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1. Inledning 

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) har varit en av de tongivande i debatten om Afrika i Sverige. 
NAI har genom deras arbete påverkat bilden av Afrika i Sverige men också i omvärlden genom 
deras publikationer, seminarier och andra evenemang vars syfte har varit att informera om 
utvecklingen i Afrika. NAI är en svensk myndighet och finansieras gemensamt av Sverige, 
Finland och Island. NAI är underställd utrikesdepartementet vilket har inneburit att deras åsikter 
har resulterat i en politisk agenda som har riktats till afrikanska länder i form av ekonomisk 
bistånd och andra former av stöd. Genom de publikationer som NAI har gett ut har författare 
från olika bakgrunder däribland många från afrikanska länder gett deras förklaringar och svar på 
Afrikas svårigheter att utvecklas ekonomiskt och politiskt. NAI har därmed genom de många 
internationella deltagarna varit en institution som i stor utsträckning speglar den internationella 
synen på Afrika och är på grund av detta inte en institution som ger röst åt en grupps åsikter om 
Afrika utan reflekterar en bild av Afrika som delas av flera tongivande organisationer i världen.1 
 
Utvecklingen i Afrika har engagerat stora delar av det internationella samfundet som med olika 
metoder har försökt att få Afrika att utvecklas politiskt och ekonomiskt. Det engagemang som 
världen visar Afrika började före länderna i den afrikanska kontinenten blev självständiga stater. 
Oavsett anledningen till orsakerna till vad det var som gjorde att självständighetskampen från 
kolonialmakterna inleddes, blev de självständiga staterna i Afrika en del av världssamfundet och 
en del i den globala politiska och ekonomiska systemet.2  
 
Den självständighet som de nya nationerna i Afrika kämpade sig till har inte kapat av de band 
som befolkningarna i de forna kolonierna har till deras forna kolonialmakt. De forna 
kolonialmakterna blev inte sällan de viktigaste handelsparterna för de självständiga staterna och 
därmed en viktig del i den ekonomiska och politiska utvecklingen i de självständiga nationerna i 
Afrika. Den nya relationen grundades på ett mer jämlikt sätt än vad som hade varit fallet under 
kolonialtiden. Trots detta blev det en relation som grundades på ett beroende som tog sin form i 
handelsavtal, bistånd och politiskt. Detta stöd kom inte bara från de forna kolonialmakterna men 
också från andra nationer och organisationer som till exempel WTO, IMF och Världsbanken. 
Den afrikanska utvecklingen kan därmed sättas i relation till deras forna kolonialmakter och de 
organisationer som domineras av dessa länder, men också till andra industrialiserade länder som i 
någon form har engagerat sig i Afrikas utveckling.3                       
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning kommer att undersöka och analysera Nordiska Afrikainstitutets beskrivning 
av den ekonomiska utvecklingen i Afrika. Utifrån de publikationer som Nordiska Afrikainstitutet 
har utgivit kommer undersökningen att fokusera på Nordiska Afrikainstitutets uppfattning om 
den ekonomiska situationen i Afrika. Undersökningen börjar år 1967 och sträcker sig fram till 
2014. Den ekonomiska utvecklingen i Afrika är en av de frågor som Nordiska Afrikainstitutet har 
engagerat sig i.  
 

                                                 
1 Nordiska Afrikainstitutet, organisation.    

   Nordiska Afrikainstitutet, regulations.  
2 Rylander 2014, ss. 19—20, 27—28.    
3 Rylander 2014, s. 27—31.    
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De frågeställningar som jag tänker ställa är: Hur har den ekonomiska situationen och 
utvecklingen beskrivits under perioden 1967—2014 av Nordiska Afrikainstitutet?  
Finns det en förklaring till den ekonomiska situationen i Afrika under alla de år som redovisas 
under den valda undersökningsperioden? 
  

1.2 Metod och periodisering 

Nordiska Afrikainstitutet har undersöks genom en jämförelse och analys av deras publikationer. 
Nordiska Afrikainstitutets publikationer har varit en viktig informationskälla till de åsikter om 
Afrika som Nordiska Afrikainstitutet har haft och har påverkat deras agerande i deras 
informationsutbyte med externa aktörer. Den period som kommer att omfattas är från år 1967 till 
år 2014.    
 

1.3 Källmaterial 

Det källmaterial som kommer att undersökas är publikationer utgivna av Nordiska 
Afrikainstitutet. Nordiska Afrikainstitutet är en svensk myndighet som inte domineras av en 
ideologisk övertygelse. Nordiska Afrikainstitutet representeras av olika åsikter och har ett 
informationsuppdrag som påverkar politiska beslut. Man kan därmed utgå ifrån att besluten är 
grundade på basis av ideologisk oberoende och fakta som är ett resultat av ett arbete som vill 
redovisa information som resulterar i en effektiv lösning på de problem som Nordiska 
Afrikainstitutet externa aktörer söker svar på.      
 

1.4 Tidigare forskning 

Ingen tidigare forskning existerar om Nordiska Afrikainstitutets syn på Afrikas ekonomiska 
utveckling. Det finns därmed en mycket omfattande forskning om Afrikas ekonomiska 
utveckling. På grund av att denna forskningsrapport kommer att undersöka Nordiska 
Afrikainstitutets syn på den ekonomiska utvecklingen i Afrika finns det ingen anledning att ge en 
redogörelse till forskning som inte är relaterad till denna forskningsrapports frågeställningar.  
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2. En historisk backgrund 

Det har inte existerat en lika stor förhoppning inför Afrikas framtid som det gjorde efter 
självständigheten från kolonialmakterna. Livet under kolonialmakterna var svår för befolkningen i 
de afrikanska nationerna även om graden av svårighet var olika från nation till nation. 
Självständigheten blev på grund av detta en stor lättnad för de afrikanska folken som förväntade 
sig att självständigheten skulle medföra en ökad levnadsstandard och en modernisering av landets 
politiska och ekonomiska institutioner så att dessa skulle tjäna folkets behov. Det fanns en 
förhoppning att självständigheten skulle i och med moderniseringen leda till en utbyggd och 
förbättrad infrastruktur och en tillgång till de moderna faciliteter som människorna i de 
industrialiserade nationerna hade tillgång till. Den stora förhoppning som befolkningarna hade, 
ställdes till en inhemsk elit som i de flesta fall hade fått sin utbildning i den forna kolonialmakten 
eller i ett annat land utanför Afrika.4  
 
De nationer som de välutbildade eliter skulle styra efter självständigheten hade gränser som inte 
följde de etniska befolkningsgrupper som levde inom nationens gränser. De nya nationerna var 
multietniska där varje etnisk befolkningsgrupp, i de flesta fall, hade ett eget språk och kultur. 
Många av nationerna var också befolkade av etniska grupper med olika trostillhörighet. Dessa 
kunde bestå av någon av de två stora världsreligionen Kristendomen eller Islam men också av 
någon av det stora antal afrikanska religionerna. Den inhemska afrikanska religionen som är 
vanlig i Afrika söder om Sahara kunde representeras av en stam eller en större befolkningsgrupp.5  
 
Detta ställde den styrande eliten inför stora utmaningar som de inte hade någon tidigare 
erfarenhet av. De styrande hade ingen erfarenhet av hur man skulle bygga en modern stat med en 
modern styrelseform som tar tillvara varje enskild etnisk befolkningsgrupps rättigheter i form av 
till exempel deras rätt till information, undervisning och stöd på det egna språket. Hur informerar 
man en befolkning där det finns upp till femtio språk? Det stora språkproblemet som blev en 
realitet löstes på olika sätt av de självständiga nationerna. Vissa länder valde att använda ett språk 
som ett nationellt språk, vilket inträffade i till exempel Tanzania medans andra nationer valde att 
stödja de olika språk som fanns inom landets gränser. Många nationer använde det forna 
kolonialspråket som nationellt språk. De olika vägval som de självständiga nationerna i Afrika 
valde efter självständigheten begränsades inte bara till språkfrågan utan omfattade också hur 
nationen skulle styras.6  
 
Vilket innebar att visa länder utvecklades till demokratiska länder med ett inkluderande politiskt 
och ekonomisk system som till exempel Botswana. Medans andra nationer som till exempel 
Demokaritiska Republiken Kongo valde ett system som exkluderade befolkningen i de politiska 
besluten och begränsade deras möjligheter att utvecklas på grund av den begränsande 
ekonomiska friheten som hade kunnat ledda till en ökad levnadsstandard. Kontrasten mellan de 
självständiga afrikanska länderna var stora, dessa skillnader är också synliga idag men var av större 
betydelse efter självständigheten. Det var under perioden efter självständigheten som 
institutionerna och den politiska kulturen formade nationerna och gav nationerna de 
förutsättningar till utveckling som befolkningarna i de olika nationerna krävde av deras politiker. 
Perioden före och efter självständigheten var en viktig period för förståelsen av den afrikanska 
politiska och ekonomiska utvecklingen på grund av att det var under denna begränsade 
tidsperioden som de afrikanska institutioner och den afrikanska politiska kulturen utvecklades.7  

                                                 
4 Rylander 2014, s. 19—20, 153.     
5 Rylander 2014, s. 29—35.   
6 Rylander 2014, s. 34—35.  
7 Rylander 2014, ss. 50, 52. 
  Acemoglu, Robinson 2012, s. 83—84.     
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Den övervägande optimistiska synen på framtiden som existerade efter självständigheten i de 
afrikanska nationerna berodde i huvudsak på två anledningar den första var att det nu var 
afrikaner som styrde nationen, det fanns en tilltro till det nya politiska etablissemanget som växte 
fram efter självständigheten. Det inhemska politiska etablissemanget skulle sätta den egna 
befolkningen före det eget intresse som kolonialmakterna hade prioriterat. Den andra 
anledningen till den optimism som existerade i de olika självständiga nationerna efter 
självständigheten och denna faktor skiljer sig mellan olika afrikanska nationer, var de 
naturresurser som de nya länderna förfogade över. Det fanns också en vegetation som skiljer sig 
från många andra delar av världen vilket gör det möjligt att odla jordbruksprodukter som är 
efterfrågade i den industrialiserade delen av världen. Den förhoppning som fanns var oftast en 
illusion och den förbättrade ekonomiska situationen som befolkningen förväntade infriades inte.8   
 
Afrikas frigörelse från kolonialism resulterade i ett stort stöd från omvärlden som ville att de 
framväxande självständiga afrikanska nationerna skulle utvecklas politiskt och ekonomiskt. 
Nordiska Afrikainstitutet har en omfattande dokumentation om den period i vilket Afrika 
upplevde den framväxande frigörelsen från kolonialism. Det framgår tydligt att Afrika fick ett 
omfattande stöd av omvärlden i form av ekonomisk och politisk stöd. De afrikanska staterna var 
under perioden de blev självständiga, ekonomisk eftersatta nationer. Den ekonomiska situationen 
som de afrikanska staterna befann sig i varierade i omfattning mellan de många afrikanska 
nationerna. Majoriteten av befolkningen levde som deras förfäder hade gjort många generationer 
tidigare.9  
 
I många afrikanska nationer hade befolkningen upplevt en ekonomisk tillbakagång under 
kolonialtiden vilket innebar att de började sin självständighet i mycket dåligt skick. Trots detta 
fanns det en optimism att de afrikanska nationerna skulle utvecklas och bli moderna stater trots 
den mycket dåliga ekonomiska grund som de började deras självständighet på och den 
multietniska befolkningen. Det var inte ovanligt med etniska motsättningar mellan de olika 
folkgrupperna som bodde i samma nation. Gränsen som kolonialmakterna hade dragit 
överrenstämde inte med de många befolkningsgrupper som fanns i de områden som nationen 
omfattade och som i och med självständigheten var tvungna att leva tillsammans och utveckla 
den nya nationen tillsammans.10  
 
Det dröjde inte länge för att den optimistiska inställningen till de självständiga afrikanska 
nationerna förmåga att utvecklas till moderna stater förbyttes till afropessimism. Detta inträffade 
huvudsak under 1980-talet i och med den ekonomiska recessionen som svepte över de 
industriella nationerna och Afrika. Det var under denna period som det i omvärlden blev tydligt 
att utvecklingen i Afrika inte gick åt rätt håll. Den förändrade synen på den afrikanska 
kontinentens utveckling i synnerhet söder om Sahara blev uppenbar inte på grund av att den 
ekonomiska och politiska utvecklingen hade varit mycket bättre under 1970-talet, utan på grund 
av de svältkatastrofer som drabbade kontinenten. Det förmedlades en bild om Afrika till 
omvärlden genom framförallt det audiovisuella mediet att kontinenten befann sig i en mycket 
dålig ekonomisk och politisk situation. Den positiva tron till Afrikas utveckling förbyttes mycket 
snabbt under en kort period till att porträttera Afrika som en kontinent oförmögen till en positiv 
ekonomisk och politisk utveckling under en förutsägbar framtid.11      
 
 
 

