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V 

Sammendrag 

Utviklingsbistand kritiseres ofte for å være ueffektiv og bortkastet. Blant de grunnene 

som oftest trekkes frem som årsaker til dette utfallet er korrupsjon, dårlige institusjoner, 

og andre faktorer knyttet til landet som mottar bistanden. For å kunne vurdere effekten 

av utviklingsbistand, er det imidlertid nødvendig å forstå formålet med bistanden, og 

forskning har vist at måten bistand allokeres på kan bidra til å forklare hvorfor den ikke 

har vært mer effektiv når det kommer til å redusere fattigdom og fremme økonomisk 

vekst. Et stort antall studier har funnet at giverland benytter bistand som et 

utenrikspolitisk verktøy for å ivareta sine egne politiske eller økonomiske interesser, og 

at disse interessene overgår hensynet til de faktiske utviklingsbehovene i mottakerlandet.  

Mens disse funnene er gjort for alle de store giverlandene, har de nordiske landene 

som regel vært ansett som unntak. I tillegg til å være de giverlandene som gir mest 

utviklingsbistand i forhold til nasjonalinntekten, har de nordiske landene også vært 

kjente for å ha en mer «altruistisk» bistandspolitikk, drevet av idealistiske og humanitære 

verdier, med fokus på fattigdomsbekjempelse, menneskerettigheter og demokratisering. 

Det er imidlertid grunn til å mistenke at tidligere undersøkelser kan ha gitt et 

ufullstendig bilde av nordiske bistandsmotiver. For det første er det få komparative 

studier som inkluderer de nordiske landene, og enda færre som inkluderer alle. For det 

andre argumenteres det i denne oppgaven for at tidligere undersøkelser ofte har benyttet 

få og utilstrekkelige indikatorer for å fange nordiske utenriksinteresser.  

Gjennom en serie regresjonsanalyser av nordiske bistandsdata i perioden 1998-2015, 

søker denne oppgaven å avdekke hvilke faktorer som er avgjørende for dansk, finsk, norsk 

og svensk bistandsallokering, samt eventuelle forskjeller mellom dem. Basert på flere, og 

mer relevante, forklaringsvariabler, undersøkes effekten av fire ulike faktorer på nordisk 

bistandsallokering: folketall, fattigdom, forfatning og forbindelse. Resultatene av 

analysene viser at mens fattigdom, eller behov for bistand, er en viktig faktor i den 

danske, finske og svenske allokeringen, er fattigdom av mindre betydning for norsk 

utviklingsbistand. Videre har indikatorer knyttet til mottakerlandets politikk og styresett 

kun en vesentlig effekt i analysene av dansk bistandsallokering. Til sist finner oppgaven 

en høy sammenheng mellom innvandring og bistand i Danmark, Finland og Norge. 
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Forord 
Utgangspunktet for denne oppgaven var et ønske om å forstå de ulike motivene og 

hensynene som former de politiske relasjonene som knytter innbyggerne i industrialiserte 

land til innbyggerne i verdens utviklingsland. Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg 

imidlertid ikke bare fått verdifull kunnskap om internasjonale relasjoner og 

utviklingspolitikk, men også om datainnsamling og metodevalg, statistisk analyse og 

forskningsmetodiske prinsipper. Ikke minst har jeg fått utfordre og utvikle mine 

analytiske og skrivemessige ferdigheter.  

 

Tusen takk til min samboer Eirik Tveterås for uendelige mengder kaffe, tålmodighet og 

støtte. Også takk til veileder Bjørn Høyland for kritiske innspill i oppgavens første fase. 
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Kapittel 1 

Innledning 
 

Ideen om å hjelpe land i «Sør» med utviklingsarbeidet deres har en lang tradisjon. Mens 

kolonimakter, samt humanitære og kristne organisasjoner, var pionerene på dette 

området, ble utviklingsbistand slik vi kjenner den i dag først til som et resultat av 

arbeidet til De forente nasjoner (FN) i kjølvannet av andre verdenskrig (Stokke, 2019, 

kap. 1). I dag, mer enn 70 år senere, er utviklingsbistand fortsatt den fremste formen for 

inntekt for myndighetene i mange av verdens fattigste land. Det er derfor avgjørende at 

bistanden benyttes på en effektiv måte. Like viktig er det imidlertid at bistanden 

allokeres på bakgrunn av utviklingsmessige hensyn (McGillivray & Pham, 2017).  

En vanlig kritikk av utviklingsbistand er at den er ueffektiv og bortkastet, og kun 

øker uproduktivt offentlig forbruk i utviklingsland. Korrupsjon, dårlige institusjoner og 

byråkratiske svakheter i mottakerlandet er blant grunnene som oftest trekkes frem som 

årsaker (Alesina & Dollar, 2000). For å bedømme effektiviteten til en politisk 

intervensjon, er det imidlertid nødvendig å forstå formålet med intervensjonen, og målene 

med utviklingsbistand har vært både mange og varierte (Lundsgaarde, Breuning & 

Prakash, 2010). I tillegg til å fremme økonomisk vekst og andre utviklingsmål i 

mottakerlandet, har et stort antall studier vist at giverland også benytter bistand som 

et virkemiddel for å ivareta sine egne utenrikspolitiske interesser (se for eksempel Alesina 

& Dollar, 2000; Berthélemy, 2006; Lundsgaarde et al., 2010; Neumayer, 2003; Schraeder, 

Hook & Taylor, 1998). Dette kan bidra til å forklare hvorfor utviklingsbistand ikke har 

vært mer effektiv når det kommer til å fremme økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon 

(Alesina & Dollar, 2000). Dersom den hadde vært basert utelukkende på utviklings- eller 

fattigdomskriterier, finner for eksempel Collier og Dollar at internasjonal bistand kunne 

ha løftet nesten dobbelt så mange mennesker ut av fattigdom (Collier & Dollar, 2002). 

Et annet studie finner at dersom fattigdom hadde vært kriteriet for utviklingsbistanden 

til Den europeiske union (EU), burde 70 prosent av bistanden, tilsvarende nesten 8 

milliarder euro, omfordeles (Bigsten, Platteau & Tengstam, 2011). 
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1.1 Nordisk bistandspolitikk  
I denne oppgaven undersøkes bistandsallokeringen til de nordiske landene Danmark, 

Finland, Norge og Sverige1. Alle de nordiske landene er medlemmer av Organisasjonen 

for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og dens utviklingskomité (DAC). 

Komiteen ble opprettet i 1960 for å følge opp medlemslandenes arbeid for å realisere 

bistandsmålet satt av FN, og har i dag 30 medlemmer, inkludert EUs institusjoner 

(Stokke, 2019, kap. 1; OECD, 2019b). Til sammen gav DAC-medlemmene 147,2 

milliarder USD i netto offisiell utviklingsbistand (ODA) i 2017 (OECD, 2019e). Av dette 

utgjorde den nordiske bistanden ca. 1,3 milliarder USD (OECD, 2019c). Figuren under 

viser total netto ODA gitt av de nordiske landene sammenlignet med de øvrige 

medlemslandene i DAC, ekskludert EUs institusjoner. 

 

FIGUR 1.1: Total netto ODA i millioner USD, 2017 

 
 

 
1 De nordiske landene refererer i denne oppgaven til Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island er 

ikke inkludert i oppgaven, i hovedsak på grunn av datatilgjengelighet. Island gir imidlertid veldig 
lite offisiell utviklingsbistand sammenlignet med de øvrige nordiske landene, og er det landet som 
gir den minste totalsummen av alle medlemmene i OECDs utviklingskomité (OECD, 2019c). Fra 
et utviklingsperspektiv er dermed implikasjonene av den islandske bistandsallokeringen av mindre 
betydning, sammenlignet med allokeringen til de andre nordiske landene. 
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Selv om de nordiske landene gir relativt lite i offisiell utviklingsbistand totalt sett, er de 

imidlertid de medlemslandene som gir mest bistand i forhold til bruttonasjonalinntekten 

(BNI). De siste tiårene har de nordiske landene konsistent vært blant de mest generøse 

giverlandene, med bistandsnivåer godt over gjennomsnittet for DAC-medlemmene. Med 

unntak av Finland, er de også blant få giverland som har nådd, eller overgått, FN-målet 

om et ODA-volum på minst 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt (OECD, 2019c). 

Oppnåelsen av dette målet har blitt fremhevet som et sentralt virkemiddel i det 

internasjonale utviklingsarbeidet ved flere anledninger, senest under utformingen av 

2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Her ble realiseringen av bistandsmålet satt frem 

som et viktig instrument for å oppnå de 17 bærekraftsmålene vedtatt av FN-medlemmene 

i 2015 (Stokke, 2019, kap. 1). Figur 1.2 viser de nordiske landenes ODA som prosent av 

bruttonasjonalinntekten i perioden 1990 til 2017, sammenlignet med gjennomsnittet for 

alle DAC-medlemmene. 

 

FIGUR 1.2: Total netto ODA som present av brutto nasjonalinntekt, 1990-2017 

 
 

Som figuren viser, nådde Finland 0,7-målet for første og eneste gang i 1991, med 0,8 

prosent av brutto nasjonalinntekt. Denne andelen sank imidlertid til 0,3 prosent allerede 

i 1994, og så ingen betydelig økning igjen før i 2005, da den nådde 0,5 prosent. I 2014 

steg andelen til 0,6 prosent, før den falt tilbake igjen til 0,4 i 2017. De andre nordiske 

landene har derimot overholdt et ODA-nivå på mer enn 0,7 prosent gjennom hele 
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perioden. Sveriges ODA nådde imidlertid enn bunn i 1999 med akkurat 0,7 prosent av 

brutto nasjonalinntekt, etter å ha sunket siden 1992. Andelen steg imidlertid igjen 

allerede året etter, og hadde deretter en positiv utvikling gjennom 2000-tallet, med en 

topp på 1,1 i 2009. I 2015 økte andelen brått til en ny topp på 1,4 prosent, hovedsakelig 

som et resultat av innenlandske utgifter i forbindelse med den europeiske flyktningkrisen 

(Stokke, 2019, kap. 3). I 2017 sank andelen tilbake til rundt 1 prosent. Når det gjelder 

norsk utviklingsbistand, startet perioden med en toppverdi for ODA på 1,2 prosent i 

1990. Andelen falt imidlertid gjennom resten av 1990-tallet, og nådde sin laveste verdi 

på 0,8 prosent ved millenniumskiftet. I likhet med den svenske utviklingen, økte den 

norske ODA-andelen igjen på 2000-tallet. I 2017 var andelen på 1 prosent, etter et lite 

fall fra 1,1 prosent i 2016. Mens det i de andre landene var en reduksjon i andelen ODA 

på 1990-tallet, økte den danske andelen gradvis gjennom denne perioden, og nådde en 

topp på 1,1 prosent i 2000. Andelen har imidlertid falt gradvis igjen etter dette, ned til 

et bunnpunkt på 0,7 prosent i 2017. 

 

I tillegg til å gi en større prosentandel av nasjonalinntekten i ODA, skiller de nordiske 

landene seg også fra andre giverland når det kommer til fordelingen av bistanden. Nordisk 

bistandsallokering har et rykte på seg for å være mindre styrt av giverlandenes nasjonale 

interesser og mer styrt av de faktiske utviklingsbehovene i mottakerlandene, 

sammenlignet med andre giverland (Selbervik & Nygaard, 2006). De er også kjente for 

være spesielt opptatte av å fremme ivaretakelse av menneskerettighetene og demokrati 

(Gates & Hoeffler, 2004).  

Ifølge Stokke har utviklingsbistand vært en naturlig del av den svenske 

utenrikstradisjonen med nøytralitet og fredsmekling, og bildet av Sverige som et generøst 

og idealistisk giverland, også kjent som «the darling of the Third World», har i løpet av 

årene blitt en del av Sveriges identitet (Schraeder et al., 1998; Stokke, 2019, kap. 7). Selv 

om det i senere tid også har blitt rettet mer oppmerksomhet mot svenske industri- og 

eksportinteresser i bistandspolitikken, hevder Stokke at disse har forblitt i andre rekke 

sammenlignet med motiver som fattigdomsreduksjon, ivaretakelse av 

menneskerettighetene og miljøvern (Stokke, 2019, kap. 7). 
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Også i Norge har idealistiske verdier, spesielt de knyttet til velferdsstaten, vært de 

fremste argumentene bak utviklingsbistanden. Både offentlige og private aktører har 

imidlertid arbeidet aktivt for å fremme sin egen agenda (Stokke, 2019, kap. 6). I en 

kronikk publisert i Ny Tid i 2011, påpeker for eksempel tidligere leder av 

Informasjonsutvalget i Fellesrådet for Afrika, Kristin Dypedokk, at oppføringen av en 

norsk ambassade i Ghana sammenfaller med Ghanas nye status som oljeeksportør. Hun 

hevder videre at opphopningen av norske ambassader i land med oljeressurser, tyder på 

at det er økonomiske interesser som er de avgjørende motivene bak Norges engasjement 

i Afrika (2011). Selv om slike interesser har påvirket både volumet og implementeringen 

av norsk utviklingsbistand, hevder allikevel Stokke at det er idealistiske og humanitære 

verdier som er det sentrale grunnlaget for bistandspolitikken (2019, kap. 6). 

