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1. Inledning  

I vår nutid, år 2017, anses internationellt bistånd och ekologisk hållbarhet ha starka gemensamma 

nämnare. Detta framkommer bland annat i tidskriften Review of Development Economics. I årets 

första nummer argumenterar forskare för att bistånd i sig, och även de institutioner som bistånd är 

uppbyggt kring, är viktiga byggstenar i det globala arbetet för att bekämpa klimatförändringar 

(Arndt and Tarp, 2017, p. 2). Länder i behov av bistånd, i allmän term utvecklingsländer, är 

generellt sett särskilt utsatta för klimatförändringarna, då de är känsliga för förändringar och har 

en relativt låg kapacitet att genomföra den klimatanpassning som krävs. Sedan 1970 har också 

ökningen av koldioxidutsläpp till största del skett i länder som inte var medlemmar i OECD år 

1990 (ibid, p. 3). En klok man med positionen som generalsekreterare för FN sammanfattade 

läget på följande sätt för två år sedan”We are the first generation that can end poverty, and the 

last one that can take steps to avoid the worst impacts of climate change” (Ki-Moon, 2015). 

Även om dagsläget kan ses som uppenbart inom denna fråga, så är det inte många decennier 

bakåt länken mellan ämnena ännu inte hade dragits. Och även om det idag konstaterats att 

utvecklingsländernas klimatanpassning och klimatarbete är en viktig faktor, så har samtidigt 

biståndspolitiken som sker både bilateralt och multilateralt kritiserats för att faktiskt inte ta 

hänsyn till klimatförändringarna. En studie World Resource Institute genomförde kom fram till 

att Världsbanken, som framställts som en ledande aktör för finansieringen av 

utsläppsminskningar, mellan 2005 och 2008 enbart inkluderade klimatanpassning i 30 procent av 

biståndsprojekten inom energisektorn (Falkner, 2013, p. 383).  

Det krävs mycket av det internationella samfundet och länder emellan att nå dit Ban Ki-Moon 

ämnade med sitt tal år 2015. När det kommer till själva genomförandet för att nå målet, att lägga 

samman pusselbitarna av hållbar utveckling och internationellt bistånd, finns det många olika 

tillvägagångssätt. Dels har metoderna förändrats över tid och även idag finns olika argument för 

hur det ska säkerställas att länder i behov av bistånd också ska få det, utan att riskera att förvärra 

för den miljön på en lokal eller global nivå. Det kan antingen ske inom ramen av det traditionella 

biståndet för bland annat ekonomisk tillväxt och hälsa. Eller så sker det som kompletterande 

bistånd som ges utöver den ursprungliga biståndsbudgeten. Men vad som är gemensamt oavsett 

tillvägagångssätt är att biståndsgivarna, vissa mer och andra mindre, uppenbarligen har incitament 
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för att hållbart bistånd ska fördelas. För att förstå vilka utmaningar och möjligheter som 

biståndspolitiken står inför är det därför viktigt att undersöka just dessa incitament. Vad får 

biståndsgivare att välja att ge bistånd som säkrar en ekologisk hållbar utveckling i ett land? Eller 

tvärt om, varför väljer vissa länder att inte fokusera på hållbarhet när de samtidigt ger bistånd?  

Satsningar på utvecklingsfrågor som inte tar hänsyn till konsekvenserna av klimatförändringar 

hävdas kunna ge motsatt effekt långsiktigt (Falkner, 2013, p. 502). För att hitta förklaringar till 

hur aktörerna väljer att allokera sitt hållbara bistånd finns det idag en begränsad mängd studier, 

enligt uppsatsförfattarens kännedom. Under 2000-talet har det främst gjorts beskrivande studier 

över trender för hur miljöbistånd fördelas. I viss mån utreds det även vad som förklarar varför 

aktörerna fördelar biståndet som de gör, utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det är där denna 

uppsats tar vid.  

För att förutsättningarna för ett framtida grönt bistånd ska vara goda är det viktigt att se till de 

biståndsprojekt som redan genomförts, i syfte att förstå incitament och drivkrafter till varför man 

historiskt har gett hållbart bistånd. Därför ämnar denna uppsats till att undersöka skillnader i 

fördelningen av hållbart bistånd. I boken Greening aid som undersöker potentiella incitament för 

allokeringen av hållbart bistånd, har författarna genom omfattande studier banat vägen för ökad 

förståelse. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Även om klimatpolitikens del i biståndskontexten knappt funnits i ett halvt sekel, så har 

utvecklingen av detta tagit stora steg framåt. Olika perspektiv på sammanvävningen har 

förekommit i vad man kan urskilja till olika tidsperioder under dessa decennier. Fortsatt förväntas 

nya perspektiv att uppstå. Till skillnad från tidigare studier som undersökt incitament över 

enskilda tidsperioder, utgår denna uppsats från att undersöka aktörernas biståndsfördelning över 

olika tidsperioder. Med utgångspunkt i resultaten från Greening aid, syftar därför denna studie till 

att pröva aktörscentrerade hypoteser utifrån olika tidsperioder i klimatpolitikens historia. Om det 

går att finna skillnader över olika tidsperioder om varför vissa länder väljer att ge mer grönt 

bistånd och andra mindre, och vad som kan förväntas förklara dessa. Genom att testa samma 

hypoteser under olika tidsperioder kan man dra nya slutsatser om teorierna förstärks alternativt 

försvagas och undersöka vad som kan påverka potentiellt olika resultat. 
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Uppsatsens syfte utmynnar i följande frågeställning: 

Kan aktörscentrerade teorier förklara fördelningen av hållbart bistånd över tid? 

Uppsatsämnet behandlas först och främst genom att återge tidigare forskning inom de aktuella 

forskningsområdena, för att därefter klargöra den teoretiska grund som arbetet utgår från. Studien 

bygger dels på teorier kring aktörers incitament för fördelning av bistånd och dels på forskning av 

klimatpolitikens historia. Efter detta formuleras, med hjälp av teorier och tidigare forskning, 

hypoteserna som ska testas och analysmodellens utformning. Nästa del i uppsatsen redogör för 

metod och material som används och sedan genomförs den statistiska analys som metoddelen 

beskriver. Slutligen förs en diskussion huruvida teorierna bakom hypoteserna kan förklara 

incitamenten till fördelning av hållbart bistånd över tid. 

2. Tidigare forskning  
Avsnittet om tidigare forskning kommer först att behandla de beskrivande studier som finns inom 

ämnesområdet, vilket ger en överblick över synen på hållbart bistånd. Därefter tas förklarande 

studier och dess slutsatser upp. Avslutningsvis beskrivs hur bistånd och hållbarhet har förändrats 

över tid och varför det är relevant att undersöka.  

2.1 Beskrivande studier 

Forskningsfältet som överblickar bistånd i generella termer är brett och man kan finna olika 

förklaringar för hur biståndet allokeras. Det finns en viss konsensus kring somliga argument om 

incitamenten. Dessa är fattigdom, strategiska intressen, koppling av kolonialhistoria, handel och 

de politiska institutionerna hos mottagarlandet (Alesina and Dollar, 2000, p. 35). Däremot finns 

det inte lika extensiv forskning för specifikt klimatbistånd eller i allmän term ekologiskt hållbart 

bistånd, som sker i form av integrering, anpassning och utsläppsminskningar. Detta hävdar även 

Aidy Halimanjaya (2015) som forskar om klimatfinansiering och utsläppsminskningar genom 

bistånd med inriktning på OECD-länder som givare. Hon redogör i artikeln Climate mitigation 

finance across developing countries: what are the major determinants att studierna inom hennes 

forskningsområde snarare fokuserar på deskriptiva trender av OECD-länders anpassningsbistånd 

istället för att undersöka de kausala mekanismerna till varför man fokuserar på 

utsläppsminskningar genom bistånd. De studier som gjorts innefattar till stor del, precis som hon 
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argumenterar, beskrivande forskning om hur miljöbistånd fördelas och vilka länder som är mest 

utsatta för kommande klimatförändringar (Betzold and Weiler, 2017). 

Ett sådant projekt initierades av OECD:s Utvecklingskommitté. Från både mottagar- och 

givarländernas perspektiv undersöktes i beskrivande syfte för- och nackdelar med 

klimatintegreringen av biståndspolicys och projekt. Slutsatsen av analysen var att anpassning för 

klimatförändringar är starkt sammankopplat med bistånd. Forskarna framför i rapporten att det 

skulle vara önskvärt med en omfattande studie om vilken påverkan biståndsprojekt har på miljön, 

men de är begränsade till att undersöka andelen biståndsprojekt inom sektorer som definitivt är 

utsatta för klimatförändringar. Detta genomfördes med fallstudier i Nepal, Bangladesh, Tanzania, 

Fiji, och Uruguay. Genom att undersöka nationella policys och strategier, biståndsstrategier och 

projektbeskrivningar utreddes hur mycket fokus som läggs på klimatförändringars påverkan inom 

bistånd (OECD, 2005, p. 68).  

Enligt rapporten kan bistånd antingen förbättra eller förvärra länders möjligheter för 

klimatanpassning eller klimatarbete. Biståndsprojekt som ges i syfte att minska fattigdom, öka 

utbildning och hälsa i utvecklingsländer förbättrar länders möjlighet till klimatanpassning. 

Samtidigt kan typiska utvecklingsprojekt med enbart ekonomisk tillväxt som mål ge motsatta 

utvecklingsmöjligheter. Detta sker genom att ländernas sårbarhet ökar, exempelvis då vissa 

infrastrukturprojekt i särskilt utsatta områden kan skada miljön och därmed invånarna (ibid, p. 

31). De faktorerna som skildras som mest relevanta för svårigheten med klimatintegrering och 

anpassning är dels avsaknaden av kunskap om klimatförändringar och dels begränsade resurser att 

implementera de åtgärder som krävs. Samtidigt framställs svårigheten med att avgöra 

klimatpåverkan inom olika kategorier av bistånd (ibid, p. 136).  