                                                 
8 Acemoglu, Robinson 2012, ss. 59—60, 136—139.  
9 Rylander 2014, s. 27—30.  
10 Rylander 2014, ss. 29, 35, 56.  
11 Rylander 2014, ss. 20—21, 37.   
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Från år 2002 fram till 2014 ökade den ekonomiska tillväxten i Afrika söder om Sahara. Den 
kraftiga ekonomiska tillväxten har drivits av omvärldens behov av mineraler och energitillgångar i 
form av olja. Tillväxttakten var i genomsnitt 4—6 procent om året, de höga BNP siffrorna som 
Afrika har presterat har inte lett till någon omfattande förbättring av situationen för den 
afrikanska befolkningen, som i vissa fall har fått det sämre. Den höga befolkningstillväxten i 
kombination med en utbred korruption har förhindrat att Afrika har kommit ur den fattigdom 
som har karaktäriserat kontinenten alltsedan de afrikanska staterna blev självständiga nationer. De 
afrikanska länderna har sedan självständigheten ingått handelsavtal med de industrialiserade 
länderna, dessa avtal har avlöst varandra och de positiva följder som dessa avtal skulle ge den 
afrikanska befolkningen har uteblivit. I vissa avseenden har de olika avtalen som till exempel 
EU:s Economic Partnership Agreements (EPA) resulterat i att förhållandena inte har förbättrats. 
Anledningen till de dåliga resultaten anses vara en dålig förutsättning att gynnas av avtalen på 
grund av en underutvecklad inhemsk marknad och restriktioner i bland annat exporten av 
jordbruksprodukter.12  
 
De afrikanska nationerna har också fått ett omfattande bistånd som inte har hjälpt de afrikanska 
länderna att komma ur den fattigdom som de befinner sig i. Utvecklingsbiståndets misslyckande 
anses bero på att programmen till sitt innehåll är felaktig och att det skett en dålig implementering 
av stödprogrammen på grund av korruption bland mottaggarländerna, som inte vill implementera 
de åtgärder som krävs för att de program som Världsbanken har utformat ska resultera i de 
positiva resultat som programmen skulle ge de afrikanska nationerna. 
Strukturanpassningsprogrammen (SAP) var en åtgärd som omvärlden ville att de afrikanska 
länderna skulle implementera.  SAP har varit förödande för de afrikanska länderna som 
drabbades hårt ekonomisk på grund av programmen under 1970—1980-talet. Det Afrika som 
existerar idag skiljer sig inte mycket från det Afrika som existerade för några årtionden tillbaka. 
Fattigdom, korruption, väpnade konflikter, flyktingströmmar är fortfarande frågor som Afrika 
måste hantera. Trots den svåra situation som Afrika befinner sig i har det skett framsteg inom 
många områden som till exempel utbildning, infrastruktur och ett ökat samarbete mellan de olika 
afrikanska nationerna på grund av bildandet av Afrikanska Unionen (AU).13  
 
Den optimism som uttrycks från många håll om Afrikas framtid grundas på en förändrad 
världsordning där andra aktörer som till exempel Kina och Indien och andra icke västliga 
nationer utgör nya handelspartners. Afrika är inte lika beroende av USA-EU som det tidigare var. 
De nya aktörer som är intresserade av Afrika ser kontinenten som en viktig källa för utvinning av 
naturresurser. Olja har blivit en allt viktigare exportvara för många afrikanska nationer. Det är 
endast ett fåtal afrikanska länder som kan dra nytta av det ökande behovet av naturresurser, vilket 
oftast förbises när Afrikas tilltagande export diskuteras. Den nya optimism om Afrikas framtid 
grundas inte bara på det behov som omvärlden har av Afrikas naturresurser utan också på den 
nya framväxande befolkningen som är mer utbildad än den förra generationen och mer medveten 
om omvärlden. Detta har redan resulterat i en ny framväxande politisk engagerad befolkning som 
använder olika medier för att påverka och informera sin omgivning. Globaliseringen anses 
därmed kunna utgöra en viktig faktor i Afrikas utveckling.14  
 
 
 
 
 

                                                 
12 Rylander 2014, ss. 28, 37—39, 41, 61—62.    
13 Rylander 2014, ss. 20—21, 27—35, 61—68.   
14 Rylander 2014, ss. 37, 40, 89—91.  
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Det nutida Afrika befinner sig därmed i en brytningspunkt där det antingen kan utvecklas 
ekonomisk och politisk eller stagnera som det har gjort många gånger tidigare. Den nya 
globaliserade värld som vi nu lever i med många olika aktörer, är en positiv faktor, tillsammans 
med de förbättrade inhemska förutsättningar som finns i de afrikanska nationerna. Även om 
förutsättningarna skiljer sig mellan de olika afrikanska nationerna, har Afrika en möjlighet att 
komma ur den fattigdom och underutveckling som den befinner sig i. Detta ställs mot den 
fortsatta utbredda korruptionen som riskerar att hämma den positiva utvecklingen.15  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Rylander 2014, s. 41—44.  
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3. UNDERSÖKNING  

I denna undersökning kommer Nordiska Afrikainstitutets (NAI’s) publikationer att undersökas. 
Undersökningen börjar år 1967 och avslutas med publikationer från år 2014. 
 

3.1 Från kolonialism till självständighet – en ljus förhoppning inför framtiden 

Militärkupper i Afrika från 1967 kommer att inleda denna undersökning. NAI beskriver den 
utveckling som pågår i Afrika med de många militärkupper, vilket är en oroande utveckling för 
Afrika. Att militären i många afrikanska länder har avsatt de regimer som var vid makten är en 
följd av den svåra ekonomiska och sociala förhållanden som dessa länder befinner sig i. Att 
militären skulle kunna initiera en förändring av den rådande ekonomiska och sociala situationen 
bedöms som små med hänvisningar till Latinamerika som har 150 år av erfarenhet av 
militärkupper där resultatet inte har varit gynnsam för befolkningen. I Afrika saknar de militära 
regimerna också en klar ideologi som de kan mobilisera befolkningen kring som till exempel var 
fallet med Nasser i Egypten. Den afrikanska socialismen beskrivs som svag och urholkad.16  
 
Trots den negativa bild som ges av framtiden med de många militärkupperna beskrivs Tanzania 
som ett bra exempel på hur en massmobilisering kan åstadkommas och initiera en ekonomiska 
och social förändring i Afrika söder om Sahara. Militärkupperna innebär en möjlighet till 
förändring men att denna förändring ska inträffa bedöms som små, anledningarna till detta är att 
de styrande eliterna oavsett om de är politiker eller militärer har samma levnadsstandard som 
deras motsvarighet i Västvärlden. Den höga konsumtionen av lyxvaror av eliterna påverkar hela 
nationer i form av en hög valutakurs som gör det billigare att importera lyxvaror samtidigt som 
det blir ogynnsamt för bönderna att exportera deras produkter till världsmarknaden. Den 
ekonomiska och sociala situationen i Afrika är dålig, följden av detta blir mer instabilitet och en 
stagnation av de ekonomiska och sociala förhållandena.17  
 
Utvecklingsproblem i tredje världen: fem föredrag från 1969 tar upp de ämnen som kommer att 
karakterisera många av de publikationer som NAI har publicerat sedan undersökningens första år 
fram till undersökningsperiodens slut 2014. De ämnen som lyfts fram är behovet av politiska och 
ekonomiska reformer, behovet av att utbilda befolkningarna i de nyvunna självständiga 
nationerna. Det lyfts också fram att befolkningsfrågan är en mycket viktig fråga som måste 
hanteras för att det ska bli möjligt att få en utveckling där varje medborgares behov tillfredsställs. 
En ekonomisk tillväxt genom stimulering av företagandet som kan ge de arbetsföra arbeten för 
att få igång konsumtionen, anses vara en av de viktigaste åtgärderna som måste vidtas för att de 
afrikanska länderna ska kunna komma ifrån den fattigdom de befinner sig i.18  
 
Den fråga som utmärker sig i publikationen är befolkningsfrågan. Enligt den prognos som 
presenteras väntas världsbefolkningen fördubblas var 35:e år från 3—4 miljarder 1969 till 13,200 
miljarder år 2035 och till 52,800 miljarder år 2100. Befolkningstillväxten kommer, om prognosen 
infrias, att bli katastrofal för världsbefolkningen och i synnerhet för befolkningen i Afrika.19  
 

                                                 
16 Nord 1967, s. 13—23.  
17 Nord 1967, s. 20—23.  
18 Forsse et al. 1969, s. 1—72. 
19 Forsse et al. 1969, s. 1—10. 
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Den stora och glest befolkade afrikanska kontinentens enda utväg ur en okontrollerad 
befolkningstillväxt som kommer att tära på de knappa resurserna om prognosen infrias, är 
utveckling genom modernisering för att höja levnadsstandarden vilket kommer att minska den 
snabba befolkningsökningen. Vidtas inga åtgärder kommer den snabba befolkningstillväxten att 
leda till massvält på grund av otillräcklig spannmål för att föda befolkningen. Den negativa synen 
på Afrikas utveckling om inga åtgärder vidtas, kompletteras med en alternativ framtidssyn där 
bistånd från väst hjälper Afrika att modernisera och undvika fattigdom och svält.20        
 
NAI ställer sig också skeptisk till huruvida det är möjligt för tredjevärlden, i vilket Afrika ingår, 
att utvecklas på samma sätt som Västvärlden har gjort. Anledningen till denna pessimistiska syn 
på Afrikas möjlighet att utvecklas politiskt och ekonomiskt är den historiska kontexten som tillät 
Västvärlden att öka sitt välstånd och förändra sina politiska institutioner vilket var imperialism. 
Europa koloniserade stora delar av världen vilket öppnade upp stora ekonomiska resurser i 
kolonierna för utnyttjandet av kolonialmakterna. Dessa rikedomar tillkom kolonialländernas 
ekonomier vilket resulterade i ett ökat välstånd för befolkningen som i sin tur satte igång 
utvecklingsprocessen i de industrialiserade och kapitalistiska samhällen som existerar idag. Länder 
i Afrika har ingen möjlighet att kolonisera andra världsdelar och utnyttja de resurser de finner för 
egen vinning. Möjligheten för Afrika att utvecklas genom samma mekanismer som Västvärlden är 
därmed obefintliga.21  
 
Det politiska system som ska få en modernisering att inträffa måste därför vara av ett annat slag 
än den som underlät utvecklingen i Nordamerika och Europa, vilket ställer stora krav på politiker 
i Afrika. Alla de medborgerliga rättigheter och lagar om arbetsförhållanden och andra rättigheter 
som invånarna i Nordamerika och Europa kämpade sig till växte fram med industrialismen under 
en lång period och är en process som inte kan anammas av Afrika under en kort tid. Möjligheten 
till en snabb samhällsmodernisering i de afrikanska länderna är enligt NAI små.22    
 
Trots den negativa utsikten om en afrikansk modernisering lyfts Sovjetunionen fram som ett 
exempel på snabb industrialisering och en möjlig väg för utvecklingsländer. De socialistiska eller 
den planhushållande utvecklingsmodellen är den troligaste vägen för utvecklingsländer men har 
inte stora förutsättningar att realiseras i Afrika på grund av en brist på en genuin socialistisk 
övertygelse bland de politiska ledarna. Det existerar också en stor likgiltighet bland befolkningen 
på grund av bland annat den höga arbetslösheten och hur det politiska systemet är utformad. De 
nationer är vad Myrdal kallar for ”soft states” där en mobilisering av befolkningen för en 
förändring inte är möjlig eller svår att få till stånd på grund av att den inhemska eliten är bekväm 
och inte upplever den svåra ekonomiska och politiska situationen, som den genomsnittliga 
invånaren måste leva med. Den stora frånvaron av en massmobilisering i de flesta 
utvecklingsländer är inte en ensidig bild av alla utvecklingsländer. Det finns vissa länder där 
mobilisering är politiskt initierad av det politiska etablissemanget, dessa länder som i många fall är 
marxistisk inspirerade och i många fall odemokratiska utgör ett undantag.23  
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Forsse et al. 1969, s. 1—10.  
21 Forsse et al. 1969, s. 13—15.  
22 Forsse et al. 1969, s. 14—15.  
23 Forsse et al. 1969, s. 24—26.  
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Den ekonomiska och politiska utvecklingspotentialen är olika för de afrikanska nationerna grund 
av olika förutsättning. NAI uttrycker en blandad syn på utvecklingsländers politiska och 
ekonomiska utveckling. De afrikanska nationerna har en svår tid framför sig, enligt NAI, vilket 
kan tolkas som en pessimistisk syn på utvecklingsländers framtid. Den negativa synen på 
utvecklingsländernas situation och framtid i vilket Afrika ingår om ingen drastisk förändring 
inträffar förtydligas också med ekonomiska siffror som visar att utvecklingsländers andel av 
världshandeln minskar och att de har en lägre BNP tillväxt än de utvecklade länderna, vilket 
innebär att skillnaden i inkomstklyftan mellan de industrialiserade länderna och 
utvecklingsländerna ökar. När det gäller biståndet så sjunker den och skuldbördan som 
utvecklingsländerna måste hantera fortsätter att öka. NAI’s syn på utvecklingsländers framtid är 
dyster samtidigt som NAI uppmanar till tillförsikt inför framtiden.24  
 
Av de utvecklingsländer där analfabetism är störst återfinns alla i Afrika . Uppemot 70 procent av 
kontinentens befolkning är analfabeter. Anledningen till detta är den växande befolkningen, de 
små resurser som finns för att bygga skolor och utbilda lärare. En annan viktig anledning är att 68 
procent av eleverna på grundskolenivå lämnar skolan i förtid och att 55 procent går om högsta 
klass i grundskolan. I varje klass på grundskolenivå är det inte mindre än en tredjedel som gått 
om en klass. Bland flickor är bortfallet från skolan större än för pojkar.25  
 
