0,24) (-0,11) (-0,66) (0,41) (0,72) 
(ln BNP)2 -0,174 0,113 0,646 -0,335 -0,967 
 (-0,25) (0,11) (0,60) (-0,61) (-0,70) 
demokrati -0,226 -0,421 -0,332 0,137 0,852 
 (-0,59) (-1,33) (-1,00) (0,56) (1,46) 
rättssäkerhet – – – 2,412 3,823 
    (2,27)** (1,31) 
jämställdhet 9,326 5,436 2,345 6,940 1,232 
 (1,81)* (1,02) (0,84) (1,83)* (0,31) 
öppenhet 0,458 0,447 0,123 -0,852 -0,149 
 (1,12) (1,20) (0,33) (-1,96)** (-0,22) 
livslängd -0,304 -0,249 -0,080 -0,048 -0,027 
 (-1,80)* (-1,28) (-0,71) (-0,70) (-0,20) 
mortalitet 0,003 – 0,004 -0,004 -0,004 
 (0,52)  (0,51) (-0,81) (-0,49) 
totalt bistånd 0,016 0,016 0,025 0,032 0,065 
 (3,07)** (1,09) (1,03) (1,50) (1,50) 
      
R2 0,349 0,182 0,190 0,320 0,293 

Standardfelen korrigerade för heteroskedasticitet av STATA. 
t-värden inom parentes. ** signifikant vid 5%-nivån, * signifikant vid 10%-nivån. 
 
 
Många av sambanden varierar över tiden, t ex finns ett positivt samband mellan BNP och 
bistånd under åren 1980-84 och 1995-2004, men för åren däremellan är sambandet negativt. 
Ett negativt samband är vad jag hade förväntat mig, att ett högt BNP per capita skall resultera 
i ett lägre bistånd. Marginaleffekten visar att minskningen av bistånd sker i en avtagande takt, 
dvs ett land med hög BNP får mindre bistånd än ett land med medelhög BNP, men denna 
skillnad är mindre än skillnaden mellan ett land med medelhög BNP och ett land med låg 
BNP. Figuren nedan tydliggör förklaringen. 
 
Figur 8.1: Avtagande marginaleffekt  
 

 
 
Att sambandet mellan BNP och bistånd kan antas vara positivt för tre av fem perioder talar 
emot målet om ökad resurstillväxt, och att den svenska biståndsgivningen skall resultera i en 
ökad levnadsstandard för de fattiga. Det stämmer dock överens med de resultat Alesina och 
Dollar fick fram om att ökad inkomst leder till ökat bistånd. 
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Att demokrati kan antas ha ett negativt samband med bistånd under de tre första perioderna 
kan se underligt ut, men detta är korrekt och beror på att indexeringen går från 7 som sämst 
möjliga till 1 för bäst möjliga. Ett högt värde är alltså inte positivt utan tyder på en låg 
demokratisering. Det som däremot är förvånande är det positiva samband som man kan anta 
gäller under perioderna 95-99 och 00-04, att FN alltså skulle ge mer bistånd till länder med en 
låg demokratisering. Förvånande för dessa senare perioder är också de negativa sambanden 
med öppenhet och barnmortalitet, vilka tyder på att FN ger mindre bistånd till de länder där 
både öppenheten och mortaliteten ökar. Detta talar tydligt emot de svenska biståndsmålen. 
 

8.4. Regressionsresultat, reducerad modell 
Vid regressioner utan variabeln BNP2 kan man nu tydligt se på resultaten av VIF-testen att 
problemet med multikollinearitet har försvunnit, alla värden ligger nu under det kritiska 
värdet 10. Vi har dock fortfarande p-värden på 0,00 vilka inte har påverkats av den 
exkluderade variabeln. 
   
Tabell 8.3: Resultat av VIF-test och p-värden vid heteroskedasticitetstest 
  80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 
            
ln BNP 3,29 4,49 4,90 5,56 7,20 
demokrati 1,41 1,86 1,95 1,50 1,56 
rättssäkerhet – – – 1,88 2,37 
jämställdhet 2,75 2,68 2,41 2,37 2,07 
öppenhet 1,20 1,15 1,35 1,62 1,42 
livslängd 4,52 5,80 4,57 3,52 5,58 
mortalitet 1,12 – 1,10 1,12 1,07 
totalt bistånd 1,09 1,06 1,07 1,11 1,17 
            
p-värde* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Breusch-Pagan / Cook-Weisbergs test för heteroskedasticitet. 
 
