
NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN
Uppsala Universitet 
Examensarbete C
Författare: Susanna Jonsson
Handledare: Mattias Nordin
Höstterminen 2013

Det koloniala arvet och ekonomisk utveckling

-En jämförelse mellan franska och brittiska kolonier
och kolonisationens olika mekanismer



Sammanfattning
Kolonisationen har format många länder, men i vilken utsträckning? Detta är ett aktuellt ämne 

eftersom kolonialism fortfarande finns idag. I den här uppsatsen undersöks därför kolonisationens 

påverkan på ekonomisk utveckling. Med hjälp av tvärsnittsdata och OLS-regressioner visar 

resultatet att brittiska kolonier i världen, relativt franska kolonier, i genomsnitt haft högre BNP per 

capita år 2000 och att detta tycks bero på skillnader i humankapital, demokrati och institutioner. 

Däremot kan inget kausalt  samband med säkerhet påvisas. Samtidigt hittas inga skillnader i 

inkomstnivå mellan kolonier i Afrika, men ett signifikant resultat konstateras för att de franska 

kolonierna i Afrika haft lägre tillväxt 2000-2010. 
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1. Inledning
Vad som leder till ekonomisk tillväxt är ofta omdiskuterat i media och internationella organisationer 

såväl som inom ekonomisk teori. I den här uppsatsen är det därför kolonialismens betydelse för 

ekonomisk utveckling som undersöks eftersom det är tydligt att kolonisation har påverkat länders 

förutsättningar men det  är oklart i vilken utsträckning idag. Resultatet pekar mot att brittiska 

kolonier i genomsnitt har högre BNP per capita, vilket verkar bero på skillnader i humankapital och 

demokrati men framför allt  institutioner. På grund av en brist på kontrollvariabler kan dock inte ett 

kausalt samband styrkas. I Afrika hittas varken inkomstskillnader eller tydliga skillnader i 

humankapital, demokrati eller institutioner beroende på kolonialt  ursprung, något som kan tänkas 

bero på kontinentens politiskt instabila historik sedan självständigheten. Däremot konstateras ett 

statistiskt signifikant resultat för att de forna franska kolonierna i Afrika uppnått betydligt lägre 

tillväxttal än de brittiska under det första decenniet av 2000-talet. Medlemskap i franczonen och 

koloniernas starka relation med Frankrike kan vara två av många olika orsaker till detta resultat. 

 På vilket sätt har kolonialismen en viktig ekonomisk betydelse idag? För det  första är 

forskare ense om att  spår från kolonialtiden påverkat hur de forna kolonierna agerar och fungerar i 

dagens samhälle, i allt från dagens utrikespolitik och demografi till länders ekonomiska 

förutsättningar (se bland annat Gazibo, 2010). För det andra är kolonisationens effekter viktiga att 

granska eftersom det existerar en typ av kolonialism än idag. Till att börja med finns det fortfarande 

16 icke-självstyrande områden i världen som kontrolleras av andra länder enligt FN, bland annat 

Västsahara och Caymanöarna (United Nations, 2014). Granskar man vidare definitionen av 

kolonialism; ”erövring, kontroll och exploatering av områden utanför kolonisatörens primära 

territorium” (Hettne, 2014) verkar detta fortfarande finnas idag. Ett exempel på detta är bland annat 

Kinas roll i Afrika. Kina har inte bara ett stort  handelsutbyte med Afrika, utan de har därtill över 

800 statligt ägda multinationella företag, gör stora investeringar i infrastruktur på kontinenten och 

ger numera även bistånd till många afrikanska länder (se Alden, 2007 och Rotberg, 2008). Kinas 

långsiktiga ambitioner gör att  deras intressen på kontinenten benämns som just ”koloniala” (Alden, 

2007, s.5-6). Om den kolonisation som skedde på 1800- och 1900-talet har haft  en påverkan långt 

efter kolonialtidens slut, kommer kolonisation som sker i nutid även den på ett eller annat  sätt 

troligtvis ha ett inflytande på de berörda länderna i framtiden. 

 Syftet med denna studie är alltså att undersöka sambandet mellan det koloniala arvet och 

ekonomisk utveckling i nutid. Detta görs med fokus på två aspekter. Eftersom Storbritannien och 

Frankrike hade högst  andel kolonier i världen och de dessutom använde olika strategier i sin 
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kolonisation, finns en stark analytisk utgångspunkt för att undersöka skillnader i länders 

ekonomiska utveckling beroende på vilket land som de blev kolonialiserade av. En jämförelse 

mellan dessa två kolonialmakters tidigare kolonier blir alltså en av huvuduppgifterna i denna 

analys. Dessutom kommer uppsatsen försöka utröna genom vilka mekanismer kolonisationen antas 

ha en effekt idag. Detta blir alltså den andra aspekten studien kommer att undersökas. 

Kolonialismen kan i sig själv ha en kausal effekt på inkomstskillnader mellan länder idag, men det 

är mer troligt  att kolonisationen istället har haft en indirekt effekt i nutid genom andra kanaler. De 

tre kanalerna som kolonisatörerna troligen utövat inflytande på som i sin tur kan antas ha påverkat 

ett  lands utveckling idag är humankapital, institutioner och demokrati. Att just dessa tre kan antas 

ha varit viktiga i att skapa olika förutsättningar för kolonierna kommer att utvecklas vidare i 

avsnittet ”Teori och bakgrund”. Där kommer bland annat Frankrike och Storbritanniens olika 

utbildningssystem i kolonierna, deras olika sätt att styra via ”direct rule” respektive ”indirect rule”, 

samt skillnader i common law och civil law i kolonierna att förklaras mer i detalj. 

 Afrika är i huvudfokus i den här uppsatsen och det finns flera orsaker till detta. 

Kolonisationen i Afrika var ”annorlunda”, dels i och med att den påbörjades senare på kontinenten 

än i många andra delar av världen och dels att den varade under en relativt kort  period samtidigt 

som den fick ett starkt inflytande. Dessutom har i stort sett alla afrikanska stater koloniserats1. 

Afrika har därtill pekats ut som en kontinent med en avvikande erfarenhet än andra kontinenter i 

världen gällande tillväxt av BNP (Barro, 1991 och Masanjala och Papageorgiou, 2006). En 

gemensam nämnare i forskningen om Afrikas svaga ekonomiska utveckling har varit just 

kontinentens kolonisation. Forskning om brist på öppenhet och förekomsten av handelshinder i 

internationell handel (Sachs och Warner, 1997 och Rodrik, 1998), låg nivå av humankapital (Barro, 

1991), dåliga geografiska och klimatiska förutsättningar (Bloom et al, 1998) och länders stora 

etniska spridning (Easterly och Levine, 1997) som orsaker till svag tillväxt i Afrika, har alla i någon 

mån hittat det koloniala arvet som bakomliggande orsak. 

 Det är däremot ytterst få ekonomer som explicit  undersökt det koloniala arvets effekt på 

länders ekonomi, vilket är varför just  detta görs i den här uppsatsen. Price (2003) är en av dessa få 

och menar att 30% av tillväxt-gapet mellan Afrika söder om Sahara och andra utvecklingsländer är 

på grund av kontinentens koloniala arv. På samma sätt menar Bertocchi och Canova (2002) att den 

indirekta effekten av kolonisationen är mycket starkare i Afrika än någon annanstans i världen. Det 

intressanta är att Afrikas ekonomiska situation förändrats väsentligt sedan mitten av 1990-talet. 

Mellan 2000 och 2010 upplevde kontinenten genomsnittliga tillväxtnivåer av real BNP på över 5% 
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jämfört med blyga 2,7% tioårsperioden innan. Tillväxt av BNP per capita var under det  första 

decenniet på 2000-talet över 2,5%, en siffra som de två tidigare decennierna varit noll eller till och 

med negativ (World Bank, 2013a). Bara år 2012 uppnådde en tredjedel av de afrikanska länder 

tillväxt på över 5% medan 11 länder (av totalt 54) till och med nådde över 7% (UNECA, 2013). 

Medan Price (2003) och Bertocchi och Canova (2002) har studerat skillnader i kolonialt arv som 

orsaker till dålig tillväxt fram till år 2000, inkluderar den här uppsatsen för första gången någonsin 

även de senaste årens starka ekonomiska tillväxt på kontinenten (i den tredje regressionsanalysen). 

 Uppsatsens disposition är som följer; nästa del handlar om den teori som ligger till grund för 

denna studie. Där kommer ekonomisk tillväxtteori beskrivas samt bakgrund till kolonisationen. 

Kolonisationens bakgrund behandlar särskilt  skillnader i den brittiska och franska kolonisationen 

utifrån de tre kanalerna, eller mekanismer, som tidigare nämnts. Därefter presenteras den statistiska 

metod som tillämpats, vilket datamaterial som används och hur variabler i analysen definieras. 

Uppsatsens resultat och analys görs i del fyra. Resultatdelen kommer att bestå av tre 

regressionsanalyser där den första undersöker skillnaden mellan franska och brittiska kolonier i 

världen med BNP per capita år 2000 som beroende variabel2. Den andra delen kommer bestå av en 

liknande analys men med Afrika som utgångspunkt och i den tredje regressionsanalysen fortsätter 

Afrika att vara i fokus men med årlig genomsnittlig tillväxttakt 2000-2010 som beroende variabel 

istället. BNP per capita har hämtats från Penn World Table 7.1, medan information om politiska 

rättigheter tagits från Freedom House. Utbildningsnivåer har hämtats från Världsbankens databas 

och mått på institutioner har hämtats från Glaeser et als (2003) dataset. Uppsatsen avslutas med en 

kortfattad slutsats utifrån regressionsanalysernas resultat.  
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2. Teori och bakgrund
Ekonomi, särskilt  tillväxt och uppnådd BNP-nivå, är centrala begrepp  i denna uppsats och därför 

kommer den ekonomiska teori som förklarar tillväxt att redovisas som en första del i detta avsnitt. 

Trots att det finns många kanaler som kolonialismen har verkat genom, kommer den här uppsatsen 

endast fokusera på ett fåtal av dessa, då institutioner, demokrati och humankapital kommer att 

behandlas särskilt. Hur dessa tre områden påverkar och samverkar med ett lands inkomst/tillväxt 

utvecklas därför även kort i delen om ekonomisk tillväxtteori. Resten av avsnittet  handlar om hur de 

franska respektive brittiska kolonisatörerna på olika sätt influerat dessa tre ovanstående domäner 

under kolonialtiden, främst i Afrika.  

Tillväxttteori

En av de mest grundläggande tillväxtteorierna är Solow-modellen som understryker vikten av 

kapital i produktionsprocessen av varor i en ekonomi, vilket  på sikt antas leda till ekonomisk 

tillväxt. Detta kan få olika utdelning beroende på såväl mängden kapital som kapitalets 

deprecieringstakt. Den andra viktiga komponenten i modellen är arbetskraft. En av de mest 

uppseendeväckande delarna av den här modellen, och som kommer vara aktuellt  i den tredje 

regressionsanalysen, är hypotesen om konvergens. Hypotesen bygger på, givet att länder har samma 

investeringsnivå av kapital, att länder med lägre initial inkomst kommer att  uppleva en högre 

tillväxttakt än länder som redan har en hög nivå av BNP.  Samma princip  gäller för länder med 

samma inkomstnivå; landet som investerar mer kapital kommer att få högre tillväxt. Enligt 

konvergensteorin, skulle dessa två faktum förklara varför vissa länder, särskilt utvecklingsländer, 

nyligen har visat  på högre tillväxtnivåer och verkar komma ikapp resten av världen (Weil, 2013, 

76-88). 

 Sedan 1956 när originalmodellen utvecklades av Robert Solow har många ändringar gjorts 

för att utforska fler faktorer som kan förklara skillnader i inkomst och tillväxt mellan länder. En av 

de viktiga ändringarna har varit vikten av humankapital i Cobb-Douglas produktionsfunktion som 

Solow-modellen utgår ifrån. Modellen visar att ett  lands steady-state nivå är direkt proportionell 

med mängden humankapital i en ekonomi (Weil, 2013, 189-193).

 Institutioner och demokrati är komponenter i tillväxttteori som fått allt större 

uppmärksamhet de senare åren. Det finns olika synsätt, dels att demokrati skulle kunna underminera 

tillväxt genom större politisk osäkerhet, fler fördelningspolitiska aspekter och fler kortsiktiga mål 

och dels att demokrati minskar korruption samt politikernas makt, vilket på så sätt kan gynna 

tillväxt. Det råder inte heller någon konsensus om i vilken riktning kausalitet  råder då det  finns 
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bevis för att ett sämre styre visst kan uppnå hög tillväxt, samtidigt som det i motsats hävdas att 

ekonomin lättare kan kontrolleras när det finns en bra politisk styrning (Weil, 2013, 374-378). 

Viktigt att påpeka är också att trots att  en tydlig uppdelning av demokrati och institutioner görs i 

denna uppsats går dessa ofta hand i hand. Institutionernas funktionssätt påverkar i många fall om ett 

land kan anses som demokratiskt eller ej, på samma sätt som om ett  land styrs demokratiskt eller 

icke-demokratiskt ofta avspeglas i ett lands institutionella grund. 