De afrikanska ländernas utbildningssystem är inspirerad av de forna kolonialmakterna och inte 
anpassad för de afrikanska ländernas förhållanden, som enligt författaren borde satsa på 
yrkesutbildningar istället för akademiska utbildning som inte leder till sysselsättning för de 
examinerade eleverna. De nyexaminerade eleverna bildar ett arbetslöst akademiskt proletariat i 
städerna med social misär, på grund av brist på arbeten. Att utbildning skulle vara en metod för 
att utveckla ekonomin verkar därmed vara små på grund av det stora problem som det afrikanska 
utbildningssystemet befinner sig i.26  
 
Agrarian development programmes of African countries: a reappraisal of problems of policy från 1975 lyfts 
jordbruket fram som en viktig faktor för att få igång den ekonomiska utvecklingen. Det är den 
gröna revolutionen som poängteras och där Japan och Mexico lyfts fram som goda exempel som 
de afrikanska länderna borde följa. Det nämns att jordbruksprogrammen ska anpassas efter de 
afrikanska förhållandena. NAI är optimistisk om Afrikas möjligheter att initiera en 
jordbruksrevolution som i sin tur kan möjliggöra att den ekonomiska tillväxten i Afrika ökar.27  
 
Multinational firms in Africa från 1975 tar upp den förändrade globala ekonomiska strukturen som 
har gjort det möjligt för utvecklingsländer att använda multinationella företag till att utveckla 
deras inhemska industri. Det nämns att utvecklingsländer har startat olika monopol för att 
tillvarata deras egna intressen, ett bra exempel på en monopol sammanslutning under denna 
period är organisationen OPEC. Flera olika monopol nämns i vilket de flesta som berör Afrika 
uteslutande rör energi eller jordbruksprodukter. Trots att utvecklingen som porträtteras är positiv 
nämns det också att den inhemska framväxande eliten i många exempel bildar en byråkratisk 
teknologisk grupp som är skild från majoriteten av befolkningen i deras intresse och syfte med 
samarbetet med de multinationella företagen. Den nya världsordningen har gjort att 
handlingsövertaget har flyttats från de multinationella företagen till de suveräna staterna.28  
 

                                                 
24 Forsse et al. 1969, ss. 23—24, 30—31, 39. 
25 Forsse et al. 1969, s. 44—45.   
26 Forsse et al. 1969, s. 46—47. 
27 O. Okereke 1975, s. 5—16.   
28 Amin et al. 1975, ss. 26—27, 40.     
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Den period som utvecklingsländerna befinner sig i, och som innebär att de kan omförhandla de 
gamla villkoren till nya som gynnar dem, beskrivs som ett viktigt framsteg för utvecklingsländers 
möjligheter att öka de intäkter som de förut inte fick med den gamla världsordningen. Trots den 
positiva bilden som lyfts fram finns det ändå en viss pessimism i publikationen som indikerar att 
det korrupta politiska systemet kommer att urholka de nya förutsättningar som den nya epoken 
har gett utvecklingsländerna, i synnerhet när det gäller resursfördelningen av de ökade 
intäkterna.29  
 
Utländska direktinvesteringar i Afrika från DAC länder (OECD) 1967 var 6,6 miljarder US dollar, 
1972 hade investeringarna från DAC länder ökat till 9,4 miljarder US dollar. Utländska 
direktinvesteringarna under denna period hade ökat med 43 procent vilket är en mindre ökning i 
jämförelse med den aggregerade direktinvestering i världen som var 60 procent. NAI förklaring 
till den lägre ökningstakten är många i vilket de enskilda ländernas politik i att välkomna 
utländska direktinvesteringar nämns som en förklaring och en annan att de forna kolonierna inte 
är lika dominerande i världsekonomin som de tidigare var. Oavsett anledningen till den lägre 
investeringsgraden i Afrika i jämförelse med den övriga världen är den sjunkande 
investeringsgraden ett oroande bakslag för Afrikas ekonomiska utveckling.30  
 
Förmågan att locka till sig utländskt kapital genom utländsk direktinvestering är en viktig del i att 
utvecklas som nation för ett underutvecklat land. NAI nämner den kompetenshöjning som de 
multinationella företagen bidrar med i form av teknisk överföring, administrativt kunnande och 
en minskning av korruption som företagen medför när de lokaliserar deras verksamhet till 
afrikanska länder. Afrika är beroende av utländsk direktinvestering på grund av att de 
multinationella företagen äger nästan 100 procent av patenten som är nödvändiga för Afrika att 
industrialiseras De multinationella företagen har en stor makt över utvecklingen i Afrika. NAI tar 
också upp det faktum att den snabba industriella tillväxten som har inträffat i många afrikanska 
länder inte har haft någon betydande påverkan på utvecklingen av den afrikanska nationen.31  
 
Den industriella utvecklingen kan vara hämmad på grund av att den bara innefattar vissa sektorer 
i samhället som till exempel tillverkningsindustrin som enbart producerar för den lokala 
ekonomin. Detta är problematiskt på grund av att det inte ger någon varaktig tillväxt på grund av 
att hela samhället inte följer med i industrialiseringen som i sin tur resulterar i en utebliven 
förbättring av de afrikanska ländernas utvecklingsgrad. De afrikanska länderna är beroende av de 
multinationella företagen på grund av att det är den form av industrialisering som de har valt att 
implementera. Metoden för industrialisering går ut på att den lätta tillverkningsindustrin ska följas 
av en medeltung och sedan en tungindustri. Den valda industrialiseringsmetoden skiljer sig 
drastiskt från den som implementerades i Ryssland och har satt de afrikanska länderna i en svår 
situation där konsekvensen har blivit en ojämn industrialisering som inte har lett till en 
strukturomvandling och en förbättrad ekonomisk situation för de flesta afrikaner. Den 
industrialiserings metod som Afrika har valt kommer bara att leda till besvikelse på grund av att 
de multinationella företagen betraktar deras närvaro i Afrika enbart som en plats att tillverka 
konsumentprodukter för den lokala marknaden och inte till att exportera vad de producera till 
länder utanför det land som de har deras verksamhet i.32  
 
 
 

                                                 
29 Amin et al. 1975, ss. 26—27, 40.  
30 Amin et al. 1975, s. 65—66.   
31 Amin et al. 1975, ss. 65—68, 77—78, 328—329.     
32 Amin et al. 1975, s. 348—351.   
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Den teknik överföring som de afrikanska länderna förväntar från de multinationella företagen 
hålls nere på ett minimum och de afrikanska länderna görs också beroende av importerade 
ingångar till industrin. NAI’s syn på den ekonomiska situationen och för Afrikas ekonomiska 
framtid är på grund av den bristande industrialiseringen negativ även om det också uttrycks en 
positiv bild, det ges en beskrivning av de framsteg som har gjorts och de möjligheter som Afrika 
har att industrialiseras och utvecklas ekonomisk.33  
 

3.2 Det afrikanska hoppet ändras till pessimism 

1977 publicerade NAI Law in the political economy of public enterprise: African perspectives. I denna 
publikation sätts den ekonomiska utvecklingen i Afrika i relation med vad som kallas offentliga 
företag, det vill säga företag som ägs delvis eller till hundra procent av staten. De rättsliga 
förutsättningar i Afrika för offentliga företag diskuteras ingående i rapporten i vilket företagen 
ges en viktig roll i Afrika utveckling.  Offentliga företag är ett redskap för stater som använder 
offentliga företag för att utveckla den egna nationen. Staten favoriserar också vissa grupper eller 
klasser i ett samhälle i deras mål att uppnå givna sociala, ekonomiska och politiska mål. Dessa 
företag kan vara samägda med utländskt kapital och är en form av statlig intervention i den egna 
ekonomin. Offentliga företag kan vara en bra redskap för att fylla ut det vakuum som finns i en 
ekonomi som inte kan tillgodose sig det nödvändiga kapital som behövs för att investera i en 
enskild eller i flera olika sektorer.34  
 
Det har också använts för att försvaga vissa dominanta grupper i den fortsatta självständigheten, 
vilket har inneburit att offentliga företag har använts för att exkludera en eller några dominanta 
grupper som var gynnade under kolonialtiden. Den makt som dessa grupper tidigare förfogade 
över flyttades över till den inhemska befolkningsmajoriteten, vilket inträffade i Tanzania i vilket 
asiater fråntogs den dominerande ställning de tidigare hade haft. Den makt som flyttades över till 
den inhemska befolkningsgruppen resulterade i att en inhemsk elit övertog den maktställning och 
den privilegierade position som den förra gruppen hade haft på bekostnad av den inhemska 
arbetar och bondebefolkningen.35  
 
De offentliga företagen kan vara ett hinder i den nationella utvecklingen på grund av att de 
offentliga företagen cementerar en kultur av korruption. Korruptionen kan komma till uttryck i 
ett system där det ledande partiet använder de intäkter som de offentliga företagen och de andra 
inkomster som staten får, till att muta de egna väljarna och exkludera de som inte stödjer den 
dominerande politiska partiet. De offentliga företagen är därmed en faktor som bidrar till den 
ekonomiska underutveckling som många afrikanska länder befinner sig i. Detta har sin grund i att 
de trots att de kan öka intäkterna till staten fungerar i en sammanhängande korrupt politisk-
ekonomisk kultur. NAI’s ståndpunkt när det gäller offentliga företag är att de offentliga företagen 
är ett bra instrument för att utveckla den egna nationen, men att de i ett fel politiskt ekonomisk 
system bidrar till att cementera eller öka den korruption som finns i landet. Följderna av detta kan 
bli politisk instabilitet och en ekonomisk stagnation. Många av de afrikanska länderna uppvisar ett 
mönster i vilket ett politiskt beskyddarsystem är vanlig och där utfallet blir ökad korruption som i 
de flesta fall resulterar i en sämre ekonomisk utveckling.36 
 

                                                 
33 Amin et al. 1975, s. 349.  
34 Ghai et al. 1977, s. 15—17.    
35 Ghai et al. 1977, s. 22—23.  
36 Leys, Mamdani 1997, s. 23—26.  
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Science, ideology and development: three essays on development theory från år 1978 tar upp viktiga 
synpunkter om hur den afrikanska nationalideologin är beskaffad. Avsaknaden av en stark 
inhemsk kapitalstark grupp har gjort att beroendet av utländsk kapital är stor. Den part som 
samarbetar med de utländska kapitalstarka grupperna har varit staten. Detta har gjort att det i 
Afrika har inträffat en situation i vilket staten utgör den dominerande kapitalstarka parten. Den 
inhemska kapitalstarka gruppen i de industrialiserade nationerna i Västvärlden har sin 
motsvarighet i Afrika av en undanskymd grupp kapitalister som inte sällan hålls nere av staten. 
Staten i de afrikanska nationerna har därmed blivit betecknad som statskapitalistiska.37  
 
Statskapitalism utgörs av en byråkratisk elit som dominerar den egna nationens ekonomiska 
utveckling genom investeringar som inte sällan genomförs tillsammans med utländsk kapital. 
Detta i sin tur gör att de flesta afrikanska länder saknar ett samband mellan ideologi och 
utveckling. Trots avsaknaden av en klar ideologisk tillhörighet är de flesta afrikanska länderna 
orienterad åt socialism med små tendenser till marxism. Den ekonomiska situationen och den 
framtida ekonomiska utvecklingen är beroende av en stat som kontrollerar det ekonomiska 
kapitalet och som samtidigt saknar en tydlig ideologisk tillhörighet. Brist på en oavhängig och 
stark intern kapitalistgrupp skall också sättas i samband med den utbredda korruption som 
existerar i många länder i Afrika. Den framtida utvecklingen är på grund av dessa brister inte 
positiv enligt NAI.38 
 
Land management and survival från 1985 tar upp den viktiga frågan om mark. I Afrika är två 
tredjedelar av befolkningen sysselsatta inom jordbruket och frågor som är relaterade till mark har 
hög prioritet inte bara hos de styrande i de afrikanska länderna men också för de många 
biståndsgivare som ger bistånd till Afrika. Hur den odlingsbara jorden hanteras av varje stat är 
också viktigt ur ett ekonomisk och humanitärt perspektiv. En dålig hantering av den odlingsbara 
jorden och ett dåligt politiskt etablissemang är faktorer som kan få svåra följder för den 
afrikanska befolkningen i form av mindre produktion eller ett dåligt styrt jordbruk som inte klarar 
av att konkurrera på världsmarknaden. Det är inte bara den ekonomiska utvecklingen som 
påverkas av en dålig hantering av hur mark hanteras av det politiska etablissemanget. Mark frågan 
har en direkt påverkan på befolkningen på grund av att ett lägre utbud av jordbruksprodukter kan 
leda till undernäring eller till svältkatastrofer.39   
 
Ökenutbredningen är en allvarlig situation som måste hanteras på ett bra sätt. Ökenutbredningen 
som sprids med en hastighet på 5—6 kilometer om året leder till att landområden förändras 
allteftersom öknen sprider sig. Detta leder till att stäppen, savannen och regnskogen påverkas 
genom att deras zoner flyttas på grund av ökenspridningen. En konsekvens av ökenspridningen 
är att den odlingsbara jorden inte kan användas av lokalbefolkningen som därmed förlorar en 
inkomstkälla. Tillgång till vatten blir också svårare som tillsammans med den obrukbara jorden 
leder till folkomflyttningar. Den ekonomiska situationen framförallt för den befolkning som lever 
i länder som ligger i sahelområdet blir allt svårare. Den ekonomiska utvecklingen i dessa länder är 
på grund av ökenutbredningen inte lika positiv som den hade kunnat vara utan den tilltagande 
ökenutbredningen.40  
 
 
 
 