Fortsättningsvis har en studie genomförd av forskarduon Tarp och Arndt identifierat två viktiga 

förutsättningar för att hantera klimatförändringarna inom biståndspolitiken. Den första är 

tillväxten av humankapitalet inom mottagarlandet. Resonemanget följer att en mer utbildad 

befolkning har bättre möjlighet att anpassa sig till utmaningarna som landet står inför. I tidigare 

studier har det visats att en ökad utbildningsnivå kan sammanlänkas med en bättre förmåga inom 

landet att hantera klimatanpassningar och klimatarbete. Den andra förutsättningen innefattar att 

mottagarländerna bör vara uppbyggda av flexibla och kompetenta offentliga och privata 

institutioner. Genom detta har länderna som bäst möjlighet att använda sig av det ökade 
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humankapitalet för att säkerställa landets hållbara utveckling (Arndt and Tarp, 2017, p. 7). Studier 

av denna sort ger förståelse för de lokala förutsättningarna och utvärderar klimatpåverkan av 

bistånd på plats. Att använda dessa fallstudier tillsammans med regressionsanalyser ger en fördel 

på en generell nivå för att kunna identifiera de kausala mekanismerna för incitamenten bakom 

hållbarheten i bistånd. Därför redovisas härefter aktuella studier som har en mer förklarande 

infallsvinkel. 

2.2 Förklarande studier  

När man fördjupar sig i forskning som förklarar varför biståndet ser ut som det gör utifrån 

hållbarhetsperspektiv, så kommer boken Greening aid till stor användning. Forskaren Robert L. 

Hicks har tillsammans med sina medförfattare undersökt trender utifrån hållbarhet inom bistånd 

mellan 1980-2000, med den centrala frågan vad som förklarar hur biståndsgivare väljer att 

allokera bistånd emellan mottagarländerna. Deras utgångspunkt är att det är viktigt att undersöka 

incitamenten för hållbart bistånd, för att förstå konsekvenserna som fördelningen, eller snarare 

frånvaron av fördelningen, av ekologiskt hållbart bistånd leder till.  

Med utgångspunkt från fallstudier resonerar författarna både om mottagarna och givarna för 

bistånd. Det som författarna själva undersöker över tidsperioder, i beskrivande syfte, är mängden 

bistånd länder ger som klassas som hållbart. Där finner forskarna en trend av ökning för 

majoriteten av länderna, med undantag av exempelvis Nya Zeeland som minskade andelen 

hållbart bistånd med 60 procent under en 20 års tid. Vad forskarna dessutom hittar när de 

granskar biståndsprojekten uppdelade efter kategoriseringen av hållbarhetspåverkan, är att 

andelen smutsigt bistånd minskat från runt 45 procent år 1980 till runt 20 procent vid 

millennieskiftet. Under samma tid har andelen hållbart bistånd ökat från under 5 procent till över 

10 procent (Hicks et al., 2008, p. 130). Vidare undersöks genom statistiska analyser ett antal 

hypoteser om givarländernas incitament utifrån deras egna förutsättningar samt utifrån 

mottagarländernas förutsättningar. Vad som däremot inte undersöks är huruvida dessa hypoteser 

står sig över tid med tanke på att förutsättningarna förändras. Det är vad denna studie kommer att 

pröva. Då uppsatsen använder resultaten i Greening aid som grund, presenteras därför de 

hypoteser som styrks i boken nedan.  

Först och främst undersöks incitamenten att fördela bistånd utifrån mottagarländernas egenskaper. 

Där förekommer bland annat resonemanget om att hållbart bistånd ges till länder där behoven är 
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som störst. Alltså de länder som är som mest sårbara för förändringar av klimatet. Tesen har 

koppling till eko-funktionell teori, att biståndsgivarna uppriktigt är intresserade av att skydda 

miljön mot klimatförändringar, och mäts i landets naturkapital. Slutsatserna är att hypotesen 

enbart får stöd i specifikt bistånd riktat för miljö, inte övrigt traditionellt bistånd som också kan 

klimatintegreras (Hicks et al., 2008, p. 112). Resultaten från analysen tyder också på att 

biståndsgivare tenderar att välja mottagarländer med legitima nationella miljöpolicys och 

institutioner. Till viss del kan detta förlängas till styrkan på mottagarländernas demokratiska 

värderingar och institutioner (ibid, p. 118). Effekterna ses som måttligt starka indikatorer på 

förklaringar av det hållbara biståndet.  

Länder som är som mest utsatta för klimatförändringar och länder med starka nationella 

miljöpolicys kan tolkas som motsatser, förutsatt att starka miljöpolicys innebär att 

förutsättningarna för att hantera klimatförändringar är goda. Det är tänkbart att sårbara länder har 

låg kapacitet för att stärka sina miljöpolicys. Detta är också vad Tarp och Arndt presenterat i sin 

forskning, att välfungerande och flexibla nationella institutioner krävs för att kunna hantera 

klimatförändringar. De två hypoteserna får visst stöd i Greening aid, när man undersöker under en 

tidsperiod. Därför blir det intressant testa dessa olika hypoteser över olika tidsperioder, för att se 

om det skiljer sig åt vilken prioritering biståndsgivarna har under olika perioder. Fortsättningsvis 

framgår det att mottagarlandets politiska lojalitet gentemot givarländerna i omröstningar i FN:s 

generalförsamling, geografiskt avstånd till biståndsgivaren samt den koloniala bakgrunden är 

signifikanta förklaringsvariabler för varför ett land väljer att allokera hållbart bistånd (ibid, p. 93).  

Om man nu vänder till givarsidan av biståndet, med frågeställningen varför vissa länder är mer 

villiga att lägga resurser på utvecklingsländers hållbara utveckling genom bistånd, så finner Hicks 

et al. stöd för de följande hypoteserna. En förklaring som visar på samband men åt omvänd 

riktning, gäller hypotesen att givarländer med starka nationella miljöpolicys har effekt på hur 

mycket landet spenderar på hållbart bistånd. Teoribildningen utgår från en positiv riktning men 

deras resultat tyder på en negativ effekt på nationell nivå. När man däremot ser till både de 

nationella samt de internationella åtaganden som givarländerna har tagit på sig, så korrelerar detta 

positivt med andelen hållbart bistånd. Vidare återfinns en stark effekt för välståndet i givarlandet. 

Då välståndet är högt, mätt i BNP per capita, så minskar andelen smutsigt bistånd av landets 

totala biståndsbudget. Till viss del stöds även den möjliga förklaringen att ju mer 



 

 

8 

 

postmaterialistiska värden landets invånare influeras av, desto mindre andel smutsigt bistånd ges 

(Hicks et al., 2008, p. 180).  

Sedan boken Greening aid publicerades med bland annat de nämnda resultaten har en del verktyg 

som länder kan använda sig av vid beslutsfattandet av biståndsfördelning framställts. I studien av 

Halimanjaya som inriktats på OECD-länders bistånd för klimatanpassning i form av 

utsläppsminskningar av växthusgaser, dras slutsatser parallella med Hicks et al. De 

mottagarländer som får finansiering genom bistånd för klimatarbete tenderar i större utsträckning 

ha höga koldioxidutsläpp, stora koldioxidsänkor, lågt BNP per capita samt välfungerande 

politiska och ekonomiska institutioner. Precis som orsakerna för mottagarländernas perspektiv, 

vart behoven för hållbart bistånd är som störst i kontrast till vilka mottagarländer som har starkast 

miljöpolicys, kan även dessa resultat tyckas gå emot varandra. Ett land med välfungerande 

institutioner och styrning har troligtvis inte generellt lågt BNP per capita, vilket återigen pekar på 

behovet att undersöka vad för slutsatser som kan dras vid jämförelse av olika tidsperioder. 

Halimanjaya påpekar att klimatanpassningsbistånd har fördelats till fattiga länder för att inriktas 

på social hållbarhet, vilket idag är länder med låga koldioxidutsläpp. Hon argumenterar för att 

detta är riskfyllt då det inte är de mest fattiga länder som är som störst utmaning för 

klimatförändringarna orsakade av växthusgaser idag (Halimanjaya, 2015, p. 238). 

2.3 Klimat och bistånd över tid  

Argumentet Halimanjaya framför utgår från det faktum att gruppen av länder i behov av bistånd 

inte ser ut på samma sätt som för ett halvt sekel sedan. De länder som i början klimatarbetet inom 

biståndspolitiken klassificerades som länder i behov av bistånd, utvecklingsländer, har över tid 

förändrats. En grupp som tidigt sågs som homogen, har under denna tid utvecklats till att innefatta 

en stor spridning. Samtidigt som forskningen på klimatarbete och klimatanpassning har gått 

framåt, så har även behovet av hållbart bistånd och förutsättningarna förändrats.  

Genom en tillbakablick av de senaste 50 åren av bistånd, har Arndt och Tarp bland annat pekat på 

två viktiga saker att inkludera vid fördelning av hållbart bistånd. Gruppen av länder som är i 

behov av bistånd har utvecklats till att bestå av både låginkomstländer och utav 

medelinkomstländer. Idag är det 36 länder som fortfarande är tilldelade beskrivningen 

låginkomstländer. Därför måste biståndet fördelas med hänsyn till båda sorters länder. En 
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otillräcklig fokus på låginkomstländerna riskerar att ge negativt utfall på deras 

utvecklingsmöjligheter, samtidigt som de länder med de högsta utsläppsmängderna befinner sig i 

en annan inkomstnivå. Skiftet mellan låginkomstländer och mellaninkomstländer riskerar då att 

resultera i att länder får en ekonomisk struktur som fortfarande står inför stora utmaningar inom 

klimatförändringarna och en ohållbar tillväxt (Arndt and Tarp, 2017, pp. 12–13). Vi vet därför att 

gruppen mottagarländer har förändrats över tid, både under det tidigare stadiet av klimatbistånd 

och under mer modern tid fortsätter denna förändring att ske. På samma sätt är det viktigt att ta 

hänsyn till att gruppen biståndsgivare också kan skilja sig från 1970-tal till idag. Ingen studie har 

hittats som har tagit upp denna fråga, vilket gör det intressant att undersöka om det kan vara en 

förbisedd faktor.  

Sammanfattningsvis har studierna i tidigare forskning genomförts i syfte att förklara vad som 

skiljer fördelning av hållbart bistånd åt, vad denna kandidatuppsats bidrar till den tidigare 

forskningen är att även ta hänsyn till hur denna fördelning skiljer sig över tid. Genom att göra en 

studie uppdelat på olika tidsperioder går det att stärka alternativt försvaga de teorier som förklarar 

hållbar biståndsallokering samt öka förståelsen för hur biståndsallokeringen förändrats, mer än att 

det skett en generell ökning.  

3. Teori och analysmodell 
Som tidigare konstaterats finns det många framförda teorier om varför traditionellt bistånd ges. 