Ser vi däremot på koefficienterna i tabell 8.4 så kan vissa skillnader hittas. Denna gång 
resulterar regressionen i sju signifikanta värden, alltså en mer än tidigare. Dock kan man 
fortfarande finna dem alla under samma tidsperioder som förut, 1980-84 samt 1995-99. R2 får 
något lägre värden än tidigare men var redan tidigare så pass låga att detta inte behöver betyda 
något. 
 
Mest iögonfallande är det faktum att BNP har bytt tecken för fyra av fem perioder, och att 
koefficienten för perioden 95-99 är signifikant skild från 0. Under första perioden och de två 
sista finner man nu ett negativt samband mellan BNP och bistånd, vilket är vad jag hade 
förväntat mig för alla regressioner. Däremot har koefficienten för andra tidsperioden bytt 
tecken till positiv, vilket är oväntat.  
 
Även för flera av de andra variablerna under sista tidsperioden kan ett teckenbyte hos 
koefficienterna hittas. Jämställdhet är nu negativ och indikerar att ett land med ökad 
jämställdhet mottar mindre bistånd. För öppenhet och livslängd är förhållandet det omvända, 
dessa koefficienter är nu positiva och länder med ökad öppenhet för handel och en ökad 
förväntad livslängd får alltså mer bistånd. 
 
 
 



 
 
23 

Tabell 8.4: Regressionsresultat, reducerad modell. Bistånd beroende variabel. 
  80-84 85-89 90-94 95-99 00-04 

N 57 64 66 73 51 
            
ln BNP -0,181 0,026 -0,535 -1,932 -0,468 
  (-0,28) (0,03) (-0,45) (-1,84)* (-0,22) 
demokrati -0,223 -0,420 -0,328 0,157 0,890 
  (-0,59) (-1,35) (-1,00) (0,67) (1,43) 
rättssäkerhet – – – 2,204 2,990 
        (2,27)** (1,38) 
jämställdhet 9,404 5,394 2,197 7,097 -0,191 
  (1,79)* (0,98) (0,76) (1,94)* (-0,06) 
öppenhet 0,462 0,448 0,131 -0,837 0,080 
  (1,13) (1,23) (0,36) (-1,92)* (0,12) 
livslängd -0,309 -0,249 -0,103 -0,034 0,055 
  (-1,79)* (-1,31) (-1,00) (-0,46) (0,38) 
mortalitet 0,002 – 0,005 -0,003 -0,003 
  (0,49)   (0,51) (-0,73) (-0,45) 
totalt bistånd 0,016 0,016 0,026 0,031 0,065 
  (3,06)** (1,10) (1,12) (1,44) (1,44) 
            
R2 0,349 0,181 0,178 0,316 0,279 

Standardfelen korrigerade för heteroskedasticitet av STATA. 
t-värden inom parentes. ** signifikant vid 5%-nivån, * signifikant vid 10%-nivån. 
 
Precis som tidigare är det under perioden 1980-84 koefficienterna för jämställdhet, livslängd 
och totalt bistånd som är signifikanta. De har också samma tecken som tidigare och inga 
ytterligare kommentarer behöver därför ges. 
 
Under perioden 1995-99 hittas som tidigare nämnts en ny signifikant variabel, BNP. 
Koefficienten har också bytt tecken till negativ, och ett land med högre inkomst får alltså 
mindre bistånd, vilket talar för de uppsatta biståndsmålen. För rättsäkerhet, jämställdhet och 
öppenhet hittas inga stora skillnader, med undantaget att koefficienten för öppenhet nu endast 
är signifikant på 10 % signifikansnivå istället för 5 % som tidigare. 

8.5. Dummyvariabler 
För den sista perioden 2000-2004 har jag förutom de två tvärsnittsregressionerna även kört 
regressioner med olika dummyvariabler. Jag har valt att testa hur biståndet fördelas mellan 
olika regioner, olika inkomstklasser och olika skuldsättningsnivåer. Som beroende variabel 
har jag använt bistånd per capita för den aktuella perioden, eftersom indelningen av länder i 
de olika dummyklassificeringarna gäller för denna period49. Resultaten kan ses i nedanstående 
tabeller och tolkas med utgångspunkt från konstanten. För övriga variabler adderas eller 
subtraheras koefficienten ifrån denna. 
 