                                                 
37 Mafeje 1978, s. 35—39.    
38 Mafeje 1978, s. 35—39. 
39 Hjort et al. 1985, s. 9—19.  
40 Hjort et al. 1985, s. 77—85.  
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Basfakta om Afrika  från 1986 beskrivs Afrika som en outvecklad och exploaterad kontinent. 
Afrika exporterar i huvudsak icke färdig processerad råvaror som färdigställs i de industrialiserade 
länderna, vilket gör att de afrikanska länderna förlorar intäkter. 26 av de fattigaste 
utvecklingsländerna finns i Afrika. Den afrikanska exporten har minskat sedan 1950-talet i 
relation till världshandeln, vilket innebär att de afrikanska nationerna har svårt att konkurrera på 
den globala marknaden. Afrika är en kontinent i vilket tre fjärdedelar av befolkningen får sin 
inkomst från jordbruket. Jordbruket andel av BNP var år 1960 47 procent. Den fallande 
exporten, skriver NAI, har gjort att Afrika har fått en ökad skuldbörda som uppgår till 48 
miljarder US dollar för länderna söder om Sahara år 1982.41  
 
Det är inte bara den fallande exporten som ligger bakom den ökande skuldbördan utan också en 
stor import av lyxvaror för den inhemska eliten. När skuldbördan blir så stor att skulden riskerar 
att leda till statsbankrutt söker sig länderna till IMF för att få mer lån. Lån har använts för att 
betala av gamla lån. Arbetslösheten i Afrika är hög och de flesta är enskilda näringsidkare till 
skillnad från de industrialiserade länderna där de flesta förvärvsarbetande är löntagare. Det finns 
inte många lediga arbeten, vilket leder till att de som inte kan få ett arbete söker sig till städerna 
där de oftast blir en del i den informella sektorn. Den höga arbetslösheten leder också till att de 
arbetslösa söker sig utanför sina egna länder till länder där det finns arbeten. I de norra delarna av 
Afrika söker sig migranterna till Europa och andra länder i Nordafrika. I Västafrika söker sig 
migranterna till jordbruksproduktion i framförallt Ghana och Elfenbenskusten. I Östafrika 
migrerar de arbetslösa till framförallt Kenya och Tanzania. I den södra delen av Afrika migrerar 
de arbetslösa till de många mineralgruvorna i Sydafrika.42  
 
Den afrikanska ekonomin präglas av en underutvecklad industri samt ett beroende av 
naturresurser där exporten går till de forna kolonialmakterna. Handeln mellan de afrikanska 
länderna är små. Det finns stora skillnader i skolgång mellan pojkar och flickor i grundskolan och 
gymnasieskolan. På eftergymnasienivå är skillnaderna större och det är få som utbildar sig efter 
gymnasiet. De ämnen som studenterna söker sig till är humanistiska och inte till andra 
utbildningar som till exempel ingenjörsutbildningar. I Afrika är sjukdomar ett stort problem. 
Malaria och sjukdomar som sprids med tsetseflugan och parasiter som till exempel gräshoppor 
och quelafågeln, håller nere den ekonomiska utvecklingen.43  
 
NAI ger en beskrivning av Afrika med stora och växande problem där utvecklingen i de områden 
som har störst betydelse för utvecklingen går i fel riktning. Den ökande skuldbördan, oförmågan 
att konkurrera på världsmarknaden, den stagnerande eller långsamma industrialiseringen i 
kombination med en växande befolkning och oförmågan att ge den nödvändiga utbildning som 
behövs porträtterar en bild av Afrika som en kontinent där den ekonomiska situationen är dålig 
och den framtida förväntade ekonomiska situationen bedöms vara densamma eller sämre än den 
nuvarande. Trots att det har skett stora förbättringar i vissa länder när det gäller minskningen av 
analfabetismen är denna utveckling inte en generell bild av alla afrikanska länder, som också 
måste hantera den stora hälsokrisen i form av malaria och andra sjukdomar och parasiter som är 
unika för den afrikanska kontinenten. Det kommer att bli svårt för de afrikanska länderna att 
ändra den rådande dystra ekonomiska situationen.44                                         
 
 
 

                                                 
41 Eriksen, Mikkelsen, Palmberg 1986, s. 51—59.  
42 Eriksen, Mikkelsen, Palmberg 1986, ss. 58—60, 68—69.  
43 Eriksen, Mikkelsen, Palmberg 1986, ss. 56, 66, 68, 25.  
44 Eriksen, Mikkelsen, Palmberg 1986, s. 15—87.  
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The IMF and the World Bank in Africa: conditionnality, impact and alternatives från 1987 ger en 
beskrivning av den ekonomiska situationen i Afrika och vilka åtgärder som IMF och 
Världsbanken vidtog för att få de afrikanska länderna att utvecklas ekonomisk. Det blev allt 
tydligare under början av 1980-talet att Afrika söder om Sahara befann sig i en recession, den 
åtgärd som Världsbanken rekommenderade var att minska statens omfattning, vilket innebar att 
de var tvingade att avskeda statsanställda. När detta inte var nog för att lösa den ekonomiska 
krisen föreslog Världsbanken att de afrikanska länderna skulle åtgärda de exogena orsakerna som 
orsakade den endogena ekonomiska recessionen. Det var under denna period som de afrikanska 
länderna vände sig till IMF för att få lån för att hantera den dåliga ekonomiska situationen som 
de befann sig i.45  
 
På grund av den ekonomiska situationen som de afrikanska länderna befann sig i och på grund av 
de lån som de var tvungna att låna, blev det möjligt för både IMF och Världsbanken att ange de 
villkor som lånen var förknippade med. IMF och Världsbankens grepp om de afrikanska 
länderna blev därmed starkare under denna period. Att så många som två tredjedelar av de 
afrikanska länderna hade tagit lån, var bekymmersamt på grund av att de skulle följa de villkor 
som var förknippade med lånen, samt betala ränta på lånen. Detta skulle få svåra konsekvenser 
för de afrikanska länderna flera år senare. Mellan 1978—1984 fördubblades lånebördan för de 
afrikanska länderna. Trots lånen förbättrades inte den ekonomiska situationen.  Den ekonomiska 
situationen som många afrikanska länder befann sig i under 1980-talet fick följder många år 
framåt och kom att bli ett ämne som många forskare engagerade sig i.46 
 
För två tredjedelar av de 45 afrikanska länderna uppgick lånebördan till i genomsnitt 134 procent 
av deras lånekvot. Sju afrikanska länder hade gjort ett uttag motsvarande 200 procent av deras 
lånekvot under 1980-talet. De afrikanska länderna vände sig till IMF och Världsbanken på 1980-
talet för att få lån för att hantera en inhemsk ekonomi som var utarmad. Det var under denna 
period som banden med de internationella låneinstituten fick en ny form och gjorde de afrikanska 
länderna bundna till de villkor som ställdes på dem för att få lån. Den totala lönebördan ökade 
från 38,5 miljarder US dollar 1978 till 80 miljarder US dollar 1984. NAI beskriver att detta har 
gjort att återbetalningen av lånen har blivit ohållbar. Återbetalningen 1984 var 7,9 miljarder US 
dollar vilket är 21,6 procent av det totala lånet för Afrika under samma år. 1984 var det år i vilket 
mer kapital lämnade kontinenten än vad som tillkom kontinenten. Att Afrika betalar mer till IMF 
än vad IMF betalar till Afrika i form av nya lån kommer att drabba den fattiga afrikanska 
befolkningen. De lån som afrikanska länder har fått från IMF och Världsbanken är villkorade 
vilket innebär att de är tvungna att implementera SAP. SAP är kontroversiell på grund av att de 
dikterar hur den enskilda afrikanska nationens ekonomiska och politiska system ska utformas.47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Bangura et al. 1987, s. 9.  
46 Bangura et al. 1987, s. 9—11.  
    Hjort et al. 1985.   
47 Hjort et al. 1985, s. 12—15.  
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De reformer som krävs genom SAP har därmed varit en viktig faktor i att förändra hur den 
afrikanska nationens politiska och ekonomiska system är uppbyggd. Det var också under denna 
period som IMF och Världsbanken upplevde en minskning av deras kapitalbas vilket fick till följd 
att deras utlåningspolicy blev mer restriktiv och detta resulterade i de många villkor som de 
ställde till de nationer som ville få lån från institutionerna vilket förklarar SAP och den inverkan 
som SAP fick för de afrikanska länder som ansökte och beviljades lån av institutionerna. 
Lånevillkoren innebar inte att länder som beviljades lån hade avsikt att implementera de villkor 
som ställdes på dem i den omfattning som instituten krävde, vilket IMF och Världsbanken var 
medvetna om. Resultatet av SAP blev därmed beroende av de afrikanska nationernas politiska 
etablissemangs intresse och vilja att implementera programmen i den omfattning som de själva 
ville.48  
 
Under den period som publikationen rapporterar om var den ekonomiska situationen i Afrika 
mycket svår vilket den ökande lånetakten vittnar om. Trots att de afrikanska länderna beviljades 
lån, var de lån de fick villkorade med SAP som IMF och Världsbanken hade utformat under 
denna period på grund av en minskad kapitalbas. NAI ger en dyster bild av de afrikanska 
ländernas lånevillkor och den skuld som de har fått från de bägge instituten. Lånen som måste 
betalas tillbaka är för stora för de fattiga afrikanska länderna som samtidigt upplever en 
kapitalflykt från Afrika som har resulterat i att kapitalinflödet är negativ. NAI’s uppfattning om 
den framtida ekonomiska utvecklingen är negativ på grund av att den utveckling som varit inte 
har resulterat i en förbättring och på grund av att det är de afrikanska länderna som har ansvaret 
att implementera de strukturjusteringsprogram som ställts på dem av IMF och Världsbanken. Det 
diskuteras i publikationen om huruvida SAP’s innehåll är den rätta lösningen på de problem som 
de afrikanska länderna måste åtgärda och om dessa program gynnar eller missgynnar en viss 
samhällsklass. Den afrikanska ekonomiska situationen är på grund av de problem som Afrika 
upplever, inte positiv. Tillsammans med den övriga information om den historiska utvecklingen 
porträtteras en negativ framtid för Afrika i publikationen. 49  
  
The socialist ideal in Africa: a debate från 1988, tar upp socialismen i de olika afrikanska länderna 
efter självständigheten. NAI betonar att det var en afrikansk socialism som utvecklades och att 
den versionen av socialism inte var utvecklad för att passa in i den afrikanska kontexten. Trots att 
socialism var den vanligaste ideologin för de många självständighetssträvande rörelserna före 
självständigheten blev realiteten en annan efter självständigheten.50  
 
Det var den lägre medelklassen som lyckades förankra sig inom statsbyråkratin efter 
självständigheten vilket kom att få stor betydelse för den ideologiska tillhörighet som staten 
använde som utgångspunkt i utformandet av den befriade nationen. Den form av socialism som 
utvecklades i olika delar av Afrika hade därmed en stor påverkan på den politiska och 
ekonomiska utvecklingen. Det är genom den ideologiska tillhörigheten som staten bekänner sig 
till som avgör den ekonomiska utvecklingen. Detta i sin tur är beroende av om nationen har rika 
resurser av naturtillgångar, om detta är fallet har den ideologiska tillhörigheten inte lika stor 
betydelse om hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli.51  
 
 
 
 

                                                 
48 Bangura et al. 1987, s. 16—19.  
49 Bangura et al. 1987, s. 15—20.   
50 Lopes, Rudebeck 1988, s. 10—15.  
51 Lopes, Rudebeck 1988, s. 10—15. 
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Avsaknaden av ett klassmedvetande i befrielserörelserna var den avgörande faktorn enligt NAI i 
en brist på ideologisk förankring som hade kunnat vara ett tydligt riktmärke efter 
självständigheten. Avsaknaden av ett klassmedvetande hade två orsaker dels avsaknaden av ett 
proletariat samt att den drivande gruppen för självständigheten var den lägre medelklassen som 
inte hade samma syn på samhället och omvärlden som andra befrielserörelser i världen, i vilket 
socialism blev den dominerande ideologin efter självständigheten eller efter omstörtandet av den 
förra regimen. Den socialism som tog form efter självständigheten liknar inte den form av 
socialism som existerade utanför Afrika.52  
 
State, cooperative and development in Africa är från år 1990. När en form av produktionsmetod inte 
längre är tillräcklig på grund av till exempel befolkningsökning, ekonomisk stagnation, leder detta 
till en urholkning av sociala normer som i sin tur leder till ökad kontroll över medborgaren som 
är en del i en process mot ett system skifte. Kooperativ har olika mål på grund av de olika 
grupper som är en del av kooperativen.53  
 
Kooperativa organisationer används som en lösning av utvecklingsproblematiken i tredje världen, 
förebilder är de kooperativ som startades under 1800—1900-talet i Västvärlden. Tredjevärldens 
kooperativ skiljer sig från den ursprungliga formen på grund av statlig styrning och andra lokala 
förutsättningar. Bonden är ofta begränsad till en gröda. Vilket är en faktor som gör att den 
afrikanska varianten av kooperativ blir mindre effektiv än vad kooperativen var under 1800—
1900-talet i Västvärlden.54   
 
Den afrikanska staten är en kolonial konstruktion. Statsapparaten är ett forum för de 
privilegierade invånarna i huvudstaden. Det finns en svag ideologisk grund, om någon ideologi 
lyfts fram är det framförallt socialism. Populism är en vanlig företeelse som är ideologisk 
obunden i vilket en karismatisk ledare är i centrum. Populism är framgångsrik på grund av 
känslor som till exempel nationalism som riktas mot interna minoriteter eller invandrare, 
och/eller externa nationer. Metoder som NAI förespråkar mot den rådande politiska och 
ekonomiska situationen i många afrikanska länder är att begränsa biståndet till den humanitära 
delen för att tvinga fram en kollaps av den afrikanska nationen så att den kan omvandlas till en 
mer hållbar och rättvis nation för dess befolkning.55  
 