Det handlar om teorier byggda på altruistiska, politiska, ekonomiska eller säkerhetsaspekter. När 

man ser till bistånd på en mer specifik nivå, i aspekten av ekologiskt hållbart bistånd, har också 

liknande sammanhang förekommit och teorier förts. Uppsatsen utgår från teorier som framförs i 

Greening aid, som kompletteras av senare forskning. De teoretiska begreppen från hypoteserna 

operationaliseras med viss modifikation för att få en så heltäckande bild som möjligt.  

Studien vilar på två teoretiska resonemang. Utgångspunkten för teoriernas relevans är att de har 

fått visst stöd i resultaten av de statistiska analyserna i Greening aid. De används därför i denna 

studie för att prövas under andra villkor. En uppdelning görs där teorierna antingen förklaras 

utifrån givarländernas egenskaper, att utfallet av allokeringen beror på skillnader i givarländernas 

strukturer. Den andra teorin utgår från att mottagarländernas egenskaper är vad som skiljer 

biståndsallokeringen åt. Dessa teoretiska uppfattningar kan ses som något av en skiljelinje på 
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vems behov det är som tillgodoses vid fördelningen av hållbart bistånd. Är det mottagarnas eller 

givarnas? Det första angreppsättet med fokus på givarländerna bygger på ett principal-agent-

tänkande som utvecklas nedan. Det andra, att mottagarländernas egenskaper är i fokus, utgår från 

ett cost-benefit-resonemang. Efter genomgången av teorierna formuleras därefter hypoteser som 

testas i enlighet med analysmodellen.  

3.1 ”Principal-agent vs cost-benefit” 

De två teorierna härleds från Rational choice teorin, som beskriver sociala och ekonomiska 

beteenden hos människor. Det första sättet att se på hur biståndsgivare allokerar sitt bistånd är 

med hjälp av Principal-agent teorin, där beskrivs förekomsten av hållbart bistånd till 

utvecklingsländer som en politisk marknad. Det är givarlandets väljare som har inflytandet över 

hållbarheten i biståndsallokeringen. Genom horisontella och vertikala förhandlingar utspelar sig 

denna process. Den vertikala förhandlingen sker mellan väljarna och de folkvalda 

representanterna som väljarna röstat på, och mellan folkvalda ledare och byråkrater inom 

biståndsmyndigheterna. Den horisontella förhandlingen sker mellan olika intressegrupper inom 

givarlandet och givare, och mottagare i den internationella arenan. Slutligen pågår också 

förhandlingar mellan mottagarländer och institutionerna som biståndet ges genom. Resultatet av 

dessa förhandlingar blir själva allokeringen av hållbart bistånd (Hicks et al., 2008, p. 13). 

Genom att använda denna beslutskedja kommer alltså förklaringen att det är väljarnas intresse i 

givarlandet som i slutändan påverkar hur landet fördelar sitt bistånd utifrån 

hållbarhetsperspektivet. Samma anda av politik och intressen återspeglas i hur 

biståndsmyndigheterna och givarorganisationerna väljer att fördela hållbart bistånd. Ifall 

invånarna anser att det är viktigt att arbeta mot klimatförändringar, så återspeglas detta i deras 

röstande vilket gör att landet kommer ha policys som arbetar för hållbarhet och miljöpolicys. Det 

går att argumentera för att väljarna i givarländerna skulle föra detta intresse på grund av altruism, 

men forskarna utgår istället i denna teori från att väljarna är måna om deras egna välstånd, vilket 

riskerar påverkas av klimatförändringar orsakade av andra länder (ibid, p. 163). 

En annan, möjligtvis konkurrerande uppfattning, om vad som förklarar biståndsallokeringen riktar 

in sig på biståndsmottagarnas egenskaper. Biståndsgivare kan ha inställningen att fördelningen av 

bistånd ska ske utifrån projektens sannolikhet att lyckas. Det kan formuleras som att givarlandet 

vill ha valuta för pengarna, att utformningen av bistånd sker utifrån en kostnad-nytta-analys.  
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När man applicerar teorin på hållbart bistånd, innebär detta att mottagarländerna som har goda 

förutsättningar att ta tillvara på det hållbara biståndet också är de länder som faktiskt får bistånd. 

Det hållbara biståndet ses då som ett kontrakt där givarna handlar med lån eller bidrag i utbyte 

mot policyreformer i mottagarlandet. Det förutsätter att mottagarlandet har vissa principer, 

normer och processer för beslutsfattandet inom hållbarhet. I förlängningen leder detta 

förhållandesätt från givarländerna till minskade transaktionskostnader och en förbättrad 

gemensam uppfattning om spelreglerna för mottagarländerna. Givarländerna får mer stabila 

förutsättningar vilket de finner önskvärda enligt rational choice teorin (Hicks et al., 2008, p. 94). 

Således implicerar denna teori att länder som har ett intresse av att ge hållbart bistånd, kommer att 

fördela detta till de mottagarländer som har bra förutsättningar för att implementera biståndet, 

genom exempelvis väl uppbyggda institutioner och gedigna miljöpolicys.  

Den senare teorin kan också tänkas få stöd av Tarp och Arndts slutsatser som redogjordes för i 

avsnittet om tidigare forskning. Där förutsättningarna är som bäst att implementera biståndet, 

förklaras till stor del av att det behövs kompetenta och flexibla institutioner. De mottagarländer 

redan har väluppbyggda institutioner som kan hantera arbetet för klimatförändringar och 

människors hälsa.  

Utifrån dessa teorier formuleras följande hypoteser: 

 

H1: Givarländernas nationella inställning till miljöarbete påverkar 

biståndsallokeringen. Ju högre nationellt fokus på hållbarhet desto mer grönt bistånd. 

Den första hypotesen är formulerad utifrån principal-agent resonemanget. Då det är väljarnas 

intressen, som i slutändan påverkar hur givarlandet fördelar sitt hållbara bistånd, också enligt 

teorin återspeglas på nationell nivå, är det rimligt att undersöka den nationella nivån av 

hållbarhetsfokus. Preferenserna som väljarna inom ett land har, att spendera en större eller mindre 

summa på att få en hållbar miljö, bör återfinnas i styrkan av de nationella miljöpolicys. 

Regeringar med robusta miljöskydd och strategier nationellt, kvarhåller sin legitimitet för väljarna 

om de också fördelar bistånd som försäkrar en ekologisk hållbar utveckling eller åtminstone 

minskar skadan på miljön. Genom regressionsanalyserna som beskrivs i metodavsnittet testas 

sambandet att givarländer med stark nationellt miljöintresse tenderar att ge mer hållbart bistånd. 

Den förklarande variabeln för analysen är givarlandets miljöintresse, som ska analyseras mot den 
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beroende variabeln biståndsprojekts hållbarhetspåverkan. Operationaliseringen av dessa framgår i 

senare delen av teoriavsnittet.  

H2: Mottagarländernas nationella inställning till miljöarbete påverkar 

biståndsallokeringen. Ju högre nationellt fokus på hållbarhet desto mer grönt bistånd. 

Den andra hypotesen utgår till cost-benefit-analysen inom biståndsallokeringen. Hypotesen testas 

genom att undersöka hur mottagarländernas institutioner och policys är kopplade till ekologisk 

hållbarhet. Vad som testas är då ifall ett mottagarland med starka nationella miljöpolicys och 

gedigna institutioner för att hantera klimatförändringar premieras av givarländerna. Om 

förutsättningarna är goda för att mottagarländerna ska kunna implementera det hållbara bistånd 

som fördelas till landet, väljs ett sådant land framför ett land med sämre förutsättningar enligt 

teorin. För hypotes två är den förklarande variabeln i regressionsanalysen istället mottagarlandets 

nationella miljöintresse. Den beroende variabeln kvarstår som nivå av hållbarhetspåverkan av 

biståndsprojekt.  

3.2 Tidsperioder 

För att testa vilket stöd dessa hypoteser får över tid görs en uppdelning av de senaste decenniernas 

miljöpolitik. Denna uppdelning tar hänsyn till den historiska utvecklingen av klimatforskning, 

vändpunkter inom klimatdebatten och synen på hur klimat och bistånd ska sammankopplas. De 

olika tidsperioderna som används kommer från boken Mainstreaming Climate Change in 

Development Cooperation. Där beskrivs den historiska utvecklingen av klimatförändringarnas del 

inom biståndsarbete. De beskriver tre utmärkande tidsperioder mellan 1972 till 2008 för 

integreringen av miljöfrågor inom agendan för utvecklingsfrågor (Gupta and Grijp, 2010, pp. 

104–105).  

Den första tidperioden kallas Post-Stockholm eran och utspelade sig mellan 1972 till 1991. 

Utgångspunkten för starten av den första tidsperiod är Stockholmskonferensen som FN 

arrangerade, den första i sitt slag om människans miljö. Ett resultat av konferensen är 

Stockholmsdeklarationen. Det innefattar det första officiella dokumentet som publicerades inom 

ämnet internationell miljörätt, där nationer tog på sig ansvar för hållbarhetseffekter av deras egna 

ageranden för att inte ha negativa effekter på andra staters miljö. Det var begynnelsen för att 

koppla samman begreppen miljö och utveckling. Under denna tidsperiod är det miljöbistånd som 

ges, vilket sker separat från traditionellt bistånd.  
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Den andra tidsperioden, Post-Rio eran, räknas som åren 1992 till 1999. Denna period innefattar 

nästa stora vändpunkt i ämnet, vilket var Earth Summit i Rio de Janeiro 1992 som ses som 

vändpunkten för vårt nutida arbete för hållbarhet. Vid konferensen etablerades principer om miljö 

och hållbarhet som idag ses som hörnpelare för utveckling- och biståndsprojekt, och dessutom 

Agenda 21 (Murguía, 2007). Under denna del av miljöpolitikens historia uppkom tanken av 

”Environmental integration”, miljöintegrering av bistånd. Man använde hållbarhetsperspektivet 

som ett sätt att koordinera bistånd inom olika sektorer och nivåer av beslutsfattande. Denna tanke 

ses som ett reaktivt agerande, en kunde använda sig av de befintliga institutioner och 

beslutsfattande för bistånd och klimatsäkra med hjälp av checklistor som skulle avklaras, för att 

”klimatsäkra” biståndet. 