Även här får jag väldigt få signifikanta koefficienter och kan alltså inte dra några säkra 
slutsatser utifrån övriga resultat utan endast göra antaganden.  
 
Vad gäller fördelningen av bistånd till olika regioner verkar det i alla fall som att de länder 
som får mest bistånd är de som tillhör övriga regioner, dvs Europa och Centralasien. Minst 
bistånd får de länder som tillhör regionen Sydasien och därefter Latinamerika och Karibien.  

                                                
49 World Development Indicators 2005 
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Att skillnaden mellan de regioner som får mest respektive minst bistånd var så stor är 
förvånande och inte vad jag hade förväntat mig. Jag hade hoppats att Subsahariska Afrika 
skulle vara den region som fick mest bistånd då de flesta av världens fattigaste länder finns i 
denna region.   
 
Tabell 8.5: Regressionsresultat, regioner 
N 135 
Region   
Östasien och Stillahavsregionen -9,670 
  (-0,82) 
Sydasien -14,925 
  (-1,33) 
Mellanöstern och Nordafrika -10,514 
  (-0,93) 
Subsahariska Afrika -11,953 
  (-1,07) 
Latinamerika och Karibien -13,630 
  (-1,22) 
Konstant 16,838 
 (1,51) 
R2 0,059 

Konstant representerar Europa och Centralasien. Standardfel korrigerade för heteroskedasticitet av STATA.  
t-värden inom parentes.  
 
Vad gäller fördelningen av länder i olika inkomstklasser, verkar det som om ett land som 
tillhör Övre medelklassen är de som får mest bistånd. Även detta är förvånande och 
otillfredsställande med hänsyn till biståndsmålen. Men det stämmer dock bra överens med 
antagandet från tvärsnittsanalysen då BNP för perioden 2000-2004 resulterade i en positiv 
koefficient. Att de länder med den allra lägsta inkomsten är de som får minst bistånd är i det 
närmaste oförståeligt med utgångspunkt från målet om minskad fattigdom. 
  
Tabell 8.6: Regressionsresultat, inkomst 
N 135 
Inkomstklass   
Låg -2,025 
  (-1,33) 
Undre medel 0,097 
  (0,05) 
Övre medel 2,395 
  (0,67) 
Konstant 5,316 
  (3,67)** 
R2 0,035 

Konstant representerar hög inkomstklass. Standardfel korrigerade för heteroskedasticitet av STATA.  
t-värden inom parentes. ** signifikant på 5% -nivån. 
 
I fråga om skuldsättning är även resultaten här nedslående. Trots de insignifikanta värdena 
kan man ändå anta att de länder som har en låg skuldsättning, dvs de länder som representeras 
av konstanten är de som mottar mest bistånd. Dock är det positivt att se att länder med en 
allvarlig skuldsättningsgrad får mer bistånd än de med måttlig skuldsättning. Jag hade dock 
förväntat mig att se att de var dessa länder som mottog mest bistånd av alla. 
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Tabell 8.7: Regressionsresultat, skuldsättning 
N 135 
Skuldsättning   
Allvarlig -0,848 
  (-0,48) 
Måttlig -2,807 
  (-1,83)* 
Konstant 5,883 
  (4,10)** 
R2 0,015 

Konstant representerar låg skuldsättningsgrad. Standardfel korrigerade för heteroskedasticitet av STATA.  
t-värden inom parentes. ** signifikant på 5% -nivån, * signifikant på 10%-nivån. 
 

8.6. Demokrati och bistånd 
För att se om bistånd påverkar eller påverkas av en ökad demokratisering har jag valt ut åtta 
länder som haft en starkt positiv eller negativ förändring av demokratin under åren 1980 till 
2004. Jag har sedan jämfört denna förändring med FN:s bistånd till landet under samma 
tidsperiod. För att tydligare kunna se förhållandet mellan de båda variablerna har jag skapat 8 
olika linjediagram, ett för varje land, med demokrati på vänster axel och bistånd på höger. För 
demokrativariabeln har jag vänt på indexering, vilket nu betyder att 7 är högsta möjliga 
demokrativärdet. FN:s bistånd är uttryckt i miljoner USD.  
 