Stokke karakteriserer også Danmark som en «altruistisk» giver. Selv om han 

påpeker at økonomiske interesser, spesielt innen jordbruk, handel og industri, nesten 

konsistent har blitt ivaretatt i bistandspolitikken, hevder Stokke at det er politikere og 

ikke-statlige organisasjoner, formet av humanitære- og velferdsstatlige verdier, som har 

vært de fremste drivkreftene (Stokke, 2019, kap. 5). Ifølge Selbervik og Nygaard, er det 

imidlertid flere som mener at dansk utviklingsbistand har beveget seg lenger bort fra den 

svenske og norske posisjonen i senere tid, med hardere krav om verdi for pengene og en 

sterkere kobling mellom utviklingsbistand og utenrikspolitikk (2006). 

Den finske bistandspolitikken har tradisjonelt sett skilt seg ut fra de andre nordiske 

landene, spesielt med tanke på volum. Selbervik og Nygaard skriver også at Finland er 

mindre opptatt av fattigdomsbekjempelse, og at bistandsallokeringen, på samme måte 

som i Danmark, har vært tettere knyttet til privatsektorinteresser (2006). Mens Danmark 

har beveget seg lenger bort, mener de imidlertid at Finlands utviklingspolitikk i nyere 

tid har blitt mer lik politikken i Norge og Sverige (2006). 
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1.2 Problemstilling  
Oppfatningen av de nordiske landene som spesielt altruistiske giverland, støttes også av 

empiriske studier. Mens et stort antall studier har funnet at politiske og økonomiske 

interesser overgår hensynet til mottakerlandets utviklingsbehov i bistandsallokeringen til 

alle de store giverlandene, har bistandsallokeringen til nordiske landene blitt funnet til å 

være lite motivert av nasjonale interesser, og heller av fattigdom, menneskerettigheter 

og demokratisering (Gates & Hoeffler, 2004; Selbervik & Nygaard, 2006). 

Det er imidlertid grunn til å mistenke at tidligere undersøkelser kan ha gitt et 

misvisende bilde av bistandsmotivene til de nordiske landene. For det første er det få 

empiriske studier som inkluderer de nordiske landene, og nesten ingen som inkluderer 

alle. For det andre er forklaringsvariablene som benyttes ofte utilstrekkelige mål nordiske 

utenriksinteresser. For eksempel er indikatorer som kolonihistorie og felles språk av liten 

relevans for de nordiske landene. Denne oppgaven søker derfor å gi et mer utfyllende 

bilde av nordisk bistandsallokering. Med utgangspunkt i de fire faktorene folketall, 

fattigdom, forfatning og forbindelse, inkluderer oppgaven flere, og mer relevante, 

forklaringsvariabler for å undersøke effekten av både de enkelte indikatorene og av 

faktoren som helhet, på bistandsallokeringen til hvert av de nordiske landene. Gjennom 

en serie regresjonsanalyser av nordiske bistandsdata i perioden 1998-2015, søker 

oppgaven å svare på følgende problemstilling: 

 

Hvilke motiver og hensyn kan best forklare bistandsallokeringen til de nordiske landene? 

 

Resultatene av analysene viser at mens fattigdom, eller behov for bistand, er av høy 

betydning for bistandsallokeringen til Danmark, Finland og Sverige, er fattigdom av 

mindre betydning for den norske bistanden. Videre viser resultatene at indikatorer 

knyttet til mottakerlandets politikk og styresett kun er av vesentlig effekt i den danske 

bistandsallokeringen. Et spesielt interessant funn i oppgaven er den høye sammenhengen 

mellom innvandring og utviklingsbistand i analysene av dansk, finsk og norsk 

bistandsallokering. 
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1.3 Organisering av oppgaven 
Kapittel 2 begynner med en kort presentasjon av realistisk og liberalistisk teori, og 

hvordan disse teoriene har preget empiriske studier av bistandsallokering. Deretter 

redegjør kapittelet for de viktigste funnene i den tilgjengelige litteraturen om 

bistandsallokering, samt hvordan disse funnene relaterer til de nordiske landene. 

Kapittelet fortsetter med en gjennomgang av oppgavens teoretiske rammeverk, 4F-

rammeverket, før det avslutter med en utredning av oppgavens hypoteser. 

Kapittel 3 redegjør for hvilke variabler som benyttes i oppgaven, og hvordan disse 

variablene er operasjonalisert. Det redegjøres også for valg av enheter og tidsperiode, 

samt hvilke implikasjoner manglende data har for analysene i oppgaven.  

I kapittel 4 diskuteres valget av OLS-regresjon som analysemetode i oppgaven. 

Kapittelet redegjør også for hvilke krav dataene må oppfylle for at OLS skal være den 

best egnede metoden, og hva som er gjort for å sikre at dataene oppfyller disse 

forutsetningene. Avslutningsvis presenteres de ulike regresjonsmodellene som benyttes i 

oppgavens analyser. 

Kapittel 5 presenterer og sammenligner resultatene av analysene av 

bistandsallokeringen til hvert av de nordiske landene. Det undersøkes også hvorvidt de 

finske, norske og svenske resultatene endres dersom analysene er baserte på et større 

antall enheter. Videre undersøkes også effekten av å benytte ODA per innbygger som 

avhengig variabel, og av å anta at manglende verdier på bistandsvariablene er lik null. 

Det siste kapittelet oppsummerer funnene som er gjort i oppgaven. Det diskuteres 

også hvordan disse funnene kan tolkes, før det trekkes avsluttende konklusjoner om hva 

de ulike analysene kan fortelle om bistandsallokeringen til de nordiske landene. 
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Kapittel 2 

Teori og tidligere forskning 
 

Motivene bak staters bistandsallokering har lenge vært en kilde til uenighet i 

bistandslitteraturen. Siden 1970-tallet har diskusjonene i stor grad vært knyttet til 

motsetningen mellom den egoistiske forståelsen av utviklingsbistand, med røtter i 

realismen, og den altruistiske forståelsen, med røtter i liberalismen (Berthélemy, 2006). 

Dette kapittelet vil derfor begynne med en kort presentasjon av disse to teoretiske 

perspektivene, og deres påvirkning på bistandsforskningen. Deretter gis et sammendrag 

av de viktigste funnene i tidligere studier av bistandsallokering, og hvordan disse funnene 

relaterer til nordisk bistandspolitikk. Kapittelet fortsetter med en gjennomgang av 

oppgavens teoretiske rammeverk, 4F-rammeverket. I motsetning til tradisjonelle 

tilnærminger, benytter 4F-rammeverket fire ulike forklaringsfaktorer, eller dimensjoner, 

for å forklare allokeringen av utviklingsbistand: folketall, fattigdom, forfatning og 

forbindelse. Kapittelet avslutter med en presentasjon av de ulike hypotesene som, i lys 

av rammeverket, kan avledes fra allokeringslitteraturen. 

 

2.1 Realismen og liberalismen 
Realistisk og liberalistisk teori gir to ulike forklaringer på hvorfor stater velger å gi 

utviklingsbistand til andre land. Beskrivelsene i dette kapittelet er en forenklet og 

idealtypisk fremstilling av de to teoriene, og skjuler flere forskjeller både innenfor og 

mellom hvert perspektiv. Fremstillingen er imidlertid kun ment til å illustrere hvordan 

de to teoriene, med sine motstridende tolkninger av staters utenriks- og 

utviklingspolitikk, har preget senere studier av bistandsallokering. 

 

2.1.1 Realismen  
Realisme som betegnelse på en omfattende internasjonal politisk teori ble først brukt av 

Hans Morgenthau i den innflytelsesrike boken «Politics Among Nations» fra 1948. 

Beskrivelser av realisme som fenomen finner man imidlertid allerede i den greske 
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historikeren Thukydids beretning om Pelopponeskrigen fra 431 f.Kr., og senere i verkene 

til kjente teoretikere som Niccolò Machiavelli og Thomas Hobbes. I 1979 ble realismen 

som teori forsøkt vitenskapeliggjort av Kenneth Waltz, i det han kaller strukturell 

realisme, senere kjent som nyrealisme (Korab-Karpowicz, 2017).  

Suverene stater er ifølge realister de primære aktørene i det internasjonale 

samfunnet. Fordi verdenssamfunnet er et anarki uten noen overordnet myndighet som 

kan opprettholde stabilitet og orden, vil makt være det sentrale fokuset i internasjonal 

politikk. For Morgenthau er dette et uunngåelig resultat av det han kaller animus 

dominandi - menneskers universelle trang til å dominere (Korab-Karpowicz, 2017). 

Waltz, derimot, ser dette som et resultat av det anarkiske systemet statene befinner seg 

i. Når hver stat kun kan stole på seg selv for å sikre sine egne interesser overlevelse, blir 

relativ makt avgjørende for statens overlevelse (Charrrette & Sterling-Folkner, 2014; 

Korab-Karpowicz, 2017).  

Omfattende samarbeid og organisering kan allikevel oppnås på en vedvarende basis, 

men kun i tilfeller av maktpolaritet, som for eksempel den bipolare maktfordelingen 

mellom USA og Sovjetunionen under den kalde krigen, eller hegemonisk stabilitet. I 

sistnevnte bruker en dominerende stat sin makt til å skape mer orden og stabilitet i det 

internasjonale systemet. De fleste mellomstatlige organisasjoner som kjennetegner dagens 

internasjonale samarbeid kan spores til amerikansk hegemoni etter krigens slutt 

(Charrrette & Sterling-Folkner, 2014). Alle realister mener imidlertid at en stat vil 

prioritere nasjonal uavhengighet og fleksibilitet i politikkutformingen over rigide 

forpliktelser til internasjonale lover. De fleste realister mener også krig og andre militære 

intervensjoner vil fortsette å prege verdenssamfunnet, men mens klassiske realister 

hovedsakelig har forstått nasjonal sikkerhet som militærmakt, fremhever nyrealister også 

den økonomiske dimensjonen av nasjonal sikkerhet (Forsythe, 2014; Schraeder et al., 

1998). De fleste realister anerkjenner også at ikke-statlige aktører spiller en rolle i 

internasjonalt samarbeid, men avviser at de kan anses som noe mer enn utenrikspolitiske 

verktøy for verdens nasjonalstater (Charrrette & Sterling-Folkner, 2014).  
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2.1.2 Liberalisme 
Klassisk liberalisme har sine røtter i opplysningstidens Europa. Perspektivet dominerte 

den teoretiske forståelsen av internasjonale relasjoner i kjølvannet av første verdenskrig, 

og skiller seg fra realismen på de fleste områder (Jönsson, 2014). Liberalistene på 1920- 

og 30-tallet, med innflytelsesrike personer som den amerikanske presidenten Woodrow 

Wilson og forfatterne Norman Angell, Alfred Zimmern og Raymond B. Fosdisk i spissen, 

hadde som mål å bygge verdensfred og avverge en ny verdenskrig. I motsetning til 

realismen, som ser maktbalanse som den fremste måten å unngå internasjonale konflikter 

på, mente de at løsningen på internasjonale problemer var å skape et velrespektert system 

av internasjonal lov, støttet av internasjonale organisasjoner. Dette resulterte blant annet 

opprettelsen av Folkeforbundet i 1920 og signeringen av Kellogg-Briand-pakten i 1928 

(Jönsson, 2014; Korab-Karpowicz, 2017). 

Det finnes ingen entydig definisjon av den klassiske liberalismen. Det er allikevel 

mulig å identifisere et knippe verdier som karakteriserer liberalisme som en politisk 

ideologi, hvorav den mest fundamentale er dedikasjonen til individuell frihet. Makt er 

kun legitim dersom den er basert på flertallsstyre og respekterer menneskets 

grunnleggende friheter. En annen sentral verdi er troen på fremgang - på at alle politiske 

løsninger kan forbedres og korrigeres. Andre karakteristikker inkluderer et fokus på 

frihandel, nasjonal selvbestemmelse og styrking av internasjonal lov (Jönsson, 2014). For 

liberalister er internasjonale relasjoner og samarbeid sentrale byggesteiner for å skape 

større menneskelig frihet og realisere en visjon om et åpnet, regelstyrt system der stater 

er villige til å samarbeide mot felles mål (Jönsson, 2014).  

Det er vanskelig å si akkurat når den klassiske liberalismen ender og nyliberalismen 

starter, men Jönsson trekker et skille ved andre verdenskrig (2014). Krigen medførte en 

krise for liberalismens tilhengere. Folkeforbundet, som USA aldri ble medlem av og som 

Japan og Tyskland meldte seg ut av, hadde ikke klart å forebygge utbruddet av en ny 

verdenskrig. Liberalismen ble kritisert for å være naiv og utopisk, og ble raskt overgått 

av realismen som det ledende paradigmet i politisk teori (Jönsson, 2014; Korab-

Karpowicz, 2017). 
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Det var først etter krigen at flere av de klassiske liberalistiske idealene ble virkelighet. 

Store handelsbarrierer var brutt ned, en mengde internasjonale organisasjoner vokste 

frem, og verdenssamfunnet så flere bølger med demokratisering. Liberalismen ble 

reetablert som nyliberal institusjonalisme, eller nyrealisme, og endret karakter fra en 

utopisk ideologi til et analytisk rammeverk som kunne utfordre realismen (Jönsson, 

2014). Nyliberalisme fokuserer på den viktige rollen utspilt av internasjonale 

institusjoner. De deler noen antagelser med realister, hovedsakelig at suverene stater er 

de viktigste aktørene i verdenssamfunnet og at disse statene er rasjonelle aktører som vil 

forfølge positive gevinster og unngå negative konsekvenser, men de mener at 

internasjonale institusjoner er viktigere enn det realistene antar - spesielt i en verden 

preget av globalisering og gjensidig avhengighet (Forsythe, 2014). Ifølge dem gir statlige 

aktører fra seg autoritet til internasjonale institusjoner for å redusere 

transaksjonskostnader og andre negative effekter i en pluralistisk verdensorden 

(Forsythe, 2014). De viser til institusjoner som Den europeiske union, Verdens 

handelsorganisasjon og Verdensbanken som eksempler på mektige organisasjoner som 

påvirker hvordan stater definerer både seg selv og sine interesser (Forsythe, 2014). 