Slutligen blev det nytt millenium vilket markerar startpunkten för den sista tidsperioden för denna 

studie, vilket är Post-Johannesburg eran som utspelar sig under åren 2000 till 2008. Ett forum för 

alla FN-medlemmars miljöministrar, det första i sitt slag, konstaterade det första året att tillståndet 

för miljön globalt försämras hastigt, och att huvudutmaningen i detta är de orättvisor som finns 

mellan utvecklingsländer och industriländer. Under denna period är det ett tredje perspektiv som 

används för hur bistånd och klimatförändringarna ska hanteras gemensamt, vilket är 

”Mainstreaming of climate change”. Denna sorts integrering skiljer sig från tidsperiod två främst 

genom att den är proaktiv. Det innebär att hänsyn tas till miljön redan vid första stadiet av 

beslutsfattande, att omvärdera bilden av arbetet för hållbar utveckling till att bli en central 

utgångspunkt för samtliga diskurser, istället för något som ska appliceras i efterhand.  

Vad vi redan vet om hur andelen hållbart bistånd har förändrats under dessa tre tidsperioder, är att 

en ökning succesivt har skett. Denna ökning återfinns bland annat i Greening aid. Men genom att 

koppla ihop dessa tre tidsperioderna till de aktörscentrerade hypoteserna för hållbart 

biståndsallokering, kan olika utfall anas beroende på miljöperspektivet för varje tidsperiod. För 

den första perioden, då det ännu inte förekommer ett specificerat resonemang om hur 

hållbarhetsperspektivet ska genomföras i biståndspolitiken, så förväntas inte resultaten för 

analysen vara specifika åt något håll. Den mittersta tidsperioden, när ”Environmental integration” 

förekommer som begrepp, så kan det reaktiva förhållningssättet kopplas till förväntningar på 

hypotes 2. Om givarländerna utgick från att hållbarheten i bistånd är något som adderas inom ett 

redan befintligt ramverk, kan därmed mottagarländer som redan har starka miljöinstitutioner 
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komma att premieras. Teorin för cost-benefit utgår från att givarländerna vill nyttomaximera sitt 

bistånd, därför förväntas hypotes två ha som starkast samband för den andra tidsperioden, för att 

förutsättningarna för ett lyckat biståndsprojekt är som störst där mottagarlandet har goda 

möjligheter att implementera det. 

Den tredje perioden, då perspektivet ”Mainstreaming climate change” för bistånd används, utgick 

från en givardriven process (Gupta and Grijp, 2010, p. 80). Det innebär att givarna själva behöver 

vara motiverade att genomföra detta sorts tillvägagångssätt för biståndsallokeringen. För att 

proaktivt integrera hållbarhet i bistånd krävs gediget engagemang från givarländerna. Det för 

tankarna till hypotes 1, där det är givarlandets nationella miljöintresse som påverkar resultatet av 

fördelningen. Vi kan därför förvänta ett relativt starkare stöd för hypotes 2 under tidsperiod 2, och 

ett relativt sett starkare stöd för hypotes 1 under tidsperiod 3. De hypoteser som framställts och 

förväntningar över de olika tidsperioderna testas med statistisk analys av variablerna, vilka 

beskrivs nedan.  

3.3 Beroende variabel 

Det som ämnas att undersökas är om förklaringar av allokeringen av bistånd skiljer sig över tid 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Den beroende variabeln som testas utgår från biståndsprojekts 

hållbarhetspåverkan. Operationaliseringen av denna hållbarhetspåverkan följer studien i Greening 

aid. Där har individuella biståndsprojekt analyserats baserat på hur projektet kommer att påverka 

miljö och samhället utifrån ett ekologiskt hållbart perspektiv, både lokalt och globalt. 

Klassificeringen som variabeln består av är 5 nivåer som går från mest negativ påverkan på 

miljön till mest positiv påverkan på miljön.  

 Smutsigt, absolut definierat (Dirty, strictly defined): Projekt som har betydande och direkt 

påverkan på miljön. Exempel på detta är utvinning av naturresurser och tung industri.  

 Smutsigt, generellt definierat (Dirty, broadly defined): Projekt som orsakar måttlig 

påverkan på miljön på lång sikt. Detta innefattar bland annat vattenkraft och utvecklingen 

av elkraftsystem.  

 Neutralt: Projekt som inte verkar ha betydande och direkt påverkan på miljön. Exempel på 

detta är utbildning, hälsa och stöd för företagsutvecklingen av små och medelstora företag.  
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 Hållbart, generellt definierat (Environmental, broadly defined): Projekt av förebyggande 

natur, som producerar långsiktigt stöd för miljön. Detta kan innefatta förebyggande 

katastrofarbete, biologisk mångfald och industriell återskogning.  

 Hållbart, absolut definierat (Environmental, strictly defined) – Projekt som förväntas ha 

signifikant direkt positiv påverkan på miljön. Exempelvis vattenrening, kloaker samt 

projekt för att begränsa gränsöverskridande luftföroreningar. 

Ramverket för indelningen av klasserna går att utläsa i bilaga 1.  

3.4 Förklarande variabler  

Undersökningen bygger på hypoteserna att effekten av mottagarlandets respektive givarlandets 

nationella miljöintresse skiljer sig över tid. Ländernas nationella miljöintresse definieras utefter 

de policys och kapacitet landet har byggt upp för att hantera klimatförändringar. I analysen 

används data från Yales Environmental Performance Index (EPI) som mäter 20 indikatorer på 

nationell nivå av miljöengagemang. Dessa indikatorer framställs genom två olika mätvärden på 

nationellt intresse, vilket är skydd av hälsa och skydd av ekosystem. Variabelvärdet sträcker sig 

mellan 0 som lägsta poäng till 100 som maxpoäng ett land kan få. För att undersöka specifikt över 

tid används också föregångaren till EPI, vilket är Environment Sustainability Index (ESI). Den 

senare finns mätt över tidsperioden 1980 till 2000 vilket gör den lämplig för de första två 

tidsperioderna som ingår i studien. Den sista tidsperioden, 2000-2008 används EPI som 

undersöker 2000 till 2010. Detta görs för att den oberoende variabeln ska ligga så nära den 

beroende som möjligt tidsmässigt. De båda indexen mäter samma underliggande dimension, 

landets nationella miljöintresse och hur det förhåller sig mellan andra länder.  

3.5 Kontrollvariabler  

För att säkerställa att de variabler som testas i regressionerna inte påverkas av andra variabler, 

används kontrollvariabler. I studien används fyra olika kontrollvariabler i syfte att isolera 

sambandet mellan länders nationella miljöintresse och hållbarhetspåverkan av biståndsprojekt.  

Den första kontrollvariabeln är storlek på biståndsprojektet. Satsningen på projekt kan påverka 

utfallet, i detta fall hållbarhetspåverkan. Det sker en balansgång mellan mottagarländernas 

intresse att ge stora projekt som är administrativt kostnadseffektiva mot att mottagarländernas 

själva ska ha möjlighet att utveckla de lokala förmågorna inom landet (Kilby, 2011, p. 1989). 

Stora projekt kan argumenteras för att innefatta mer resurser som ger en ökad möjlighet att ta in 



 

 

16 

 

hållbarhetspåverkan. Variabeln testas genom biståndsprojektens ekonomiska omfång, mätt i 

amerikanska dollar.  

Välståndet i givarlandet och mottagarlandet kontrolleras också för i studien. I en rapport som kom 

i samband med publiceringen av Environmental Performance Index 2008 så argumenteras det för 

att vad som kan påverka utfallet av ländernas placering på skalan, alltså nivån på det nationella 

miljöintresset i landet, kan vara välståndet (Daniel C. Etsy et al., 2008). Välståndet i ett land 

skulle därför kunna vara en bakomliggande variabel för vad som egentligen påverkar allokeringen 

av hållbart bistånd. Kontrollvariabeln operationaliseras med användning av BNP per capita och 

delas upp i två variabler. Givarlandets välstånd inkluderas som kontrollvariabel främst för den 

första hypotesen och mottagarlandets välstånd för den andra. 

Den sista kontrollvariabeln utgör mottagarlandets populationsstorlek. De tidigare studier som 

genomförts för att förklara allokeringen av hållbart bistånd har använt sig av kontrollvariabeln 

mottagarlandets populationsstorlek. Det går att se både i studien till Greening aid och 

Halimanjayas studie. En större population kan ses som incitament för givarlandet att ge hållbart 

bistånd, då det är fler människor som påverkas av klimatförändringarna om exempelvis en 

naturkatastrof inträffar i landet.  

4. Metod och material  
När analysmodellen presenterats är det nu dags att beskriva tillvägagångssättet för denna studie. 

För att undersöka hur länder väljer att fördela sitt bistånd krävs ett material som innefattar projekt 

för åren som är inkluderade i tidsperioderna. Resultatet av studien strävas uppnå en god validitet 

och reliabilitet, vilket gör valet av metod mycket viktig. Med de variabler som är presenterade i 

avsnittet ovan byggs nu på hur själva undersökningen är utformad för att undvika systematiska 

och osystematiska fel.  

4.1 Valet av en statistisk forskningsdesign 

Då syftet med denna uppsats är att genomföra en teoriprövande studie av förklarande karaktär, 

genom att testa hypoteser, så bör undersöknings utformning vara anpassad för att på lämpligast 

sätt svara på forskningsfrågan. Befintliga teoribildningar, varianter av rational choice, ska 

appliceras på empiriska fall för att förklara biståndsallokering. I detta fall av teoriprövande studie 

är målet att dra generaliserbara resultat, vilket gör en extensiv studie motiverat. Dessutom 
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undersöks i denna studie data som finns över tid, vilket ger goda möjligheter att genomföra kausal 

inferens (Teorell and Svensson, 2007, p. 270). 

Slutsatser från kvalitativa studier innefattar ofta en svårighet med generaliseringen, och forskning 

med sådana metoder kan enbart testa de kausala mekanismerna mellan relativt få variabler. 

Genom fåfallsstudier har det gått att inrikta sig på kunskap om enskilda sektorer, biståndsorgan 

eller givarländers regeringar (Robert L. Hicks et al., 2008, p. 9). Den här studien har inriktningen 

på incitamenten över biståndsgivare som grupp, inte enskilda länder eller aktörer, och använder 

sig därför av en statistisk design vilket inkluderar ett stort antal analysenheter. Det är viktigt i 

denna sorts studie att testa för andra tänkbara förklarande faktorer för att fördjupa sig i orsak och 

verkan mellan den förklarande och beroende variabeln, samt utreda för eventuella bakomliggande 

variabler (Esaiasson, P. et al., 2012, p. 98). Därför har kontrollvariablerna inkluderats. 