Kolonisationen historisk bakgrund och tidigare forskning
Kolonisationen började redan under 1500-talet i och med upptäcksresorna till Nord- och 

Sydamerika. Den genomfördes främst av de europeiska stormakterna, då Spanien och Portugal var 

framstående. I Afrika började kolonisationen istället  runt 1830 när Frankrike tog Algeriet i 

besittning men det var inte förrän efter Berlinkonferensen 1885 som den riktiga expansionen 

började, något som resulterade i att större delen av kontinenten hamnat under europeiskt styre bara 

några år senare. I och med Berlinkonferensen skapades ett ramverk som öppnade upp för att 

europeiska kolonialmakter, särskilt Frankrike och Storbritannien, skulle kunna utvidga sin 

territorium utan konflikter sinsemellan (Hettne, 2014 och Gazibo, 2010, s. 69-70). De motiv som 

antogs föreligga för dessa europeiska stormakter under 1800- och 1900-talet var många men ofta 

belyses efterfrågan på resurser och ekonomiska tillgångar. ”No single state has a right to allow its 

fertile soils to lie fallow indefinitely, in this view; not just France but the whole industrial world 

needed colonial raw materials” (Young, 1994, s.166). The 1929 Colonial Development and Welfare 

Act i Storbritannien understryker även den hur landet skulle verka för utveckling genom att ta vara 

på resurser (Young, 1994). 

 Som tidigare nämnts kommer resten av detta avsnitt separat behandla kolonisatörernas 

metoder. Medan Belgien och Portugal använde mer auktoritära metoder, införde fransmännen och 

britterna generellt sett mer demokratiska principer och institutioner. Trots detta, skiljde sig även 

Frankrike och Storbritanniens strategier åt i stor utsträckning (Gazibo, 2010, s.73). Det är alltså 

skillnader i Frankrike respektive Storbritanniens inflytande gällande institutioner, demokrati och 

humankapital utifrån tidigare forskning som kommer undersökas i den här delen. Innan de tre 

mekanismer granskas i detalj, kan det  vara av intresse att ta del av den tidigare forskning som 

fokuserat på just skillnader i ekonomisk tillväxt mellan brittiska och franska kolonier, eftersom det 

ju är en del av frågeställningen i den här uppsatsen. Den generella slutsatsen som forskare tidigare 

kommit fram till är att forna franska kolonier har lägre ekonomisk nivå och ekonomisk utveckling 

än de brittiska. Bertocchi och Canova (2002) hittar bevis för att de brittiska kolonierna, från de 
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afrikanska ländernas självständighet fram till 1988, i genomsnitt har uppnått högre tillväxt än både 

forna franska kolonier och länder koloniserade av andra länder (de sistnämnda presterade sämst i 

förhållande till britterna). Grier (1999) undersöker skillnaden mellan franska och brittiska kolonier 

dels på en världsomfattande nivå (inklusive spanska kolonier) men också inom Afrika, med samma 

slutsats om att franska kolonier har haft en lägre ekonomisk tillväxt än de brittiska under perioden 

1961-1990. Resultaten från hans artikel visar dessutom på att ju längre tid kolonialtiden varade 

desto bättre har länderna presterat ekonomiskt under tidsperioden. Samma slutsats har Masanjala 

och Papageorgiou (2006) kommit fram till i sin analys av Afrika och även Feyrer och Sacerdote 

(2009) som studerat koloniserade öar i Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla havet. 

Humankapital!
Många anser att det skedde stora framsteg inom utbildning tack vare investeringar i humankapital 

under kolonialtiden som både Frankrike och Storbritannien satsade på (Young, 1994, s.168). 

Kolonisatörerna använde dock olika förhållningssätt. I de franska kolonierna följde man det franska 

skolsystemet med lärare från Frankrike, vars mål var att förmedla den franska mentalitet och 

levnadssättet. Afrika skulle därmed utvecklas i enlighet med ”den franska modellen”. Britterna 

satsade på utbildning genom ledare inom lokalbefolkningen. Dessa ledares utrymme för eget 

initiativ var dock begränsat. Syftet med det brittiska utbildningssystemet i Afrika, i motsats till det 

franska, ansågs vara att en dag kunna låta lokalbefolkningen sköta utbildningssystemet för att 

därmed bättre kunna anpassas till deras förutsättningar (Lusignan, 1969, 46-49). 

 Bland studier av humankapitalets effekt på BNP är Barros analys från 1991 en av de mest 

kända. Den visar på en klar positiv effekt  på BNP:s tillväxttakt mellan 1960-1985. Han menar också 

att  länder i Afrika söder om Sahara år 1960 hade lägre nivåer på humankapital än vad deras BNP-

nivå visar, något som tolkas som att kolonialmakterna satsade på ekonomi och fysiskt kapital, 

snarare än humankapital. Grier (1999) utvecklar den analysen till en jämförelse mellan franska och 

brittiska kolonier i Afrika gällande humankapital men också fysiskt kapital. Författaren hittar dock 

endast signifikanta skillnader i humankapital mellan franska och brittiska kolonier år 1960. Hans 

inkluderande av humankapital i regressionsanalysen gör även variabel för franska kolonier icke-

signifikant, något som enligt författaren tyder på att britterna var skickligare på att  utbilda det 

afrikanska folket i sina kolonier. Skillnader i utbildningsnivå verkade alltså enligt författaren vara 

förklaringen till att det finns skillnader i ekonomisk utveckling mellan dessa länders kolonier. 

 Brown (2000) kommer fram till samma resultat. Skolinskrivningsnivåer verkar vara högre 

för forna brittiska kolonier än för franska och han kommer fram till att det koloniala arvet troligen 
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ligger till grund för skillnader i utbildningsnivå mellan fattiga länder. Analys av medelvärdena för 

de två grupperna av länder mellan 1960-1985 pekade på att britterna hade högre skolinskrivning för 

lägre nivåer av utbildning, medan fransmännen hade högre skolinskrivning på de högre 

utbildningsnivåerna. Detta förklaras bland annat av att britterna fokuserade på att lära ut 

baskunskaper till så många afrikaner som möjligt och där undervisningen, som tidigare beskrivits, 

hölls av afrikaner själva.  All utbildning i de franska kolonierna var på franska, något som gjorde att 

tillgången på lärare var dålig samt att  skolan blev mindre tillgänglig. De högre utbildningsnivåerna 

var inte en prioritet för britterna. Högre utbildning kostade pengar i deras kolonier och tillgången 

var begränsad. Sist men inte minst fastställer Brown att skillnaden i medianen mellan 

skolinskrivningsnivåer inte bara funnits kvar efter kolonialtiden utan att skillnaderna till och med 

ökat över tid mellan franska och brittiska kolonier. 

 La porta et al (1999) har också hittat ett starkt positivt samband mellan humankapital och 

inkomstnivå genom användningen av Acemoglu, Johnson och Robinsons  (2001) 

instrumentvariabel för bosättares dödstal. De menar att deras instrumentvariabel till och med är mer 

effektiv i att uppskatta hur kolonisatörerna kunnat påverka utbildningssystemet, snarare än 

institutioner, och därmed humankapitalets effekt på inkomst. Hur Acemoglu, Johnson och 

Robinsons  (2001) analys gått till väga kommer att  beskrivas mer utförligt i avsnittet om 

”Institutioner”. 

Demokrati
De största skillnaderna mellan de franska och brittiska kolonierna var metoderna för styrning av 

sina kolonier. Frankrike, och även i viss mån Belgien och Portugal, sägs ofta har använt sig av 

”direct rule” som kännetecknas av centralisering och tydliga hierarkier bestående av en 

överståthållare i toppen och därefter regionala chefer och distriktschefer (”commandants de 

cercle”). Alla dessa var fransmän och afrikanerna i byarna var hårt kontrollerade av de franska 

distriktscheferna. Britterna använde sig huvudsakligen av ”indirect rule”, som innebar att de 

traditionella afrikanska ledarna fick behålla sin ledarroll och fick också autonoma juridiska och 

politiska befogenheter som att driva in skatt (under kravet att det följde guvernörens lagar)(Gazibo 

2010, s. 73).

 Viktigt att  påpeka är att  en viss kolonialmakt inte alltid använde samma metod, då till 

exempel fransmännen använde sig av ”indirect rule” i Burkina Faso och engelsmännen använde 

”indirect rule” i lägre utsträckning i områden med farmarbosättningar (”settler communities”) som i 

Sydrhodesia (idag Zimbabwe) och Kenya (Gazibo, 2010, s. 73, Young, 1994, s.149). Lange (2004) 
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menar att brittiska kolonier såsom Uganda och Nigeria hade strikt  ”indirect rule” medan Singapore 

och Jamaica inte hade något typ av sådant ledarskap alls. Författaren hittar ett  starkt negativt 

samband mellan högre nivåer av ”indirect rule” och politisk utveckling. I jämförelser mellan 

”direct” och ”indirect  rule” i Indien hittar Iyer (2010) bevis för att de distrikt i Indien som styrts 

med ”direct rule” hade (och har) lägre tillgång till utbildning och sjukhus samt sämre utvecklad 

infrastruktur. 

 Som steg i avkolonisationen använde Storbritannien samma metod i Afrika som 

implementerats i Indien 1947, vilket i sin tur bestod av att skapa en ansvarig regering bestående av 

både britter och afrikaner, en självständig regering där britterna inte var inblandade samt tillslut 

garanterad självständighet. Den franska avkolonisationen skedde även den i tre steg som innebar att 

afrikanerna fick införa sina egna lokala ansvariga regeringar, en lag om Frankrike och dess 

koloniers samhörighet som genom folkomröstning skulle godkännas samt, år 1960, självständighet 

för de flesta av deras afrikanska kolonier (Gazibo, 2010, s.91-92 och Lusignan, 1969, s.18 och 56). 

En senare följd i många franska kolonierna blev anammandet av en stark exekutiv makt i form av 

en president i enlighet med den franska konstitutionen. Att ha en stark ledare passade även in i 

många afrikanska traditionella kulturer. Konsekvenserna av en ledare med mycket makt som legat 

till grund för många av de ”nya” ländernas konstitutioner, ledde dessvärre till rättfärdigandet av 

många auktoritära regimer i Afrika (Lusignan, 1969, s.79-83). 

 Samtidigt som vissa menar att  anledningen till att många afrikanska länder fått  auktoritärt 

styre efter självständigheten skulle vara att ”den afrikanska kulturen skulle vara auktoritär i sig 

själv”, pekar andra på kolonisatörernas negativa inflytande. I de franska kolonierna pratar man om 

auktoritära influenser i form av den kontroll över afrikanerna som fransmännens ”commendant de 

cercle” besatt (Gazibo, 2010, s.72, s. 82-83). 

 Sambandet mellan demokrati och inkomst ur ett kolonialt  perspektiv har undersökts av 

många. Lipset, Seong och Torres (1993) har i sin analys funnit signifikant resultat för att brittiska 

kolonier var mer demokratiska under 1970-talet (dock utan signifikant resultat på 1980 talet). Barro 

(1996) visade tillika att demokratin var stark i alla länder vid självständigheten men med en 

nedgång under 70- och 80-talet. Hans statistik visade också på större sannolikhet för brittiska och 

spanska kolonier att vara demokratiska. Trots detta visade ingen av variablerna som representerade 

kolonialmakternas ursprung någon statistisk signifikans i regressionerna. Tolkning görs att 

demokrati kan förklaras av andra indirekta kanaler (som BNP, humankapital eller barnadödlighet). I 

en jämförelsen av användningen av ”direct” och ”indirect rule” i Indien utgår Iyer (2010) från 

antagandet att ”indirect rule” skapade bättre förutsättningar för demokrati i och med mer kontakt 
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med lokalbefolkning, då fler röstade och deltog i det politiska livet. Han poängterar dock samtidigt 

att  områden med ”direct rule” oftast hade mer erfarenhet av demokratiska processer under 

kolonialtiden.

Institutioner 
De olika kolonialmakternas prägel på institutioner och samhällets organisering är en viktig 

komponent i tidigare koloniserade länders utveckling. Idén om suveränitet  och skilda landgränser 

introducerades av kolonisatörerna och vissa menar att utan detta inflytande skulle de afrikanska 

länderna själva aldrig ha kunnat utveckla fungerande stater. Det skapades en blandning av 

styrelsesätt mellan väst  å ena sidan med moderna politiska institutioner och mellan de afrikanska 

mer traditionella stam- och klansamhällen å andra sidan. Det finns idag ett tydligt arv av strukturer, 

normer, rutiner och funktionssätt kvar från kolonialtiden (Gazibo, 2010. s. 77-82 och Lusignan, 

1969, s.43-44).  

 Institutionella skillnader mellan franska och brittiska kolonier har främst granskats genom 

jämförelser mellan common law (rättsordningen i England) och civil law (rättsordningen i 

Frankrike). La porta et al (1999) använder denna indelning och får fram att det franska civil law 

systemet anses som sämre för en effektiv regering och stat. En effektiv statsapparat har i sin tur 

positiva effekter BNP-nivå. Likaså konstaterar Joireman (2001) att common law-länder i Afrika, 

som i hög grad varit  koloniserade av britterna, har större benägenhet till bättre rättssäkerhet. 

Mahoney (2001) visar på samma sätt att egendom skyddas bättre med common law, något som i sin 

tur leder till ekonomisk tillväxt. Han menar att skillnaderna mellan common och civil law kan hittas 

genom att titta på rättsordningarnas ursprung. Civil law som rättsordning uppstod som ett sätt för 

staten att kunna kontrollera äganderätter som inte domare kunde lägga sig i medan common law 

från början uppstod för att begränsa kungahusets makt i Storbritannien och på det sättet istället 

säkerställa äganderätter.  