Jag har nu använt mig av en observation för varje år, till skillnad från tidigare då biståndet var 
beräknat som ett genomsnittligt värde för varje femårsperiod och demokrativärdet gällde för 
endast det första året i varje period.   
 
Då ingen av variablerna är korrelerade med någon annan variabel till mer än ca 30% kan 
antagandet göras att förändringar i variablerna endast beror på exogena faktorer i modellen.  
 
Resultaten för varje land skiljer sig minst sagt åt. I Fiji och Gambia följer de båda variablerna 
varandra, en ökad demokratisering har följts av ett ökat bistånd liksom en minskad 
demokratisering har följts av ett minskat bistånd. I de här två länderna verkar biståndet ha 
ökat eller minskat till följd av förändring i demokratin och inte tvärtom. 
 
I Chile, Korea och Surinam tydligast, har biståndet minskat till följd av en ökad 
demokratisering. Det ser heller inte ut som om själva ökningen i demokrati skulle ha berott på 
en tidigare ökning i bistånd, i alla fall inte inom den aktuella tidsperioden. 
 
I två länder; Moçambique och Pakistan har en ökad demokratisering skett till följd av ett ökat 
bistånd. Men detta har i sin tur följts av en rejäl minskning i bistånd, trots att åtminstone 
Moçambique har haft en fortsatt god utveckling med avseende på demokrati. I Pakistan 
däremot följde demokratin efter ett några svajiga år biståndet nedåt. 
 
För Panama kan man tolka att bistånd använts som en morot för ökad demokrati; en ökning i 
biståndet har något år senare följts av en ökad demokratisering, liksom ett minskat bistånd har 
lett till minskad demokratisering. Åtminstone fram till mitten av nittiotalet, då 
demokratiseringen verkar ha satt fart på egen hand utan relation till biståndet som vid den här 
tidpunkten minskade.  
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Figur 8.2: Demokrati och bistånd 
 

 
 

         
– – – – – Demokrati    ––––––– Bistånd

 
 

Källa: Författarens egna diagram utifrån statistik från Freedom House och DAC online. 
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9. Slutsatser 
Ingen av regressionerna ger några starka bevis för att FN uppfyller de svenska biståndsmålen 
då de allokerar bistånd till utvecklingsländer. Endast två av perioderna, 1985-89 och 1990-94 
har de tecken jag förväntade mig framför alla variablernas koefficienter, men dessa är då 
statistiskt insignifikanta och några säkra slutsatser kan inte dras. 
 
De få variabler som är statistiskt signifikanta ger divergerande information, för perioden 
1980-84 verkar biståndsmålen till viss del uppfyllas av biståndsgivningen men för perioden 
1995-99 talar resultaten något emot målen då koefficienten för öppenhet har motsatt tecken än 
det förväntade. Även några av de insignifikanta variablerna har motsatta tecken än de 
förväntade. 
 
Det verkar som om FN har ändrat policy i sitt biståndsgivande mellan de tre första 
tidsperioderna och de två sista, då det är under 95-99 och 00-04 som de största skillnaderna 
kan påträffas. Kanske kan detta bero på en förändring i sättet att se på bistånd som en av 
grunderna för ökad utveckling till att se på biståndet som något ett land gjort sig förtjänt av 
när utvecklingen redan skett. Detta kan antas stämma överens med de teckenbyten man kan 
finna hos koefficienterna för flertalet av variablerna, med undantaget demokrati där en 
förändring åt motsatt håll har skett. Här verkar FN istället rikta in sig på att ge mer bistånd till 
länder där demokratiseringen gått bakåt, istället för som under de tre första perioderna då de 
gav mer bistånd till länder med en ökad demokratisering. 
 
Den höga multikollineariteten mellan BNP och BNP2 verkar till viss del ha påverkat 
resultaten av de första regressionerna, eftersom flera skillnader kunde hittas mellan de båda 
regressionsanalyserna. Dock har endast en ytterligare signifikant koefficient påträffats och 
särskilt många säkra slutsatser kan fortfarande inte dras utifrån resultaten. 
 