Enough is enough! For an alternative diagnosis of the African crisis från 1994 redovisar om den afrikanska 
ekonomiska situationen i relation till andra faktorer som till exempel den politiska och kulturella 
utvecklingen. En försämrad ekonomisk situation i Afrika anses vara en följd av olika faktorer 
som till exempel att de afrikanska staterna har övertagit de institutioner och den administration 
som kolonialmakterna använde för att styra de afrikanska staterna. Det behövs en koordinerad 
satsning där de ekonomiska, politiska och kulturella faktorerna implementeras i de 
biståndsprogram som riktas till Afrika. Det har skett en förskjutning från en positiv syn på 
Afrikas möjlighet att utvecklas politiskt och ekonomisk till en syn där Afrika beskrivs som en 
hopplös kontinent som inte har någon framtid. Den syn som existerar i publikationen i 
jämförelse med den under slutet av 1960-talet är en följd av den utveckling som Afrika har 
genomgått sedan 1960-talet och som inte uppvisar samma positiva utvecklig som andra regioner i 
världen. NAI ger en ingående beskrivning av alla aspekter av det afrikanska samhället och 
beskriver hur varje aspekt av det afrikanska samhället har misslyckat i dess strävan att ge dess 
befolkning en bättre framtid.56  

                                                 
52 Lopes, Rudebeck 1988, s. 10—15. 
53 Holmén 1990, s. 11.  
54 Holmén 1990, ss. 18—25, 41—43.  
55 Holmén 1990, ss. 11—16, 41—43, 64—66, 76—78.   
56 Lopes 1994, ss. 5—12, 33—34.  
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Den ekonomiska tillväxten för de afrikanska länderna har inte varit lika hög som den 
genomsnittliga tillväxten för utvecklingsländer som grupp. I kombination med den snabba 
befolkningstillväxten har detta inneburit att den afrikanska ekonomin inte kunnat understödja 
den växande befolkningen. Publikationen beskriver också den humanitära situationen i Afrika 
söder om Sahara. Afrika söder om Sahara har den högsta andel barnadödlighet i världen. 
Undernäring, svält och sjukdomar som till exempel HIV/AIDS är också inslag i den afrikanska 
vardagen som bidrar till att försvåra för Afrika att utvecklas ekonomiskt. Den ekonomiska 
situationen som det rapporteras om år 1994 är ett Afrika i en svår ekonomisk och humanitär kris. 
Den framtida prognosen om de afrikanska nationernas ekonomi är dyster sett till ett historiskt 
perspektiv. Det är inte många positiva inslag i rapporten om Afrikas möjligheter att överkomma 
den situation som kontinenten befinner sig i, när positiva inslag är närvarande är det hur och på 
vilket sätt som Afrika kan bryta den neråtgående spiralen den hamnat i. Dessa förslag som i 
många fall är gamla förslag, tror NAI är möjliga åtgärder för att få en positiv förändring för 
Afrika.57  
 
Bistånd på utvecklingens villkor: en antologi är från 1994 och NAI fokuserar på biståndets effekter. 
Den ekonomiska situationen i Afrika under slutet av 1970—1980- talet beskrivs i pessimistiska 
termer och det var i huvudsak oljekrisen som var orsaken till denna kris. Den utvecklingen är nu 
bruten och man kan se en tydlig tendens sedan slutet av 1980-talet av en tillnyktring av den 
ekonomiska situationen. Trots tillnyktringen befinner sig Afrika i en svår situation på grund av 
krig, skuldkris, minskade råvarupriser med mera, som anses som orsaker till att Afrika inte är på 
rätt väg. Det afrikanska biståndet är negativt korrelerat med ekonomisk utveckling och de 
slutsatser som detta ger är att utvecklingsbiståndet inte har kunnat förhindra den neråtgående 
trenden.58  
 
Den framtida prognosen som preciseras till år 2000 är att fattigdomen i världen minskar i Indien 
och Kina, medans den ligger stilla i Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika. I Afrika söder 
om Sahara förväntas fattigdomen att öka från 180 till 265 miljoner människor. Utifrån den 
information som publikationen ger har den afrikanska ekonomiska situationen förbättras ur ett 
historiskt perspektiv samtidigt som den ekonomiska situationen fortfarande är svår. Den framtida 
ekonomiska situationen förväntas bli ännu sämre räknat med den totala mängd människor som 
kommer att leva i fattigdom. Ur detta perspektiv är och förblir den afrikanska ekonomiska 
situationen mycket dålig.59  
 
A road to development: Africa in the 21st century från 1995 ger en beskrivning av den politiska och 
ekonomiska situationen som överensstämmer med de föregående publikationen. Det har skett en 
förändring i omvärlden i synen på Afrika som har förbytts från den optimistiska syn som var 
dominerande när de flesta afrikanska länderna blev självständiga stater till den nuvarande synen 
på Afrika som präglas av en afropessimism på grund av resultatet från biståndet och de olika 
utvecklingsprogrammen. Det dåliga resultat som de olika insatserna från världssamfundet har 
resulterat i har gjort att det har inträffat en stor skillnad i hur omvärlden ser på dagens Afrika som 
är präglad av politisk korruption, ekonomisk underutveckling, konflikter som de i Somalia, 
Rwanda och den snabba befolkningstillväxten som har lett till ett ökat behov av att tillgodose den 
växande befolkningens behov av bostäder, mat och inkomst. NAI’s inledande pessimistiska 
beskrivning av Afrika och den försämrade bilden av Afrika som finns i omvärlden porträtterar en 
negativ bild av Afrikas ekonomiska och framtida ekonomiska utveckling.60  

                                                 
57 Lopes 1994, ss. 5—12, 33—34.  
58 Wohlgemuth et al. 1994, ss. 15, 22, 37.  
59 Wohlgemuth et al. 1994, s. 58.   
60 Wohlgemuth et al. 1995, s. 7—8.  
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IMF och Världsbankens SAP i början av 1980-talet har varit förödande för Afrika. Den 
ekonomiska krisen som skulle avhjälpas hade sina rötter utanför Afrika. Det var således en 
ekonomisk kris med krafter utanför Afrika och som Afrika fick betala ett högt pris för. Det 
politiska etablissemanget som skulle implementera denna politik var korrupt. Missnöje tystades 
ner av de regeringar som skulle införa programmen. Anledningen till varför SAP inte resulterade i 
de resultat som de skulle ge de afrikanska nationerna, var att de afrikanska regeringarna var svaga 
justerare och implementerade programmen halvhjärtad. De som ger Världsbanken skulden för 
det stora misslyckandet med SAP anger att misslyckandet berodde på hur programmen var 
utformade. De som utformade programmen hade en dålig förståelse av de socioekonomiska 
förhållandena i Afrika.61  
 
De afrikanska regeringarna anser att problemet var den stora skuldbördan som de var tvungna att 
hantera och som var i vägen i deras fördelningspolitik. Oavsett vem som bär skulden är SAP en 
av de största faktorerna bakom den svåra ekonomiska och politiska situationen som Afrika 
befinner sig i när publikationen publicerades. Om inga reformer genomförs för att få igång den 
ekonomiska tillväxten kommer Afrika att börja 2000-talet med en BNP som är lägre än vad den 
var vid tidpunkten då de afrikanska nationerna blev självständiga.62  
 
Trots den pessimistiska synen på Afrikas ekonomiska situation finns det en stor optimism om att 
det kommer en förbättring. Den förhoppning om förbättring som kommer till utryck gäller inte 
bara den ekonomiska situationen utan också den politiska situationen. Den nuvarande politiska 
situationen som är präglad av odemokratiska regimer bestående av en diktatorisk regim eller 
militärregim kommer att vara en historisk kvarleva om de afrikanska folken bestämmer sig för att 
få till stånd en förändring i riktning mot ett demokratiskt system. Det demokratiska system som 
är önskvärd för de afrikanska nationerna är ett flerpartisystem, hur detta systemskifte ska 
åstadkommas ges det två lösningar på antingen kommer det fram genom en omfattande 
gräsrotsrörelse eller så är det en reformprocess som den styrande regimen initierar. Huruvida en 
politisk reform blir verklighet eller inte är den framtida prognosen utifrån den nuvarande politiska 
situationen dyster. NAI beskriver den nuvarande ekonomiska situationen som dålig och den 
framtida ekonomiska situationen kommer inte att bli bättre om inte de afrikanska länderna 
förändrar deras politiska och ekonomiska system.63  
 
Crisis and reconstruction – African perspectives: two lectures från 1997 tar upp den viktiga frågan om hur 
Afrika ska kunna tillgodose den växande befolkningen med bättre livsvillkor än den nuvarande. 
En försämring av livsvillkoren kommer att bli en verklighet i framtiden om det inte sker en 
radikal förändring av de politiska och ekonomiska förhållandena. NAI’s pessimistiska beskrivning 
av Afrikas samtid och framtid hänger samman med den låga ekonomiska tillväxten i kombination 
med en snabb befolkningsökning. Det sätts en stor förhoppning om att det kommer att inträffa 
en förändring i de internationella relationer som kan resultera i nya avtal som möjligtvis kan 
gynna Afrika och få igång den ekonomiska tillväxten. IMF och Världsbanken porträtteras på ett 
negativt sätt genom de program och de avtal som de har ingått med de afrikanska nationerna. 
Avtalen som har genomförts i till exempel Moçambique är exploaterande i den mening att de har 
urholkat nationens ekonomiska ställning och sedan gått in med biståndspengar för att få igång 
ekonomin vilket har gett en missledande bild av den höga tillväxten som har inträffat efter IMF 
och Världsbanken gett sitt biståndsstöd till Moçambique.64  
 

                                                 
61 Wohlgemuth et al. 1995, s. 8—9.   
62 Wohlgemuth et al. 1995, ss. 8—9, 14—15. 
63 Wohlgemuth et al. 1995, s. 63—66.  
64 Leys, Mamdani 1997, s. 10—12.   
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African Voices African Visions är från 2004 och den bild som ges är ett stagnerat Afrika i vilket 
optimismen som existerade efter självständigheten blev en annan i vilket perioden 1970—2000 
präglades av en snabb befolkningsökning med låg BNP. Ansvaret läggs till vis del på 
Världsbanken och IMF. De afrikanska ledarna ges skulden för bristen på ett välfungerande 
politisk system. Den ekonomiska situationen ställs i relation till den dåliga politiska systemet som 
existerar i de flesta afrikanska länderna. Fokus riktas också på vikten av att framhäva den 
afrikanska kulturen som de menar har kapats av politiker för att rättfärdiga deras politik. Vikten 
av att bygga samhällen där varje etnisk grupp har en del i den nationella utvecklingen lyfts fram 
av flera författare i rapporten. En förbättrad situation för kvinnor nämns också som viktig för 
samhällsutvecklingen. En pessimistisk framtidssyn är den dominerande som ställs mot en 
förhoppning om en bättre framtid.65  
 

3.3 Afrika utvecklas i rätt riktning 

Trade, development cooperation: what future for Africa? Från 2005 fokuserar på handel och 
utvecklingsfrågor. För att komma ut ur den fattigdom som Afrika befinner sig i, är en del i 
lösningen Afrikas handelsrelationer med omvärlden. NAI belyser det faktum att EU är Afrikas 
största och viktigaste handelspartner. EU är viktigare än IMF, Världsbanken och USA när det 
gäller utveckling i Afrika. Den ekonomiska och politiska utvecklingen i Afrika är därmed nära 
förknippad med EU. NAI rapporten är både negativ och positiv om den nuvarande och framtida 
ekonomiska tillväxten samtidigt som de fel som har inträffat och de åtgärder som måste vidtas 
för att förbättra utvecklingspolitiken står i fokus. Bistånd fungerar bättre om den är lokalt 
förankrad i vilket de lokala politikerna och befolkningen har ett inflyttande över hur 
biståndsverksamheten ska utformas.66  
 
African, regional cooperation and the world market: socio-economic strategies in times of global trade regimes är 
från 2006 och berättar att Afrika behöver en årlig tillväxt på 7 procent med den nuvarande låga 
sparandet och investerings ration och ett inflöde på 64 miljarder US dollar. Den nuvarande 
ekonomiska situationen beskrivs vara i en period av positiv utveckling enlig NEPAD (New 
Partnership for Africa’s development). Den största andel av denna resurstillströmning måste 
komma utanför Afrika samt ett ökat sparande och inhämtning av skatteintäkter i den lokala 
ekonomin i de afrikanska länderna.67  
 
NAI rapporten tar också upp SAP som initierades av Världsbanken och som fick förödande 
konsekvenser för de afrikanska länderna som gick med på att införa programmen. Den 
ekonomiska situationen som Afrika befinner sig i är ett resultat av de många misslyckade 
programmen som har implementerats. De afrikanska ledarna får en del av skulden för 
misslyckandet även om detta skuldläggande skiftar. Ytlig demokrati i vilket det styrande partiet 
belönar sina undersåtar på liknande sätt som tidigare regimer före demokratiseringsvågen, gör att 
makten är ett mål för att berika sig själv och den egna gruppen. NEPAD bedöms som otillräcklig 
för att lösa den afrikanska underutvecklingen. Den afrikanska ekonomiska situationen kommer 
inte att förbättras på grund av det afrikanska styrelseskickets utformning, användning och 
förankring bland befolkningen.68  
 