 En av de mest omtalade studierna om sambandet mellan kolonisation och länders utveckling 

är Acemoglu, Johnson och Robinsons (2001) forskning, då de försöker förklara kolonisationens 

kausala effekt på länders inkomst genom institutioner. De gör skillnad på kolonier som var 

”extractive states”, alltså där kolonisatörernas strategier huvudsakligen gick ut på en exploatering 

av resurser i syfte att gynna kolonialmakten (som till exempel i Demokratiska Republiken Kongo) 

och de kolonier som var ”settlement colonies”, det vill säga där kolonisatörerna inte bara sökte 

resurser utan bosatte sig mer permanent (som till exempel i Kanada och i USA). De hittar att 

”extractive states” idag har lägre BNP än ”settlement colonies”. Författarnas metod bygger på 
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användningen av bosättarnas (kolonisatörernas) dödstal som instrumentvariabel, som senare har 

påverkat om stater har blivit ”extractive states” eller ”settlement states”. De menar att  där bosättarna 

kunde stanna längre kunde de också skapa mer funktionella institutioner, något som har påverkat 

institutioner idag och som i sin tur alltså gett upphov till högre BNP per capita idag. I deras analys 

konstateras samtidigt att Afrikas underutveckling är på grund av institutioner, men även att 

sambandet mellan bosättarnas dödstal och institutioner verkar vara svagare i Afrika3. 

 Masanjala och Papageorgiou (2006) relaterar till Acemoglu, Johnson och Robinsons (2001) 

forskning angående institutioner. De finner att de faktorer som kan förklara tillväxt i Afrika är andel 

av BNP som utgörs av gruvdrift och bergsutvinning, ett tropiskt klimat och förekomsten av Malaria 

och alla dessa är variabler som skiljer sig från samma analys på resten av världen. De menar att 

Afrikas geografiska läge med sitt klimat och förekomsten av malaria har skapat ”extractive colonial 

insitutions” som kan förklara att bergsutvinning verkar vara den bäst förklarande variabeln. 

 Acemoglu, Johnson och Robinsons (2001) slutsatser har däremot fått utstå en del kritik. 

Bertocchi och Canova (2002) får inte fram samma samband mellan institutioner och tillväxt för 

afrikanska kolonier. De hänvisar till anledningen att  de begränsat sig till Afrika och att Acemoglu, 

Johnson och Robinson även inkluderat kolonier som Kanada, USA och Australien4. Glaeser et al 

(2004) kritiserar även hårt definitionen av institutioner som författarna använder men också att 

risken för en omvänd kausalitet är stor med deras typ av mått5.  

 De sistnämnda författarna visar dessutom, som redan nämnts, att instrumentvariabeln för 

bosättarnas dödstal skulle vara ett  bättre mått för att estimera humankapitalets påverkan på tillväxt. 

På samma sätt kritiserar en nypublicerad artikel av Jones (2013) instrumentvariabeln och menar att 

eftersom bosättarnas dödstal lär vara korrelerad med fler faktorer än institutioner, bland annat 

humankapital, är det inte en effektiv instrumentvariabel. Istället använder Jones guvernörernas löner 

under början på 1900-talet som instrumentvariabel för institutionernas roll under kolonialtiden och 

analysen visar att dessa verkar ha ett samband med institutionerna som infördes. Författaren menar 

att  större delen av Afrika och Södra Asien generellt  hade få så kallade ”settlement states”, vilket gör 

hennes instrumentvariabel bättre för att undersöka skillnader mellan länder i dessa regioner.  
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3 Det sistnämnda anges i en fotnot i  Acemoglu, Johnson och Robinsons (2001) på sidan 1387. 
4 Värt att notera är dessutom att Acemoglu, Johnson och Robinson undersöker sambandet i form av inkomstnivå och 
inte BNP:s tillväxttakt som Bertocchi och Canova gör
5 Vad Acemoglu, Johnson och Robinsons (2001) mått på institutioner faktiskt mäter framgår tydligare i avsnittet om 
”Data och Variabler”



3. Empirisk metod och data
Statistisk modell
För att ta reda på kolonialismens samband med inkomst kommer en multipel regressionsanalys att 

genomföras med hjälp  av OLS, Ordinary  Least Square. Denna metod går ut på att estimera den bäst 

anpassade regressionslinje till det tillgängliga datamaterialet. Således kan man analysera 

intressevariabelns, här om ett land har varit brittisk eller franska koloni tidigare, effekt på den 

beroende variabeln, här BNP per capita och tillväxt. Att OLS används är dels för att  det är en 

mycket använd metod i ekonometriska studier, särskilt i analys av tvärsnittsdata som här men också 

för att metoden innehar många fördelaktiga egenskaper. Givet vissa förutsättningar, innebär detta att 

estimatet inte kommer vara snedvridet, ”biased”, då det i genomsnitt kommer vara en 

väntevärdesriktig skattning av populationen, det kommer vara konsistent i stora urval och dessutom 

vara effektivt. De tre antaganden och förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att detta ska 

gälla är att  det betingade medelvärdet av feltermen givet X är noll6, att observationerna är 

oberoende och identisk fördelade i urvalet och att stora ”outliers” inte är troliga (Stock och Watson, 

2012, s.164)7.  

 Det första antagandet innebär att feltermen inte får korrelera med X för att  kunna uppnå 

konsistenta och icke-snedvridna skattningar. Antagandet kan inte gälla om en variabel uteslutits ur 

regressionsmodellen som korrelerar med både X och Y. Det här resulterar i sin tur i att man inte får 

väntevärdesriktiga skattningar på grund av utelämnade variabler, på engelska kallat (och i 

fortsättningen av denna uppsats) omitted variable bias. Om det finns omitted variable bias kommer 

intressevariabelns estimat vara snedvridet, antingen positivt eller negativt beroende på hur den 

utelämnande variabeln korrelerar med X, det vill säga feltermens korrelation med X. Lösningen på 

detta är att  inkludera de effekter som potentiellt kan snedvrida skattningarna eller om dessa inte 

finns tillgänglia, kontrollvariabler som kan kontrollera för samma typer av effekter. På detta sätt 

eliminerar man feltermens korrelation med X, det  första antagandet kan uppfyllas och X kan tolkas 

på samma sätt som om den hade varit slumpmässig (Stock och Watson, 2012, s.224, 272-275). 

 I den här analysen kommer intressevariabeln representera ett lands koloniala ursprung, till 

skillnad från majoriteten av tidigare studier som behandlar ämnet om kolonialt arv genom att ofta 

försöka uppskatta en annan variabels kausala effekt, bland annat humankapital och institutioner. 
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6 ”X” och ”intressevariabel” representerar variabeln för kolonisation, alltså en dummyvariabel som betecknar om 
Frankrike eller England har koloniserat landet
7 Ett ytterligare antagande om att feltermen måste vara normalfördelad görs ibland, men detta antagande måste i 
huvudsak göras vid små urvalsstorlekar. Eftersom urvalsstorleken i den här uppsatsen är >30 gäller dock istället centrala 
gränsvärdessatsen och ett antagande om att residualerna är normalfördelade behövs ej göras. 



Som kontrollvariabler, det vill säga variabler som korrelerar både med intressevariabeln och 

inkomst/tillväxt, har då variabler för kolonialism inkluderats. Detta har ofta gjorts i form av 

dummyvariabler beroende på vilken kolonialmakt länder koloniserats av (Price, 2003, Bertocchi 

och Canova, 2001 och Grier, 1999). Att ett land har blivit kolonialiserat av en särskild kolonialmakt 

kan antas ha en korrelation med intressevariabeln, till exempel humankapital (som väl beskrivet i 

”Teori och bakgrund”), och också en korrelation med inkomst. Genom att inkludera en sådan 

kontrollvariabel kan omitted variable bias undvikas. 

 En variabel för det koloniala arvet har alltså i huvudsak fungerat som kontrollvariabler i 

tidigare studier, men i den här uppsatsen är variabeln snarare intressevariabeln vars kausala effekt 

som ska uppskattas. Kontrollvariablerna som inkluderas i den här regressionsanalysen ska därför 

istället kontrollera för effekter som både kan vara korrelerad med var britterna eller fransmännen 

koloniserade och den beroende variabeln, BNP/tillväxt. Kontrollvariablerna måste därmed vara 

exogena och inte en effekt som på något sätt kan vara en konsekvens av kolonisationen. 

 Bra kontrollvariabler skulle kunna vara historiska faktorer som påverkade var och hur 

britterna respektive fransmännen koloniserade. Som ofta med omitted variable bias är dessa typer 

av effekter svåra att inkludera i en regressionsanalys, framför allt här då det  finns en dålig tillgång 

på data om vilka strategiska övervägande de olika kolonialmakterna använde. Man vet som sagt att 

kolonisatörerna hade ekonomiska motiv och att det  i början på 1900-talet handlade om ett sökande 

efter resurser, framförallt råvaror som bananer och kakao (Martin, 2002, s.4). Detaljerad 

information om odlingar och om ett lands potential för att odla råvaror för över hundra år sedan är 

dock bristfällig och svårtillgänglig. En annan variabel som skulle kunna fånga upp dessa 

ekonomiska motiv är istället ett  lands resurstillgångar. På grund av att detta ofta mäts i hur stor 

andel av ett  lands BNP som denna typ av utvinning utgör speglar detta dock tyvärr inte vilka 

resurser som faktiskt finns utan snarare vilka man lyckats ta till vara på. Detta kan i sådana fall 

uppfattas som en konsekvens av kolonisationen och inte en exogen faktor. Sist men inte minst blir 

definitionen svår på grund av att kolonisatörerna inte bara hade ekonomiska motiv utan också 

politiskt strategiska motiv. Tchad är ett exempel på ett  land som inte hade särskilt bra 

förutsättningar för någon ekonomiskt gynnsam produktion men som koloniserades ändå (se 

Bougara, 2005, s.84). Dessa historiska variabler är alltså svåra att inkludera då data inte är 

tillgänglig och då definitionen av kolonialmakternas strategier är oklara.  

 Det finns dock andra variabler som kan fungera som kontrollvariabler i det  här fallet, vilket 

är variabler med geografisk anknytning. Den första tänkbara variabeln är latitud som följaktligen 

mäter avstånd från ekvatorn. Tittar man på en karta ser man, åtminstone i Afrika, att många länder 
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som idag ligger nära ekvatorn till stor del koloniserades av Frankrike, medan Storbritannien 

koloniserade länder såsom Sydafrika i söder till Egypten i norr. Samtidigt är latitud en variabel som 

i flera analyser av Afrikas ekonomiska situation förklarats som betydande faktor på grund av dess 

betydelse för klimat- och väderförhållanden. Variabeln påverkar alltså ekonomisk utveckling 

(Bloom et al, 1998) och uppfyller således kraven för en kontrollvariabel. Den andra geografiska 

kontrollvariabeln är om ett land är kustlöst eller ej. Denna variabel kan antas vara korrelerad med 

var kolonialmakterna koloniserade beroende på om man anlände till havs eller landvägen. Trots att 

man idag transportera mycket via flyg, kan ett  land som är kustlöst antas ha svårare att  transportera 

varor och handla i avsaknad av en hamn, något som i sin tur kan tänkas påverka ekonomin (Sachs 

och Warner, 1997). 

 Den tredje och sista kontrollvariabeln som kommer inkluderas är etnisk spridning. På 

samma sätt som vissa franska kolonier verkar ligga i mer tropiska zoner, finns det en sannolikhet att 

antingen franska alternativt brittiska kolonier kan antas ha större förekomst av etnisk mångfald, det 

vill säga korrelerar med intressevariabeln. Etnisk spridning har enligt Easterly och Levine (1997) 

även en effekt på ett lands ekonomi. De menar att  en bidragande orsak till Afrikas låga tillväxt, 

särskilt i förhållande till Östra Asien, är de afrikanska ländernas omfattande etniska mångfald. 

Författarna menar att större etnisk spridning verkar påverka både många av de traditionella 

förklarande variablerna i tillväxtregressioner, men även ha en direkt effekt  på tillväxt. Utesluts 

denna variabel kan det alltså leda till att modellen utsätts för omitted variable bias. 

 De här tre kontrollvariablerna kommer att inkluderas som ett första steg i 

regressionsanalyserna. I den tredje regressionsanalysen där den beroende variabeln är tillväxt i 

Afrika, kommer även BNP per capita år 2000 inkluderas som kontrollvariabel. Detta för att  fånga 

upp en eventuell konvergenseffekt  då länder med lägre initial BNP-nivåer antas ha högre 

tillväxtnivåer eftersom de ännu inte nått  sin steady state nivå (se avsnittet om tillväxtteori i ”Teori 

och bakgrund”). Denna variabel kan antas vara korrelerad både med den beroende variabeln, då 

högre BNP borde ge lägre tillväxt  samt kolonialmaktens ursprung då det eventuellt kan finnas 

skillnader i BNP-nivå mellan dessa.

 Att inte kunna inkludera fler historiska bakomliggande variabler som grund till ekonomiska 

motiv gör att en risk för omitted variable bias uppstår och därmed utgör ett  hot mot den interna 

validiteten. Det finns flera lösningar på detta, men som däremot är svårapplicerade i den här 

uppsatsen. Man kan dels använda sig av paneldata för att få fler observationer och därmed ett bättre 

analytisk underlag, men framförallt  för att undvika problem förknippade med omitted variable bias. 