För de tre dummy-regressionerna hittas också endast ett par statistiskt signifikanta värden. 
Men man kan ändå anta att fördelningen av bistånd mellan olika regioner, olika 
inkomstklasser och olika skuldsättningsnivåer inte har någon stark koppling till de svenska 
biståndsmålen, eftersom resultaten till stor del talar emot dessa. 
 
Vad gäller förhållandet mellan demokrati och bistånd och frågan om vilken variabel som 
påverkar vilken kan inte heller här dras några säkra och entydiga slutsatser på grund av de 
varierande resultaten. Det verkar dock som om förhållandet mellan demokrati och bistånd 
skiljer sig från land till land och dessutom förändras över tiden.  
 
Att resultaten av analysen pekar på att FN inte verkar uppfylla de svenska biståndsmålen kan 
bero på att jag inte har hittat rätt variabler för att mäta de olika delmålen. En ny analys med 
andra variabler och ett annat upplägg kan därför vara en idé att genomföra för att se om nya 
resultat erhålls.  
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11. Bilaga 
 
Tabell 11.1: Sammanfattande statistik 
År Variabel Obs. Medel Stand.av. Min Max 
  Bistånd 141 10,599 15,041 0,027 93,546 
  BNP 94 7,838 0,821 6,091 9,435 
  BNP2 94 62,097 12,868 37,105 89,015 
  Demokrati 123 4,715 1,880 1 7 
80-84 Rättssäkerhet 0 – – – – 
  Jämställdhet 96 0,694 0,265 0,145 1,444 
  Öppenhet 78 5,183 1,621 1,7 9,6 
  Livslängd 127 58,554 10,302 35,563 75,380 
  Mortalitet 113 113,068 78,782 13 336 
  Totalt bistånd 141 284,835 1290,601 -0,027 14728,710 
              
  Bistånd 148 9,706 15,416 0,003 86,786 
  BNP 97 7,880 0,833 6,228 9,628 
  BNP2 97 62,776 13,112 38,786 92,691 
  Demokrati 129 4,550 2,050 1 7 
85-89 Rättssäkerhet 0 – – – – 
  Jämställdhet 99 0,737 0,244 0,182 1,407 
  Öppenhet 80 5,125 1,651 1,7 9,6 
  Livslängd 134 60,757 10,151 36,663 76,983 
  Mortalitet 3 20,500 2,022 19 22,8 
  Totalt bistånd 148 276,381 1114,892 -0,138 11929,110 
              
  Bistånd 177 6,639 10,155 0,001 59,923 
  BNP 111 8,047 0,934 6,203 9,945 
  BNP2 111 65,625 15,025 38,477 98,901 
  Demokrati 137 4,387 2,122 1 7 
90-94 Rättssäkerhet 0 – – – – 
  Jämställdhet 116 0,803 0,222 0,234 1,367 
  Öppenhet 86 5,435 1,470 1,7 9,6 
  Livslängd 161 62,605 10,250 35,196 77,583 
  Mortalitet 157 87,903 72,939 8 320 
  Totalt bistånd 177 148,112 366,352 0,168 3078,845 
              
  Bistånd 179 4,700 8,686 0,056 64,646 
  BNP 126 8,095 0,959 5,774 10,153 
  BNP2 126 66,436 15,422 33,335 103,085 
  Demokrati 162 3,951 2,146 1 7 
95-99 Rättssäkerhet 142 -0,295 0,747 -2,15 2,13 
  Jämställdhet 116 0,831 0,202 0,297 1,328 
  Öppenhet 93 6,318 1,326 1,7 9,7 
  Livslängd 163 63,697 10,710 37,268 79,132 
  Mortalitet 158 79,444 69,304 6 295 
  Totalt bistånd 179 161,211 522,058 0,530 4651,171 
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Tabell 11.1: Fortsättning sammanfattande statistik 
År Variabel Obs. Medel Stand.av. Min Max 
  Bistånd 135 5,022 8,933 0,007 85,606 
  BNP 83 8,081 0,995 6,178 10,193 
  BNP2 83 66,278 16,087 38,163 103,888 
  Demokrati 123 4,024 2,110 1 7 
00-04 Rättssäkerhet 123 -0,273 0,806 -2,31 2,10 
  Jämställdhet 87 0,838 0,186 0,357 1,289 
  Öppenhet 82 6,465 1,208 1,7 9,8 
  Livslängd 126 62,399 12,821 36,941 79,988 
  Mortalitet 120 72,601 67,425 5 286 
  Totalt bistånd 135 147,505 628,236 0,029 6249,337 
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Tabell 11.2: Korrelationsmatriser 
                      