                                                 
65 Olukoshi et al. 2004, ss. 38, 23, 15, 16, 11.      
66 Goodison et al. 2005, ss. 18, 14.   
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African Agriculture and The World Bank: Development or Impoverishment? Från år 2007 belyser att 
Världsbanken har ett stort inflyttande över den afrikanska ekonomiska utvecklingen. Småbönder 
har det svårt att konkurrera vilket kommer att leda till en mer utbredd fattigdom. Den gröna 
revolutionen som inträffade i andra utvecklingsregioner tog inte fart i Afrika. Oviljan hos 
Världsbanken att initiera en liknande grön revolution i Afrika kommer tillsammans med den 
minskande subvention som de afrikanska bönderna har fått i jämförelse med bönder i EU, att 
leda till en ökad fattigdom för bönder i Afrika. En minskning av bondepopulationen utmärker 
Afrika från tidigare och samtida exempel på modernisering på grund av avsaknaden av en 
jordbruksrevolution och en brist på industriell utveckling som inte drar till sig de arbetslösa 
bönderna till städerna. I en normal utveckling är det i städerna där den nya ekonomin tar fart, 
som till exempel i Kina, vilket gör det möjligt för befolkningen som förlorat sin inkomst från 
jordbruket istället kan få anställning och en inkomst i städerna. Detta är en anledning till varför 
den framtida ekonomiska utvecklingen bedöms vara dålig.69  
 
China in Africa från år 2007 tar upp Kinas roll i den afrikanska politiska och ekonomiska 
utvecklingen. NAI ger en negativ syn på omvärldens intresse för Afrika som präglas av plundring 
av naturresurser. Avtalet med Kina kan vara början på ett framgångsrikt samarbete om hänsyn tas 
till bägge länders utsatta befolkningar.70  
 
The African economy and its role in the world economy från år 2008 redovisar om att den afrikanska 
ekonomin expanderade efter självständigheten tills oljekrisen 1973 och det dröjde till 1995 för att 
tillväxten skulle komma igång igen. HIV/AIDS är ett stort problem i Afrika och är en faktor som 
minskar inkomst per person med -0,59 procent för varje procentlig ökning av HIV. Skillnad i 
inskrivning i skolan mellan könen är en förklaring till den låga ekonomiska tillväxten, 
barnadödligheten och den höga fertiliteten. Skillnader mellan könen i andra aspekter av samhället 
som till exempel i arbetsmarknaden bidrar till att hålla nere den ekonomiska tillväxten och är en 
förklaring till att Afrika söder om Sahara har en låg ekonomisk tillväxt. Ett exempel är 
Sydostasien där skillnaden är 0,7 procent högre inkomst per invånare än Uganda på grund av 
skillnad mellan könen i utbildning och deltagande i arbetsmarknaden.71  
 
Africa’s development in the 21st century: Reshaping the research agenda från år 2008 börjar sin rapportering 
med att Afrika har haft en positiv ekonomisk utveckling sedan mitten av 1990-talet med en 
tillväxt på 4,5 procent per år . Afrika upplever en ökad urbanisering på grund av bland annat 
klimatförändring vilket kommer att leda till ett behov av ökad inkomstdiversifiering. En stor 
andel av afrikaner lever i fattigdom. Fattigdom håller på att bli ett urbant fenomen och är ett 
växande problem. En ökad diversifiering i urbana miljöer har lett till att inkomst och de kulturella 
skillnaderna mellan landsbygden och städerna har jämnats ut. Afrika söder om Sahara har den 
största andel av urbana invånare som bor i slumområden i världen (71,9 procent). Afrika rör sig i 
en riktning där urbaniseringsprocessen inte leder till utveckling som på andra delar av världen och 
där teknisk utveckling inte kan implementeras. Detta kommer att leda till att de sociala 
förhållandena bryts ner och de afrikanska städerna blir omöjliga att styra. 72  
 
 
 
 
 

                                                 
69 Havnevik et al. 2007, ss. 11—12, 61—62.  
70 Melber et al. 2007, ss. 6, 41—45.   
71 Bigsten, Durevall 2008, ss. 16, 38, 46—47.    
72 Cheru 2008, ss. 5, 14, 16—19, 22, 29.    
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Avsaknaden av en jordbruksrevolution har gjort det svårt att få igång en industrialisering och en 
social utveckling. Investering i hälsovård överstiger inte 5 procent av BNP och 50 procent av 
befolkningen söder om Sahara saknar tillgång till hälsovård. Tillgång till rent drickvatten är också 
ett stort problem i Afrika där endast en av fyra afrikaner har tillgång till rent vatten. Den 
ekonomiska situation även om den har förbättrats och hålls uppe med ekonomisk tillväxt på ca 
4,5 procent om året är den ekonomiska situationen svår och den framtida ekonomiska tillväxten 
kanske inte räcker till för att ge den växande befolkningen som har börjat migrera till städerna en 
inkomst som de kan försörja sig på.73  
 
Impact of the Financial crisis on Africa: The unpridictable flows: remittances and aid från år 2009 har en 
negativ bild av den framtida afrikanska tillväxten på grund av den finansiella krisen 2008 vilket 
kommer att resultera i en minskad olje- och mineralexport och en paralyserad direktinvestering 
till Afrika. Den minskade exportinkomsten kommer att reduceras med 40 procent 2009. Den 
framtida prognosen beskrivs som dyster på grund av Afrikas utsatta läge före den finansiella 
krisen och en följd av de inhemska förutsättningar som Afrika har för att stå emot den finansiella 
krisen.74  
 
The Rise of China and India in Africa: Challenges, Opportunities and Critical Interventions från år 2010 
beskriver ett Afrika som måste hitta en mellanväg mellan USA-EU och den framväxande 
asiatiska sfären med Kina och Indien i spetsen för att lyckas gynnas av den utveckling som sker i 
världen. Kinas och Afrikas relation grundas på ett samarbete mellan stater medans relationen 

mellan Indien och Afrika grundas på ett samarbete mellan näringsliv och det övriga samhället.75  
 
NAI’s syn på Kinas roll i Afrika är oklar. Kina är antingen en nykolonialist, nyimperialist eller 
utvecklingspartner. Kina konkurrerar ut afrikansk export (avtagit de senaste åren), medans Indien 
fungerar som ett komplement. Det är endast Sydafrika som har lyckats undgå att konkurreras ut 
och istället fortsatt den industriella utvecklingen. Tillverkningsindustrin i fokus i beskrivning av 
Kinas och Indiens påverkan på den afrikanska ekonomin. Afrikas framtida ekonomiska tillväxt är 
sämre än omvärldens med undantag för Sydafrika vilket ger en indikation av att Afrika inte klarar 
av den globaliserade världen lika bra som andra regioner som till exempel Kina och Indien.76 
 
Why is agricultural so important to reducing poverty? Från år 2010 fokuserar på biståndet. Bistånd till 
jordbruket i fattiga länder har en större inverkan i att minska fattigdomen bland den fattiga 
befolkningen. Detta försvinner i mellaninkomstländer som istället är beroende av exempelvis 
tillverkningsindustrin. Över 70 procent av den afrikanska befolkningen bor i landsbygden.77  
 
Publikationen The Rise of Africa Miracle or Mirage? från 2011 ger många olika skildringar om olika 
afrikanska länder och om olika faktorer som påverkar den afrikanska kontinenten. Det står bland 
annat att Afrika har lärt sig av dess misstag under 1980—1990-talet. En förändrad självbild bland 
befolkningen har resulterat i en entreprenörs anda av "vi kan" mentalitet. Hemvändande 
migranter är inte lösningen på Afrikas problem vilket har hävdats av många forskare. 78   
 
 
 

                                                 
73 Cheru 2008, ss. 37, 6.   
74 Holmqvist 2009, s. 1—3.  
75 Cheru et al. 2010, s. 20.    
76 Cheru et al. 2010, ss. 25, 104—106.   
77 Hårsmar 2010, s. 1—4.   
78 Nordberg et al. 2011, ss. 8, 10—12.  
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Flerpartisystemet är ingen garanti mot odemokratiska krafter vilket det internationella samfundet 
har hävdat och vilket de många kupperna i Västafrika är en indikation på. En återkolonisering av 
strategiska öar i Indiska oceanen trots protest från AU (Afrikanska Unionen) är ett tecken på en 
ombytlig världsordning, som kan destabilisera länder på den afrikanska kontinenten på grund av 
säkerhetspolitik. NAI ger en blandad bild av den afrikanska utvecklingen, även om den 
övervägande information som redovisas är positiv finns det en oroväckande inslag av pessimism 
som kommer till uttryck av en oro över omfattningen av de problem som existerar, det politiska 
systemets utformning, bräckligheten i systemet samt omvärldens säkerhetspolitik kan äventyra 
den optimistiska anda som finns i Afrika och i omvärlden om Afrikas möjligheter att inhämta den 
övriga världen i fråga om ekonomisk och politisk standard.79  
 
Costly not to consider local resistance: Advice on agricultural investment in Africa från år 2013 berättar att 
den afrikanska ekonomin domineras av jordbruket. Majoriteten av befolkningen lever på 
landsbygden. Den afrikanska bonden äger inte marken och får därmed inte kompensation när ett 
företag eller annan entitet tar över bondens mark i de länder där den privata äganderätten till 
mark inte existerar.80  
 
De utlovade fördelarna som till exempel en bra lön genom arbete eller annan mark som 
kompensation för förlorad mark på grund av att staten har tagit över den gamla bondegården, 
realiseras inte alltid vilket skapar konflikter i det afrikanska samhället. Vilket ger en indikation på 
att den ekonomiska utvecklingen är hämmad på grund av att den privata äganderätten inte 
existerar. Den privata äganderätten är en av många viktiga förutsättningar för en fungerande 
ekonomi och ger också den enskilde bonden trygghet på grund av det skydd som den privata 
äganderätten ger bonden från utnyttjande från staten eller någon annan entitet som äger marken 
som bonden brukar.81  
 
Agricultural Development and Food Security in Africa: The Impact of Chinese, Indian and Brazilian 
Investments från år 2013 fokuserar på det afrikanska jordbruket. G8 och utvecklingsländer ska 
hjälpa Afrika att modernisera sitt jordbruk, ett utlovat stöd på 22 miljarder US dollar ska få igång 
en modernisering av det afrikanska jordbruket. NAI uttrycker en förhoppning om att den så 
kallade gröna revolutionen ska initieras i Afrika och möjliggöra en utveckling som gynnar den 
afrikanska ekonomin. Många viktiga nationer är med i den nya investeringsvåg som sveper över 
Afrika i form av olika avtal och utländska direktinvesteringar som riktas till jordbruket och 
sektorer som är relaterad till jordbruket. Det uttrycks en oro över att den snabba utveckling som 
har påbörjats kommer att missgynna den afrikanska jordbruksbefolkningen på grund av att 
överlåtelse av mark har inträffat på ett sätt som inte alltid har haft jordägarens bästa intressen 
som sin första prioritet. Kina, Indien och Brasilien investerar i det afrikanska jordbruket vilket ses 
som en positiv utveckling för det afrikanska jordbruket. 60 procent av den afrikanska odlingsbara 
marken är obrukad. Artikeln är positiv över att det stöd som FN, G8 och BRIC (Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina) länder ska ge Afrika kommer att göra att Afrika kan producera den 
mat som behövs för att föda dess befolkning.82  
 
 
 
 
 

                                                 
79 Nordberg et al. 2011, ss. 13—16, 17.   
80 Beyene 2013, s. 1—4.   
81 Beyene 2013, s. 1—4. 
82 Cheru et al. 2013, ss. 15—17, 26—33. 
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Det sker en modernisering av det afrikanska jordbruket med hjälp av omvärlden genom 
tekniköverföring, utländska direktinvesteringar och infrastruktur investeringar. Trots den positiva 
utvecklingen inom jordbruket är afrikaner dåligt rustade för innovationer. De högre lärosätena 
för jordbruk är underbemannade och har inte den finansiering de behöver. Afrika importerar mer 
jordbruksprodukter än vad de exporterar vilket tar ifrån de afrikanska länderna viktig utländsk 
valuta. Den så kallade "land grabbing" där investerare från hela världen köper land i Afrika för att 
odla upp jorden har blivit en stor politisk fråga med allvarliga konsekvenser. 70 procent av det 
land som sålts i världen är i Afrika. Det land som sålts har köpts av länder som behöver land för 
att föda sin befolkning. Land har också sålts i spekulationssyften och för att odla grödor för 
biobränsle. Lokalbefolkningens deltagande i beslutsprocessen är olika mellan olika länder och 
regioner, det finns också en oro över miljöskador och en ökad marginalisering av dem som 
förlorat sin mark.83  
 
Det finns en ökad medvetenhet om att något måste göras för att minska den missbruk som "land 
grabbing" innebär. Det finns en positiv syn på det afrikanska jordbrukets framtid. Stor tilltro till 
Kina, Indien och Brasilien som befann sig vid samma stadium tre årtionden tillbaka. NAI ger en 
positiv bild av den nuvarande och framtida ekonomiska situationen trots att det uttrycks en oro 
över det sätt som den gröna revolutionen har initierats och den behandling som 
lokalbefolkningen har fått av deras stater och utländska intressen.84  
 