Detta är en fördelaktig metod i studien av länder där landspecifika egenskaper varierar mellan 

16



länder men inte över tid, då dessa egenskaper inte kan skapa omitted variable bias trots att de 

utesluts. Dessa faktorer fångas istället upp  i ”fixed effects” (Stock och Watson, 2012, s.360, 

396-400). Eftersom intressevariabeln i den här analysen däremot är en historisk variabel som ju inte 

varierar över tid och som är landspecifik, skulle kolonisationens effekter fångas upp i ”fixed 

effects” och därmed inte gå att analysera med en sådan typ av metod. 

 Att använda sig av en instrumentvariabel, en variabel som korrelerad med X men inte med 

feltermen, är ett  annat alternativ (Stock och Watson, 2012, s.360, s.462-463). Man skulle kunna 

tänka sig att latitud skulle vara en passande instrumentvariabel för kolonisationen då den antas vara 

korrelerad med koloniseringen men inte i sig ha en direkt effekt på inkomst. Problematiken blir 

dock, precis som Acemoglu, Johnson och Robinson (2001) konstaterar angående tidigare 

instrumentvariabler för institutioner, att många instrumenten som verkar exogena sannolikt har en 

direkt effekt på inkomst ändå och därmed är korrelerade med feltermen. Om det som Bloom et al 

(1998) konstaterat att latitud har en effekt på BNP-nivån skulle alltså inte latitud vara en fullvärdig 

instrumentvariabel. I övrigt tar det ofta lång tid för forskare att finna en ny passande 

instrumentvariabel, vilket är varför detta inte kommer utforskas vidare i denna uppsats. För 

tvärtsnittsdata, en historisk variabel som intressevariabel samt brist på instrumentvariabler som i det 

här fallet är en OLS-regression mer lämplig. Kontrollvariablerna i OLS-regressioner blir således 

avgörande för att kunna garantera den interna validiteten i ett försök att uppskatta ett  kausalt 

samband. 

 Kolonialismen kan alltså i sig själv ha en kausal effekt  på inkomstskillnader mellan länder 

idag, men det är också troligt att  respektive kolonialmakt påverkat andra delar av samhället i 

länderna de koloniserat  (se ”Figur 1”). På grund av detta och eftersom det andra huvudsyftet med 

denna uppsats är att  utröna genom vilka mekanismer/kanaler/aspekter som kolonisationen indirekt 

verkat, kommer humankapital, demokrati och institutioner inkluderas som ett andra steg i 

regressionerna. Just  dessa variablers samband med den franska och brittiska koloniseringen har 

utförligt beskrivits i ”Teori och bakgrund”. Tolkningen när dessa variabler inkluderas blir viktig  
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Figur 1. Kolonisationens direkta/indirekta påverkan

Notera: den här figuren har inspirerats av Acemoglu, Johnson och Robinson (2001)
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och samtidigt något  annorlunda från andra regressionsanalyser. Generellt sett brukar man undersöka 

Xs effekt på Y givet Z när man inkluderar fler variabler men eftersom X i det här fallet skedde 

innan Z blir inte en sådan tolkning relevant. Att undersöka kolonisationens effekt, som skedde i 

början på 1900-talet på inkomstnivå år 2000 givet nivån på humankapital år 1995 blir alltså inte en 

rättvis tolkning. Den generella tolkningen av estimatet för intressevariabeln blir att om dess effekt 

minskar (närmar sig noll) vid inbegripande av dessa variabler kan kolonialismen antas verka genom 

någon av dessa mekanismer. Om skattningen istället  ökar eller förblir oförändrad, kan det antas att 

andra orsaker ligger till grund för dessa skillnader i tillväxt eller inkomstnivå (det vill säga givet att 

en statistisk signifikant inkomstskillnad kan konstateras mellan länder med olika kolonialt 

ursprung).

Regressionsmodeller
Den regressionsmodell som kommer att användas i den första regressionsanalysen baseras på 

nedanstående ekvation:

lnGDP2000 = α + β1FrenchCol+ β2Landlocked + β3Latitude + β4Ethnic+ β5School+ β6Free + 

β7PartlyFree + β8Institutions + ε

Det här är den modellen som kommer att användas i OLS-regressionen i den första 

regressionsanalysen. I den andra regressionsanalysen som behandlar urvalet för Afrika inkluderas 

även OtherCol som dummyvariabel, men i övrigt är regressionsmodellen identisk med den ovan.

lnGDP2000 är den beroende variabeln. FrenchCol är intressevariabeln medan Landlocked, Latitude 

och Ethnic är kontrollvariabler. School representerar mekanismen för humankapital, Free och 

PartlyFree representerar demokrati och sist står Institutions för institutionernas effektivitet. ε är 

feltermen, alltså det  ”övriga” faktorerna som kan tänkas påverka inkomstnivå (som inte specifikt 

inkluderats i modellen). 

I den tredje regressionsanalysen kommer analysen utgå från denna modell:

Growth = α + β1FrenchCol+ β2OtherCol+ β3Landlocked + β4Latitude + β5Ethnic+ β6lnGDP2000+ 

β7School + β8Free  + β9PartlyFree + β10Institutions + ε

Den enda skillnaden i den här modellen är att den beroende variabeln är Growth, alltså tillväxt 

2000-2010, och att lnGDP2000 också inkluderats som kontrollvariabel.
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Dataset
I den här uppsatsen kommer ett  dataset för franska och brittiska kolonier i världen användas, samt 

ett  ytterligare dataset för alla länder i Afrika. Att klassificera länder som antingen brittiska kolonier 

eller franska (eller ”OtherCol” som i urvalet för Afrika) är dock inte givet. Eftersom Acemoglu, 

Johnson och Robinsons (2001) analys om kolonialismens påverkan på BNP genom institutioner kan 

anses som mycket väl genomarbetad, har information om vilka som är franska och brittiska kolonier 

i världen och i Afrika i huvudsak utgått från deras klassificering av länder8. Trots deras gedigna 

dataset bör vissa klargöranden göras. 

 För det första är definitionen av en koloni inte självklar och här innefattar kolonier även 

Storbritanniens och Frankrikes mandat och protektorat. Dessutom har ytterligare länder lagts till 

som inte omfattades av Acemoglu, Johnson och Robinsons (2001) 163 länder. I den första analysen 

av kolonier i världen kommer endast brittiska och franska kolonier att  inkluderas, vilket  gör att 

Kambodja (tidigare franskt mandat), Cypern (tidigare brittisk koloni) och Libanon (tidigare franskt 

mandat) lades till i detta urval9. I analysen av afrikanska kolonier kommer alla afrikanska länder att 

tas med. Detta beror på att ett urval bestående endast av franska och brittiska kolonier skulle riskera 

att  bli för litet, då det dessutom finns en risk att det är just länder i Afrika som saknar värden för 

vissa variabler. Det ska också förtydligas att Afrika i den här studien menar hela Afrika och inte 

bara Afrika söder om Sahara (som många andra studier endast avser att undersöka). I detta 

tillgängliga datasetet från Acemoglu, Johnson och Robinson (2001) saknades Ekvatorialguinea 

(tidigare spansk koloni) och Seychellerna (tidigare brittisk koloni) som således lades till. 

 Det finns även en problematik kring att flera europeiska länder koloniserade vad som idag är 

en enda stat. Somalia som både koloniserades av Storbritannien i norr och Italien i söder klassas här 

som en brittisk koloni. Kamerun är ett annat exempel som efter Berlinkonferensen koloniserades av 

Tyskland, men som efter första världskriget delades i en brittisk del och en fransk del. På grund av 

svårigheten av definiera dagens Kamerun som antingen brittisk eller fransk koloni, utesluts den ur 

analysen för världen och klassas varken som brittisk eller fransk koloni i analysen av Afrika. 

Eftersom Tyskland fråntogs alla sina kolonier efter första världskriget togs Tanzania också över av 

Storbritannien, men klassas inte här som en brittisk koloni. Namibia anslöt sig till Sydafrika efter 

Tysklands tillbakadragande och räknas, i likhet med Lesotho och Swaziland som också tillhört 

Sydafrika, som brittiska kolonier i den här studien. Kanada klassas som en brittisk koloni, trots 

fransktalande Quebec. Andra klargöranden som bör göras är att Myanmar (Burma), ett asiatiskt land 
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som var en brittisk koloni fram till 1948, har uteslutits eftersom information om varken BNP eller 

humankapital fanns tillgängligt. Sudan innefattas här av både dagens Sudan samt den nya staten 

Sydsudan. En komplett lista över länderna som använts i de olika urvalen för världen respektive 

Afrika finns i appendix. 

Variabler och data
Den beroende variabeln i denna analys är i ett första steg BNP per capita, men för Afrika görs 

dessutom en tredje regressionsanalys med BNP per capitas tillväxttakt som beroende variabel10. 

Information om BNP per capita för 2000 samt 2010 tillhandahölls via Penn World Table 7.1 och är 

angivet i konstanta priser för 2005 som är köpkraftsjusterade (PPP). Att använda konstanta 

köpkraftsjusterade priser till skillnad från nuvarande prisnivå gör att jämförelsen mellan länder 

endast tar hänsyn till förändring av volymen vi BNP och bortser från inflation och prisförändringar i 

respektive land. Detta anses mer användbart i jämförelser mellan länder och över tid (se bland annat 

Weil, 2013, s.45-47).  Eftersom det kan finnas stora skillnader i inkomstnivå särskilt i urvalet för 

världen logaritmeras denna variabel11. 

 Intressevariabeln, X,  är en dummyvariabel som antar värdet 1 om landet har varit en fransk 

koloni, ”FrenchCol” och 0 om landet varit en brittisk koloni. I analysen för Afrika inkluderas även 

en tredje dummyvariabel, ”OtherCol” för länder i Afrika som antingen varit självständiga eller som 

koloniserats av Belgien, Portugal, Spanien, Tyskland eller Italien. Anledningen att dessa även är 

med är, som tidigare diskuterats, att urvalet inte ska riskera att bli för litet. Jämförelsegruppen i 

båda analyserna är därmed de brittiska kolonierna. Trots att ingen av de tidigare studierna har 

undersökt de senaste årens tillväxt, antas brittiska kolonier ha uppnått en högre BNP per capita samt 

högre tillväxttakt och ”FrenchCol” tycks få ett negativt tecken i enlighet med tidigare studier.

 Kontrollvariablerna med geografisk anknytning som inkluderas är latitud, ”Latitude” och 

kustlösa stater, ”Landlocked”. Information om länders latitud har hämtats från CIA World Factbook 

och beskriver den (avrundade) latitud som landets geografiska mitt ligger på. Variabeln anges i 

absoluta tal för att  beskriva länders läge i förhållande till ekvatorn. Detta görs med utgångspunkt 

från Bloom et al (1998) resonemang om att tropiska zoner nära ekvatorn har sämre förutsättningar 

för produktion och human utveckling än tempererade zoner längre bort från ekvatorn. Därför 
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10 Ländernas tillväxt har räknats ut enligt ekvationen för den genomsnittliga tillväxttakten; g = (Xt+n/Xt)^(1/n) - 1, där 
X är BNP per capita, t är det första året och n är antalet år. Se Weil (2012), s. 30. 
11 BNP per capita används här synonymt med ett lands ekonomisk utveckling. Det är dock viktigt att poängtera att detta 
mått inte säger något om utveckling inom andra domäner i ett land. Att ett land har högt BNP eller stark tillväxt betyder 
inte nödvändigtvis att det tillfaller landets invånare eller ökar människors levnadsstandard. Se diskussion i Lindauer, 
Perkins och Radelet, 2006, s.39-40 och 54-56.



förväntas en positiv påverkan på inkomst. Den kan dessutom väntas ha en negativ korrelation med 

”FrenchCol”, då dessa verkar ligga närmre ekvatorn än de brittiska kolonierna, åtminstone i Afrika. 

Kustlösa stater antas få ett  negativ effekt  på inkomstnivå och tillväxt i enlighet med Sachs och 

Warners (1997) teori , medan sambandet med ”FrenchCol” är mer osäkert. 

 Den tredje kontrollvariabeln är ett  lands etniska spridning. Information om denna variabel är 

hämtad från Alesina et als (2003) definition. Eftersom skillnader mellan olika folkgrupper kan 

definieras på olika sätt  utifrån olika förutsättningar (i många afrikanska länder beror det på 

skillnader i språk, medan det i Sydamerika är skillnader baserade på  folkstammar) har de skapat ett 

index som tar hänsyn till båda dessa. Deras index baseras på jämförelser och information från flera 

olika källor och omfattar fler länder än många tidigare undersökningar. Länders ”etniska spridning” 

har utifrån detta värderats från 0 till 1, där 0 innebär ingen spridning och 1 stor spridning. 

Förväntade resultat är att större etnisk spridning tycks leda till en sämre ekonomisk situation (enligt 

Easterly och Levine, 1997) men sambandet med vissa länders koloniala härkomst är dock osäkert 

på förhand. 

 I urvalet för Afrika där tillväxt  särskilt undersöks inkluderas även BNP per capita för år 

2000 som kontrollvariabel, ”lnGDP2000” på grund av den tidigare beskrivna konvergenseffekten. 

Enligt denna teori tycks en negativ korrelation mellan initial BNP och tillväxt finnas. 