80-84 bistånd BNP BNP2 dem jäm öppen liv mort tbistånd   
bistånd 1                   
BNP -0,0366 1                 
BNP2 -0,0408 0,9984 1               
demokrati -0,0256 -0,3266 -0,3307 1             
jämställdhet 0,1094 0,682 0,6811 -0,4564 1           
öppenhet 0,1844 0,3145 0,3112 0,0671 0,2008 1         
livslängd -0,091 0,8188 0,8221 -0,4629 0,7806 0,2581 1       
mortalitet 0,0375 -0,2899 -0,2852 -0,013 -0,1662 -0,1843 -0,2413 1     
totalt bistånd 0,4194 0,156 0,1555 0,0161 0,0258 0,2219 0,1416 -0,1071 1   
                      
                      
85-89 bistånd BNP BNP2 dem jäm öppen liv tbistånd    
bistånd 1                   
BNP -0,0406 1                 
BNP2 -0,0379 0,9986 1               
demokrati -0,0896 -0,6194 -0,6167 1             
jämställdhet 0,0459 0,69 0,6847 -0,602 1           
öppenhet 0,1528 0,3107 0,3125 -0,1354 0,1648 1         
livslängd -0,089 0,8734 0,8702 -0,6494 0,7808 0,2517 1       
totalt bistånd 0,3046 0,141 0,1481 -0,1456 0,0824 0,2061 0,1176 1     
                      
                      
90-94 bistånd BNP BNP2 dem jäm öppen liv mort tbistånd   
bistånd 1                   
BNP -0,1077 1                 
BNP2 -0,0987 0,9982 1               
demokrati -0,0405 -0,6287 -0,6249 1             
jämställdhet -0,0116 0,6808 0,6742 -0,6214 1           
öppenhet 0,0313 0,4535 0,4552 -0,1902 0,3444 1         
livslängd -0,1328 0,8592 0,8504 -0,6083 0,7215 0,3478 1       
mortalitet 0,1276 -0,2403 -0,24 0,1262 -0,1448 -0,0764 -0,1457 1     
totalt bistånd 0,3644 0,0646 0,0695 -0,1057 0,068 0,1688 0,031 0,1197 1   
                      
                      
95-99 bistånd BNP BNP2 dem rätt jäm öppen liv mort tbistånd 
bistånd 1                   
BNP -0,2257 1                 
BNP2 -0,2206 0,998 1               
demokrati 0,053 -0,4563 -0,4643 1             
rättssäkerhet 0,0533 0,6251 0,6433 -0,4037 1           
jämställdhet -0,0401 0,6912 0,6833 -0,4183 0,3611 1         
öppenhet -0,2087 0,4889 0,4866 -0,3596 0,4271 0,5541 1       
livslängd -0,24 0,8373 0,8241 -0,3531 0,4587 0,6314 0,4414 1     
mortalitet -0,0019 -0,1921 -0,1959 -0,1119 -0,0815 -0,1138 0,008 -0,1264 1   
totalt bistånd 0,3661 0,0012 0,0087 -0,2423 0,1089 0,0898 0,0387 -0,0245 0,1122 1 
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Tabell 11.2: Fortsättning korrelationsmatriser 
                      
00-04 bistånd BNP BNP2 dem rätt jäm öppen liv mort tbistånd 
bistånd 1                   
BNP 0,0889 1                 
BNP2 0,0879 0,9981 1               
demokrati 0,0622 -0,4162 -0,422 1             
rättssäkerhet 0,2327 0,6864 0,707 -0,4902 1           
jämställdhet 0,0478 0,6264 0,6227 -0,3911 0,3207 1         
öppenhet 0,0277 0,3842 0,3684 -0,3719 0,1951 0,4708 1       
livslängd 0,1081 0,8918 0,876 -0,435 0,5792 0,6582 0,4348 1     
mortalitet -0,0258 -0,1865 -0,1893 -0,0122 -0,1334 -0,0981 0,0032 -0,1589 1   
totalt bistånd 0,3853 -0,177 -0,1773 -0,1025 -0,0254 0,036 0,0895 -0,0761 0,1791 1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