 

2.1.3 Implikasjoner for bistandsallokering 
Debatten mellom realister og liberalister er tydelig også i bistandslitteraturen, og de 

teoretiske retningene innebærer vesentlig ulike forståelser av motivasjonene for 

bistandsallokering. Realister hevder at bistandspolitikk hovedsakelig er styrt av de 

strategiske interessene til giverlandet. Internasjonale relasjoner finner sted i et anarki der 

nasjonal sikkerhet er det viktigste, om ikke de enste, målet. Utviklingsbistand bør derfor 

forstås som et utenrikspolitisk verktøy kun minimalt knyttet til mottakerens økonomiske 

utvikling og humanitære behov (Schrader et al., 1998; Swiss, 2016).  

En stat kan bruke utviklingsbistand for å oppnå flere ulike mål. Mens klassiske 

realister vektlegger giverens strategiske og militære interesser i mottakerlandet, 

fremhever nyrealister også mottakerlandets økonomiske potensial (Schraeder et al., 

1998). Dersom giverens egeninteresser er den avgjørende faktoren i bistandsallokering, 

kan man forvente at bistanden konsentreres i land som giveren anser som likesinnede 

eller potensielle allierte, eller land som er viktige handelspartnere. 
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Tilhengere av det liberalistiske paradigmet, på den andre siden, ser humanitære behov 

som den viktigste faktoren i bistandspolitikken og mener at bistandsallokering først og 

fremst er motivert av moralske hensyn (Schrader et al., 1998; Swiss, 2016). Dette er 

selvfølgelig også det de fleste industrialiserte land selv hevder er formålet med 

utviklingsbistanden de gir (Berthélemy, 2006). I motsetning til realistene, er de 

optimistiske når det kommer til effekten av utviklingsbistand for å redusere fattigdom 

og fremme økonomisk utvikling (Schraeder et al., 1998). Dersom utviklingsbistand er 

motivert av disse humanitære eller altruistiske faktorene, kan man forvente at 

utviklingsbistanden konsentreres i land med lav per innbygger nasjonalinntekt, høy 

fattigdom og lav menneskelig utvikling. 

 

2.2 Tidligere forskning 
Det er gjort flere studier av motivene bak den geografiske fordelingen av 

utviklingsbistand, og hvorvidt disse best samsvarer med den realistiske eller den 

liberalistiske tolkningen av bistandsallokering. Et vanlig referansepunkt er således den 

såkalte «giverinteresse versus mottakerbehov»-modellen. Modellen ble først introdusert 

av McKinlay og Little (1977, 1978a, 1978b, 1979), og McKinlay (1978), i deres studier 

av amerikansk, britisk, fransk og tysk bistandsallokering på 1960-tallet, og har siden blitt 

benyttet i flere andre studier (se for eksempel Berthélemy, 2006; Gounder, 1994; Maizels 

& Nissanke, 1984; Schraeder et al., 1998). Modellen har blitt brukt til å teste om bistand 

i hovedsak blir fordelt på bakgrunn av de faktiske utviklingsbehovene i mottakerlandene, 

eller om allokeringen heller styres av de utenrikspolitiske interessene til giverlandet 

(McKinlay & Little, 1979).  

 

2.2.1 Giverinteresser versus mottakerbehov 
Selv finner McKinlay og Little sterk støtte for det sistnevnte. Når det gjelder USA, finner 

de at det er amerikanske maktpolitiske og sikkerhetsmessige interesser som er de sentrale 

motivene i bistandspolitikken (1977, 1979). I Frankrike og Storbritannia brukes 

bistanden i stor grad som et verktøy for å fremme og opprettholde landenes respektive 
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interessesfærer2 (1978a, 1978b). Den tyske bistandsallokeringen har ifølge McKinlay en 

mer kvasi-humanitær karakter, men også her er Tysklands «vitale interesser» av 

avgjørende betydning (1978). Forfatterne konkluderer derfor med at bistandspolitikken 

til alle disse giverne i stor grad samsvarer med realismens syn på det internasjonale 

systemet (McKinlay, 1978; McKinlay & Little, 1977, 1978a, 1978b, 1979). 

McKinlay og Littles konklusjoner om at interessene til giverlandene utveier 

behovene til mottakerlandene, blir støttet av mange senere studier. Maizels og Nissanke 

sammenligner den multilaterale og den bilaterale bistanden gitt til 80 utviklingsland over 

to perioder på slutten av 1960- og 1970-tallet (1984). De finner at mens den multilaterale 

bistandsallokeringen er basert på humanitære hensyn, er den bilaterale allokeringen i stor 

grad (for noen givere), eller kun (for andre givere), bestemt av giverens økonomiske, 

politiske og sikkerhetsmessige interesser (1984, s. 891). Schraeder et al. finner også at 

allokeringen av bistand i praksis ikke samsvarer med de humanitære motivene som ofte 

fremsettes av offentlige myndigheter. I deres studie av allokeringen av amerikansk, 

fransk, japansk og svensk utviklingsbistand til afrikanske land på 1980-tallet, finner de 

for eksempel at handel med giverlandet er en mye viktigere faktor enn de faktiske 

behovene i mottakerlandet (1998). 

Betydningen av handelsrelasjoner i bistandspolitikken bekreftes også i senere 

analyser. I en undersøkelse av bistanden gitt av de ulike medlemslandene i DAC i 

perioden 1980-2002, finner for eksempel Lundsgaarde et al. at bistandsallokeringen 

styrker eksisterende forskjeller mellom mottakerlandene fordi de landene som er mest 

integrerte i det internasjonale markedet også er de landene som mottar mest 

utviklingsbistand (2010). Berthélemy gjør en lignende studie og finner at alle bortsett fra 

ett av de 22 medlemslandene3 praktiserer en viss favorisering av sine mest betydningsfulle 

handelspartnere (2006). 

 

 
2 Interessesfærene er i begge tilfeller knyttet til landenes tidligere kolonier, men mens Storbritannia 

først og fremst har en politisk interesse i sfæren sin, finner McKinlay og Little at Frankrikes 
interesser er både politiske og økonomiske (1978a). 

3 OECDs utviklingskomité har i dag 30 medlemmer. I Berthélemys analyse er Sveits det eneste 
medlemslandet som ikke favoriserer handelspartnerne sine (2006). 
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Flere forskere har også pekt på kolonihistorie som en sentral forklaringsfaktor (se for 

eksempel Alesina & Dollar, 2000; Berthélemy & Tichit, 2004; Neumayer, 2003; 

Nunnenkamp & Thiele, 2006). Et ofte sitert eksempel er Alesina og Dollars analyse av 

DAC-medlemmenes bistandsallokering i perioden 1970-1994. Her finner forfatterne blant 

annet at: En ineffektiv, økonomisk lukket, dårlig styrt, ikke-demokratisk tidligere koloni 

som er politisk vennlig mot sin tidligere kolonimakt, får mer bistand enn et land med 

like mye fattigdom og et overlegent styresett, men uten fortid som koloni (2000, s. 33).  

 

2.2.2. Et paradigmeskifte etter den kalde krigen? 
Disse funnene kommer på tross av at studier av effektiviteten av utviklingsbistand har 

vist at den marginale effektiviteten av bistand er høyest der det er god politisk styring, 

eller der det er størst behov (se for eksempel Burnside & Dollar, 2000; Collier & Dollar, 

2002). Denne forståelsen fremsettes også i Monterrey-erklæringen som verdenssamfunnet 

vedtok på FNs internasjonale toppmøte om utviklingsfinansiering i Mexico i 2002 (FNs 

departement for økonomiske og sosiale affærer [DESA], u.å.). I erklæringen hevdes det 

blant annet at fornuftig politikk og god styring på alle nivåer er nødvendig for å sikre 

effektiv bruk av offisiell utviklingsbistand (FN, 2002). Mer enn 50 statsoverhoder og 

regjeringssjefer, og mer enn 200 ministre, deltok på konferansen (DESA, u.å.). En rapport 

utgitt av Verdensbanken i 2005 beskriver følgelig et «bredt konsensus» blant verdens 

land om at utviklingsbistand er spesielt effektiv i fattige land med god politikk og solide 

institusjonelle rammer (2005, s. 168). 

Noen forskere hevder imidlertid at bistandspolitikken har blitt mindre preget av 

egeninteresse i senere tid, og at giverland i dag legger større vekt på utviklingsbehov og 

politiske prestasjoner (McGillivray & Pham, 2017). De mener at store økonomiske og 

politiske endringer, som oppløsningen av Sovjetunionen og omfattende globalisering, har 

fjernet mange av de geopolitiske motivene for bistand og skapt et paradigmeskifte i 

bistandspolitikken siden 1990-tallet (Claessens, Cassimon & Van Campenhout, 2009). 

Meernik, Krueger og Poe finner for eksempel at det i perioden 1977-1994 er tendenser til 

at den amerikanske bistandsallokeringen i økende grad belønner demokratiske land, 

samtidig som bistanden til strategisk viktige land reduseres (1998). 
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I en større studie av bistandsregimet i perioden 1970-2004 finner Claessens et al. at den 

bilaterale bistanden generelt sett har respondert mer til fattigdom og til kvaliteten på 

politikken og institusjonene i mottakerlandene siden slutten av 1990-tallet (Claessens et 

al., 2009). I deres analyse av bistanden gitt til 137 mottakerland i 20-årsperioden 1980-

1999, finner Berthélemy og Tichit at slutten på den kalde krigen har bidratt til å redusere 

favoriseringen av tidligere kolonier, men at dette har skjedd på bekostning av en økt 

privilegering av handelspartnere. De finner imidlertid støtte for at flere givere vektlegger 

god politisk og økonomisk styring i mottakerlandet siden 1990-tallet (Berthélemy & 

Tichit, 2004). Berthélemy treffer lignende konklusjoner i et senere studie. Han finner at 

selv om de fleste giverland bruker utviklingsbistand på en egoistisk måte, viser de fleste 

giverland også en viss omtanke for de aller fattigste mottakerlandene. Han finner også at 

givere i gjennomsnitt gir mer bistand til land med bedre politiske indikatorer, som blant 

annet demokrati og mangel på voldelige konflikter (Berthélemy, 2006).  

Andre forfattere er uenige i at mottakerlandenes politiske og økonomiske 

prestasjoner har fått økt betydning i bistandspolitikken. Nunnenkamp og Thiele finner 

for eksempel at selv om de fleste giverlandene gir mer bistand til relativt fattige land, er 

det få som tydelig foretrekker mottakere med lovende politiske og administrative forhold 

for at bistanden skal være effektiv (Nunnenkamp & Thiele, 2006). Disse konklusjonene 

støttes i stor grad av Hoeffler og Outram. I en undersøkelse av DAC-medlemmenes 

bistandsallokering til 168 utviklingsland i perioden 1980-2004, finner de at mens 

giverlandenes allokering ofte er preget av egeninteresse, tar majoriteten også 

mottakerlandenes behov i betraktning. Det er imidlertid mindre enn 1 prosent av 

variasjonen i bistanden som kan tilskrives mottakerlandets politikk og prestasjoner, 

ceteris paribus (Hoeffler & Outram, 2011, s. 237).  

Neumayers analyse av sammenhengen mellom bistand og menneskerettigheter 

tegner også et mer blandet bilde av bistandsregimet. Basert på data om DAC-

medlemmenes bistand i perioden 1985-1997, finner han at den store majoriteten av 

giverlandene, med unntak av Luxemburg, New Zealand og Portugal, gir mer bistand til 

de fattigste mottakerlandene (2003). De fleste giverne virker imidlertid lite opptatte av 

å fremme respekt for menneskerettighetene, og mange givere gir mer bistand til 

mottakerland med en dårlig menneskerettighetshistorie. Med unntak av Japan og USA, 
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gir også tidligere kolonimakter mer bistand til sine tidligere kolonier, og alle de store 

giverlandene bruker utviklingsbistand som et verktøy for å fremme eksportnæringen sin 

(Neumayer, 2003). 

 

2.2.3. Giverheterogenitet  
Mens det er delte meninger om hvilke karakteristikker og formål som kjennetegner det 

internasjonale bistandsregimet totalt sett, er det bred enighet i litteraturen om at det er 

store forskjeller mellom bistandsallokeringen til ulike giverland (se for eksempel Alesina 

& Dollar, 2000; Berthélemy, 2006; Berthélemy & Tichit, 2004; Claessens et al., 2009; 

Clist, 2011; Hoeffler & Outram, 2011; Maizels & Nissanke, 1984). I sin analyse av 

bistandsallokeringen til de syv største giverlandene i perioden 1982-2006, finner for 

eksempel Clist at store historiske hendelser, som slutten på den kalde krigen og 

lanseringen av den globale krigen mot terror, er av vesentlig mindre betydning enn 

giverheterogenitet, som han beskriver som «betydelig og fastgrodd» (2011, s. 1724). 