Tabell 1. Omitted variable bias
Förv. 

korrelation med 
GDP2000

Förv. 
korrelation med 

FrenchCol

Bias om 
variabeln 
utesluts

Latitude pos neg neg

Landlocked neg pos/neg -
Ethnic neg pos/neg -

 Det finns många olika mått  på humankapital. Vissa har använt genomsnittligt antal år 

individer går i skolan och andra läskunnighet, men skolinskrivningsnivåer är det vanligaste 

förekommande (se bland annat Barro, 1991, Masanjala och Papageorgiou, 2005 och Price, 2003). I 

denna analys används netto skolinskrivningsnivåer för grundskolans tidigare år från Världsbankens 

databas som mäts i procent (av 100)12. Eftersom många elever i fattigare länder inte har tillgång till 

högre utbildning än grundskola är det här det bästa måttet  (i förhållande till ”secondary  education”). 

Nettovärdena valdes eftersom brutto även mäter de elever som går om en klass, vilket gör att detta 
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mått kan överstiga 100. Om detta mått  hade använts skulle ett högre inskrivningstal inte 

nödvändigtvis innebära att ett land har fler som börjar skolan, utan istället att det är fler som går 

om. Data är i huvudsak taget från år 1995, då humankapital kan antas ha en så kallad lagg i sin 

effekt på ekonomisk tillväxt och för att i mindre mån riskera att  det finns en simultan kausalitet. I de 

fall där värden har saknats för detta årtal har approximationer gjorts med hjälp av värden från den 5-

års period innan samt efter 1995, antingen det närmsta i tid eller ett medelvärde. Alla 

approximationer har varit rimliga, det vill säga att inga extrema skillnader mellan olika årtal verkar 

föreligga i förhållande till övriga värden som uppmätts under denna 10-års period13. För alla 

observation har värden innan 2000 kunnat användas, förutom gällande Pakistan, Indien och Sri 

Lanka (där värden för 2000 och 2001 används). Med stöd för att många av de andra 

skolinskrivningsnivåerna var relativ lika för varje enskilt land under en tioårsperiod kan detta inte 

anses skapa problem.

 Demokrati och institutioner hänger som tidigare nämnts ofta ihop men trots detta görs här en 

differentiering och därför används också olika mått för respektive variabel. Demokrati mäts enligt 

Freedom House gradering av länder år 1998. Klassificeringen av länderna som används i den här 

uppsatsen är ”Free”, ”Partly Free” och ”Not Free” tagna från Freedom House. Denna indelning 

bygger på ett medelvärde av länders nivå av ”Political Rights” samt ”Civil Liberties” som rankas på 

en skala från 1 till 7, där 1 är helt fria länder och 7 får de länder som är minst fria. Under 2,5 räknas 

ett  land som fritt, över 5,5 som ej fritt och däremellan som delvis fritt. ”Free” och ”Partly Free” är 

dummyvariabler i regressionsanalysen, medan ”Not Free” är jämförelsegruppen. Variabeln har även 

här en lagg för att sambandets riktning mellan inkomst och demokrati inte ska bli oklart. I ”Teori 

och bakgrund” visade avsnittet om tillväxtteori att demokratins effekt på ekonomisk utveckling kan 

ses som tvetydig. I urvalet för världen tycks denna variabel dock vara positiv med länder som USA 

och Kanada i datasetet men i Afrika är effekten således osäker.

  I denna uppsats kommer ”Risk of expropriation by government” från Political Risk 

Services 1982-1997 att användas som mått på institutioner, exakt samma mått som Glaeser et al 

(2004) använder i sin analys14. Detta är ett mått för utländska investerare om risken för konfiskering 

samt tvingande statligt övertagande av egendom och som mäts 1-10, där ett högre värde innebär bra 

institutioner. Precis som dessa ovanstående författare diskuterar, finns det många olika mått  på 

institutioner som enligt dem är olika bra på att förklara skillnader i institutioners kvalitet och 
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14 Detta är samma mått som Acemoglu också använder, men då deras täcker färre år (1985-1995) samt innehåller fler 
saknade värden används istället Glaeser et al. Värderingen av länders ”Risk of expropriation” är dessutom mycket lik i 
båda uppsatserna



funktionssätt. Trots att just detta mått fått en del kritik i deras artikel, kommer jag att använda det 

här eftersom det  är samma mått som Acemoglu, Johnson och Robinson använt i sina många 

uppmärksammade artiklar om institutioner och eftersom det har en tydlig koppling till 

institutionella skillnader i form av common law (brittiska kolonier) och civil law (franska kolonier) 

i enlighet med Mahoneys (2001) forskning. Det är dock viktigt att poängtera att detta mått inte är 

heltäckande och att institutioners kvalitet  samt effektivitet  kan mätas på många olika sätt. 

Skattningen för denna variabel tycks bli positiv då ett högre värde betecknar bättre institutioner och 

bättre institutioner verkar enligt tidigare forskning antyda bättre ekonomiska förutsättningar för ett 

land. 

  Omitted variable bias är inte det enda hotet mot intern validitet, utan mätningsfel och 

simultan kausalitet  måste även utvärderas. När det gäller mätningsfel finns svårigheten i den här 

uppsatsen att veta att/hur ett land de facto har koloniserats. Trots att det står i historieböckerna att 

ett  visst land koloniserats av till exempel Storbritannien, är det inte självklart att landet influerats av 

just denna kolonialmakt. Ekvatorialguinea är ett  exempel på ett land som koloniserats av Spanien, 

men som dessutom har både portugisiska och franska som officiella språk samt är medlem i 

franczonen tillsammans med de forna franska kolonierna. Ett land där det omvända potentiellt kan 

gälla är Guinea. År 1958 hölls folkomröstningar i alla de afrikanska kolonierna om Charles de 

Gaulles föreslagna lag om Frankrike och dess koloniers samhörighet (steg två i Frankrikes strategi 

för avkolonisering) som skulle innebära att  alla kolonier fick en egen regering och administration 

men att länderna fortfarande skulle harmonisera delar av sin övriga politik med Frankrike (juridik, 

utrikespolitik etc). Guinea röstade som enda land mot lagen, något som innebar att Guinea fick 

självständighet och att alla relationer med Frankrike bröts. ”På pappret” är alltså landet en fransk 

koloni men Frankrikes betydelse vid och efter självständigheten har varit mycket begränsad (se 

bland annat Lusignan, 1969, s.18 och 21-24). Bertocchi och Canova (2002) betonar även att vissa 

av de brittiska kolonierna i Afrika snarare var ”dependencies” än kolonier (som självständiga länder 

men beroende av kolonialmakten) och de menar att att Lesotho, Swaziland, Sydafrika, Botswana, 

Egypten och Zimbabwe tillhör denna kategori av länder. Denna differentiering av länder sker inte i 

den här studien, utan alla räknas som kolonier. Det kan även finnas mätfel i de övriga variablerna, 

särskilt om länder själva rapporterar in sina siffror. Eftersom alla dessa mått  på variabler för 

humankapital, institutioner och demokrati används frekvent i vetenskapliga artiklar och kommer 

från välkända databaser som Freedom House och Världsbanken är deras trovärdighet däremot hög.

 För intressevariabeln finns det ingen risk för simultan kausalitet med BNP eftersom 

variabeln för kolonialism är en historisk variabeln och därmed är det alltså självklart att BNP idag 
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inte kan påverka kolonisationen som skedde för över 50 år sedan. Ett av de bästa sätten för att 

undvika simultan kausalitet är att  använda sig av en instrumentvariabel, men eftersom detta inte 

görs i den här uppsatsen har information om de övriga oberoende variabler hämtats för årtal innan 

2000 för att på bästa sätt  säkerställa att sambanden inte kan gå i motsatt riktning (Stock och Watson, 

2013, s.366-368).

Deskriptiv statistik
Tabell 2. Deskriptiv statistik för världen

  Variabel       Antal obs        Medel     Standard av.        Min         Max

 GDP2000       77      9567.676     14071.22       392.92    62387.44
 lnGDP2000 77   8.153204     1.449735     5.973606    11.04112
 FrenchCol       77      0.3376623     0.4760139           0            1
 BritishCol        77      0.6623377     0.4760139           0            1
 Africa          77      0.4935065    0.5032363           0            1
 Asia          77      0.2987013     0.4606898           0            1
 Southam         77      0.1038961    0 .3071266           0            1
 Latitude      77      19.72727     11.92811            1           60
 Landlocked     77      0.2077922     0.4083878           0            1 
 Ethnic          77      0.5186532    0.2630745           0        0.9302
 School          69      75.46964      21.1245        24.58      99.6409
 Free          76      0.3157895     0.4679181           0            1
 PartlyFree         76      0.3552632      0.481773            0            1
 Institutions      59       6.73959     1.660855          2.4     9.978571
 

I datamaterialet för franska och brittiska kolonier i världen är den forna brittiska kolonin Zimbabwe 

det land med lägst BNP per capita med 392,92 dollar. Det land med högst BNP per capita, 62387,44 

dollar, är Qatar och inte helt  förvånande är spridningen av BNP per capita för länderna i urvalet stor. 

Cirka en tredjedel av länderna i urvalet är franska kolonier medan två tredjedelar är brittiska 

kolonier. Hälften av staterna är afrikanska länder, medan ca 30 % återfinns i Asien och resterande i 

övriga världen. Den genomsnittliga geografiska placeringen av länderna är 19 grader från ekvatorn, 

där Kanada, 60 grader norr om ekvatorn, är det land som ligger längst ifrån. 21% av länderna är 

kustlösa och den genomsnittliga etniska spridningen 0,52 ligger ganska precis i mitten av 

extremvärdena för variabeln, alltså 0 och 1. Medeltalet för skolinskrivningsnivåerna är 75 % (av 

100) men spridningen i urvalet är stort. Samtidigt klassas 32% av länderna som demokratiska och 

en lika stor andel som räknas som ”PartlyFree”, 36%, räknas också som eller helt icke-
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demokratiska. Medel för värderingen av institutioner i form av risk för konfiskering av egendom är 

6,7, vilket motsvarar den nivå av institutioner som Zambia, Guinea och Marocko har.

Tabell 3. Deskriptiv statistik för Afrika

  Variabel       Antal obs        Medel     Standard av.        Min         Max

 GDP2000      53      2747.237     4469.354        179.8     25993.1
 lnGDP2000 53   7.251238     1.055657     5.191845     10.16559
 Growth         53      0.0212706     0.0261103    -0.0317524    0.0892689
 FrenchCol         53      0.3584906     0.4841463           0            1
 BritishCol         53      0.3584906     0.4841463           0            1
 OtherCol         53      0.2830189     0.4547763           0            1
 Latitude          53      13.24528     8.926852           0           34
 Landlocked       53      0.2830189     0.4547763           0            1
 Ethnic          52      0.6304712     0.2489503           0        0.930
 School          46      63.16064     21.88893     23.18202     98.9925
 Free          52      0.1538462     0.3643213           0            1
 PartlyFree         52      0.4615385     0.5033822           0            1
 Institutions        37      5.893634     1.254385            3     8.384615

I datamaterialet över de afrikanska länderna ser siffrorna för respektive variabel något annorlunda 

ut. Till att börja med skiljer sig extremvärden för BNP per capita, då det lägsta värdet 179,8 innehas 

av Demokratiska Republiken Kongo samtidigt som Seychellerna uppnått kontinentens högst BNP 

per capita. Den genomsnittliga tillväxttakten har under perioder 2000-2010 varit 2,1 procentenheter, 

dock med en stor spridning och en standardavvikelse på 2,6 procentenheter. Andelen brittiska och 

franska kolonier är exakt lika stor (36%) medan länder koloniserade av andra länder, länder som 

inte koloniserats alls eller länders vars koloniala ursprung är oklart utgör en andel på 28%15. Det 

genomsnittliga avståndet från ekvatorn samt spridningen är mindre i det  här urvalet, vilket är föga 

förvånande med tanke på att  detta urval endast är begränsat till en kontinent. Det är en större andel 

av länderna som är kustlösa i detta urval än i föregående (28% kontra 21%) och likaså är den 

genomsnittliga etniska spridningen större här (0,63 kontra 0,51). Skolinskrivningsnivån är i 

genomsnitt 63 % (av 100%) och spridning är även här stor, faktiskt lika stor som i urvalet för 

världen. 15 % räknas som demokratiska länder, 46% klassas som delvis demokratiska och 39% som 

icke-demokratiska. Medelvärdet för variabeln ”Institutions” är något lägre på 5,9, vilket  motsvarar 

samma värdering av institutioner som Senegal har.  
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4. Resultat och analys
Världen 

Tabell 4. Regressionsanalys BNP per capita (världen)

Beroende variabel: log GDP per capita 2000

Regressor (1) (2) (3) (4) (5) (6)

FrenchCol -1.13***
(0.273)

-0.879***
(0.234)

-0.528**
(0.252)

-0.654**
(0.263)

-0.356
(0.27)

-0.257
(0.315)

Landlocked -1.40***
(0.271)

-0.821**
(0.344)

-1.22***
(0.265)

-1.02***
(0.361)

-0.64
(0.503)

Latitude 0.032***
(0.011)

0.031***
(0.01)

0.030**
(0.011)

0.029***
(0.011)

0.027**
(0.012)

Ethnic -1.00*
(0.579)

-0.098
(0.557)

-0.73
(0.542)

-0.448
(0.558)

-0.015
(0.604)

School 0.030***
(0.008)

0.019*
(0.010)

Free 0.637*
(0.325)

0.135
(0.386)

Partly Free -0.195
(0.325)

-0.379
(0.382)

Institutions 0.436***
(0.092)

0.27***
(0.091)

Intercept 8.54***
(0.216)

8.63***
(0.514)

5.76***
(0.894)

8.27***
(0.52)

5.26***
(0.757)

4.77***
(0.951)

SER 1.35 1.09 0.93 1.05 0.96 0.91

R2 0.14 0.464 0.606 0.516 0.618 0.665

n 77 77 69 76 59 51

I tabell 4 redovisas resultaten från de olika OLS regressionerna i urvalet för franska och brittiska 

kolonier i världen. I ett första steg inkluderas bara kolonialdummyn, i modell 2 även de olika 

kontrollvariablerna och i modell 3 till 6 dessutom mekanismerna som kolonialismen kan antas 

verka genom.