Hänsyn har tagits för att metoden ska uppnå god resultatvaliditet. Dels har operationaliseringen av 

variablerna genomförts med stöd av tidigare forskning, ett kumulativt tillvägagångssätt har 

använts. Operationaliseringen av ett biståndsprojekts hållbarhetspåverkan kan vara problematiskt 

då enskilda projekt inte på svart eller vitt är hållbara eller smutsiga. Det har bland annat forskarna 

Arnt och Tarp konstaterat, vilket tidigare nämnts. Samtidigt är det inte möjligt att utvärdera 

individuella biståndsprojekt den utsträckning som krävs för att kunna dra generaliserande 

slutsatser. Därför mäts den beroende variabeln utifrån en klassificering av vilket sorts projekt det 

är. Kvantitativa metoder som utförs på korrekt sätt har en styrka av stark reliabilitet, förutsatt att 

dataarbetningen är väl genomförd. Genom kontrollvariablerna i regressionerna säkerställs också 

att resultatet inte påverkas av något som inte omfattas i analysen, vilket ger en god grund för 

reliabiliteten.  

4.2 Material  

Det är teorierna som står i fokus i denna studie och data måste väljas med omsorg. Det dataset 

som hittats som bäst lämpar sig kommer från Aiddata, ett forskningsinitiativ med syftet att göra 

finansiering av bistånd mer transparent och effektivt. Forskare har samlat in och undersökt 

projektbeskrivningar för biståndsprojekt för att bland annat klassificera dessa utifrån variabeln 

miljöpåverkan. Det rör sig om ett material med 429 000 analysenheter som består av individuella 

biståndsprojekt från 1947 till 2008. De analysenheter som inkluderas är i störst utsträckning 

OECD länders bilaterala bistånd, sedan tillkommer också OECD länders multilaterala bistånd, 
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samt internationella organisationers bistånd och multilaterala organisationer. Datasetet täcker inte 

icke-statliga organisationer (Robert L. Hicks et al., 2008, p. 22). För kontrollvariablerna välstånd 

för mottagarländerna och givarländerna har data hämtats från Världsbanken. För varje tidsperiod 

har ett medelvärde beräknats för att ta hänsyn till eventuella förändringar inom tidsperioderna 

(World Bank, GDP, 2017). På liknande sätt har kontrollvariabeln populationsstorlek för 

mottagarlandet hämtats från Världsbankens databas och medelvärde har beräknats för varje 

tidsperiod (World Bank, Population, 2017).  

4.3 Metod 

För att avgöra vilken statistisk metod som är anpassad för ens studie, så är det viktigt att titta på 

den aktuella frågeställningen och vilken skalnivå undersökningsvariablerna befinner sig på 

(Esaiasson, P. et al., 2012, p. 347). I detta fall är det en tvåvariabelfråga med kontroll för andra 

variabler för att isolera sambandet, vilket blir en flervariabelanalys. Den förklarande variabeln, 

nationellt miljöintresse, är en intervallskala med variabelvärden som går mellan 0 till 100. Den 

beroende variabeln däremot kategoriseras traditionellt som en ordinalskala då det går att 

rangordna analysenheterna men den inte har ekvidistanta skalsteg. För att kunna besvara 

forskningsfrågan lämpligast används multipel regressionsanalys, i syfte att undersöka skillnader i 

effekter över tid. I denna studie approximeras därför den beroende variabeln till intervallskala, 

vilket är en förutsättning för att använda sig av multivariat regressionsanalys (ibid, p. 281). Det 

görs med motiveringen att det inte är själva storleken på koefficienterna som ämnas att uttala sig 

om, utan det är hur denna storlek förändras över tid. Effekterna i sig kommer inte att tolkas och 

därmed riskerar de inte att bli feltolkade.  

Innan regressionerna genomförs undersöks sambandsmåttet bivariat korrelation enligt 

uppdelningen av de tre tidsperioderna. Då avgörs styrkan mellan de två variablerna över tid. 

Tillvägagångsättet för sambandsmått redovisas i löpande text i analysavsnittet för att öka 

förståelsen för resultaten. Därefter körs multipla regressionsanalyser, där en för varje enskild 

period ser om den förklarande variabeln är signifikant och storleken på koefficienten, samt 

kontrollerar riktningen på effekten. Eftersom kontrollvariabler är inkluderade tas hänsyn till att 

även andra faktorer kan påverka hur ett land väljer att allokera hållbart bistånd. Man kan 

undersöka skillnaden över tid genom att jämföra storleken på koefficienten för den förklarande 

variabeln och se om den varierar i de olika tidsperioderna. Men för att se om denna skillnad är 
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statistisk signifikant, alltså att den inte beror på slumpen, är det konfidensintervallen för de 

förklarande variablerna som används.i Konfidensintervallet, skattningen av osäkerheten i 

regressionen, anger ett intervall där den verkliga effekten återfinns för den förklarande variabeln 

vid en viss konfidensgrad. Om effekterna från olika tidsperioder har konfidensintervall som inte 

täcker in varandra så förekommer statistisk säkerställd skillnad på effekten över tid.  

När man talar om att undersöka ifall effekten av en enskild variabel i sig är signifikant, är 

anledningen till att undersöka detta att studiens data kommer från en urvalsundersökning och inte 

en totalundersökning. Statistiska signifikanstest genomförs genom att undersöka p-värdena på 

regressionerna, som innebär sannolikheten för att effekten som uppmäts uppkommit av slumpen 

(Esaiasson, P. et al., 2012, p. 383). Slutligen är det även relevant att titta på förklaringsgraden av 

variablerna, vilket är fördelaktigt med regressionsanalys. Det är ett mått för andelen förklarad 

varians genom att avgöra variablernas förklaringskraft på den beroende variabeln (ibid, p. 384). 

Detta mått kan också jämföras tidsperioderna emellan för att se hur förklaringsvariablerna 

presterar över tid. 

4.4 Avgränsningar 

Utöver att forskarna från boken Greening aid har delat in den beroende variabeln i datasetet 

utifrån en skala som värderar klimatpåverkan av bistånd, så finns en ytterligare klassificering. 

Detta motsvarar skillnaden på bistånd som har påverkan på lokal nivå, alternativt global nivå. 

Inom ramen för denna kandidatuppsats har enbart den ursprungliga klassificeringen använts för 

att göra statistisk analys. Uppsatsen bortser därför från hypoteser om förklaringar till hur biståndet 

ges utifrån global eller lokal nivå.  

Fortsättningsvis innehåller den beroende variabeln utöver de 5 variabelvärden som nämnts i 

analysmodellen också ett sjätte variabelvärde, vilket är biståndsprojekt som klassificerats som 

”osäker”. Detta innebär att forskarna inte har kunnat utgöra vilken miljöpåverkan det enskilda 

biståndsprojektet har och för att kunna uppnå en rangordning för variabeln har variabelvärdet 

”osäker” därför uteslutits. 

En slutlig kommentar över avgränsningar inom studien är relaterad till biståndsdebatten i sig. 

Forskning på internationellt bistånd kan delas upp till två analysdelar. Den ena delen av 

effekterna på bistånd i mottagarlandet, den andra inriktar sig på de avgörande faktorerna för 

biståndsgivarna att ge bistånd, alltså vilka givare som ger till vilka mottagare och varför (Alesina 
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and Dollar, 2000, p. 34). Då denna studie inriktar sig helt på den andra analysdelen, kommer inte 

analys eller reflektioner göras kring huruvida det smutsiga eller hållbara biståndet påverkar 

mottagarlandet. Fokus ligger på incitamenten och vilka konsekvenser själva fördelningen leder 

till. Ingen värdering görs för fördelningen av bistånd i sig. 

5. Resultat och analys  
Följande avsnitt redovisar undersökningens resultat. Först redogörs för hur biståndsprojekten i 

datasetet förhåller sig till förklaringsvariabeln nationellt miljöintresse och beroende variabeln 

hållbarhetspåverkan. Detta för att ge en översiktlig bild av analysenheternas fördelning för 

respektive variabel. Vidare görs en bivariat analys, med hjälp av sambandsmåttet Pearsons 

regressionskoefficient, för att undersöka eventuellt samband för respektive tidsperiod. Slutligen 

framställs resultatet av den multivariata regressionen, där effekten på den beroende variabeln 

jämförs över tid vid isolering för andra tänkbara förklaringsvariabler. Där säkerställs även den 

eventuella skillnaden över tid genom konfidensintervall. Den statistiska analysen består alltså av 

sambandsmått, signifikansanalys, regression för effektens storlek och riktning samt jämförelse av 

konfidensintervall. Genom dessa test kan välgrundade slutsatser dras.  

När statistiska test innefattar signifikansanalyser, förutsätts att analysenheterna är slumpmässigt 

valda och oberoende av varandra. Det dataset som används i studien är inte nödvändigtvis 

slumpmässigt utvalt, men med argumentet att antalet analysenheter är väldigt stort kan en 

approximerad normalfördelning antas. Därmed kan statistiska analyser genomföras.  

5.1 Fördelning av variablerna  

Det första som görs med datasetet är att undersöka hur fördelningen av variablerna ser ut. Genom 

att ta fram medelvärde och standardavvikelse framkommer spridningen på variablerna, vilket kan 

påverka resultatet av regressionerna.  

I tabell 1 framställs den beskrivande statistiken på den beroende variabeln, hållbarhetspåverkan 

av bistånd. Vi ser en ökning på medelvärdet för hållbarheten, över tid ökas den från 2,6 till 3,0. 

Detta är i enlighet med resultaten från tidigare forskning. Samtidigt som andelen hållbart bistånd 

blir mer förekommande så minskar även standardavvikelsen över tid. Det betyder att värdena i 

datasetet är mer samlade kring medelvärdet under 2000-2008 än tidigare. Från att medelvärdet i 

början av datasetet är mer riktat åt smutsigt bistånd, övergår det senare till mer centrerat kring 

neutralt bistånd.  
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Tabell 1, Deskriptiv statistik för beroende variabeln, hållbarhetspåverkan av bistånd.  

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tidsperiod 1 2,60 0,87 

Tidsperiod 2 2,92 0,81 

Tidsperiod 3 3,00 0,66 

 

Vidare undersöks den förklarande variabeln från hypotes ett, vilket kan ses i tabell 2. Givarlandets 

nationella miljöintresse följer också en ökning för varje tidsperiod som passerar. Men värdena för 

period 1 och 2 går inte att direkt jämföra med period 3 då de utgår från olika index. Vad som kan 

konstateras är att givarländernas nationella miljöintresse är mer samlade kring medelvärdet för 

den sista tidsperioden. Spridningen av givarländernas miljöintresse minskar alltså över tid.  