Sammenlignet med de andre DAC-medlemmene, finner Berthélemy at Australia, 

Frankrike, Italia, og til dels Japan og USA, er mer egoistiske i bistandsallokeringen sin 

(2006). Når det gjelder Australia, viser imidlertid en tidligere studie av Gounder at det 

australske bistandsprogrammet tar hensyn til både mottakerbehov og egeninteresse 

(Gounder, 1994). For både Frankrike og USA, finner Clist at det er landenes relasjoner 

med mottakerlandene som er den viktigste faktoren i allokeringen (2011). Mens Frankrike 

gir overveldende mye mer til sine tidligere kolonier, uten mye hensyn til humanitære 

behov eller prestasjoner, gir USA omlag en tredjedel av bistanden sin til Egypt og Israel 

(Alesina & Dollar, 2000).  

I tillegg til å være drevet av landets interesser i Midtøsten, finner Neumeyer at 

USAs bistandsallokering også tydelig favoriserer land i Latin-Amerika (2003). Slike 

regionale preferanser eksisterer også for flere andre givere. Tyskland, Østerrike og Sveits 

gir mer bistand til østeuropeiske land og til middelhavslandene, mens Australia og New 

Zealand gir mer bistand til mottakerland i stillehavsområdet (2003). Nunnenkamp og 

Thiele finner at Japan i stor grad favoriserer sine asiatiske handelspartnere (2006). EUs 

bistandsallokering synes ifølge Reynaert å vektlegge både økonomiske og politiske forhold 

i mottakerlandet. I en analyse av EUs bistand til sine sørlige naboland, finner hun at 
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EUs bistandspolitikk synes å ha et langsiktig mål om å fremme markedsbaserte reformer 

i mottakerlandene. Hun finner også at høy korrupsjonskontroll er en vesentlig faktor i 

bistandsallokeringen (2011). 

 

2.2.4. De nordiske landene  
De nordiske landene refereres ofte til som en gruppe giverland som er lite motiverte av 

egeninteresse, og isteden er sterkt motiverte av altruisme og de humanitære behovene i 

mottakerlandene (Selbervik & Nygaard, 2006). Alesina og Dollar finner at de nordiske 

landene responderer mer til «korrekte» motiver som fattigdom, gode institusjoner og 

åpne økonomier enn de andre DAC-medlemmene (Alesina & Dollar, 2000). Clist (2011) 

og Nunnekamp og Thiele (2006) treffer lignende konklusjoner for henholdsvis Sverige og 

Danmark. Clist finner at Sverige er blant de mest fattigdomssensitive giverlandene, mens 

Nunnenkamp og Thiele finner at Danmark er blant de giverlandene som er mest opptatte 

av å støtte mottakerland som har god politikk og gode institusjoner (Clist, 2011; 

Nunnenkamp & Thiele, 2006). Berthélemy finner også at de nordiske landene er mye mer 

altruistiske enn andre givere, selv om Finnland er et delvis unntak (2006). 

Det er imidlertid et par studier som utfordrer inntrykket av at de nordiske landene 

er spesielt altruistiske. For eksempel finner Berthélemy og Tichit at Danmark gir mer 

bistand til handelspartnerne sine (2004). Dette støttes også av Nunnenkamp og Thiele, 

som finner at allokeringen til selv et så fremragende giverland som Danmark, er påvirket 

av egeninteresse (2006, s. 1199). Studiet til Schraeder et al. setter også spørsmålstegn 

ved motivene bak Sveriges bistandsallokering. I tillegg til å favorisere progressive, 

sosialistiske regimer som blant annet Algerie, Tanzania og Uganda, finner de at den 

svenske bistandspolitikken på 80-tallet ikke kjennetegnes av et fokus på humanitære 

behov, som blant annet kaloriinntak og forventet levealder, men heller av en høy 

korrelasjon mellom bistand og handelsrelasjoner (1998). 

På tross av disse unntakene, er imidlertid den generelle oppfatningen i litteraturen 

at de nordiske, og spesielt de skandinaviske, landene er generøse og altruistiske giverland, 

med en bistandspolitikk basert på ideologiske og humanitære verdier (Selbervik & 

Nygaard, 2006; Stokke, 2019, kap. 5-7). Denne oppfatningen støttes også av Gates og 

Hoefflers komparative studier av nordisk bistandspolitikk, ett av få studier som 
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inkluderer alle de nordiske landene. Basert på data om 91 utviklingsland i perioden 1980-

1999, sammenligner Gates og Hoeffler bistandsallokeringen til de nordiske landene både 

med andre DAC-medlemmer og med hverandre. De finner at den nordiske 

bistandsallokeringen er usedvanlig lite drevet av egeninteresse sammenlignet med andre 

DAC-medlemmer, og at allokeringen heller synes å være fokusert på å redusere fattigdom, 

og å fremme demokrati og menneskerettigheter (2004). Mens Norge og Sverige kan anses 

som ledere på dette feltet, finner imidlertid også disse forfatterne at den finske 

allokeringen skiller seg fra de andre nordiske landene ved å favorisere andre europeiske 

land over de fattigste utviklingslandene (2004).  

Med unntak av Gates og Hoeffler, er det imidlertid få studier som inkluderer mer 

en ett, eller et par, av de nordiske landene. For eksempel inkluderer Clist kun Sverige i 

sine analyser, mens Berthélemy kun inkluderer Danmark og Norge (2011; 2006). I Alesina 

og Dollars analyser, slås de nordiske landene til og med sammen med Canada og 

Nederland (2000). Et annet problem er at det ofte er benyttet utilstrekkelig med variabler 

for å måle de nordiske landenes interesser, eller forholdet mellom de nordiske landene og 

mottakerlandene. Mange av indikatorene benyttet i tidligere studier, som kolonihistorie 

og felles språk, synes å være inkluderte for å fange de utenrikspolitiske interessene til 

giverland som Frankrike og USA, men er av liten relevans for de nordiske landene. Selv 

i Gates og Hoefflers analyse, er det kun forklaringsvariablene religion og enighet i FN-

avstemmelser som sier noe om egeninteressene til de nordiske landene. Hvis analysene 

ikke inkluderer gode og tilstrekkelige mål på de nordiske landenes eventuelle 

egeninteresser, er det ikke overraskende at de nordiske landene fremstår som meget 

altruistiske. 
 

2.3 4F-rammeverket  
Målet med denne oppgaven er å gi et mer utfyllende, og mer nøyaktig, bilde av nordisk 

bistandsallokering enn det som ofte har vært tegnet i den eksisterende litteraturen. For 

å oppnå dette, vil oppgaven blant annet benytte et annet teoretisk rammeverk enn det 

som vanligvis har vært utgangspunktet i allokeringsstudier. 4F-rammeverket (oversatt 

fra engelsk: 4P framework) benyttet i denne oppgaven ble først introdusert av Clist i 

hans studie fra 2011. Rammeverket deler de ulike motivene og hensynene som kan 
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påvirke allokeringen av utviklingsbistand inn i fire faktorer: folketall, fattigdom, 

forfatning og forbindelse (Clist, 2011).  

Som litteraturgjennomgangen ovenfor viste, var «giverinteresse versus 

mottakerbehov»-tilnærmingen, med sine røtter i debatten mellom liberalister og realister, 

et vanlig utgangspunkt i tidlige studier av bistandsallokering. Fordi tilnærmingen 

innebærer å estimere to separate modeller for mottakerbehov og giverinteresse, har den 

imidlertid i senere tid blitt kritisert for å gi skjeve resultater. Dersom en eller flere av 

indikatorene som er benyttet i den ene modellen faktisk er relevante for 

bistandsallokeringen til det aktuelle giverlandet, vil utelatt variabelskjevhet føre til at 

den andre modellen gir misvisende resultater (McGillivray, 2003). På grunn av dette 

problemet, har «giverinteresse versus mottakerbehov»-dikotomien etter hvert gitt vei til 

hybridmodeller der alle indikatorene inkluderes i samme modell (Clist, 2011).  

4F-rammeverket kan således anses som en siste etterfølger av hybridmodellen. I 

motsetning til andre hybridmodeller, erstattes imidlertid «giverinteresse» med 

«forbindelse». Til forskjell fra den tradisjonelle «giverinteresse»-modellen, representerer 

«forbindelse» styrken på relasjonen mellom giverlandet og mottakerlandet. 4F-

rammeverket inkluderer også mottakerlandets forfatning som en egen faktor.  

Tidligere studier av bistandsallokering har i stor grad vært opptatte av å undersøke 

hvorvidt giverlandet er drevet av hovedsakelig humanitære hensyn, eller av egeninteresse. 

Å avgjøre hvorvidt effekten av en forklaringsvariabel kan tilskrives altruistiske eller 

egoistiske motiver, kan imidlertid være vanskelig. For eksempel skriver Riddel at alle 

giverland står overfor et fundamentalt dilemma: at utviklingsbistanden har størst 

sannsynlighet for å være effektiv i land der behovet er minst, mens risikoen for at 

bistanden skal være ueffektiv er størst i de landene som trenger det mest (2014). Fordi 

utviklingsbistand som benyttes på en ueffektiv måte i ett land, uansett hvor stort behovet 

i landet er, betyr at et annet, kanskje like trengende, land får mindre bistand, kan selv 

giverland drevet utelukkende av altruistiske eller humanitære motiver favorisere 

mottakerland med lavere behov, men der sannsynligheten for at bistanden benyttes 

effektivt er større (Healy & Coverdale, 1981). Således kan det også tenkes at det er mer 

«altruistisk» av et giverland å gi mer bistand til mottakerland som deler samme språk 

som giverlandet, dersom dette gjør transaksjonskostnadene mindre og øker bistandens 
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verdi (Clist, 2011). Ved å gå bort fra «giverinterese»-terminologien, og heller fokusere på 

forbindelsen mellom giverlandet og mottakerlandet, anerkjenner 4F-rammeverket 

vanskeligheten med å avgjøre hvorvidt et giverland som favoriserer mottakerland det har 

en sterkere relasjon til, er drevet av altruisme eller egeninteresse (Clist, 2011). 

 

2.3.1 Folketall 
Land med store befolkninger gjør det vanskelig å skille effekten av fattigdom og 

befolkningsstørrelse i bistandsallokeringen. Ved å inkludere folketall som en egen faktor, 

slipper man å inkludere land med spesielt store befolkninger, i hovedsak India og Kina, 

som spesialtilfeller (Clist, 2011). Ifølge Clist er også denne tilnærmingen mer i tråd med 

den tilnærmingen giverlandene selv benytter i allokeringsavgjørelsene sine, der et lands 

inntekt og befolkningsstørrelse ofte betraktes som separate faktorer (Clist, 2011). 

 

2.3.2 Fattigdom 
Ifølge den tradisjonelle «mottakerbehov»-hypotesen, er det fremste formålet med 

utviklingsbistand å adressere utviklingsbehovene i mottakerlandet for å bedre 

livskvaliteten til verdens fattige (Lundsgaarde et al., 2010). Som i tidligere studier av 

bistandsallokering, refererer fattigdom i 4F-rammeverket til mottakerlandets behov for 

utviklingsbistand. Mens fattigdom vanligvis har vært betraktet som økonomiske behov, 

sikter fattigdom i denne oppgaven til både økonomiske og ikke-økonomiske, eller 

humanitære, behov for bistand. 

 

2.3.3 Forfatning 
Betydningen av mottakerlandets styresett og politikk, er et nyere tilskudd i 

allokeringsteorien (Clist, 2011). «Forfatning» refererer i 4F-rammeverket til to ulike 

konsepter: mottakerlandets evne til å bruke utviklingsbistand på en effektiv måte, i 

giverlandets øyne, og karakteristikker ved mottakerlandet som ikke er behovsrelaterte, 

som for eksempel demokrati. 
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2.3.4 Forbindelse 
Mens fattigdom og forfatning er knyttet til det enkelte mottakerlandet, sikter 

«forbindelse» til relasjonen mellom mottakerlandet og giverlandet. I 4F-rammeverket 

kan denne relasjonen omfatte tradisjonelle mål på giverinteresser, som for eksempel 

handelsrelasjoner og geografisk avstand, men også andre former for forbindelser mellom 

landene, som for eksempel felles medlemskap i organisasjoner. 

 

2.4 Hypoteser 
Basert på bistandslitteraturen gjennomgått i dette kapittelet, fremsettes det i denne 

oppgaven tre hypoteser om forholdet mellom de fire faktorene i 4F-rammeverket i 

bistandsallokeringen til de fire nordiske landene. For det første forventes det at 

mottakerlandets behov og forfatning er faktorene med størst betydning for 

bistandsallokeringen til de nordiske landene, og at relasjonen mellom mottakerlandet og 

giverlandet er av forholdsvis liten betydning. Det forventes også at dette vil være 

tilfellet både for de enkelte variablene benyttet som indikatorer på hver faktor (se 3.2-

3.5), og for faktorene som helhet (se 4.3). Til sist forventes det at fattigdoms- og 

forfatningsfaktorene, og variablene benyttet for å representere dem, vil være av størst 

betydning for allokeringen til alle de nordiske landene, i alle fall for de skandinaviske. 

Hypotesene er listet i Tabell 2.1. 
 

TABELL 2.1: Hypoteser 

 
 

(H1) 
 

De enkelte fattigdoms- og forfatningsindikatorene har større effekt på 
bistandsallokeringen til de nordiske landene enn de enkelte forbindelsesindikatorene. 