   I den första modellen är dummyvariabeln för om landet i urvalet varit  en fransk eller 

brittiska koloni signifikant på 1% signifikansnivå och det negativa tecknet framför variabeln kan 

tolkas som att  franska kolonier i genomsnitt har lägre BNP per capita-nivå än brittiska kolonier, i 

enlighet med tidigare forskning fast då om tillväxt. Medan en brittisk koloni i genomsnitt har 5103 
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dollar i BNP per capita (PPP, konstanta priser 2005) skulle en franska koloni ha så mycket som 68% 

lägre BNP per capita-nivå år 2000 enligt denna regressionsmodell16. 

 Eftersom denna modell med stor sannolikhet har omitted variable bias inkluderas 

kontrollvariablerna. Med stöd från korrelationsmatrisen i appendix kan alla dessa tre variabler i det 

här fallet antas leda till negativ bias av skattningarna för ”FrenchCol” om dessa inte inkluderas. 

Precis detta bekräftas i regressionerna då estimatet  för kolonialdummyn minskar, alltså närmar sig 

noll, när man kontrollerar för effekten av att  som land ligga nära ekvatorn, att  vara kustlöst och att 

ha stor etnisk spridning i modell 2. Alla kontrollvariabler får dessutom förväntade tecken i 

regressionerna; att ett land är kustlöst får en negativ effekt på BNP, att ett  land ligger längre bort 

från ekvatorn får positiv effekt och att ha större etnisk spridning skulle även detta ha en negativ 

effekt. När variabeln ”Landlocked” läggs till verkar variabeln ha en betydelse för inkomstnivå i 

enlighet med Sachs och Warners (1997) forskning; den är signifikant på en 5% nivå i alla 

regressioner förutom den sista (och majoriteten av dessa är signifikanta på 1%-nivån) och den har 

dessutom ett  starkt negativt värde (i modell 5, där estimatet till och med är som lägst men ändå 

signifikant, kan variabeln tolkas som att ett kustlöst land har 56% lägre inkomst, allt  annat lika). 

Latitud är därtill den enda kontrollvariabeln som är signifikant i samtliga regressioner och Bloom et 

als (1998) hypotes om ett lands geografiska placering stämmer alltså in på det här datamaterialet 

(även om detta inte är vad uppsatsen främst avser att undersöka). I övrigt är inte kontrollvariabeln 

för etnisk spridning signifikant i någon av regressionerna med undantag för modell 2.

 När proxyn för humankapital, skolinskrivningsnivåer, sedan tas med i modell 3 minskar 

”FrenchCols” signifikans, även om variabeln fortfarande är signifikant på 5%-nivån. Samtidigt är 

”School” signifikant på 1%-nivån och är positiv som förväntat. Den ekonomiska tolkningen av 

skattningen blir vidare att när skolinskrivningsnivåerna ökar med 1 procentenhet ökar BNP med 

3%. Den viktigaste förändring är dock att estimatet för kolonialdummyn minskar (58% i modell 2 

jämfört med 41% i modell 3), alltså tar bort en del av de inkomstskillnader som variabeln påvisat i 

tidigare regressioner. Detta är precis vad Griers (1999) analys visade på gällande skillnader i 

humankapital mellan brittiska och franska kolonier, även om hans analys begränsades till Afrika.  

Det verkar således som att skillnader i utbildningsnivå fortfarande existerar sedan kolonialtiden 

enligt Browns (2000) hypotes. Dessa tendenser stämmer även in när ”Free” och ”Partly Free” 

inkluderas i modell 4. Estimatet för ”FrenchCol” blir lägre och är fortfarande signifikant. ”Free” är 
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16 Då en beroende variabeln är logaritmerade och en oberoende variabel är en dummyvariabel räknas den procentuella 
skillnaden ut när dummyvariabeln går från 0 till 1 genom 100[exp(b) - 1], där b är koefficienten framför 
dummyvariabeln. En konstant, a,  räknas ut som exp(a). Se http://davegiles.blogspot.se/2011/03/dummies-for-
dummies.html (2013-12-06) och UCLA: Statistical Consulting Group; http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/
general/log_transformed_regression.htm (2013-12-06)

http://davegiles.blogspot.se/2011/03/dummies-for-dummies.html
http://davegiles.blogspot.se/2011/03/dummies-for-dummies.html
http://davegiles.blogspot.se/2011/03/dummies-for-dummies.html
http://davegiles.blogspot.se/2011/03/dummies-for-dummies.html
http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/log_transformed_regression.htm
http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/log_transformed_regression.htm
http://www.ats.ucla.edu/stat/mult_pkg/faq/general/log_transformed_regression.htm
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signifikant, men till skillnad från ”School” bara på 10%-nivån. Det verkar alltså finnas ett visst 

stöd, om än svagt, för att inkomstskillnaderna mellan länderna skulle bero av skillnader i politisk 

frihet och detta skulle eventuellt kunna bero på att britterna med sin ”indirect rule” införde bättre 

förutsättningar demokratiska styrelsesätt. 

 Störst förändring i förhållande till modell 2 sker när ”Institutions” inkluderas. Både i modell 

5 och 6 är ”Institutions” signifikant på under 1%-nivån, kolonialdummyn minskar avsevärt och 

närmar sig noll. Dessutom är dessa de enda regressionerna där kolonialdummyn helt  förlorar sin 

signifikans. Institutioner är också den enda variabeln, förutom latitud, som är signifikant i den sista 

modellen men eftersom både ”School” och ”Free” korrelerar högt med ”Institutions”, 0.5720 

respektive 0.4529, är det inte särskilt förvånade att dessa blir icke-signifikanta när de alla inkluderas 

i den sista modellen17. I de två sista modellerna verkar det således finnas vissa tendenser som talar 

för att det är dagens institutioner som kolonialismen i huvudsak har verkat  genom. Detta skulle i 

sådana fall finna ett  visst stöd för Acemoglus, Johnson och Robinsons (2001) slutsats om att dagens 

inkomstskillnader skulle bero av skillnader i institutionell kvalité skapad av kolonisatörerna. Dock 

skulle detta inte vara ur ett ”settler states vs. extractive states”-perspektiv som dessa forskare utgår 

ifrån, utan istället skillnader som beror av olika kolonialmakters metoder gällande institutioner, det 

vill säga beroende av Frankrike eller Storbritanniens olika rättsordningar. För att verkligen 

säkerställa vilken av dessa tre kanaler eller mekanismer i regressionsanalysen ovan som 

kolonialismen i högsta grad har verkat genom krävs mer forskning på området.

 Gällande resultatet i regressionstabellen, särskilt med tanke på att variabeln för ”FrenchCol” 

är tydligt  signifikant i alla regressioner förutom de två sista, verkar det finnas statistiskt signifikanta 

inkomstskillnader i världen mellan franska och brittiska forna kolonier. Den stora frågan är dock om 

man kan konstatera att effekten av kolonisationen genomförd av Frankrike respektive 

Storbritannien har en kausal effekt på inkomstnivå idag. Ett försök har gjorts i den här analysen för 

att  kunna estimera en kausal effekt med hjälp av diverse tillgängliga kontrollvariabler och därför i 

största möjliga mån undvika omitted variable bias. När dessa kontrollvariabler inkluderas i modell 2 

är skillnaderna i BNP mellan franska och brittiska kolonier fortfarande starkt statistiskt signifikanta. 

Att dra en slutsats om att effekten är kausal ska dock göras med all försiktighet, särskilt på grund av 

två anledningar. 

 Den första är att vissa poängterande borde göras utifrån datamaterialet. 18 av de länder med 

högst inkomst är alla forna brittiska kolonier. I toppen finns en vid blandning av länder; oljerika 

länder som Qatar, Förenade Arabemiraten och Kuwait, de enligt  Acemoglus, Johnson och 
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Robinsons (2001) kallade ”Neo-Europes” som Canada, USA, Irland och Australien, men också 

mindre ö-riken som Bahamas, Barbados och Seychellerna. Att  denna skara länder är så pass 

heterogen både gällande deras geografiska placering men också gällande deras olika 

grundförutsättningar för ekonomisk utveckling skulle tala för att kolonisationen haft en avgörande 

betydelse för att brittiska kolonier har lyckats bättre ekonomiskt. En av de få gemensamma nämnare 

är trots allt att de alla koloniserats av Storbritannien. Samtidigt kan det  vara värt att notera dels att 

det finns stora inkomstskillnaderna i urvalet och dels vad som gjort  att just dessa länder är betydligt 

rikare. Som framgår av histogrammen i appendix har fler än 70% av kolonierna i urvalet en GDP 

per capita under 10000 dollar, medan de länder med högst inkomst, Förenad Arabemiraten och 

Qatar, har över 60000 i BNP per capita. Den beroende variabeln är här visserligen logaritmerad för 

att  utjämna inkomstskillnaderna (se histogram 2 i appendix) och det är snarare betydelsefullt  att 

granska vad som karaktäriserar just dessa länder som har en sådan avsevärt högre BNP per capita-

nivå. Båda länderna, som var fattiga ökenländer fram till i slutet av 1940 och 1950-talet när oljan 

upptäcktes i respektive land, ses idag som två stater rika på resurser, tack vare sin olja. Det som 

talar för att detta skulle kunna vara kolonisatörernas förtjänst är att båda länderna inte blev 

självständiga förrän i början på 1970-talet18  och att britterna därmed eventuellt kunnat driva 

oljeproduktionen framåt. En möjlig och också trolig förklaring är emellertid att  det helt enkelt  är 

resurserna i sig själva som genererar höga inkomster för länder rika på resurser, något som 

understöds av det faktum att många länder med helt olika förutsättningar men som har 

resurstillgångar ofta är starka ekonomier (från Kanada och Norge till Saudiarabien, Ryssland och 

Venezuela). 

 Det andra faktum som är av betydelse att ta upp  för att kunna göra en kausal tolkning är 

vikten av vilka kontrollvariabler som inkluderas i regressionen. De tillgängliga kontrollvariablerna 

som inkluderats är latitud, om landet är kustlöst eller ej och etnisk spridning. Som tidigare 

beskrivits i ”Empirisk metod och data” har det i den här regressionsanalysen också funnits andra 

önskvärda kontrollvariabler där en av de viktigaste varit kolonisatörernas ekonomiska motiv och 

strategiska avvägande som styrde var deras upptäcksresor och expansioner tog dem. Avsaknaden av 

denna typ av kontrollvariabler är dessvärre stor och därmed kan förekomsten av omitted variable 

bias i regressionsanalyserna i den här uppsatsen inte helt uteslutas, vilket gör att en slutsats om ett 

kausalt samband är svår att dra här.
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Afrika

Tabell 5. Regressionsanalys BNP per capita (Afrika)

Beroende variabel: log GDP per capita 2000

Regressor (1) (2) (3) (4) (5) (6)

FrenchCol 0.0244
(0.32)

0.002
(0.29)

0.115
(0.311)

0.193
(0.242)

0.288
(0.309)

0.455
(0.422)

OtherCol 0.106
(0.363)

0.17
(0.35)

0.016
(0.324)

0.289
(0.315)

0.617*
(0.338)

0.418
(0.359)

Landlocked -0.838***
(0.286)

-0.565*
(0.304)

-0.607**
(0.257)

-0.498
(0.333)

-0.473
(0.388)

Latitude 0.027
(0.0245)

0.016
(0.020)

0.035
(0.023)

0.048
(0.032)

0.004
(0.030)

Ethnic -1.38*
(0.82)

-0.809
(0.719)

-0.649
(0.626)

-0.057
(1.00)

-1.13
(0.748)

School 0.023***
(0.008)

0.013
(0.010)

Free 0.537
(0.405)

0.844
(0.493)

Partly Free -0.336
(0.247)

-0.183
(0.32)

Institutions 0.297**
(0.125)

0.264*
(0.146)

Intercept 7.21***
(0.273)

7.95***
(0.92)

6.23***
(0.98)

7.24***
(0.677)

4.66***
(1.11)

5.34***
(1.44)

SER 1.08 0.933 0.778 0.821 0.849 0.669

R2 0.002 0.309 0.511 0.412 0.447 0.685

n 53 52 45 51 37 30

I den här tabellen redovisas regressionerna för urvalet bestående av 53 afrikanska länder. Upplägget 

i denna matris är samma som i föregående. Det första att lägga märke till i den här tabellen är 

kolonialdummyn för franska kolonier, ”FrenchCol” som inte är signifikant i en enda regression. 