Tabell 2, Deskriptiv statistik för förklarande variabeln Givarlandets nationella miljöintresse 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tidsperiod 1 58,48 7,52 

Tidsperiod 2 56,64 9,13 

Tidsperiod 3 85,13 4,71 

 

Slutligen är det för den andra hypotesens förklarande variabel som deskriptiv statistik framställs i 

tabell 3. Mellan tidsperiod ett och två sker en ökning på genomsnittet av mottagarländernas 

nationella miljöintresse med omkring 8 enheter, och en ökning verkar ske över hela tidsomfånget. 

Till skillnad från givarländernas perspektiv, är mottagarländernas nationella miljöintresse som 

minst samlat kring genomsnittet under 2000 till 2008. Som konstaterat av tidigare forskning har 

gruppen mottagarländer blivit mer heterogen över tid, och index för det nationella miljöintresset 

verkar tyda på samma sak för mottagarländerna.  

Tabell 3, Deskriptiv statistik för förklarande variabeln Mottagarlandets nationella miljöintresse 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Tidsperiod 1 41,15 6,41 

Tidsperiod 2 48,79 6,67 

Tidsperiod 3 68,01 11,39 
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5.2 Sambandsmått på bivariat analys  

Nästa steg i analysen är att undersöka hur de förklarande variablerna och den beroende variabeln 

förhåller sig till varandra. Detta görs enklast genom att använda sig av bivariat korrelationsanalys. 

Då den beroende variabeln approximerats till en intervallskalenivå används här Pearsons 

korrelationskoefficient. Detta mått visar styrkan och riktningen på det linjära sambandet mellan 

två variabler. Skalan på måttet går mellan värdena -1 till 1, där heltalen motsvarar perfekt negativt 

respektive positivt samband och 0 motsvarar frånvaro av linjärt samband. I tabell 4 och 5 

framställs resultaten för respektive hypotes. 

Hypotes 1 

Som framgår i tabell 4 är det relativt låga värden på sambanden. För att kunna värdera resultaten 

kan man använda sig av slutsatser dragna i liknande forskningsområden (Esaiasson, P. et al., 

2012, p. 367). I detta fall motsvarar det analyserna som gjorts i artikeln Who gives foreign aid to 

whom and why, där incitament för traditionellt bistånd undersöks (Alesina and Dollar, 2000, p. 

37). Vid jämförelse av slutsatserna av korrelationen i artikeln konstateras att för första hypotesen 

förekommer ett väldigt svagt men jämnt samband över första två tidsperioderna, men under 

tidsperiod 3 så sjunker sambandet något. Alltså förekommer höga värden på givarländernas 

miljöintressen, i en låg utsträckning, tillsammans med höga värden på hållbart bistånd under åren 

2000 till 2008 än tidigare. Denna ökning i samband är dock med marginell skillnad. Värdena är 

inte långt ifrån noll, frånvaro av linjärt samband, vilket tyder på att styrkan i sambandet i sig inte 

är särskilt starkt. 

Tabell 4, Samband mellan givarländers miljöintresse och hållbarhetspåverkan av bistånd 

 Pearsons r 

Tidsperiod 1 0,0541 

Tidsperiod 2 0,0514 

Tidsperiod 3 0,0355 

 

Hypotes 2 

För studiens andra hypotes, i tabell 5, ser vi ännu lägre sambandsmått. Korrelationskoefficienten 

för de tre tidsperioderna är ännu lägre än hypotes 1 och är inte långt ifrån 0, men det förekommer 

en intressant skillnad över tid. Sambandet byter riktning. Alltså tyder detta på att sker ett skifte för 
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hur mottagarlandets nationella miljöintresse påverkar andelen hållbart bistånd som fördelas. För 

tidsperiod ett och tre så innebär höga värden på indexet för mottagarlandets miljöintresse tenderar 

att förekomma tillsammans med höga värden på förekomsten av hållbart bistånd där. Men 

tidsperiod två visar på det motsatta sambandet. De låga värdena tyder dock återigen på att 

sambandet är för svagt för att dra säkra slutsatser om ifall sambandet skiljer sig över tid.  

Tabell 5, Samband mellan mottagarländers miljöintresse och hållbarhetspåverkan av bistånd 

 Pearsons r 

Tidsperiod 1 0,0017 

Tidsperiod 2 – 0,0045 

Tidsperiod 3 0,0169 

 

5.3 Kontroll för andra variabler 

Efter den första analysen som inte gav starka belägg för hur sambandet mellan de två variablerna 

förändras över tid, är det nu viktigt att ta hänsyn till andra möjliga förklaringsfaktorer som kan 

påverka allokeringen av hållbart bistånd. Kontrollvariablerna som redovisades i analysmodellen 

inkluderas nu i en multipel regressionsanalys. Då kontrolleras det ursprungliga bivariata 

sambandet för vad som skulle kunna vara underliggande eller bakomliggande faktorer, som i sin 

tur kan ge sken för det icke-samband analysen tytt på hittills. För att verifiera den ursprungliga 

hypotesen görs därför en regression som inkluderar variablerna storlek på projekt, 

mottagarlandets populationsstorlek samt givarlandets respektive mottagarlandets BNP per 

capita. I denna del av analysen är det regressionskoefficienten som analyseras. Det innebär vilken 

effekt en förklarande variabel har på en beroende variabel, givet att de andra variablerna hålls 

konstanta. Då den förklarande variabeln approximerats till intervallskala tolkas inte värdena i sig, 

utan en jämförelse görs enbart mellan tidsperioderna. Resultatet följer nedan, uppdelat på de två 

hypoteserna.  
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Tabell 6, Regressionsoutput för multipel regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes 1 

I tabell 6 är det mest väsentliga att fokusera på koefficientvärdena för hypotesens 

förklaringsvariabel över de tre tidsperioderna, vilket går att beskåda i den första raden. Här 

påträffas en ökning av effekten som givarlandets miljöintresse har på hållbarheten i biståndet som 

fördelas. Effekten är precis som resultaten av sambandsmåttet, liten, och inte långt ifrån noll. 

Däremot är samtliga resultat signifikanta, vilket markeras med en stjärna efter koefficientvärdet. 

Det ser ut att ske en ökning av effekten över tid, under tidsperioden 2000-2008 så påverkar en 

ökning i givarlandets miljöintresse det hållbara biståndet mer än vid tidsperioden 1972-1991. I 

den sista delen av analysen kontrolleras om denna ökning i effekt är statistisk säkerställd.  

Kontrollvariablernas regressionskoeffecienter är inkluderade i tabellen för att skapa en 

överskådlig blick av regressionerna. Däremot ska inte storleken på de olika variablerna jämföras, 

på grund av att de har olika skalor på variabelvärdena. Storleken på ett enskilt biståndsprojekt kan 

variera med flera tusentals dollar, medan indexet för ländernas miljöintresse enbart varierar 

mellan 0 till 100.ii 

Hypotes 2 

Från att ha undersökt utfallet av givarländernas perspektiv är det nu är det dags att se resultaten 

för hur väl hypotesen om mottagarlandets miljöintresse kan stärkas. Från andra raden i tabell 6 

  
Regressionskoefficienter 

 

Variabel 

Tidsperiod 

1 

Tidsperiod 

2 

Tidsperiod 

3 

Givare nationellt 

miljöintresse 

0,0024* 0,0036* 0,0056* 

Mottagare nationellt 

miljöintresse 

– 0,0004 – 0,0017* 0,0009* 

Storlek på projekt – 2,57e-10* 2,99e-11* – 2,07-10* 

             Givarlandets  

         BNP per capita 

5,78e-8 6,26e-7 – 2,45e-7* 

Mottagarlandets 

BNP per capita 

3,37 e-8 4,85e-6* 2,23e-6* 

Mottagarlandets 

populationsstorlek 

– 2,20e-8* – 1,38e-11 4,83e-11* 

Konstant  2,50* 2,77* 2,46* 

R2 0,0034 0,0033 0,0024 
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kan vi först och främst se att samtliga tidsperioder inte har ett statistisk signifikant effekt. 

Effekten för den första tidsperioden, 1972 – 1991, kan bero på slumpen och effekten kan vara 

noll. I detta fall är också effekten ännu lägre än för hypotes 1. Precis som vid analys av 

sambandsmåttet i första delen av analysen, är riktningen på effekten olika. För den signifikanta 

tidsperioden två, med negativ effekt, betyder att en ökning i den förklarande variabeln leder till en 

minskning av biståndsprojektens hållbarhet. För den tredje tidsperioden är det tvärt om, en ökning 

av mottagarlandets miljöintresse leder till en ökning av koefficientens värde i hållbarheten av 

bistånd. Dessa effekter är dock oerhört låga, vilket gör att en förändring i mottagarlands nationella 

miljöintresse knappt leder till att givarländerna allokerar en större andel hållbart bistånd till det 

landet.  

I denna tabell är även förklaringsgraden, R2, för fullständiga multipla regressionen inkluderad. 

För samtliga tidsperioder understiger denna en procent. Alltså förklarar modellen med dessa 

förklaringsvariabler mindre än en procent av variansen av hur biståndsallokeringen går till utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv. 

5.4 Jämförelse av konfidensintervall  

Avslutningsvis, för att ge statistisk belägg för svaret på forskningsfrågan, kontrolleras 

förklaringsvariabelns konfidensintervall. Det säkerställer att den skillnad, om än låg och dessutom 

nära noll, som upptäckts för båda hypoteserna är statistisk signifikant. Intervallen är gjorda på 

95% säkerhetsnivå, vilket är den mest använda säkerhetsnivån inom samhällsvetenskapen 

(Esaiasson, P. et al., 2012, p. 181). Genom att avläsa konfidensintervallen och jämföra med 

regressionskoefficienterna i de andra tidsperioderna går det att dra slutsatser om skillnaderna är 

statistiskt säkerställda. Detta konfirmeras genom att värdena på koefficienten inte överlappar en 

annan tidsperiods intervall.  