(H2) Fattigdoms- og forfatningsfaktorene har større effekt på bistandsallokeringen til de 
nordiske landene enn forbindelsesfaktoren. 

(H3) H1 og H2 er sanne for alle de nordiske landene, i alle fall de skandinaviske 
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Kapittel 3 

Data 
 

For at man skal kunne stole på de konklusjonene som treffes i oppgaven, må de ulike 

slutningene, eller tolkningene, som trekkes, ha en høy grad av validitet. Ifølge Lund kan 

man snakke om fire ulike slutningstyper i en forskningsundersøkelse, med fire tilhørende 

validitetsformer: begrepsvaliditet, indre validitet, statistisk validitet og ytre validitet 

(Lund, 2002). God begrepsvaliditet avhenger av at variablene i oppgaven er 

operasjonalisert på en slik måte at de måler de begrepene de skal måle, og ikke andre 

begreper. Indre validitet dreier seg om hvorvidt det kan trekkes gyldige kausale slutninger 

om årsakssammenhengen mellom uavhengig og avhengig variabel. Høy statistisk validitet 

vil si at de eventuelle sammenhengene er statistisk signifikante, eller større enn det 

tilfeldigheter skulle tilsi. Til sist dreier ytre validitet seg om hvorvidt resultatene fra 

forskningsundersøkelsen kan generaliseres (Lund, 2002). 

I dette kapittelet redegjøres det for hvilke variabler som er valgt som indikatorer 

på de fire ulike faktorene i rammeverket, og hvordan disse variablene er operasjonalisert 

for å sikre best mulig begrepsvaliditet. I delkapittel 3.7 redegjøres det for valg av enheter 

og tidsperiode. Det diskuteres også hvilke implikasjoner manglende data har for analysene 

i oppgaven. En oversikt over de ulike variablene i oppgaven og hvilke kilder dataene er 

hentet fra, presenteres i 3.6. For en oversikt over enhetene i oppgaven, se Appendiks B. 

 

3.1 Bistand  
Den avhengige variabelen i oppgaven er den offisielle utviklingsbistanden gitt av hvert 

av de nordiske landene. Hva som defineres som ODA, bestemmes av medlemmene av 

DAC. Komiteen samler inn, verifiserer og publiserer data for medlemslandenes 

utviklingsbistand hvert år (OECD, 2019d). Offisiell utviklingsbistand er valgt fordi denne 

formen for bistand antas å representere de politiske hensynene til giverlandet bedre enn 

bistand gitt av private aktører, eller av mellomstatlige organisasjoner der giverlandet er 

en av flere parter. Videre vil utviklingsbistand i denne oppgaven sikte til bilateral bistand, 
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i den forstand at bistanden gis av myndighetene i giverlandet til myndighetene i et annet 

land. For at bistand skal regnes som ODA, må landet som mottar bistanden stå på DACs 

liste over land og territorier som kvalifiserer for å motta utviklingsstøtte fra medlemmene 

av komiteen. Listen oppdateres hvert tredje år og er basert på brutto nasjonalinntekt 

per innbygger (OECD, 2019d). 133 land har kvalifisert for å motta ODA gjennom hele 

perioden 1998-2015 (se delkapittel 3.7 for mer informasjon). I tillegg må bistanden være: 

 

i. Gitt av offentlige organer, inkludert nasjonale og lokale myndigheter, 

eller deres utøvende organer, og 
 

ii. Konsesjonell (dvs. tilskudd eller «myke lån») og administrert med 

promotering av den økonomiske utviklingen og velferden i utviklingsland 

som hovedmål (OECD, 2019d). 

 

Militær bistand og transaksjoner som har primært kommersielle formål, regnes derfor 

ikke som ODA (OECD, 2019d). Mens tidligere studier ofte har benyttet total netto ODA, 

vil denne oppgaven imidlertid benytte brutto utbetalinger (oversatt fra engelsk: gross 

disbursements). I motsetning til netto ODA, som også inkluderer mottakerlandets 

tilbakebetalinger på tidligere lån, er brutto ODA den summen som giverlandet faktisk 

gir i løpet av det aktuelle året1. Brutto utbetalinger kan derfor sies å være mer 

begrepsvalid, da den fanger giverlandets intensjoner på en bedre måte enn netto ODA.  

Berthélemy og Tichit hevder imidlertid at vedtak om utviklingsbistand, heller enn 

de faktiske utbetalingene, gir det beste bildet av allokeringsmotivene til giverlandet. 

Dette er fordi noen bistandsvedtak aldri gjennomføres fordi mottakerlandet ikke oppfyller 

de kravene giverlandet har satt som betingelser for bistanden. Disse tilfellene vil ikke 

fanges opp av mål som kun inkluderer de faktiske overføringene av bistand fra giverlandet 

til mottakerlandet (2004). Utfordringen med å benytte vedtak om utviklingsbistand i 

analyser av allokeringsmotiver, er imidlertid at det blir vanskelig å undersøke hvorvidt 
 

1 I motsetning til netto ODA, vil brutto ODA, per definisjon, aldri være negativ. I bistandsdataene 
benyttet i denne oppgaven var det imidlertid 33 negative verdier. Fordi dette utgjør en meget liten 
del av de totale bistandsobservasjonene (33 av 9576), antas det at disse verdiene skyldes 
registreringsfeil. Verdiene ble derfor endret til 0. 
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giverlandets uttalte motiver samsvarer med hvordan bistanden allokeres i praksis. Fordi 

dette er del av formålet med oppgaven, vurderes den faktiske utbetalingen av 

utviklingsbistand for å være en mer begrepsvalid indikator. 

Brutto utbetalinger av ODA er målt i millioner USD (konstante 2017-priser). Fordi 

den er veldig skjevfordelt, logtransformeres variabelen før den benyttes i oppgavens 

analyser (se delkapittel 4.2.3). Tabellen nedenfor viser de ti fremste mottakerne av ODA 

fra hvert av de nordiske landene i perioden 1998-2015. 

 

TABELL 3.1: Topp 10 mottakere av nordisk ODA, 1998-2015 

 
 

Mens alle de nordiske landene gir mest bistand til Tanzania, og alle gir mye til Mosambik, 

viser Tabell 3.1 også flere interessante forskjeller mellom giverlandene. For eksempel er 

Den demokratiske republikken Kongo blant de fremste mottakerne av svensk ODA, mens 

Danmark og Norge gir store andeler til henholdsvis Ghana og Brasil.  

 

3.2 Folketall 
Selv om befolkningsstørrelse kan forstås som en indikator på et lands behov for bistand, 

vil variabelen her inkluderes som en egen faktor, separat fra fattigdomsdimensjonen og 

de tilhørende variablene. Som diskutert i forrige kapittel, presenterer 

befolkningsstørrelsen til India og Kina et problem når man ønsker å skille effekten av 

fattigdom fra befolkning når det kommer til bistandsallokering, og på denne måten 
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slipper man å inkludere dem som spesialtilfeller (Clist, 2011). Data om folketall er hentet 

fra Verdensbanken og er målt i millioner personer. På grunn av skjevhet, 

logtransformeres variabelen (se delkapittel 4.2.3). 

 

3.3 Fattigdom 
Utviklingsbistand blir ofte beskrevet av myndighetene i industrialiserte land som et 

humanitært tiltak for å redusere fattigdom og bedre levekårene for mennesker i nød, og 

for mange er dette den fremste, om ikke eneste, legitime bruken av bistand (Schraeder 

et al., 1998). Tross denne oppslutningen, er det imidlertid mindre enighet om hvordan et 

lands utviklingsbehov skal måles og operasjonaliseres, og ulike studier har brukt vidt 

forskjellige indikatorer. Noen av disse indikatorene har imidlertid blitt kritiserte for å 

være lite begrepsvalide. For eksempel kritiserer Mosley McKinlay og Littles bruk av vekst 

i BNP per innbygger som et fattigdomsmål. Dersom dette var en god indikator på et 

lands utviklingsbehov, ville, ifølge Mosley, både Sveits og Kuwait være blant landene 

med størst behov for bistand (1981). Fordi det i dag er vanlig å anse fattigdom, eller 

behov, som et multidimensjonalt konsept, vil denne oppgaven inkludere både økonomiske 

og ikke-økonomiske indikatorer. I tillegg til å øke begrepsvaliditeten, vil bruken av flere 

indikatorer også redusere sårbarheten knyttet til bruk av en enkelt indikator. 

 

3.3.1 BNP per innbygger 
Økonomisk vekst var lenge det fremste målet med utviklingsbistand. Selv om dette på 

1990-tallet ble erstattet med bekjempelse av fattigdom, har mangel på økonomiske 

ressurser forblitt det fremste målet på et lands behov for utviklingsbistand, med brutto 

nasjonalprodukt per innbygger (BNP per innbygger) som den mest utbredte indikatoren 

(Hulme, 2010, kap. 1; Reynaert, 2011). Brutto nasjonalprodukt er et mål på den 

økonomiske merverdien som opptjenes gjennom et lands produksjon i løpet av et år, og 

er lik summen av alle varer og tjenester som produseres, minus de varene og tjenestene 

som brukes under produksjonen (Dette er Norge-redaksjonen, 2018). Delt på landets 

innbyggere, gir brutto nasjonalprodukt derfor et godt bilde av landets økonomiske 
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behov2. Blant ODA-mottakerne med lavest gjennomsnittlig BNP per innbygger i 

perioden 1998-2015 finner man Burundi (232 USD), Etiopia (290 USD), Den 

demokratiske republikken Kongo (326 USD), Niger (345 USD) og Mosambik (378 USD) 

(Verdensbanken, 2019b). BNP per innbygger er målt i 100 USD (konstante 2010-priser), 

og er hentet fra Verdensbanken. 

 

3.3.2 Human Development Index 
I senere tid har det også blitt rettet økt oppmerksomhet mot ikke-økonomiske mål på 

utviklingsbehov, som blant annet sult, analfabetisme og dårlig helse (Hulme, 2010, kap. 

2). Det er imidlertid få studier av bistandsallokering som har inkludert slike mål. Denne 

oppgaven vil derfor inkludere Human Development Index (HDI), en multidimensjonal 

indikator som inkluderer både økonomiske og ikke-økonomiske komponenter3. HDI 

beregnes av FNs utviklingsprogram (UNDP), og er en likeveid indeks bestående av 

dimensjonene forventet levealder ved fødsel, gjennomsnittlig antall skoleår for voksne 

over 25 år, eller forventede antall skoleår for barn, og bruttonasjonalinntekt per 

innbygger (UNDP, 2018). HDI ble utviklet for å understreke at mennesker, og ikke 

økonomisk vekst, burde være det fremste kriteriet for å evaluere et lands utvikling, og 

høyere verdier på indeksen indikerer således høyere menneskelig utvikling (UNDP, 2018). 

I 2017 gikk indeksen fra 0,354 (Niger) til 0,953 (Norge) (UNDP, 2019). 

 

3.3.3 Naturkatastrofer 
Omfattende, internasjonal mobilisering av utviklingsbistand forbindes gjerne med store 

natur- og sultkatastrofer i utviklingsland. For eksempel er det estimert at 

verdenssamfunnet til sammen gav mer enn 17,5 milliarder USD i bistand til landene som 

ble rammet av jordskjelvet og tsunamien i Indiahavet i 2004. Omlag 5,9 milliarder ble 

 
2 Et annet økonomisk mål er Verdensbankens «dollar-om-dagen»-indikator, som angir hvor mange 

prosent av et lands befolkning som lever på mindre enn 1,90 USD om dagen. Sammenlignet med 
BNP per innbygger, har imidlertid denne indikatoren begrenset datatilgjengelighet. «Dollar-om-
dagen» måler også et snevrere begrep enn BNP per innbygger, som kan sies å gi et mer generelt, 
eller bredere, bilde av et lands behov for utviklingsbistand.  

3 Barnedødelighet ble også vurdert som et ikke-økonomisk mål på et lands utviklingsbehov, men er 
utelatt fra analysene i oppgaven på grunn av høy korrelasjon med HDI.  
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gitt av myndighetene i DACs medlemsland (Jayasuriya & McCawley, 2010, kap. 3). På 

tross av dette, har katastrofer i hovedsak vært oversett i allokeringslitteraturen4. I denne 

oppgaven benyttes årlige estimater fra Den internasjonale katastrofedatabasen (EM-

DAT) av antall personer rammet av naturkatastrofer i hvert mottakerland for å 

undersøke effekten av katastrofer på nordisk bistandsallokering56. Databasen er laget av 

Senter for forskning på katastrofeepidemiologi (CRED). For at EM-DAT skal oppføre en 

hendelse som en katastrofe, må hendelsen oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:  

 

i. 0 eller flere døde, 

ii. 100 eller flere rammede, 

iii.  Erklæring av en nasjonal unntakstilstand, eller 

iv.  Direkte etterspørsel etter bistand fra verdenssamfunnet (CRED, 2009) 

 

Denne oppgaven inkluderer kun antall rammede personer som følge av naturkatastrofer. 