China and India, ”rising powers” and African development: challenges and opportunities är från 2014. I 
publikationen beskrivs det att det finns en partiskhet mot Afrika som har sina rötter i 
kolonialtiden vilket den nya relationen med Asien kan motverka. NAI ger en optimistisk syn på 
Afrikas relation med Asien och de framtida möjligheter som den nya relationen innebär för 
Afrika. I publikationen ges det också en dyster bild av förhållandena i Afrika, det är ett Afrika 
som är beroende av jordbruket och av jordbruksexport och en dålig ekonomisk och social 
infrastruktur. I Afrika finns det också en stor fattigdom, en ängslan över styrningen av nationen, 
konflikter, torka och svält samt ett beroende av Västvärlden och biståndsorganisationer, dessa är 
viktiga faktorer som präglar den afrikanska kontinenten.85  
 
En stor del av den positiva synen på Afrikas möjlighet att utvecklas är kopplad till samarbetet 
med Kina och Indien. Relationen mellan de tre parterna rör i huvudsak olja och andra 
naturresurser samt jordbruksprodukter. Handeln mellan de tre regionerna ökar snabbt. Trots den 
optimism som finns om relationen med de nya framväxande stormakterna uttrycks det en 
besvikelse över att det inte finns en omfattande export av industrivaror till de framväxande och 
viktiga handelsparterna. NAI ger i huvudsak en negativ beskrivning av den afrikanska 
ekonomiska situationen det vill säga att utvecklingen inte har förbättrats. Den framtida 
prognosen över den ekonomiska situationen är optimistisk och det uttrycks en förhoppning om 
att den nya världsordningen ska inkludera Afrika och på så vis få fart på den afrikanska 
utvecklingen.86  
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Cheru et al. 2013, ss. 32—33, 34—35, 49, 107—110.    
84 Cheru et al. 2013, ss. 116—117, 207—209.  
85 Roy 2014, ss. 11, 15.    
86 Roy 2014, ss. 11—12, 29—30.  
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Thirsty, hungry and no power?: African resources in a global world från år 2014 fokuserar främst på frågor 
rörande vatten, mat och energi. Den snabba befolkningstillväxten i kombination med den 
utbredda fattigdomen kommer att innebära att Afrika kommer att befinna sig i en krissituation i 
vilket vatten är den största säkerhetsfrågan som måste hanteras. 70 procent av vatten resurserna i 
väst används till jordbruket, i Afrika är denna siffra 90 procent.87  
 
Vattenbristen och befolkningsökningen innebär att Afrika i framtiden kommer att uppleva en 
matkris. Afrika kommer också att drabbas av en energi kris. Dessa tre faktorer utgör de kriser 
som Afrika måste hantera. Afrika står inför ett vägval där den tillströmmande utländska intresset 
från omvärlden av afrikansk mark riskerar att hota utvecklingen i Afrika. Det uttrycks en blandad 
bild av Afrikas framtid, samt en dyster bild av den nuvarande ekonomiska situationen.88  
 
Small farms under stress play a huge role for Africa: smallholder agriculture and emerging global challenges från 
år 2014 fokuserar på den afrikanska småbondens livsvillkor. Fattigdom bland barn till småbönder 
utgör tre fjärdedelar av de barn som är undernärda. Tre forskar och politik frågor som påverkar 
den afrikanska småbonden är; långsiktiga påverkan av tidigare politiska beslut om jordbruket, 
produktionsrelationer mellan småbönder och framväxande globala utmaningar. Småbönderna 
utgör 80 procent av alla jordbrukare i Afrika, anställer 65 procent av arbetskraften. 70 procent av 
småbönderna är kvinnor. Jordbruket har en central roll i bekämpandet av fattigdom, tillförseln av 
mat och anställning av befolkningen. Jordbruket spelar en viktig roll i den ekonomiska tillväxten 
och är mer effektivare i att öka tillväxten än andra sektorer utanför jordbruket. 89  
 
Ägandet av mark är partisk och gynnar staten och inte småbonden, ett rättssystem som stärker 
småbondens rätt till den mark han eller hon brukar är en viktig förutsättning för att småbönderna 
i Afrika ska känna trygghet i deras tillvaro. Småbonden i Afrika har blivit mindre effektiv, det vill 
säga mindre produktiv och hållbar.90   
 
Snabb urbanisering med en växande medelklass och en expandering av köpcentrum och den 
höga kvalitetskontroll som köpcentren efterfrågar ställer höga krav på den afrikanska småbonden. 
Den framväxande medelklassen i städerna kan utgöra en grupp som med deras ökande 
kapitalinkomst kan bli en grupp som växer och som efterfrågar de produkter som småbönderna 
producerar och på så vis få igång den ekonomiska tillväxten på landsbygden där majoriteten av 
befolkningen bor och får sin inkomst genom jordbruket. Detta scenario har en mindre 
sannolikhet att uppfyllas på grund av den snabba befolkningstillväxten och den fattigdom som 
också finns i städerna. Den afrikanska ekonomin beskriv som dålig och den framtida ekonomiska 
situation är oklar, den kris som jordbruket befinner sig i talar för en fortsatt stagnation av 
utvecklingen.91   
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4. Analysen   

Den förändring i synen på situationen i Afrika och Afrikas framtidsmöjligheter under de många 
år som NAI har utgett deras publikationer, visar att den syn som har existerat om Afrika, beror 
på en grundläggande åsikt om Afrikas politiska och ekonomiska förhållanden och de möjligheter 
som finns för en förändring av de förhållanden som existerar i de afrikanska staterna och som 
skiftar när utvecklingen i Afrika förändras.  
 
Utvecklingsproblem i tredje världen: fem föredrag från år 1969 tar upp de faktorer som kommer att 
utmärka de flesta av de problem som NAI fäster störst vikt vid i deras åsikt om de problem som 
de afrikanska ländernas måste hantera, dessa faktorer inkluderas i de publikationer som NAI 
kommer att publicera framöver. NAI har redan med publiceringen från 1969 formulerat de 
orsaker som kommer att stå i fokus i de framtida publikationer som NAI kommer att utge. Det är 
ämnen som tar upp viktiga frågor som behandlar befolkningstillväxt, ekonomisk tillväxt, god 
förvaltning, institutioners utformning, lag och ordning. Publiceringen från 1969 är en redogörelse 
över de åsikter som NAI har till Afrikas problem och NAI visar vilka lösningar som finns för att 
lösa dessa problem. NAI tar en klar ställning för de lösningar som de presenterar och som de 
anser att de afrikanska länderna ska använda sig av för att utveckla deras länder. Genom att 
utveckla deras ekonomier genom socialistiska metoder, begränsa befolkningstillväxten och att 
utbilda befolkningen kommer de afrikanska länderna att moderniseras och kunna erbjuda deras 
befolkning en levnadsstandard som är mycket högre än den levnadsstandard som de har år 
1969.92  
 
En positiv inställning till de afrikanska ländernas möjlighet och vilja att implementera de förslag 
som NAI lyfter fram år 1969 är frånvarande och beror troligtvis på den realistiska syn som 
präglade den period NAI publicerade publiceringen. Publiceringen från år 1969 är till stor del 
pessimistisk till förhållandena i Afrikas och nämner den låga BNP tillväxten, utbildningssystemets 
misslyckande och det politiska etablissemangets ointresse för befolkningsmassans utveckling. De 
problem som Afrika ställs inför kan leda till en framtid i vilket den ekonomiska situationen inte är 
bättre än den nuvarande. NAI inställning under denna period till Afrikas ekonomiska situation 
var dyster och den framtidsförhoppning som uttrycks är villkorad till de åtgärder som behövs för 
att vända den ekonomiska situationen som de afrikanska länderna befinner sig i.93 
 
1975 publicerade NAI två publiceringar som ingår i undersökningen, den första tar upp 
jordbruket och den andre tar upp den roll som multinationella företag har till Afrikas utveckling. 
NAI tar upp ett viktigt ämne och det är det afrikanska jordbruket. Jordbruket i Afrika sysselsätter 
majoriteten av befolkningen och är en viktig ekonomisk motor i de afrikanska ländernas 
ekonomi. Den gröna revolutionen som diskuteras i publiceringen från år 1975 är en nästa steg i 
jordbrukets utveckling och är beroende av ekonomisk stimulering och tillförsel av nya 
odlingsmetoder och teknik. Mexiko och Japan nämns som två goda exempel på länder där den 
gröna revolutionen har implementerats och bidragit till att utveckla ländernas ekonomi.94  
 
 
 
 

                                                 
92 Forsse et al. 1969.  
93 Forsse et al. 1969. 
94 O. Okereke 1975. 
    Amin et al. 1975.   
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Den gröna revolutionen är ett genomgående ämne som präglar de flesta publiceringar som NAI 
har publicerat under undersökningsperioden. Afrikas möjlighet att initiera en grön revolution 
beskrivs vara uppnåelig och den framtida ekonomiska utfallet av en grön revolution beskrivs som 
positiv. Det finns en stor tilltro till de afrikanska ländernas möjlighet och villighet att följa andra 
regioner och initiera en grön revolution, vilket gör att NAI porträtterar en framtidsbild av Afrika i 
vilket den gröna revolutionen är implementerad och de ekonomiska utfallen har bidragit till att 
lyfta många afrikaner ur fattigdom. NAI tar upp multinationella företag och nämner den starka 
position som de afrikanska nationerna har fått i jämförelse med den roll de tidigare haft.95  
 
De afrikanska länderna möjlighet att bilda monopolsammanslutningar med andra 
utvecklingsländer, samt den förändrade inrikespolitiska situationen har bidragit till att stärka de 
afrikanska nationerna. Detta gör att många afrikanska länder har fått en ökad inkomst på de 
produkter som de exporterar. NAI är oroad över den ökande korruptionen som de anser 
kommer att urholka mycket av de vinster som den nya världsordningen har gett upphov till.96   
 
Korruption är en av de största orsakerna till den dåliga ekonomiska och politiska situationen som 
de afrikanska länderna befinner sig i oavsett om det är år 1967 eller 2014. Vilket är ett 
genomgående inslag i de flesta publikationer som NAI har publicerat. Trots att omvärlden har 
förändrats, vilket gynnar utvecklingsländer däribland länder i Afrika, uttrycker NAI en 
pessimistisk framtidsbild av de afrikanska länderna på grund av att det politiska etablissemanget 
tar de ökande intäkter för att gynna den egna gruppen på bekostnad av den stora 
befolkningsmassan. De multinationella företagen, betraktar NAI som både ett positivt inslag i 
industrialiseringen samt ett hot på den industrialisering som är nödvändig för Afrika att utvecklas 
ekonomisk.97  
 
De multinationella företagen som är lokaliserade i Afrika producerar bara för den lokala 
marknaden, det är där deras konsumenter är, medans de inhämtar den industriella inputen som 
de behöver för att producera konsumentvaror från länder utanför det land de är lokaliserad i. De 
multinationella företagen äger också de patent som är nödvändiga för Afrika att industrialiseras 
vilket visar, enligt NAI, den makt som de multinationella företagen har på Afrikas utveckling. De 
multinationella företagen bidrar trots den negativa inflyttande de har till att en tekniköverföring 
blir möjlig. De multinationella företagen är en stor och viktig del i Afrikas industrialisering och 
NAI kommer att lägga en stor fokus på hur de multinationella företagens relation till Afrika är 
utformad. NAI’s negativa syn på den afrikanska utvecklingen är grundad på den inhemska 
korruptionen och ett utländsk kapital som tillkommit de afrikanska staterna, men inte använts på 
ett sätt som gynnar den egna befolkningen. Vilket hade kunnat initiera den potential som den nya 
världsordningen har gett Afrika, som i sin tur hade kunnat resulterat i en industrialisering av den 
afrikanska nationen.98  
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Den modernisering som Afrika går miste om i mitten av 1970-talet, kommer att leda till att den 
gröna revolutionen inom jordbruket och den industrialisering av de övriga sektorerna i den 
afrikanska nationen, inte utvecklas i relation till den möjlighet som Afrika har fått och som andra 
nationer på andra kontinenter kommer att utnyttja för att få igång deras gröna revolution och 
modernisering av deras nationer. I början av 1970-talet fanns det en fortsatt positiv syn på 
Afrikas möjligheter att utvecklas som senare i vissa kretsar skulle utvecklas till en afropessimism. 
Ett exempel på hur eliten i de afrikanska länderna missköter ekonomin är det faktum att de 
föredrar en inhemsk valuta som är övervärderar för att kunna importera lyxvaror, vilket leder till 
att jordbruksvaror för export får det svårare att konkurrera på världsmarknaden.99   
 
År 1975 konstaterar NAI att den ekonomiska situationen är dålig men att det med de rätta 
åtgärderna går att få en förändring. Den positiva inställningen till de afrikanska ländernas villighet 
och önskan att utvecklas ekonomisk och politiskt grundar sig på en inställning av att de vill men 
av olika anledningen inte kan få igång den ekonomiska tillväxten och en politisk reformering av 
deras politiska system. NAI riktar kritik mot den inhemska eliten som de anser utnyttjar deras 
position för att tillskansa sig av landets resurser för eget ändamål.100  
 
De företag som stater i Afrika har startat används i syften som inte gynnar den afrikanska 
befolkningen utan stärker den inhemska eliten genom att befästa deras ställning genom de 
intäkter som företagen ger och som den inhemska eliten använder för att köpa politiskt stöd. 
Anledningen till den dåliga ekonomiska situationen är orsakad till viss del av den inhemska elitens 
användning av nationens resurser för att befästa sin ställning. Den omfattande korruptionen 
förhindrar de afrikanska länderna från att utvecklas politiskt och ekonomiskt. Vilket är 
anledningen till att NAI bedömer att den framtida ekonomiska situationen inte kommer att bli 
mycket bättre än vad den är år 1977.101  
 