Hypotes 1 

Samma värden på koefficienterna för tabell 6 ser vi i tabell 7 nedan, med mer information att 

tolka. Regressionskoefficienten för tidsperiod 2 överlappar med konfidensintervallet för första 

tidsperioden, alltså är ökningen inte statistisk säkerställd. Däremot är ökningen av effekt mellan 

tidsperiod två och tre signifikant. Till viss del konstateras därmed att effekten som givarländernas 

intresse för miljöpolicys och institutioner har på hur biståndet fördelas ökar över tid.  
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Tabell 7, Regressionsoutput för Hypotes 1 

Tidsperiod regressionskoefficient p-värde 95% konfidensintervall 

T1 0,0024 0,001 0,000999 – 0,00382 

T2 0,0036 0,000 0,00270 – 0,00449 

T3 0,0056 0,000 0,00480 – 0,00636 

 

När detta resultat kopplas till det teoretiska resonemanget bakom studien, i den mån som är 

möjligt med dessa låga värden, ger resultaten stöd för första hypotesen. För det första visade 

sambandsmåttet på ett positivt och ökande samband över tid. Därefter tillkommer den ökade 

effekten som uppmättes vid regressionerna som samtliga var signifikanta, och slutligen var denna 

effektökning statistisk säkerställd för de två senare perioderna. I viss mån ges därför stöd till det 

teoretiska resonemanget om principal-agent teorin, som testades genom hypotesen om att ett ökat 

nationellt miljöintresse inom givarlandet leder till ett mer hållbart bistånd. Det är framförallt 

säkerställt att sambandet inte är omvänt, att en minskning i nationellt miljöintresse leder till mer 

ökat bistånd utifrån hållbarhetsperspektiv.  

Med viss försiktighet kan resultatet relateras till vad fokus för varje tidsperiod har legat på inom 

klimatpolitikens historia. Den tredje och sista tidsperioden, som kopplas till synsättet av hållbart 

bistånd som ”Mainstreaming climate change” visar på ett resultat som inte motsätter sig det 

resonemanget. Eftersom att effekten är som störst under denna tidsperiod stödjer det hypotesens 

förväntningar om utfallet över tid. Alltså kan detta tyda på att när utformningen av miljöpolitik 

inom bistånd sker genom proaktiv klimatintegrering, så förklaras det till viss del av principal-

agent teorin där givarländerna själva har ett nationellt miljöintresse.  

Hypotes 2 

Slutligen, är det i tabell 8 det framkommer om skillnaden i effekt över tid är statistisk säkerställd 

för den andra hypotesen. Effekten för första tidsperioden är inte säkerställd på någon rimlig 

signifikansnivå, vilket gör att vi inte kan uttala oss om hypotesen stärks eller försvagas. För den 

andra och tredje tidsperioden däremot återfinns inte någon koefficient i det andra intervallet. Vi 

har ett statistiskt säkerställt skifte från negativ till positiv effekt. Precis som tidigare i analysen 

anats, att riktningen på sambandet byter håll, kan samma förändring skådas här med. Denna 
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förändring är intressant för resultatet av hypotes två, då det stärker teorin för den tredje 

tidsperioden, men motsäger teorin för den andra tidsperioden. Samtidigt som detta skifte är ett 

intressant resultat, så är det viktigt att ta hänsyn till hur låga effekterna är. Slutsatserna som kan 

dras från analyserna av dessa tre dataset är därmed begränsade.  

Tabell 8, Regressionsoutput för Hypotes 2 

Tidsperiod  regressionsskoefficient p-värde 95 % konfidensintervall 

T1 -0,000369 0,616 -0,00181 – 0,00107 

T2 -0,00172 0,001 -0,00270 - -0,000742 

T3 0,00087 0,000 0,000526 – 0,00122 

 

I teoribildningen kring den andra hypotesen användes cost-benefit teorin. En positiv effekt stärker 

alltså tesen att givarländerna väljer att ge hållbart bistånd till de länder som redan har miljöpolicys 

och institutioner som tar hänsyn till miljön och ekosystemen. Det tyder på att dessa länder kan 

prioritera att se nyttan i det hållbara bistånd de allokerar. Denna tolkning av hypotesen får alltså 

ett visst stöd, om än lågt, för fördelningen av bistånd under 2000-talet. Men under 90-talet, 

närmare sagt 1991-1999, motsäger resultaten hypotesen. Det vore snarare så att mottagarländer 

med låg kapacitet att säkerställa miljön och hälsa inom landet har en positiv effekt på 

fördelningen av biståndet under det decenniet. Detta innebär att givarländerna kan tyckas föredra 

att allokera sitt bistånd på ett annat sätt än den egna nyttan, vilket snarare skulle ge stöd för de 

resonemang som förekommit i tidigare forskning om altruistiska motiv. Att under den andra 

tidsperioden kan resultaten tydas åt riktningen att det är teorier om altruism som påverkar hur 

givarländerna fördelar sitt hållbara bistånd.  

Vad som förväntades av de utmärkande kopplingarna till tidsperioderna fick alltså inte något stöd 

för hypotes 2. Förväntningarna om tidsperiod två som framfördes i avsnitt 3.2, då resonemanget 

om klimatintegrering utgick från ett reaktivt perspektiv där klimatfokus adresserades efter 

biståndsutformningen istället för innan, var att effekten av mottagarlandets nationella 

miljöintresse skulle vara som störst vid denna tidsperiod. Av alla tre tidsperioder är det denna 

tidsperiod som ger som lägst stöd för hypotesen.  
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6. Slutsatser och diskussion  
Det avslutande avsnittet i denna studie kommer att sammanfatta de slutsatser som dragits för att 

besvara forskningsfrågan som ställts. Därefter följer en diskussion om undersökningens resultat, 

hur detta kan sammankopplas till den tidigare forskning som introducerades i uppsatsens början 

och vad som kan användas för framtida studier.  

Kan aktörscentrerade teorier förklara fördelningen av hållbart bistånd över tid? 

Aktörscentrerade hypoteser om givarländernas incitament för att ge hållbart bistånd har testats 

med hjälp av statistisk analys. Genom analyser av sambandsmått, multipla regressionsanalyser 

samt kontroll för statistisk signifikans av konfidensintervall tyder resultaten på att hypoteserna i 

denna studie får ett lågt stöd. För den första hypotesen visar sambandet samma riktning som 

hypotesen var formulerad, att det är givarländernas nationella miljöintresse som påverkar hur det 

hållbara biståndet allokeras, och att effekten är positiv. Men då dessa samband var väldigt svaga 

är det svårt att resonera kring huruvida hypotesen faktiskt stämmer. Hypotesen som härleddes 

från det teoretiska resonemanget om principle-agent kan därför inte argumenteras för att förklara 

hur ett givarland väljer att allokera sitt hållbara bistånd. En viss ökning av både sambandet och 

effekten skedde visserligen över tid. Det ger ett visst stöd för förklaringen att då hållbart bistånd 

hanteras proaktivt genom miljöintegrering, så påverkar det nationella miljöintresset hos 

givarlandet biståndsallokeringen som mest av alla undersökta tidsperioder.  

För den andra hypotesen, om mottagarländernas egenskaper, så visar analysen på ett ännu svagare 

samband. Dessutom bytte både sambandet och effekten riktning över tid. Detta tyder på att 

hypotesen om att mottagarländernas nationella miljöintresse påverkar hur biståndsgivare väljer att 

allokera sitt hållbara bistånd, får väldigt lågt stöd. Det verkar alltså inte heller vara det teoretiska 

resonemanget kostnad-nytta-analys som förklarar hur biståndsgivare väljer att allokera sitt 

hållbara bistånd över tid. Sett till förväntningarna av de tre tidperioder, då tidsperiod 2 som 

influerades av en reaktiv klimatintegrering förväntades ha starkast effekt för hypotes två, fick 

analysen inte bevis för.  

Det verkar sammanfattningsvis som dessa aktörscentrerade hypoteser inte kan förklara hur 

biståndsgivare väljer att allokera hållbart bistånd under någon tidsperiod. När förklaringsgraden 

undersöktes, framkom att mindre än en procent av variansen i hållbarhetspåverkan av 

biståndsprojekt förklarades av modellen som studien använde. Detta svar gällde under samtliga 
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perioder som testades. Frågan som lyfts utifrån dessa resultat är varför förklaringsgraden och 

effekterna är så pass låga.  

Ett tillvägagångssätt för att svara på den frågan är att diskutera uppsatsens metodologiska 

genomförande. Variablerna som används förutsätter en god validitet, och det är möjligt att den 

beroende variabeln hållbarhetspåverkan av bistånd skulle kunna utvecklas för kommande studier. 

Här skulle fallstudier kunna användas för att skapa ett ramverk om hur biståndsprojekts 

hållbarhetspåverkan kan bedömas på annat sätt. Liknande statistiska analyser som denna studie 

gjort kan då återupprepas. En annan möjlig faktor att ta hänsyn till för att förstå resultaten är 

fördelningen av variablerna. Andelen förklarad varians skulle exempelvis kunna vara låg ifall 

variansen i den beroende variabeln är liten, så att det egentligen inte finns någon varians att 

förklara. Som framgick i den deskriptiva statistiken över den beroende variabeln, så var 

spridningen på biståndsprojekten relativt låg. Dessutom bestod variabelvärdena enbart av en skala 

på fem steg. Ett nytt ramverk för den beroende variabeln skulle därför kunna innefatta en skala 

med fler steg.  

Ett annat perspektiv för frågan som lyfts, kan vara att sambandet saknas för att mottagarländernas 

och givarländernas nationella miljöintresse helt enkelt inte påverkar allokeringen av bistånd. 

Detta kan hävdas trots att det går emot tidigare forskning, då tidigare studier inte har testat 

teorierna över olika tidsperioder. Då får blicken vändas tillbaka till de andra resonemang som 

förts kring hur biståndet fördelas. Möjligtvis är det inte aktörscentrerade hypoteser utifrån 

aktörernas egenskaper som ska användas, utan andra faktorer behövs ses över. Principle-agent 

och cost-benefint resonemangen utgår båda från rational choice teori, som används för att förklara 

socialt och ekonomiskt beteende hos människor. Andra faktorer att testa skulle exempelvis vara 

de handelspolitiska kopplingarna som påverkar hur ett givarland fördelar hållbart bistånd, som 

Allesina och Dollar (2000), har fördjupat sig i. Modellen som användes i den multipla 

regressionen tar inte hänsyn till denna möjliga förklaringsfaktor.  