Mens andre former for katastrofer, som for eksempel ulykker og andre tekniske 

katastrofer, også kan føre til store tap av liv og medføre omfattende økonomiske 

kostnader, er omfanget og det totale antallet rammede i disse tilfellene som regel vesentlig 

mindre enn ved naturkatastrofer. Ettersom hovedformålet med internasjonal bistand i 

katastrofesituasjoner er å assistere de rammede i etterkant av katastrofen, synes 

naturkatastrofer å være det mest intuitive målet på sammenhengen mellom katastrofer 

og utviklingsbistand. Naturkatastrofer gir også et bedre bilde av et lands generelle 

sårbarhet for katastrofer. Land med spesielt store befolkninger kan imidlertid ha et 

relativt stort antall rammede i løpet av et år, uten at dette indikerer at landet er spesielt 

sårbart eller at katastrofene har vært av stort omfang. For å være mer sammenlignbart, 

 
4 Av studiene gjennomgått i kapittel 2, er det kun Lundsgaarde et al. (2010) som undersøker effekten 

av katastrofer på bistandsallokering. 
5 Antall rammede personer består av det totale antallet mennesker med behov for umiddelbar 

assistanse, inkludert medisinsk behandling og husly, som følge av en katastrofe (CRED, 2009). 
Verdien 0 er lagt inn dersom EM-DAT ikke oppgir noen katastrofe i landet det bestemte årstallet.  

6 En katastrofe kan defineres som en uforutsett og ofte raskt inntreffende hendelse som fører til stor 
skade, ødeleggelse og menneskelig lidelse (CRED, 2009) 
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benytter analysene i denne oppgaven derfor det totale antallet personer rammet av 

naturkatastrofer det aktuelle året, som en prosentandel av landets totale befolkning. 

 

3.4 Forfatning 
Som nevnt i forrige kapittel, er det i dag bred enighet om at utviklingslandenes egne 

styresett, institusjoner og politiske tiltak, er viktige ingredienser i arbeidet med å 

bekjempe fattigdom, og fremme økonomisk og menneskelig utvikling. For eksempel er 

eiendomsrett og en transparent offentlig administrasjon, eksempler på institusjoner som 

kan bidra til å fremme økonomisk vekst. Det samme er makroøkonomisk stabilitet og 

åpne handelsregimer (Dollar & Levin, 2006). Ifølge Dollar og Levin, er det også betydelige 

bevis for at gode institusjonelle og politiske forhold i mottakerlandet er avgjørende for at 

utviklingsbistanden skal kunne utnyttes på en effektiv måte (2006). Det er i så fall grunn 

til å anta at giverland vil foretrekke mottakere med lovende forhold for at bistanden skal 

være effektiv. Det er imidlertid også mulig at giverland vil favorisere mottakerland med 

bestemte styresett og andre politiske kjennetegn av verdimessige årsaker. For eksempel 

hevder Clist at det kan argumenteres for at USA favoriserer demokratiske mottakerland 

av ideologiske grunner, heller enn den eventuelle effekten på fattigdomsreduksjon (2011). 

I denne oppgaven benyttes Verdensbankens indikatorer for godt styresett (oversatt 

fra engelsk: World Governance Indicators) som mål på ulike aspekter ved 

mottakerlandets forfatning. Verdensbankens indikatorer består av et sett med seks 

indekser som måler kvaliteten på seks brede dimensjoner av et lands forfatning og 

styresett, og er således nyttige verktøy for å sammenligne forfatningen i ulike land 

Indeksene er basert på mer enn 30 underliggende datakilder, som blant annet 

meningsmålinger, tenketanker og internasjonale organisasjoner, og går fra ca. -2,5 til 2,5, 

der høye verdier indikerer bedre forfatning (Verdensbanken, u.å.). Denne oppgaven vil 

benytte fire av de seks indeksene: demokrati og rettigheter, korrupsjonskontroll, politisk 

stabilitet og fravær av vold/terrorisme, og privat sektor7. Den fullstendige listen med 

 
7 De to øvrige indeksene, effektivitet i forvaltningen og rettssikkerhet (oversatt fra engelsk: 

Government effectiveness og Rule of Law), ble også vurdert som indikatorer i oppgaven, men er 
utelatt på grunn av høy korrelasjon med korrupsjonskontroll- og privat sektor-indeksene. 
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kilder benyttet for hver indeks er tilgjengelig fra Verdensbankens hjemmeside 

(Verdensbanken, u.å.). 

 

3.4.1 Demokrati og rettigheter 
Demokrati og rettigheter-indeksen (oversatt fra engelsk: Voice and Accountability) måler 

i hvilken grad et lands innbyggere har mulighet til å velge myndighetene sine, samt 

graden av ytringsfrihet og fri presse i landet (Verdensbanken, u.å.). Indeksen kan derfor 

forstås som et mål på demokrati, og på politiske og sivile rettigheter. Disse aspektene 

ved et lands forfatning har vært benyttet som forklaringsvariabler i flere tidligere studier 

av bistandsallokering. For eksempel finner Alesina og Dollar at de nordiske landene 

responderer mer til demokrati og beskyttelse av menneskerettighetene enn andre 

giverland (2000). Landene med høyest gjennomsnittlig verdi på denne indeksen i perioden 

1998-2015, av de 133 landene som har kvalifisert for å motta ODA, er Palau, 

Marshalløyene, Saint Lucia, Chile og Uruguay, mens landene med de laveste verdiene er 

Nord-Korea, Turkmenistan, Eritrea, Usbekistan og Myanmar (Verdensbanken, 2019d). 

 

3.4.2 Korrupsjonskontroll 
Korrupsjonskontroll (oversatt fra engelsk: Control of Corruption) gir et bilde av 

korrupsjonsnivået i et land ved å måle oppfatninger av i hvilken grad offentlig makt 

benyttes til privat fordel, samt i hvilken grad private interesser kontrollerer offentlige 

myndigheter (Verdensbanken, u.å.). Korrupsjon er blant de vanligste forklaringene på 

ueffektiv bruk av utviklingsbistand, og det er derfor nærliggende å tenke at mange 

giverland vil favorisere mottakerland med lave nivåer av korrupsjon. Reynaert finner for 

eksempel at en høy verdi på korrupsjonskontrollindeksen er en tilstrekkelig faktor i EUs 

allokering av bistand til nabolandene i Middelhavet (2011). I 2015 var de tre ODA-

mottakerne med de høyeste verdiene for korrupsjonskontroll Uruguay, Chile og Bhutan 

(Verdensbanken, 2019d). 
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3.4.3 Politisk stabilitet og fravær av vold/terrorisme 
Politisk stabilitet og fravær av vold/terrorisme-indeksen (oversatt fra engelsk: Political 

Stability and Absence of Violence/Terrorism) måler oppfatninger av sannsynligheten for 

utbrudd av politisk ustabilitet og tilfeller av politisk-motivert vold, inkludert terrorisme 

(Verdensbanken, u.å.). Voldelig konflikt og politisk ustabilitet kan gjøre det vanskeligere 

for myndighetene i både giverland og mottakerland å sikre at bistanden blir benyttet på 

en effektiv måte. Videre kan slike tilfeller også svekke ivaretakelsen av 

menneskerettighetene og demokratiet. Det forventes derfor at giverland vil foretrekke 

mottakerland med en høy verdi på denne indeksen. I likhet med demokrati og rettigheter-

indeksen, er det små øystater i Stillehavet som har de høyeste gjennomsnittlige verdiene 

på indeksen i perioden 1998-2015, med Tuvalu (1,33), Kiribati (1,24) og Palau (1,11) 

som de mest stabile mottakerlandene. Landene med de laveste verdiene i samme periode 

er Somalia (-2,75), Afghanistan (-2,41), Irak (-2,26) og Sudan (-2,23) (Verdensbanken, 

2019d). 

 

3.4.4 Privat sektor 
Privat sektor (oversatt fra engelsk: Regulatory Quality) er et mål på myndighetenes evne 

til å formulere og implementere fornuftige tiltak og reguleringer som fremmer utviklingen 

av landets private sektor (Verdensbanken, u.å.). Indeksen kan derfor forstås som et mål 

på den økonomiske dimensjonen av et lands forfatning og politikk. Økonomisk vekst har 

også vært benyttet som en indikator på denne dimensjonen (Berthélemy & Tichit, 2004; 

Hoeffler & Outram, 2011). Som Nunnenkamp og Thiele påpeker, er imidlertid økonomisk 

vekst et mål på resultatet av et lands økonomisk politikk, og ikke et mål på politikken 

selv (2006). Privat sektor-indeksen anses derfor for å være et mer valid mål på den 

økonomiske dimensjonen av et lands forfatning. I løpet av perioden 1998-2015 har 

indeksverdiene til de 133 ODA-mottakerne variert fra -2,65 for Somalia i 2008 til 1,54 

for Chile i 2012. Chile har også den høyeste verdien for perioden totalt sett, med en 

gjennomsnittsverdi på 1,45 (Verdensbanken, 2019d).  
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3.5 Forbindelse 
Ifølge den realistiske forståelsen av internasjonal politikk, er utviklingsbistand et nyttig 

verktøy for å oppnå ulike utenrikspolitiske mål, som blant annet å sikre seg politiske 

allierte, eller å beskytte viktige handelsinteresser (Berthélemy, 2006). Tidligere studier 

har imidlertid funnet at de nordiske landene er lite motiverte av slike interesser, og heller 

allokerer utviklingsbistand på bakgrunn av mer «altruistiske» motiver som 

mottakerlandets behov eller forfatning. Fordi det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt 

betydningen av en forklaringsvariabel kan tilskrives altruistiske eller egoistiske 

bistandsmotiver, vil denne oppgaven inkludere variabler som fanger forbindelsen mellom 

de nordiske landene og de ulike mottakerlandene. Variablene valgt for å måle denne 

dimensjonen inkluderer variabler som i tidligere studier er brukt som mål på et giverlands 

egeninteresser, som for eksempel handel, men også variabler som er mindre åpenbare mål 

på egeninteresse, som for eksempel medlemskap i mellomstatlige organisasjoner.  

 

3.5.1 Kristendom 
Historiske og kulturelle bånd gir et mål på den relasjonelle forbindelsen mellom to land. 

Giverland kan derfor tenkes å favorisere mottakere som deler de samme kulturelle 

verdiene som giverlandet. Felles språk og kolonifortid har ofte vært benyttet som mål på 

denne relasjonen. Fordi disse indikatorene er av liten relevans for de nordiske landene, 

vil denne oppgaven isteden benytte felles religion som indikator på den kulturelle likheten 

mellom giver- og mottakerlandet. Ettersom kristendom er majoritetsreligionen i alle de 

nordiske landene, benyttes antall kristne i mottakerlandet, som prosentandel av den 

totale befolkningen, som indikator på denne dimensjonen. Dersom felles religion er av 

betydning for bistandsallokeringen, burde de nordiske landene gi en høyere andel bistand 

til land som Samoa, Moldova, Paraguay, Ecuador og Colombia (Brown & James, 2019). 

 

3.5.2 Geografisk avstand 
Ifølge Lundsgaarde et al. er geografisk avstand av stor betydning for de økonomiske 

relasjonene mellom to land. Det er derfor tenkelig at giverland vil være mer interesserte 

i å gi bistand til land som er geografisk nærmere dem selv, ettersom politiske og 
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økonomiske utviklinger i disse landene har større sannsynlighet for å være av betydning 

for giverlandet (2010). Tidligere studier har også vist at geografi kan være av spesiell 

betydning for den finske bistandsallokeringen (Gates & Hoeffler, 2004). Analysene i denne 

oppgaven vil derfor inkludere den geografiske avstanden, i kilometer, mellom 

hovedstedene i giver- og mottakerlandet som et mål på forbindelsen mellom landene8. 

 

3.5.3 FN-idealpunkt 
Korrelasjonen mellom et giverlands posisjon i FN-avstemmelser og posisjonen til 

mottakerlandet, har vært benyttet som et mål på landenes politiske forbindelse. For å 

fremme sine egne geopolitiske interesser, har det vært antatt at giverland vil gi mer 

bistand til mottakere som deler giverlandets posisjon i avstemmelsene (Alesina & Dollar, 

2000; Hoeffler & Outram, 2011). Det er imidlertid to ulike tolkninger av denne 

sammenhengen. Den ene er at giverland kan benytte utviklingsbistand til å «kjøpe» 

politisk støtte fra mottakerlandet. Den andre er at høy korrelasjon mellom giverlandets 

og mottakerlandets posisjoner er en indikator på den politiske alliansen mellom dem, og 

at det er denne alliansen som er avgjørende for bistandsallokeringen (Alesina & Dollar, 

2000). Alesina og Dollar foretrekker den siste forklaringen. Blant annet hevder de at 

mange FN-avstemmelser kan anses som relativt uviktige, og at det derfor er lite 

sannsynlig at giverland vil benytte utviklingsbistand for å påvirke stemmegivningen 

(2000). Hoeffler og Outram konkluderer med at variabelen i begge tilfeller kan tolkes som 

en indikator på den politiske relasjonen mellom giver- og mottakerland, selv om man 

ikke kan si med sikkerhet hvilken vei årsaksretningen går (2011). 