Anmärkningsvärd är även modell 5, då att lägga till ”Institutions” i modellen leder till att 

”OtherCol” blir signifikant på en 10%-signifikansnivå, men eftersom konfidensintervallet är stort 

samt att denna variabel inte är signifikant i någon av de övriga modellerna går inte någon slutsats att 

dra utifrån detta resultat. Trots att varken ”FrenchCol” och ”OtherCol” är signifikanta i majoriteten 

av modellerna är det värt att lägga märke till båda variablernas tecken eftersom de båda är positiva i 
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samtliga regressioner, vilket alltså går emot tidigare forskning samt föregående analys av urvalet för 

världen. Nu är dessa däremot inte signifikanta och det går alltså inte att  hitta några bevis för att det 

finns skillnader i BNP per capita i Afrika idag beroende på vilken kolonialmakt som de styrts av. 

 En av de få saker som denna regressionsmatris samt den föregående har gemensamt är 

kontrollvariablernas tecken; om man är ett kustlöst land har detta en negativ effekt på BNP precis 

som variabeln ”Ethnic”, medan ”Latitude” har en positiv påverkan på BNP. ”Landlocked” är den 

variabel som genomgående, med undantag för de två sista modellerna, är signifikant på 10%-nivån 

och att vara kustlös verkar i någon mån stämma överens med en negativ påverkan på BNP. På 

samma sätt  som i föregående analys är ”Ethnic” endast signfikant i modell 2 men inte i några av de 

övriga och stöd för Easterly och Levines (1997) forskning verkar alltså inte föreligga. 

 Utöver detta är det  mycket som skiljer sig från den föregående analysen gällande 

kontrollvariablerna. ”Latitude”, en variabel som var signfikant i alla regressioner i urvalet för 

världen, är inte alls statistisk signifikant här. Att ligga nära ekvatorn verkar alltså ha en negativ 

effekt på inkomstnivå, i enlighet med Bloom et al (1998), i ett omvärldsperspektiv men verkar 

däremot inte ha någon betydelse inom Afrika. Det som kan konstateras när kontrollvariablerna 

inkluderas i urvalet för Afrika är att förändringen i skattningen av ”FrenchCol” är både mindre och 

mer tvetydig än i föregående analys. I föregående analys borde alla kontrollvariabler gjort  att 

”FrenchCol” närmade sig noll, vilket de också gjorde, på grund av negativ bias om de uteslöts. För 

Afrika skulle inte samma variabler ge samma typ av bias om de uteslöts. Enligt 

korrelationsmatrisen har franska kolonier en positiv korrelation med ”Latitude” och en negativ med 

”Ethnic”, vilket innebär att  franska kolonier varken har större tendens att ligga nära ekvatorn eller 

att  ha större etnisk spridning, i motsats till korrelationsmatrisen för världen. Att utesluta latitud och 

etnisk spridning skulle därmed ge estimatet för ”FrenchCol” en positiv bias, samtidigt  som att 

utesluta ”Landlocked” fortfarande skulle ge en negativ bias. Av den anledningen blir det  svårt att 

uppskatta den slutgiltiga effekten på intressevariabeln när kontrollvariablerna inkluderas. Dessutom 

korrelerar vissa variabler högt med varandra, särskilt  latitud och etnisk spridning (-0.7448) och en 

analys av kontrollvariablernas betydelse blir därför inte lika tydlig här som i föregående 

analys. 

 Angående mekanismerna, så är ”School” och ”Institutions” signifikanta på 1%-

signifikansnivå respektive 5%-signifikansnivå. Rent  ekonomiskt innebär alltså en ökning av 

skolinskrivningnivåerna på 1 procentenhet en ökning av BNP per capita med 2,3%. Ökar 

värderingen av institutioner i ett land med en enhet, ökar BNP per capita med 29,7% . När dessa två 

inkluderas var för sig ökar även förklaringsgraden avsevärt i förhållande till modell 2 (0,511 och 
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0,447 kontra 0,309). Om ett land är demokratiskt eller ej verkar däremot inte ha någon statistisk 

säkerställd effekt på BNP inom Afrika, vilket är intressant eftersom denna variabel var signifikant 

på åtminstone en 10%-signifikansnivå när samma analys gjordes för kolonier i världen. En 

anledning till detta resultat kan vara att demokrati som faktor tar tid innan den får effekt på BNP, 

särskilt eftersom många länder år 1998 (när data hämtats för denna variabel) precis blivit 

demokratier. Detta är också relevant med tanke på att många av de afrikanska länderna upplevt 

långa perioder av auktoritärt styre sedan självständigheten. En annan förklaring som diskuterades i 

avsnittet om tillväxtteori i ”Teori och bakgrund” är att demokrati likväl verkar kunna gynna som 

hämma ekonomisk utveckling.

 Det som är intressant är att i alla de tre regressionerna där mekanismerna inkluderas (modell 

3-5) minskar inte estimatet för ”FrenchCol”, utan snarare tvärtom då det ökar när dessa tas med. 

”FrenchCol” är därtill inte heller signifikant. Att inkludera någon av de tre mekanism-variablerna 

verkar alltså inte kontrollera för samma effekter på BNP som kolonialdummyn gör, i motsats till 

vad den föregående analysen för världen visade. Trots att det alltså finns bevis för att  humankapital 

och institutioner leder till en högre BNP-nivå på kontinenten, kan varken humankapital, demokrati 

och institutioner tydligt kopplas till det koloniala arvet i den här analysen.

 Att resultatet gällande humankapital inte stämmer överens med till exempel Griers (1999) 

resultat (där kolonialdummyns effekt försvann när humankapital inkluderats i regressionen) kan 

bero på olika orsaker19. Respektive utbildningssystem verkar inte ha fått tydliga positiva eller 

negativa konsekvenser, vilket ju kan bero på att förutsättningarna i varje land ser väldigt olika ut. 

En utbildningsmodell där ”one-size-fits-all” passar inte alla enskilda länder. Fanns det dessutom en 

kritik inom landet mot den tidigare kolonialmakten finns det  säkerligen anledningar att ta avsteg 

från de modeller som kolonisatörerna försökte implementera (förslagsvis i Guinea). Detta skulle 

förklara en del i att humankapital kunde ses som en faktor till inkomstskillnader i urvalet för 

världen, där de brittiska kolonisatörerna i stor utsträckning var bosättare och där invånarna (som ju 

till stor del bestod av bosättarna själva) inte hyste samma agg mot kolonialmakten. Länder som 

USA och Kanada har dessutom haft mycket längre tid på sig att utveckla och anpassa sina 

utbildningssystem efter sina förutsättningar, medan många afrikanska länder fortfarande är i 

processen att utveckla sina. 

 Det icke-signfikanta resultatet för ”Free” och ”Partly Free” har redan visat att  demokrati inte 

verkar vara en förutsättning för att länder ska uppnå en viss BNP-nivå i Afrika. Att estimatet för 
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Afrika, använde sig därtill av femåriga intervall mellan perioden 1961-1990 och använde tillväxt som beroende 
variabel. 



”FrenchCol” också rörde sig längre från noll visar att ”indirect rule” och ”direct rule” som användes 

av britterna respektive fransmännen enligt denna analys inte satt sina spår på ett tydligt  sätt idag.   

Kanske var influensen av kolonisatörernas styrelsesätt på demokrati tvetydig i enlighet med Iyers 

(2010) studie eller så hade många av de brittiska kolonierna en så kallad strikt form av indirect rule, 

något som på lång sikt eventuellt inte gynnat demokratiutvecklingen (såsom Langes (2004) 

forskning visade). En kompletterande förklaring till detta resonemang är att auktoritära regimer helt 

enkelt dominerat på kontinenten, oavsett  kolonialt arv. Detta skulle stämma med Lipset, Soeng och 

Torres (1993) forskning som inte hittade stöd för att brittiska kolonier varit mer demokratiska efter 

1980-talet samt Barros (1996) forskning om att  antalet demokratiska länder generellt minskat efter 

1970-talet. Politiska rörelser har också ofta en regional spridning, vilket skulle kunna förklara det 

uppnådda resultatet här. 

 Samma tendenser för kolonisatörernas styrelsesätt verkar gälla för institutioner, fast  i form  

av äganderätter, det vill säga common law kontra civil law. Dessa verkar inte heller tydligt ha 

påverkat inkomstskillnader mellan franska och brittiska kolonier eftersom ”FrenchCol” ju inte är 

signifikant. Att inkomstskillnader mellan franska och brittiska kolonier skulle bero på skillnader i 

institutioner såsom den föregående regressionsanalysen visade för världen, verkar därmed alltså inte 

gälla för Afrika. Eftersom många av de afrikanska länderna upplevt perioder av auktoritärt styre är 

det troligt att även rättsordningarna och det juridiska systemet manipulerats oavsett vilken typ av 

rättssystem som landet har haft. Att varken kolonisatörernas olika styrelsesätt eller olika 

rättsordningar ger upphov till tydliga skillnader är därför inte särskilt konstigt; majoriteten av de 

afrikanska länder har under sin korta självständighet upplevt interna konflikter, maktkamper, krig 

och stor politisk instabilitet som på sitt sätt istället verkat prägla ländernas utveckling. 
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Tabell 6. Regressionsanalys Tillväxt

Beroende variabel: Årlig genomsnittlig tillväxt 2000-2010 !

Regressor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

FrenchCol -0.0169***
(0.0062)

-0.0168**
(0.0065)

-0.0168**
(0.0067)

-0.015*
(0.0086)

-0.017**
(0.0074)

-0.019**
(0.0073)

-0.0248***
(0.0087)

OtherCol -0.0010
(0.0095)

0.0005
(0.0104)

-0.0001
(0.0104)

0.0036
(0.012)

-0.0007
(0.0106)

0.0042
(0.0109)

0.0027
(0.0127)

Landlocked 0.0024
(0.0078)

0.0042
(0.0086)

0.0084
(0.0094)

0.0041 
(0.0095)

0.0010
(0.0089)

0.008
(0.011)

Latitude 0.0001
(0.0004)

0.0000
(0.0005)

0.0002
(0.0005)

0.0000
(0.0006)

0.0006
(0.0005)

0.0008
(0.0007)

Ethnic 0.0020
(0.018)

0.005
(0.0172)

0.0082
(0.0185)

0.0034
(0.0206)

0.0045
(0.028)

-0.0121
(0.0377)

lnGDP2000 0.0021
(0.0043)

0.0028
(0.0052)

0.0025
(0.0057)

-0.0041
(0.0047)

-0.0007
(0.0067)

School 0.0000
(0.0002)

-0.0002
(0.0002)

Free 0.0016
(0.0101)

-0.0093
(0.0205)

Partly Free -0.0011
(0.0096)

-0.0007
(0.0136)

Institutions 0.0018
(0.0037)

0.0002
(0.0053)

Intercept 0.0276***
(0.0046)

0.024
(0.017)

0.007
(0.0355)

-0.0044
(0.0425)

0.0074
(0.0389)

0.0326
(0.0477)

0.0461
(0.0619)

SER 0.025 0.026 0.027 0.026 0.027 0.025 0.024

R2 0.094 0.099 0.104 0.123 0.108 0.181 0.315

n 53 52 52 45 51 37 30

Den här analysen blir något annorlunda och kortare än de föregående regressionsanalyserna. Det 

man tydligt ser är att  skattningen för ”FrenchCol” är signifikant på minst 5%-nivån i alla modeller 

förutom i modell 4 där variabeln är signifikant på 10%-nivån istället. Skattningen är dessutom 

negativ, det vill säga att franska kolonier har haft lägre tillväxt än brittiska under de första 10 åren 

på 2000-talet. Detta är precis i enlighet med Bertocchi och Canovas (2002) och Griers (1997) 

resultat som undersökt liknande frågeställningar under tidigare tidsperioder. Samma tendenser 

verkar alltså finnas även nu, trots att Afrikas som kontinent generellt upplevt högre tillväxtnivåer på 
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2000-talet. Modell 1 visar på att franska kolonier skulle ha 1,7 procentenheter lägre tillväxt, en 

skattning som med undantag för modell 4 bara blir mer negativ ju fler variabler som inkluderas.  

Den deskriptiva statistiken visar att av de 10 länder med sämst ekonomisk utveckling är en 

majoritet forna franska kolonier. Mellan andra kolonier som varken varit brittiska eller franska 

verkar det inte finnas någon skillnad eftersom ”OtherCol” inte är signifikant  i någon av modellerna. 

 Inte någon av de övriga variablerna är signifikanta. Eftersom variabeln för initial BNP per 

capita-nivå, ”lnGDP2000”, inte heller är det kan inget stöd för en konvergensteori hittas inom 

Afrika. På grund av att tillväxt är ett  mer ”temporärt” fenomen än BNP-nivå är resultatet att ingen 

av de övriga variablerna är signifikanta (förutom ”FrenchCol”) inte särskilt förvånande. Ekonomer 

har tidigare upptäckt att det är olika faktorer i olika tidsperioder som påverkar vad som leder till 

tillväxt i Afrika samt olika variabler som är signifikanta beroende på om det är tillväxt på lång sikt 

eller kort sikt som undersöks (Bertocchi och Canova, 2002, s.1863-1864 och Rodrik, 1998 s.21). 

Därtill, som beskrivits ovan i avsnittet ”Teori och bakgrund”, fokuserar traditionell tillväxtteori 

mycket på vikten av kapital och arbetskraft, något som inte alls inkluderats i tabell 6. 