Vad studien bidrar med, som även fortsatta studier bör ta hänsyn till, är att när teoretiska 

resonemang om hållbarhetspåverkan av biståndallokeringens testas över tidsperioder, erhålls olika 

resultat. Detta riskerar att bli en förbisedd faktor om man enbart utgår från de tidigare studier som 

inte gör välgrundade kopplingar till förutsättningarna för de specifika tidsperioderna. Ett av 

syftena generellt med att testa variabler över tid, är möjligheten att stärka den kausala inferens 
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som avses att förklaras. Om resultatet av en teoriprövning leder till samma utfall över olika 

tidsperioder stärker det argumentet för teorin. Men i detta fall med sambandet mellan miljö och 

bistånd, kan tidsaspekten anses fungera som ett påpekande. Ett påpekande att relationen mellan de 

förklarande variablerna och den beroende variabeln förändras över de olika tidsperioderna. Som 

tidigare forskningen beskrivit så har gruppen mottagarländer förändrats över tid. Det har blivit en 

mer heterogen grupp som innefattar både låginkomsttagare och medelinkomsttagare, med olika 

behov av bistånd. Det var vid det faktumet som denna uppsats tog vid för att undersöka hypoteser 

över tid. Resultaten av studien som denna uppsats genomfört visar på att även inom 

hållbarhetsallokeringen av bistånd har spridningen på mottagarländernas nationella miljöintresse 

ökat.  

Under de fyra decennier som studien använde för att testa hypoteserna om givarländernas och 

mottagarländernas nationella miljöintresse, som förklarande variabler för hållbarhetspåverkan av 

biståndsfördelningen, så framkom tre distinkta tidsperioder. För ett av resultaten, då 

mottagarlandets nationella miljöintresse testades, gav olika tidsperioder olika utfall. Den fortsatta, 

och möjligtvis hållbara, tidsresan som väntas av sammanvävningen mellan bistånd och 

miljöfrågor bör därför ta de aktuella förutsättningarna med stor beaktning. Denna tolkning får 

dock återigen göras med hänsyn till den låga effekten på resultaten.  
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7. Noter 
i Ett alternativ för att signifikanstesta en hypotes och dra slutsatser om grupper skiljer sig från 

varandra, hade varit att använda sig av Chi2-test med motiveringen att den beroende variabeln 

inte kritiskt befinner sig på intervallskala. Däremot är en svaghet med detta test när det finns 

många observationer (Esaiasson, P. et al., 2012, p. 389). I detta fall, då varje delset av data består 

av 43 000 till 164 000 analysenheter så riskeras därför att värdet på testet ökar utan att sambandet 

emellan variablerna faktiskt ökar om man jämför ett mindre dataset med ett stort. Därför används 

test av konfidensintervall för att testa signifikansen i effektmåttet. 

ii Ett alternativ ifall man hade varit intresserad av att utläsa effekten av kontrollvariablerna hade 

varit att logaritmera variablerna. Detta görs om man finner att variabeln är snedfördelad, vilket 

inte genomförs i denna undersökning då syftet med dessa variabler enbart är att isolera 

ursprungssambandet. 

  



 

 

32 

 

8. Källförteckning  
 

Alesina, A. & Dollar, D. 2000, "Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?", Journal of   

Economic Growth, vol. 5, no. 1, pp. 33-63. 

Arndt, C. & Tarp, F. 2017, "Aid, Environment and Climate Change", Review of Development 

Economics, vol. 21, no. 2, pp. 285-303.  

Ban Ki-Moon, 2015, “We are the first generation that can end poverty”, United Nations Radio. 

Tillgänglig via http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/01/we-are-the-first-generation-

that-can-end-poverty-ban/ 

Betzold, C., Weiler, F. 2017, "Allocation of aid for adaptation to climate change: Do vulnerable 

countries receive more support?", International Environmental Agreements: Politics, Law and 

Economics, vol. 17, no. 1, pp. 17-36. 

Etsy, D., Kim, C., Srebotnjak, T, 2008. 2008 Environmental Performance Index. Yale New 

Haven:  Yale Center for Environmental Law & Policy. 

Esaiasson, P., Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, 2012. Metodpraktikan: konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, 4th ed. Norstedts juridik, Stockholm. 

Falkner, R. 2013, The handbook of global climate and environment policy, 1. Aufl.;1; edn, Wiley 

Blackwell, Hoboken, NJ.  

Gupta, J., Grijp, N. van der (Eds.), 2010. Mainstreaming climate change in development 

cooperation: theory, practice and implications for the European Union. Cambridge University 

Press, Cambridge ; New York. 

Halimanjaya, A. 2015, "Climate mitigation finance across developing countries: what are the 

major determinants?", Climate Policy, vol. 15, no. 2, pp. 223-252. 

Hicks, R.L., Parks, B.C., Roberts, J.T., Tierney, M.J., 2008. Greening Aid? Understanding the 

Environmental Impact of Development Assistance. Oxford University Press, Oxford. 

Kilby, C. 2011, "What Determines the Size of Aid Projects?", World Development, vol. 39, no. 

11, pp. 1981-1994. 

Murguía, D.I., 2007. Earth Summit, in: Encyclopedia of Activism and Social Justice, 1st edn, 

Sage Publications Inc, US. 

OECD, 2005. Bridge Over Troubled Waters: Linking Climate Change and Development. 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. 

Teorell, J., Svensson, T., 2007. Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, 1st ed. Liber, 

Stockholm. 

 

http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/01/we-are-the-first-generation-that-can-end-poverty-ban/
http://www.unmultimedia.org/radio/english/2015/01/we-are-the-first-generation-that-can-end-poverty-ban/


 

 

33 

 

Dataset  

Aiddata, 2012, PLAID Environmental Aid and Impact Codes dataset, Data nedladdat 4/4 2017. 

Tillgängligt via http://aiddata.org/aiddata-research-releases#plaid-environmental-aid-and-impact-

codes-dataset 

The World Bank, 2017, GDP per capita (constant 2010 US$). Data nedladdat 18/4 2017. 

Tillgänglig via http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2008&start=1972  

The World Bank, 2017, Population total. Data nedladdat 18/4 2017. Tillgängligt via 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL  

http://aiddata.org/aiddata-research-releases#plaid-environmental-aid-and-impact-codes-dataset
http://aiddata.org/aiddata-research-releases#plaid-environmental-aid-and-impact-codes-dataset
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?end=2008&start=1972
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL


 

 

34 

 

Bilaga 1 
 

Nedan inkluderas kodboken för klassificeringen av beroende variabel, Hållbarhetspåverkan av 

biståndsprojekt.  

Environmental Coding Criteria:  

 
Environmental Strictly Defined (ESD) 

Projects:  

Access to clean water (not wells)    

Acid Rain Prevention       

Air Pollution           

Biodiversity          

Carbon Dioxide Reduction  

CFC Reduction          

Debt for Env/Nature       

Drainage (for sanitation)        

Ecosystems          

Eco-tourism  

Energy Conservation         

Forest Fire Control  

Forestation          

Forestation/Reforestation (non-industrial)  

General Environmental        

Multi-sector Environmental     

National Park Protection  

Ocean/Int’l Waterways Protection      

Rainwater Harvesting       

Recycling  

Reducing Desertification  

 

Renewable Energy (geothermal, wind, solar, 

biomass, photovoltaic)    

Site Preservation (unless specified 

archeological)     

Soil Conservation    

Solid Waste Treatment, including 

commercial  

Wastewater/sewage Treatment  

Water Conservation/Supply/Infrastructure    

Watershed Protection  



 

 

Environmental Broadly Defined (EBD) 

Projects:  

Agenda 21            

Desalination         

Drought Control  

Energy Efficiency          

Env Health Hazards       

Env. Improvements to Existing Dirty  

Erosion Control          

Genetic Diversity (non-agricultural)  

Industrial Reforestation      

Multi-sector Env and Neutral  

Natural Resource Mgmt        

Nuclear Safety       

Population/Family Planning  

Safe Handling of Toxics        

Soil Fertility         

Sustainable Development  

Tree Health  
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Neutral (N) Projects:  

AIDS/STDs  

Archeological site preservation   

  Banking/Finance 

Business Services  

Cottage Industries/Handicrafts      

Debt for Development     

Disaster Relief/Prevention  

Education            

Export Promotion        

Food Safety/Quality  

Food Security/Food Aid        

Govt Reform  

Governance/Civil Society      

Health   

 

Hotel Construction        

Housing  

Humanitarian Aid          

Illegal Drug Policy        

Infectious Disease Control  

Media (Radio/Newspaper)        

Multisector unspecified      

Multisector: Env & Dirty  

Privatization  

Remote Sensing          

Research (Unspecified)      

Rural Development (general)  

SMEs (unspecified)          

Social Welfare Programs      

Storage (general)  

Telecommunications (general)      

Tourism          

Trade Policy  

Urban Development (general)  
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Dirty Broadly Defined (DBD) Projects:  

Agricultural credits/financing       

Agricultural Inputs        

Agricultural Research  

Agriculture (general)         

Agro-industries        

Aqueducts  

Automotive parts        

Biotechnology           

Cold Storage/refrigeration  

Construction/Commercial Development 

(general)    

Electricity Transmission  

Engineering            

Farmer Cooperatives       

Fisheries  

Flood Control/Prevention        

Food Crops          

Food processing  

Forest Development         

Forestry (general)   

Halieutics (fishing) and Halieutics 

Research     

Hydroelectric Power  

Industrial Credit/Exports        

Industrial Crops/Ag (sugar; coffee; tea; 

cocoa; oil seeds; nuts; kernels; fibre crops; 

tobacco; rubber)    

Industry (general)  

Irrigation 

Livestock  

Manufacturing Electronics   

Mass Transport  

Methanol 

Multi-sector: Dirty & Neutral  

Multi-sector: DSD & Env      

Nuclear Power         

Pest Control          

Pharmaceuticals  

Rail Transport           

Rural Electrification       

Textiles/Weaving  

Transport            

Unspecified Energy        

Water Transport  
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Dirty Strictly Defined (DSD) Projects:  

Air Transport           

All metals  

Chemicals            

Dams  

Dredging            

Industries: Brickmaking, plaster, tanneries 

and leather, fertilizer, rubber    

Logging  

Minerals: baryte, limestone, feldspar, 

kaolin, sand, gypsum, gravel,ornamental 

stones, salt  

Mining (general) 

Multisector: DBD & DSD 

Natural gas   

Oil and Coal           

Power Generation (unspecified)  

Raw Material Extraction        

Road Transport          

Specific Industries: cement, paper, lime  

Thermal Power          

Wells and Groundwater Removal 
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