I denne oppgaven benyttes idealpunktindikatoren utarbeidet av Bailey et al. for å 

estimere avstanden mellom posisjonene til de nordiske landene og posisjonene til de ulike 

mottakerlandene i FN-avstemmelser. Basert på landets stemmegivning, gir indikatoren 

et mål på hvor liberalt landet er, eller hvor landet befinner seg i forhold til den 

amerikanskledede verdensordenen (2017). I motsetning til tradisjonelle indikatorer som 

tillegger alle stemmene samme vekt, vektlegger idealpunktindikatoren resolusjonene 

 
8 I tilfeller der landets de facto hovedstad ikke er den samme som den konstitusjonelle hovedstaden, 

er den konstitusjonelle, eller offisielle, hovedstaden benyttet. 
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basert på hvordan resolusjonene splittet de stemmegivende landene. Ifølge Bailey et al., 

gir idealpunkt derfor et mer intuitivt og begrepsvalid mål på staters utenrikspolitiske 

interesser (2017). Fordi indikatoren er normalisert, har ikke de absolutte verdiene noen 

substansiell mening. Isteden kan den relative avstanden mellom idealpunktene til to land 

tolkes som den relative avstanden mellom landenes ideologiske posisjoner.  

Variablene benyttet i denne oppgaven ble konstruerte ved å trekke 

idealpunktverdiene til de nordiske giverlandene fra verdiene til mottakerlandene. 

Ettersom mottakerlandene kan være enten mer eller mindre liberale enn de nordiske 

landene, kan imidlertid avstanden være både positiv og negativ. Fordi det ikke er noen 

overveiende grunn til å tro at de nordiske landene vil favorisere et land med en stor 

positiv avstand i idealpunkt over et land med like stor negativ avstand, eller vice versa, 

ble fortegnet til verdiene fjernet. Den ideologiske avstanden mellom giverlandet og 

mottakerlandet regnes derfor som like stor i begge tilfeller. Figur 3.1 viser idealpunktene 

til de nordiske landene i perioden 1990-2017, sammenlignet med det amerikanske 

idealpunktet og det gjennomsnittlige idealpunktet til alle FN-medlemmene. Som figuren 

viser er posisjonene til alle de nordiske landene meget like. De nordiske landene er også 

mer liberale enn gjennomsnittet, samtidig som de er vesentlig mindre liberale enn USA. 
 
 

FIGUR 3.1: FN-idealpunkt, 1990-2017 
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3.5.4 Medlemskap i mellomstatlige organisasjoner 
I tillegg til landets posisjon i FN-avstemmelser, kan medlemskap i andre mellomstatlige 

organisasjoner også gi et bilde av landets utenrikspolitiske og ideologiske verdier. Det 

kan derfor tenkes at giverland vil favorisere mottakere som er medlemmer av de samme 

organisasjonene, og som således oppfattes å dele de samme politiske verdiene. Felles 

samarbeidsarenaer øker også kontakten og relasjonen mellom landene. I denne oppgaven 

inkluderes derfor antall felles medlemskap i mellomstatlige organisasjoner, som 

prosentandel av det totale antallet mellomstatlige organisasjoner giverlandet er medlem 

av, som mål på forbindelsen mellom de nordiske landene og de ulike mottakerlandene. 

Dataene benyttet for denne variabelen er hentet fra datasettet til Moyer, Bohl, Camp og 

Turner, og viser at 119 mellomstatlige organisasjoner har hatt ett eller flere nordiske 

medlemsland i løpet av perioden 1998 til 2015 (2016)9. I gjennomsnitt har hvert av de 

skandinaviske landene vært medlem av 89 organisasjoner i løpet av perioden, mens 

Finland har vært medlem av 92. 

 

3.5.5 Innvandring 
Ifølge FN-sekretariatets avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål var det mer enn 257 

millioner internasjonale migranter på ̊verdensbasis i 2017 – en økning på ̊85 millioner 

siden 2000 og en dobling siden 1980 (2017; Hampshire, 2013, kap. 1). Økende innvandring 

har skapt sosial og politisk konflikt i mange industrialiserte land, og et bredt spekter av 

politiske tiltak har blitt iverksatt for å redusere innvandringen, inkludert økt 

grensekontroll og skjerpede krav til migrantenes kompetanse og språkferdigheter (Bermeo 

& Leblang, 2015). Disse tiltakene har imidlertid blitt kritisert for å være lite effektive, 

og både forskere og politikere i industrialiserte land har derfor i økende grad rettet fokuset 

mot bruken av utviklingsbistand som et verktøy for å redusere innvandringsstrømmene 

(Bermeo & Leblang, 2015). Ved å fremme økonomisk vekst og utvikling i land med høy 

utvandring, antas det at man kan redusere de økonomiske utfordringene som driver 

migranter til å forlate hjemlandet sitt (Gamso & Yuldashev, 2018). Å adressere de 

 
9 Både «fulle» og «delvise» medlemskap er inkluderte i beregningene av antall medlemskap i 

mellomstatlige organisasjoner. 
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grunnleggende årsakene til migrasjon er blant annet ett av hovedformålene til EUs 

flergiverfond for stabilitet og tiltak mot irregulær migrasjon i Afrika. Gjennom 

jobbskaping, yrkesopplæring og konfliktforebyggende tiltak, skal fondet styrke afrikanske 

lands evne til å håndtere migrasjon og redusere den irregulære migrasjonen fra Sahel-

regionen, Nord-Afrika og Afrikas Horn (Utenriksdepartementet, 2019). 

Giverland kan dermed forventes å gi mer bistand til land som har høy utvandring 

til giverlandet. Tross den økte koblingen mellom bistand og innvandring, er det imidlertid 

få studier av effekten av innvandring på bistandsallokering10. For å undersøke denne 

sammenhengen i den nordiske utviklingspolitikken, vil oppgaven inkludere innvandring 

til hvert av de nordiske landene som forklaringsvariabler. Dataene hentes fra Eurostat 

og viser antall innvandrere fra hvert mottakerland, basert på statsborgerskap (2019). Av 

de 133 landene på DACs mottakerliste i perioden 1998 til 2015, mottok Danmark flest 

innvandrere fra Syria (21,111 personer), mens Finland mottok fleste fra Kina (9,664). 

Norge og Sverige mottok fleste innvandrere fra henholdsvis Somalia (28,330) og Irak 

(109,342). På grunn av skjevfordeling, logtransformeres variabelen før den benyttes i 

analysene (se delkapittel 4.2.3). 

 

3.5.6 Handel 
Tidligere studier har vist at handelsforbindelser er en viktig faktor i bistandsallokeringen 

(Berthélemy, 2006; Maizels & Nissanke, 1984; Reynaert, 2011). Som Berthélemy påpeker 

er det ikke alle giverland som har sterke geopolitiske interesser, men alle har 

handelsinteresser (2006, s. 183). Ifølge Lundsgaarde et al. er det hovedsakelig tre grunner 

til at giverland kan forventes å favorisere handelspartnerne sine i bistandsallokeringen. 

For det første kan giverlandene benytte utviklingsbistand for å beskytte 

eksportmarkedene sine ved sikre at den eksisterende handelsrelasjonen med 

mottakerlandet ikke forstyrres. For det andre kan bistanden benyttes for å hjelpe 

nasjonale firmaer med å etablere seg i mottakerlandet, samt til å styrke firmaenes 

komparative fortrinn med en gang de er etablerte. Til sist kan giverland også bruke 

 
10 Av studiene gjennomgått i forrige kapittel, er det kun Reynaert (2011) som inkluderer innvandring 

som forklaringsvariabel. 
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utviklingsbistanden som et middel for å sikre at firmaer i giverlandet får tilgang til 

råmaterialer som produseres eller utvinnes i mottakerlandet (Lundsgaarde et al., 2010). 

For eksempel hevder Lundsgaarde et al. at Gabon lenge har vært en privilegert mottaker 

av fransk bistand, i stor grad takket være landets store petroleums- og uraniumsreserver, 

to ressurser som er begge er kritiske komponenter i den franske energi- og 

forsvarsindustrien (2010). 

Fordi det forventes at et giverland vil favorisere mottakere de har større 

handelsvolum med, vil denne oppgaven benytte total handel i varer for å måle 

handelsforbindelsene til de nordiske landene11,12. Data om den totale eksporten og 

importen av varer mellom de nordiske landene og de ulike mottakerlandene er hentet fra 

Det internasjonale pengefondet (IMF) og er målt i millioner USD (IMF, 2019). Dataene 

er regnet om til konstante 2010-priser ved hjelp av konsumprisindeksen13 

(Verdensbanken, 2019a). Fordi variabelen er skjevfordelt er den også logtransformert (se 

delkapittel 4.2.3). Av ODA-mottakerne i perioden 1998-2015, gjør alle de nordiske 

landene mest handel med Kina, India, Tyrkia og Brasil. I tillegg er også Malaysia, Sør-

Afrika og Thailand blant de ti fremste handelspartnerne til alle landene i perioden. Blant 

mottakerlandene som gjør mest handel med Danmark, finner man imidlertid også 

Argentina og Indonesia, mens Finlands fremste handelspartnere også inkluderer 

Kasakhstan og Chile. Når det gjelder de norske handelsforbindelsene, er Sudan, Botswana 

og Vietnam blant de ti fremste handelspartnerne. For Sverige inkluderer denne listen 

også Iran og Egypt. 

 

 

 

 

 

 
11 Oppgaven inkluderte i utgangspunktet separate variabler for eksport og import av varer, men på 

grunn av høy korrelasjon mellom dem, ble variablene slått sammen til total handel.  
12 På grunn av datatilgjengelighet inkluderes ikke handel med tjenester i denne oppgaven. 
13 Handelsdataene ble justerte for inflasjon ved å dele dataene for hvert år på årets amerikanske 

konsumprisindeksverdi, og så multiplisere dem med den amerikanske konsumprisindeksverdien for 
2010 (= 100). 
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3.6 Oppsummering av variabler og datakilder 
 

TABELL 3.2: Oversikt over variabler og datakilder 

 

Variabelnavn* Forklaring Kilder 

Bistand Offisiell utviklingsbistand (ODA), brutto utbetalinger, i 
millioner USD (konstante 2017-priser). Logtransformert. OECD (2019a) 

ln(ODA) 
Folketall Total befolkning, i millioner personer. Logtransformert Verdensbanken (2019c) 
(ln)FOLK 
Fattigdom   

BNPPI 

Brutto nasjonalprodukt per innbygger, i 100 USD 
(konstante 2010-priser). For Syria er brutto 
nasjonalprodukt per innbygger hentet fra FN-konferansen 
om handel og utvikling (2019). 
 

Verdensbanken (2019b) 

HDI Human Development Index UNDP (2019) 
NAT Prosentandel av befolkningen rammet av naturkatastrofer CRED (2019) 
FATTIGDOM Likeveid indeks bestående av BNPPI, HDI og NAT.  
Forfatning   
DEMRETT Demokrati og rettigheter-indeks 

Verdensbanken (2019d) 
KORR Korrupsjonskontrollindeks  
POLSTAB Politisk stabilitet og fravær av vold/terrorisme-indeks  
PRIVAT Privat sektor-indeks  

FORFATNING Likeveid indeks bestående av DEMRETT, KORR, 
POLSTAB og PRIVAT  

Forbindelse   
KRISTEN Antall kristne, som prosentandel av totalbefolkningen. Brown & James (2019) 

AVS Avstand fra mottakerlandets hovedstad til giverlandets 
hovedstad, i kilometer.  

Europakommisjonen 
(u.å) 

FN Avstand til giverlandets FN-idealpunkt Voeten, Strezhnev & 
Bailey (2019) 

MSO Antall felles medlemskap i mellomstatlige organisasjoner, 
som prosentandel av giverlandets totale antall medlemskap. 

Moyer, Bohl, Camp & 
Turner (2016) 

ln(INN) Innvandring til giverlandet, i antall personer. 
Logtransformert.  Eurostat (2019) 

ln(TH) 

Total handel i varer med giverlandet, i millioner USD 
(konstante 2010-priser). Logtransformert. Regnet om til 
konstante 2010-priser med den amerikanske 
konsumprisindeksen (Verdensbanken, 2019a). For norsk 
import fra Benin i 2000 er data hentet fra Statistisk 
sentralbyrå (2019) og konvertert til USD 

IMF (2019 

 

FORB Likeveid indeks bestående av FN, ln(TH) og ln(INN)  
*I oppgavens analyser inkluderes bokstavene D, F, N og S i variabelnavnene til ln(ODA), AVS, FN, MSO, 
ln(INN), ln(TH) og FORB for å vise at variabelen er unik for henholdsvis Danmark, Finland, Norge og Sverige  
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3.7 Enheter og tidsperioder 
I tillegg til å gi et mer utfyllende bilde av bistandsallokeringen til de nordiske landene, 

søker oppgaven også å gi et mer oppdatert bilde av den nordiske utviklingspolitikken, 

spesielt av allokeringen i etterkant av det såkalte paradigmeskiftet på 1990-tallet. 

Datatilgjengelighet, spesielt for innvandrings- og forfatningsvariablene, gjør imidlertid at 

perioden begrenses til 1998-2015. For at bistanden skal regnes som offisiell 

utviklingsbistand (ODA), må landet eller territoriet som mottar bistanden være på DACs 

liste over mottakere som oppfyller kravene for å motta utviklingsstøtte (som beskrevet i 

delkapittel 3.1). Fordi det i analysene i denne oppgaven er nødvendig å kunne koble ulike 

variabler, knyttet til blant annet styresett og statsborgerskap, til unike 

bistandsmottakere, vil oppgaven kun inkludere ODA-mottakere som med rimelighet kan 

anses som suverene stater. Da det ikke finnes noe entydig, globalt anerkjent mål på 

suverenitet, vil medlemskap i FN benyttes som kriterium for suverenitet i denne 

oppgaven14,15. 133 suverene FN-medlemmer har kvalifisert for å motta ODA fra 

medlemmene av OECDs utviklingskomité gjennom hele perioden 1998-2015.  