Makroekonomiska variabler som investeringar, handel, inflation och/eller ökad konsumtion anges 

också ofta som orsaker till tillväxt. I den senaste rapporten från United Nations Economic 

Commission for Africa (2013) framkommer det till exempel att den stora drivkraften i många 

afrikanska länders ekonomiska framgång under 2012 kunde spåras till den ökade privata 

konsumtionen. Rapporten tar också upp vikten av råvaror och naturresurser såsom olja för länders 

ekonomi eftersom de senaste årens tillväxt till stor del berott av råvaror - en variabel som inte heller 

inkluderas i de här tillväxtregressionerna.  

 Vad de bakomliggande orsakerna är till att just franska tidigare kolonier verkar haft  lägre 

tillväxt under 2000-talet är därmed svårt att  avgöra utifrån denna regressionsanalys. Det finns 

däremot potentiella kopplingar till det koloniala arvet  och några av dessa kommer att tas upp här. 

Den första anledningen är att  majoriteten av de franska kolonier i Afrika idag är medlemmar i 

franczonen20. De övriga länderna i Afrika har istället egna inhemska valutor. Rodriks (1998) 

forskning om handel visade att medlemskap i franczonen som gynnat ländernas tillväxt i kolonierna 

åren 1975-1984, istället  lett till lägre tillväxt under perioden 1984-1994. Författarens tolkning var 

att  en fast växelkurs fungerat sämre när en hållbar ”external balance” inte kunde uppnås under 

1970- och 1980-talet. Exakt vad författaren menar med ”external balance” framgår inte i uppsatsen, 

men en hypotes är att han syftar på ländernas bytesbalans. Statistik från Banque de France 
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20 Ekvatorialguinea (tidigare spansk koloni) och Guinea-Bissau (tidigare portugisisk koloni) är också med franczonen. 
Mer information om franczonen finns på Banque de France, https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/
banque_de_france/Eurosysteme_et_international/zonefr/i127gb.pdf (hämtad 2014-01-08)
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(Frankrikes centralbank) visar att 60 % av medlemmarna i franczonen har haft negativa 

bytesbalanser under 2000-2010 och som dessutom pågått under en längre tid. Om Rodriks teori 

stämmer skulle detta delvis kunna förklara resultatet varför franska kolonier har haft sämre 

ekonomisk utveckling under 2000-talet21. 

 Den andra anledning är att Frankrike generellt sett har en stark, och delvis dominerande, 

relation med sina kolonier, något som de troligen försökte säkra redan 1958 i och med omröstningar 

i kolonierna om att tillhöra ”the French Union”. Frankrikes relation med sina kolonier har beskyllts 

för att vara strategiska, neokoloniala och relationer som i vissa fal karaktäriserats som korrupta. 

Begreppet ”Francafrique” myntas ibland för att beskriva Frankrikes neokoloniala motiv på 

kontinenten. Olika strategiska överväganden, både ekonomiska och militära, ligger ofta till grund 

för vilka av dessa länder som Frankrike väljer att ha bra relationer med (se bland annat Serre, 2013 

och Banégas, Marchal och Meimon, 2007). De brittiska kolonierna har visserligen en förbindelse 

genom ”Commonwealth”, men där kan länder uteslutas om vissa bestämda principer inte efterföljs, 

bland annat om en regim strider mot mänskliga rättigheter (Nilson och Widfeldt, 2014). 

 Banégas, Marchal och Meimon (2007) hävdar särskilt att  på grund av det koloniala arvet  

karaktäriseras den franska utrikespolitiken idag av en ambivalens. Efter att Frankrike hållit låg 

profil i Afrika under andra delen av 1990-talet på grund av turerna kring Rwanda, var Jaques 

Chiracs ambitioner mer interventionistisk när han blev vald 2002. Detta gällde både i form av 

militär närvaro och bistånd. Den franska utrikespolitiken har under 2000-talet således blivit  en 

avvägning mellan att dra sig tillbaka, nya ekonomiska intressen eller ställa krav på demokrati mot 

att  bevara de förmånliga koloniala banden med traditionella afrikanska ledare. Dessa författare 

menar att det kommer krävas mycket för att en dag ta avstånd från dessa koloniala relationer. 

Frankrikes hårda kontroll och starka band med sina kolonier kan vara en orsak till varför andra 

länder i Afrika skulle ha uppnått en högre BNP-nivå än forna franska kolonier, om det på något sätt 

hämmar en ekonomisk utveckling. Det är till exempel tydligt att  Kina, som ju anses ha triggat  igång 

den afrikanska tillväxten, visat  mindre intresse för de forna franska kolonierna än till exempel de 

brittiska. Om detta har att göra med att Frankrike har en stark relation med sina kolonier eller att de 

franska kolonierna helt  enkelt är mindre rika på resurser är dock oklart (Alden, 2007, s.108-109). 

Oavsett anledning, kan detta faktum att Kina inte investerat lika mycket  i dessa länder vara orsaken 

till att just franska kolonier upplevt lägre tillväxt. 
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5. Slutsats
Denna uppsats har försökt att utröna om det finns ett samband mellan det koloniala arvet och 

länders ekonomiska situation idag. Detta har gjorts genom att försöka svara på frågan om det finns 

inkomstskillnader mellan brittiska respektive franska forna kolonier samt granska genom vilka 

indirekta kanaler kolonialismen kan antas fungera i nutid; humankapital, demokrati och/eller 

institutioner. Att granska kolonialismens effekter idag är oerhört viktigt för att lära inför framtiden 

eftersom kolonialism är något som fortfarande existerar, om dock i en något annorlunda form.  

Kinas nyfunna intresse för Afrika eller Marockos ockupation av Västsahara är något vi säkerligen 

kommer att läsa om i historieböckerna i framtiden. 

 Den generella slutsatsen från tidigare studier är att brittiska kolonier lyckats bättre 

ekonomiskt sedan självständigheten. Resultatet i den här uppsatsen visar att det finns skillnader i 

inkomstnivå mellan brittiska och franska kolonier i världen och att dessa tycks bero på skillnader i 

de tre ovannämnda mekanismerna. Samtidigt kan inget sådant samband, varken gällande 

inkomstskillnader eller mekanismer, hittas i Afrika, trots kontinentens intensiva koloniala bakgrund. 

Att i princip alla afrikanska länder fått erfara långa perioder av politisk instabilitet  sedan 

kolonialtiden kan vara bidragande orsaker till att  det koloniala arvet inte längre framträder lika 

tydligt. Det ska även förtydligas att  kolonisationens kausala effekt på BNP per capita för kolonier i 

världen ska göras med all försiktighet, främst på grund av bristen på önskade kontrollvariabler men 

också för att det är troligt att vissa länder har hög BNP-nivå på grund av helt andra orsaker, såsom 

till exempel resurser. 

 För första gången sedan Afrika började uppleva hög tillväxt i mitten på 1990-talet 

undersöker den här uppsatsen dessutom om det finns en skillnad i tillväxttakt 2000-2010 beroende 

på vilken kolonialmakt som har koloniserat. Analysen visar att franska kolonier har upplevt 

signifikant lägre genomsnittlig tillväxt, något som troligen beror på många olika orsaker. Det finns 

dock möjliga förklaringar med kopplingar till det koloniala arvet såsom medlemskap i franczonen 

eller Frankrikes kontroll av sina kolonier som kan ha varit missgynnande för länderna. 

 Fascinationen bland ekonomer för kolonialismens effekter kommer troligen att  fortsätta.  

Denna analys kan bland annat utvecklas genom att göra en mer djupgående klassificering av vad 

som borde räknas som en koloni. Att spendera mer tid på att försöka hitta effektiva kontrollvariabler 

och potentiella instrumentvariabler är därtill troligtvis det bästa sättet för att  kunna estimera en 

kausal effekt av kolonisationen. Sist men inte minst  var den tredje regressionsanalysen av tillväxt i 

Afrika på 2000-talet väldigt kortfattad och där finns ett stort utrymme för framtida forskning om 

orsakerna till tillväxt på kontinenten.
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Appendix
Lista på länder

Land Kolonialmakt Urval

Afghanistan Brit Världen

Algeriet Fra Världen/Afrika

Angola Port Afrika

Australien Brit Världen

Bahamas Brit Världen

Bahrain Brit Världen

Bangladesh Brit Världen

Barbados Brit Världen

Belize Brit Världen

Benin Fra Världen/Afrika

Bhutan Brit Världen

Botswana Brit Världen/Afrika

Burkina Faso Fra Världen/Afrika

Burundi Tysk Afrika

Centralafrikanska republiken Fra Afrika/Världen

Comoros Fra Afrika/Världen

Cypern Brit Världen

Demokratiska republiken Kongo Belg Afrika

Djibouti Fra Afrika/Världen

Dominikanska Republiken Fra Världen

Egypten Brit Afrika/Världen

Ekvatorialguinea Spa Afrika

Elfenbenskusten Fra Afrika/Världen

Eritrea Ital Afrika

Etiopien Ej koloni Afrika

Fiji Brit Världen

Förenade Arabemiraten Brit Världen

Gabon Fra Afrika/Världen

Gambia Brit Afrika/Världen

Ghana Brit Afrika/Världen

Guinea Fra Afrika/Världen

Guinea-Bissau Port Afrika

Guyana Brit Världen

Haiti Fra Världen

Hong Kong Brit Världen

Indien Brit Världen

Irak Brit Världen

41



Irland Brit Världen

Israel Brit Världen

Jamaica Brit Världen

Jordanien Brit Världen

Kambodja Fra Världen

Kamerun Brit/Fra Afrika

Kanada Brit Världen

Kap Verde Port Afrika

Kenya Brit Afrika/Världen

Kongo Fra Afrika/Världen

Kuwait Brit Världen

Lao Fra Världen

Lesotho Brit Afrika/Världen

Libanon Fra Världen

Liberia Ej koloni Afrika

Libyen Ital Afrika

Madagascar Fra Afrika/Världen

Malawi Brit Afrika/Världen

Malaysia Brit Världen

Mali Fra Afrika/Världen

Malta Brit Världen

Marocko Fra Afrika/Världen

Mauretanien Fra Afrika/Världen

Mauritius Brit Afrika/Världen

Mozambique Port Afrika

Namibia Brit Afrika/Världen

Nepal Brit Världen

Niger Fra Afrika/Världen

Nigeria Brit Afrika/Världen

Nya Zealand Brit Världen

Pakistan Brit Världen

Papua Nya Guinea Brit Världen

Qatar Brit Världen

Rwanda Tysk Afrika

Sao Tomé & Principe Port Afrika

Senegal Fra Afrika/Världen

Seychellerna Brit Afrika/Världen

Sierra Leone Brit Afrika/Världen

Singapore Brit Världen

Somalia Brit Afrika/Världen

Sri Lanka Brit Världen

Sudan Brit Afrika/Världen
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Swaziland Brit Afrika/Världen

Sydafrika Brit Afrika/Världen

Syrien Fra Världen

Tanzania Tysk Afrika

Tchad Fra Afrika/Världen

Togo Fra Afrika/Världen

Trinidad Tobago Brit Världen

Tunisien Fra Afrika/Världen

Uganda Brit Afrika/Världen

USA Brit Världen

Vietnam Fra Världen

Zambia Brit Afrika/Världen

Zimbabwe Brit Afrika/Världen
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Histogram: Världen (BNP per capita)

1. GDP per capita (PPP)

2. log GDP per capita
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Histogram: Afrika (BNP per capita)

1. GDP per capita (PPP)

2. log GDP per capita
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Korrelationsmatris: Världen

Korrelationsmatris: Afrika 

             |  lnG~2000  French~l OtherCol Latitu~s Landlo~d Ethnic  School   Free    Partly~e 
+------------------------------------------------------------------------------------------
   lnGDP2000 |   1.0000
   FrenchCol |   0.1195   1.0000
    OtherCol |  -0.1197  -0.4588   1.0000
Latitude_abs |   0.5055   0.2628  -0.2929   1.0000
  Landlocked |  -0.2266   0.0709  -0.1545   0.0180   1.0000
      Ethnic |  -0.5409  -0.2651   0.3246  -0.7448  -0.0402   1.0000
      School |   0.6343  -0.0613  -0.2006   0.3604  -0.2341  -0.4330   1.0000
        Free |   0.3804  -0.0950  -0.0148   0.3501   0.2473  -0.1185   0.2382   1.0000
  PartlyFree |  -0.3859   0.1571   0.1108  -0.2486   0.2001   0.2919  -0.2789  -0.4193  1.0000 
Institutions |   0.5124  -0.0420  -0.2535   0.2257  -0.0198  -0.3452   0.4607   0.0481  0.0931 

             | lnG~2000 French~l Latitu~s  Landlo~d   Ethnic   School   Free   Partly~e  Inst
   lnGDP2000 |   1.0000
   FrenchCol |  -0.4116   1.0000
Latitude_abs |   0.5334  -0.1449   1.0000  
  Landlocked |  -0.3935   0.1466  -0.1921   1.0000
      Ethnic |  -0.3533   0.0223  -0.4432   0.2266   1.0000
      School |   0.6565  -0.4032   0.3293   -0.3820  -0.3980   1.0000
        Free |   0.4484  -0.3225   0.3499   -0.0150  -0.2150   0.3475   1.0000
  PartlyFree |  -0.4737   0.2390  -0.4061    0.2582   0.2929  -0.3159  -0.5222   1.0000
Institutions |   0.6563  -0.4081   0.3645    -0.1945  -0.2096   0.5720   0.4529  0.3011 1.000
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