1978 tar NAI upp ideologi och den problematiska situationen i de afrikanska länderna i vilket 
staten är den part som kontrollerar de ekonomiska investeringarna i landet på grund av 
avsaknaden av en inhemsk kapitalstark grupp. Avsaknaden av en tydlig nationalideologi gör att de 
afrikanska länderna inte kan förlita sig på en ideologi för att styra deras utveckling. Trots 
avsaknaden av ideologisk tillhörighet är de flesta afrikanska nationerna socialister. NAI syn på 
den afrikanska ekonomin är fortsatt dyster och den omfattande korruptionen nämns som en 
bidragande orsak till den pessimistiska synen på den ekonomiska utvecklingen.102  
 
Under rapporteringen från 1985 till 1988 har det inträffat en viktig förändring i NAI’s 
rapportering om situationen i Afrika. Det har förflutit 7 år sedan den förra publikationen och 
skillnaderna i rapporteringen är tydlig. Det Afrika som beskrivs är ett Afrika med omfattande 
problem. Det är inte en del av det afrikanska samhället som inte utvecklas i rätt riktning utan hela 
den afrikanska nationen utvecklas i fel riktning. Den ökande skuldbördan som kommer att bli en 
stor fråga för Afrika och omvärlden ökar. 103   
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Orsaken till den ökande skuldbördan är valutamanipulation för att importera lyxvaror för den 
urbana eliten på bekostnad av jordbrukssektorn som inte kan exportera deras varor till 
konkurrenskraftiga priser, vilket leder till arbetslöshet och mindre exportintäkter till staten. 
Denna utveckling var redan känd på 1970-talet och NAI’s tidigare rapportering om detta 
fenomen var en anledning till deras pessimistiska syn på den ekonomiska utvecklingen under 
1970-talet. För att hantera den växande skuldbördan lånar de afrikanska staterna pengar av IMF 
för att betala tillbaka gamla lån vilket bara leder till en aggregerad skuldbörda som ökar med 
tiden. Utbildningssystemet döms också ut som ineffektiv i att få afrikaner att välja de utbildningar 
som det finns arbeten för och som kan hjälpa den afrikanska nationen att utvecklas. Det 
afrikanska utbildningssystemet är en viktig faktor för att minska fattigdomen och utveckla den 
afrikanska nationen, men är under alla de är som NAI har publicerat deras publikationer inte 
anpassad för de afrikanska nationernas behov av arbetskraft. Utbildningssystemet utbildar mer 
humanister än ingenjörer år 1986 .104 
 
Det finns också en stor ojämn närvaro i skolan utifrån kön, i vilket pojkar är inskrivna i skolan i 
större utsträckning än flickor. Den svåra situationen med olika sjukdomar och parasiter kommer 
att hämma den ekonomiska tillväxten och ger en bild av Afrika som är mycket dyster. 
Rapporteringen om den afrikanska skuldbördan i vilket två tredjedelar av de afrikanska 
nationerna har tagit lån för att förbättra den ekonomiska situation de hamnat i, beskrivs som 
katastrofal vilket sätts i relation till den skuld de har och som har fördubblats på sex år. Det var 
under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet som Afrika drabbades av svält och som 
drabbade Sahel området svårt. Den mediala bilden av Afrika förändrade under denna period den 
omvärldsbild som fanns om Afrika och introducerade svält som en återkommande företeelse av 
den afrikanska verkligheten.105  
 
NAI’s rapportering om den politiska och ekonomiska situationen förändrades drastiskt under 
1980-talet vilket är en följd av den försämrade situationen som de afrikanska länderna befann sig 
i. Trots den försämrade situationen finns det ändå en tydlig önskan i publikationen om att den 
framtida ekonomiska situationen kommer att bli bättre om det afrikanska ledarskapet vidtar de 
nödvändiga åtgärder för att få en förändring av den ekonomiska och politiska situationen. Vad 
denna optimistiska inställning beror på är det svårt att spekulera om, men en anledning kan vara 
att NAI inte vill framstå som afropessimistisk. Detta kan vara en anledning till varför deras 
framtidsprojektioner om den afrikanska ekonomiska situationen oftast men inte alltid är 
positiv.106  
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I NAI’s rapportering under perioden 1994—1997 har det inträffat en förändring på synen av 
Afrika som har resulterat i att det ställs krav på det bistånd som ska ges till Afrika. År 1994 är 
biståndet i fokus. Bistånd har oftast inneburit att de afrikanska nationerna var tvungna att gå med 
på villkor för att få lån. Men det är under början av 1990-talet som det framgår tydligt i NAI’s 
publikationer att det bistånd som ges skall vara förknippade med motåtgärder. Den tydliga krav 
på motparten illustreras av att NAI har en ny bild av det afrikanska ledarskapet som tydligt 
illustreras av att det föreslås att all bistånd utom den humanitära ska dras in så att den afrikanska 
nationen kan kollapsa för att få en ny start för Afrika. Den nya inställningen till Afrika är ett 
resultat av att Afrika har en lägre ekonomiska tillväxt än andra länder i andra utvecklingsregioner. 
Afrika har på ett tydligt sätt inte förbättrats trots den omfattande bistånd som kontinenten har 
fått och de handelsrelationer de ingått med omvärlden.107  
 
NAI ger också en beskrivning av Afrika som är plågad av undernäring, svält och sjukdomar som 
håller nere den ekonomiska utvecklingen. Trots dessa hämmande faktorer sker det en tillnyktring 
i Afrika. Vilket visar att NAI fortfarande har en optimistisk syn på Afrikas ekonomiska framtid. 
Fattigdomen i andra fattiga regioner i världen kommer att minska eller ligga still medans den i 
Afrika kommer att öka, vilket förklaras med den snabba befolkningstillväxten och den låga BNP 
tillväxten.108  
        
1995 porträtteras ett Afrika med stora problem, ett Afrika som har fått en förändrad bild i 
omvärlden på grund av konflikter, svält, korruption och ett misslyckande i det bistånd som Afrika 
har fått av omvärlden. Det är framförallt SAP som har varit förödande för Afrika. NAI är fortsatt 
optimistisk om Afrikas ekonomiska framtid.109     
 
1997 är NAI’s inställning negativ till Afrikas framtid på grund av den snabba 
befolkningstillväxten och den låga ekonomiska tillväxten, det riktas kritik mot IMF och 
Världsbanken. År 1997 har NAI därmed en dyster uppfattning om Afrikas framtida ekonomiska 
situation.110    
 
Början på 2000-talet har NAI’s uppfattning om Afrika förtydligats. Det är genom en tillbakablick 
på den tid som gått sedan de afrikanska staterna blev självständiga som bilden av Afrika blir tydlig 
och det riktas kritik mot både IMF, Världsbanken och de afrikanska ledarna för den situation 
som Afrika befinner sig i. Den ekonomiska situationen beskrivs som mycket dålig. Den framtida 
projektionen om den afrikanska ekonomin är en ekonomi som inte kommer att vara bättre än 
den var år 2004. 111 
 
År 2005 sätts förhoppningen till en förbättrad afrikansk ekonomi på EU som är Afrikas största 
och viktigaste handelspartner. Biståndet måste också vara lokalt förankrad. NAI’s syn på Afrikas 
sannolikhet att vara i en bättre ekonomisk situation i framtiden än vad den är år 2005 beskrivs 
som mycket sannolikt till skillnad från publikationen African Voices African Visions som 
förutsåg en sämre ekonomisk framtid för Afrika.112  
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Den förändring av den framtida ekonomiska situationen beror på en förhoppning om ett positivt 
utfall av de möjligheter som Afrika har i form av handelsrelationer och utvecklingsstöd från 
omvärlden och inte på några realistiska faktorer som kan förklara vad det är som kommer att leda 
till en förbättring av de livsvillkor som afrikaner kommer att åtnjuta år 2005.113  
 
Från år 2007 till 2010 har NAI en pessimistisk syn på Afrikas politiska och ekonomiska situation. 
NAI’s bedömning om Afrikas politiska och ekonomiska framtid är inte positiv utan det ges en 
beskrivs om ett Afrika med en snabb befolkningstillväxt och en ekonomisk tillväxt som inte är 
tillräcklig hög för att klara av den snabba befolkningstillväxten. Urbanisering, konflikter, ett 
politiskt och ekonomisk system som är underutvecklat och sjukdomar som till exempel 
HIV/AIDS samt de misslyckade utvecklingsprogrammen, gör att de afrikanska länderna söder 
om Sahara inte kommer att klara av att förbättra den nuvarande ekonomiska situationen för de 
afrikanska folken.114     
 
Från år 2011 till 2014 är den framtida synen på den afrikanska ekonomin positiv. Afrika utvecklas 
i rätt riktning vilket kommer att få fart på ekonomin och lyfta upp de afrikanska folken ur den 
djupa fattigdom de befinner sig i. Denna uppfattning är ett vanligt inslag i de publikationer som 
publicerats under perioden. Den tydliga ändring i NAI’s prognos av den ekonomiska 
utvecklingen grundar sig främst på två viktiga faktorer; en förbättring av den politiska stabiliteten 
som beskrivs utförligt i publikationen från 2011, samt Kinas, Indiens och BRIC ländernas nya 
roll i världsekonomin. Det finns en stor förhoppning i NAI’s publikationer att relationen mellan 
Afrika, Kina, Indien och BRIC länderna ska gynna Afrika ekonomiskt. Trots den positiva bild om 
Afrikas framtid som lyfts fram av NAI finns det en misstro mot Afrikas förmåga att lösa de 
problem som de har för att kunna gynnas av den nya situation de befinner sig i och initiera en 
ekonomisk tillväxt som gynnar hela den afrikanska befolkningen.115     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Goodison et al. 2005. 
114 Havnevik 2007. 
     Melber et al. 2007.  
     Bigsten, Durevall 2008. 
     Cheru 2008.  
     Holmqvist 2009.  
     Cheru et al. 2010. 
     Hårsmar 2010. 
115 Nordberg et al. 2011. 
     Beyene 2013.  
     Cheru et al. 2013.  
     Roy 2014.  
     Oestigaard 2014.   
     Beyene 2014.   
   
      
 



32 

Orsaken till Afrikas ekonomiska kris har Nordiska Afrikainstitutet gett en förklaring till från det 
första publikationen till de sista publikationerna som har ingått i denna undersökning. Det är de 
afrikanska nationernas institutioner som har varit den huvudsakliga förklaringen till Afrikas 
underutveckling. Det politiska systemet har inte åtgärdat den låga ekonomiska tillväxten genom 
en framgångsrik ekonomisk politik. Resultatet har blivit att den snabba befolkningstillväxten inte 
har understötts med en ekonomisk politik som hade kunnat generera en tillräcklig hög ekonomisk 
tillväxt för att ge invånarna en bra levnadsstandard. Förklaringen till avsaknaden av en ekonomisk 
politik som hade kunnat generera en hög ekonomisk tillväxt finns i det politiska systemet och de 
institutioner som underbygger den afrikanska nationen.116  
 
Ett politiskt system med demokrati och institutioner som upprätthåller demokratin och 
förhindrar korruption har saknats i de flesta afrikanska nationer vilket har urholkat de möjligheter 
som de afrikanska nationerna har haft och som hade kunnat ge en bättre levnadsstandard för 
deras befolkningar. Nordiska Afrikainstitutet har gett en blandad bild över den framtida 
ekonomiska situationen för Afrika under de år de publicerats deras publikationer, den framtida 
projektionen har skiftats från att vara antingen positiv eller negativ. Under de senaste åren har 
synen på Afrikas framtida ekonomiska situation blivit övervägande positiv. Detta beror på en 
förändrad politisk situation inom de afrikanska länderna som till exempel en demokratisering av 
det politiska systemet men också på exogena faktorer där framväxande stormakter har ett behov 
av Afrikas naturresurser. De samtida skildringarna om Afrikas ekonomiska situation har NAI gett 
en beskrivning om ett Afrika med en utbredd fattigdom. En viktig exogen faktor till Afrikas 
underutveckling är de internationella institutionernas relation till Afrika som har inneburit att 
Afrika har implementerat program som till exempel SAP som resulterade i en försämrad 
ekonomisk situation för Afrika. 117    
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5. Sammanfattning 

De publikationer som NAI har publicerat från 1967 till 2014 har skrivits av olika forskare vissa 
har endast bidragit med ett kapitel i en publicering medans andra har återkommit med flera 
forskarrapporter under flera år. Trots mångfalden av forskare har de haft ett uppdrag från NAI 
eller så har NAI valt att publicera deras åsikter på grund av att deras åsikter överstämmer med 
NAI’s syn om den afrikanska utvecklingen. De endogena faktorer som forskarrapporterna har 
lyft fram som de främsta anledningar till Afrikas ekonomiska förhållanden under den valda 
undersökningsperioden har varit ett misslyckat politiskt och ekonomisk system och korruption 
som har bidragit till att underminera det afrikanska samhället, samt en snabb befolkningstillväxt 
som urholkar den ekonomiska tillväxten som inte är tillräcklig hög för att absorbera 
befolkningsökningen. De exogena orsakerna har varit IMF och Världsbanken som har påtvingat 
Afrika utvecklingsprogram som har bidragit till att öka fattigdomen. Dessa faktorer har gjort att 
de afrikanska nationerna inte har haft samma utveckling som andra utvecklingsländer på andra 
kontinenter. NAI har i deras publiceringar återkommit till dessa faktorer som de viktigaste 
orsakerna till Afrikas underutveckling. 
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