 

3.7.1 Manglende data  
Med 33 variabler og 133 enheter, kan det gjøres totalt 594 observasjoner av hver enhet 

og 2394 observasjoner av hver variabel i perioden 1998-2015. Til sammen gir dette et 

datasett med totalt 79,002 mulige observasjoner, eller verdier. Av disse er det 5926 

manglende observasjoner. Selv om dette i utgangspunktet er et relativt lavt antall, er 

imidlertid de manglende verdiene konsentrert til noen av variablene. Spesielt gjelder dette 

bistandsvariablene, der det er 946 manglende observasjoner for dansk ODA, 587 for finsk 

ODA, 463 for norsk ODA og 501 for svensk ODA. I tillegg er det også store mangler i 

 
14 Følgende ODA-mottakere ble utelatt fra analysene i oppgaven på grunn av manglende suverenitet, 

basert på medlemskap i FN: Cookøyene, Montserrat, Niue, Saint Helena, Tokelau, 
Vestbredden/Gaza, og Wallis og Futuna.  

15 På grunn av unionen med Serbia frem til 2006, utelates også Montenegro fra analysene i oppgaven. 
I tilfeller før 2006 der det ikke oppgis egne data for Serbia, benyttes data for Serbia og Montenegro 
for Serbia. Da Serbias innbyggertall er omlag 7 ganger så stort som Montenegros, antas det at 
dataene for Serbia og Montenegro i hovedsak måler serbiske forhold. 



 

 

 

40 

norsk og finsk handelsdata, med henholdsvis 515 og 463 manglende verdier. Tabell 3.3 

viser de manglende verdiene i datasettet, fordelt på de ulike variablene. 

 

TABELL 3.3: Manglende verdier per variabel 

 

Bistand 
 

Fattigdom 
 

Forbindelse 
 

Forbindelse 
forts. 

DODA: 946 BNPPI: 80 KRISTEN: 0 NAVS: 0 
FODA: 587 HDI: 208 DAVS: 0 NFN: 54 
NODA: 463 NAT: 93 DFN: 54 NINN: 226 

SODA: 501  DINN: 53 NMSO: 7 

 Forfatning DMSO: 7 NTH: 515 

Folketall DEMRETT: 
266 

DTH: 170 SAVS: 0 

FOLK: 4 KORR: 284 FAVS: 0 SFN: 54 

 POLSTAB: 
288 

FFN: 54 SINN: 77 

 PRIVAT: 284 FINN: 16 SMSO: 7 
  FMSO: 7 STH: 158 
  FTH: 463  

 

Fordi de manglende observasjonene innebærer at mange av enhetene ikke har data for 

alle årene i perioden, deles dataene inn i tre seksårsperioder: 1998-2003, 2004-2009 og 

1998-2015. For hver periode vil det utføres en egen analyse basert på enhetenes 

gjennomsnittsdata for perioden, samt en analyse av gjennomsnittet for hele perioden 

1998-201516. Ifølge Clist, kan disse analysene anses som «øyeblikksbilder» av den typiske, 

eller gjennomsnittlige, bistandspraksisen i perioden (2011). For å kunne sammenligne 

bistandsallokeringen til de nordiske landene er det nødvendig at analysene er basert på 

det samme utvalget av enheter. Enheter som mangler data for en variabel i alle de seks 

årene i én eller flere av de tre seksårsperiodene, utelates derfor fra analysene. Dette 

etterlater 71 enheter med data for alle de 33 variablene i alle de tre periodene (se 

Appendiks F for en oversikt over observasjonsgrunnlaget gjennomsnittsdataene er 

baserte på). Disse enhetene vil være grunnlaget for oppgavens primære analyser av 

 
16 Enhetenes gjennomsnittsverdier på en variabel i de tre seksårsperiodene er beregnet ved å summere 

verdiene på variabelen for de seks aktuelle årene og dele dem på antall observasjoner. 
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bistandsallokeringen til de fire nordiske landene. Med 71 enheter og tre tidsperioder, 

består dataene av 213 observasjoner av hver variabel. Inkludert den totale 

gjennomsnittsperioden 1998-2015, øker antallet til 284 observasjoner. Fordi dansk 

bistand er den mest begrensende variabelen i oppgaven, vil det imidlertid også gjøres 

analyser av norsk, finsk og svensk bistandsallokering med et utvidet antall enheter (se 

5.4.2). En oversikt over de ulike enhetene benyttet i analysene finnes i Appendiks B.  

Et annet alternativ ville være å benytte statistisk imputering for å beregne de 

manglende verdiene. Dette vil imidlertid bety å benytte data som ikke er observerte i 

virkeligheten, noe som kan være spesielt problematisk for variabler som måler fenomener 

og forhold som ikke nødvendigvis har inntruffet, som for eksempel naturkatastrofer. 

Videre kan det også argumenteres for at imputering er dårlig egnet for variabler som er 

veldig volatile, eller flyktige, noe som er tilfellet for flere av variablene i oppgaven. For 

eksempel varierte Finlands totale handel med Jordan fra 16,39 millioner USD i 1998 til 

347,49 millioner USD i 2007, mens både norsk og svensk handel med Togo økte fra 

henholdsvis 1,97 og 6,60 millioner USD i 2013 til 284,41 og 115,99 millioner USD i 2014 

(IMF,2019). Det samme er tilfellet for bistandsdataene. Dansk bistand til Pakistan, for 

eksempel, økte fra 0,50 millioner USD i 2001 til 26,86 millioner i 2002, for så å falle 

tilbake til 0,51 millioner i 2003 (IMF, 2019). Volatile data gjør det vanskeligere å 

predikere de manglende verdiene, og det argumenteres for at bruk av gjennomsnittsdata 

i slike tilfeller gir et mer korrekt bilde av dataene. Fordi det ikke benyttes årlige data, 

unngår man også problemer med seriekorrelasjon (Clist, 2011). 

 

3.7.2 Manglende verdier = 0? 
Mens 28 utviklingsland utelates fra analysene på grunn av manglende verdier på andre 

variabler, er manglende bistandsdata den fremste årsaken til at mottakerland utelates 

fra analysene. Det er imidlertid mulig at manglende verdier på bistandsvariablene kan 

bety at landet ikke har mottatt ODA fra de nordiske giverlandene det aktuelle året, og 

at den manglende verdien skyldes at giverlandene ikke rapporterer inn bistand de ikke 

har gitt. Dataene i oppgaven gir en viss støtte til denne forståelsen. Blant annet er de 

manglende verdiene ofte knyttet til enheter som har lave verdier på bistandsvariablene 

for de årene der det finnes observasjoner. For eksempel har Antigua og Barbuda kun 
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mottatt mellom 0,01 og 0,03 millioner USD i finsk ODA de årene der landet har verdier 

på den finske bistandsvariabelen. Dette kan indikere at landet ikke har fått bistand de 

øvrige årene, og at de manglende verdiene i virkeligheten er lik null. Videre er det også 

svært få nullverdier i datasettet. Av de til sammen 9576 mulige observasjonene på de fire 

bistandsvariablene, er det kun 53 nullverdier (21 på dansk ODA, 8 på finsk ODA, og 12 

på både norsk og svensk ODA). 

Problemet med å anta at de manglende verdiene er lik null, er at det ikke kan sies 

med sikkerhet at dette er tilfellet. Det kan for eksempel hende at de manglende 

observasjonene skyldes andre forhold, som ulike rapporteringspraksiser, eller usikkerhet 

knyttet til kategoriseringen av bistanden. Det er også vanskelig å forklare de faktiske 

tilfellene av nullverdier i datasettet, og hvorfor giverlandene eventuelt skulle rapportere 

inn disse verdiene kun i noen tilfeller. På grunn av usikkerheten knyttet til betydningen 

av de manglende bistandsverdiene, vil analysene i oppgaven i hovedsak basere seg på 

observerte verdier. For å teste hvorvidt det gir andre resultater, vil det imidlertid også 

gjøres analyser der de manglende bistandsverdiene er satt lik 0 (se 5.4.3) 
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Kapittel 4 

Databehandling og OLS-regresjon 
 

I denne oppgaven benyttes minste kvadraters metode (OLS) for å undersøke effekten av 

de ulike forklaringsvariablene på bistandsallokeringen til de nordiske landene. Metoden 

innebærer å estimere regresjonskoeffisientene ved å finne verdien av 

regresjonskonstanten, b0, og regresjonskoeffisienten b1, som gjør summen av de kvadrerte 

avvikene fra regresjonslinjen minst mulig. Analysene i oppgaven utføres med 

statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics 25.  

I dette kapittelet redegjøres det nærmere for valg av analysemetode og de skrittene 

som er tatt for å sikre at dataene i oppgaven oppfyller forutsetningene for bruk av OLS-

regresjon, inkludert logistisk transformasjon av variablene som måler ODA, folketall, 

innvandring og total handel. Videre redegjøres det for konstruksjonen av indekser 

bestående av de sammenlagte effektene av forklaringsvariablene som benyttes for å måle 

de ulike dimensjonene i 4F-rammeverket. Delkapittel 4.4 viser deskriptiv statistikk for 

alle enkeltvariablene og indeksene som benyttes i oppgaven. Kapittelet avslutter med en 

oppsummering av de ulike regresjonsmodellene som benyttes i oppgavens analyser. 

 

4.1 OLS versus topartsmodellen 
Mens OLS-regresjon var den mest utbredte analysemetoden i tidlige studier av 

bistandsallokering, har metoden i senere tid blitt kritisert for å gi skjeve estimater i 

analyser der nullverdier utgjør en stor andel av dataene. I slike tilfeller av sensurerte 

data, underestimerer OLS størrelsen på regresjonskoeffisientene, og dermed effekten av 

de ulike forklaringsvariablene. Ettersom bistandsdata ofte har vært kjennetegnet av et 

stort antall nullverdier, er det således hevdet at metoden er lite egnet for analyser av 

bistandsallokering (Clist, 2011; McGillivray, 2003).  
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I nyere studier har det derfor vært vanlig å heller benytte den såkalte topartsmodellen1. 

Topartsmodellen, også kjent som Cragg-modellen, anser bistandsallokering som 

bestående av to separate avgjørelser: hvilke mottakerland som skal motta bistand, og 

hvor mye hvert mottakerland eventuelt skal få. (Berthélemy, 2006; Clist, 2011). Effekten 

av de ulike forklaringsvariablene på den første avgjørelsen, estimeres med en logistisk 

regresjonsanalyse der den avhengige variabelen er dikotom som indikerer om landet har 

mottatt bistand eller ikke. For å estimere effekten av forklaringsvariablene på 

allokeringen av bistanden, estimeres med en vanlig lineær regresjonsanalyse. Denne 

analysen inkluderer kun land som har mottatt bistand (Berthélemy, 2006; Clist, 2011). 

Fordi bistandsdataene benyttet i denne oppgaven er gjennomsnittsverdier, er det 

imidlertid få nullverdier i dataene. Som drøftet i forrige kapittel, er det heller ikke 

uproblematisk å anta at disse verdiene er lik null. Analysene i denne oppgaven vil derfor 

i hovedsak basere seg på de enhetene som har mottatt bistand. Dette kan da anses som 

det andre steget i en topartsmodell, og OLS-regresjon vil derfor kunne benyttes. Det vil 

imidlertid også gjøres analyser der de manglende verdiene for bistandsdataene er erstattet 

med nullverdier (se delkapittel 5.4.3). 

 

4.2 Forutsetninger for OLS-regresjon 
For at OLS-regresjon skal være den best egnede metoden for å estimere koeffisientene i 

analysen, må dataene imidlertid oppfylle flere forutsetninger (Christophersen, 2013, kap. 

7). Relasjonen mellom den avhengige variabelen og de uavhengige variablene må være 

lineær, og ingen av de uavhengige variablene må kunne genereres av de øvrige variablene 

i analysen. Videre må også restleddene være homoskedastisk fordelt2 (Christophersen, 

2013, kap. 7).  

 

 
1 To ytterligere alternative modeller er Heckman- og Tobitmodellene. Ifølge Clist er imidlertid 

topartsmodellen å foretrekke over begge disse modellene (2011). 
2 OLS-regresjon forutsetter også at restleddene ikke korrelerer med hverandre. Selv om dette som 

regel lite aktuelt i tverrsnittsundersøkelser, er det allikevel testet for autokorrelasjon ved bruk av 
Durbin-Watsons d (der verdier utenfor intervallet 1 til 3 indikerer autokorrelasjon). Det ble ikke 
funnet tegn til autokorrelasjon i noen av modellene benyttet i oppgavens hovedanalyser. Blant de 
16 modellene varierte Durbin-Watsons d fra 1,643 (Danmark, 10-15) til 2,116 (Finland, 98-03). 
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4.2.1. Normalfordeling 
For å få korrekte estimater av koeffisientvariansene, og for å kunne trekke riktige 

konklusjoner i forbindelse med signifikanstesting, må restleddet i modellen være 

normalfordelt (Christophersen, 2013, kap. 7). Selv om det ikke stilles noen krav til 

fordelingene til de enkelte variablene, kan variabler som er spesielt skjevfordelte gjøre 

det vanskelig å oppfylle dette kravet (Christophersen, 2017, kap. 7). Skjevfordelte 

variabler kan identifiseres ved å studere frekvensfordelingen til variabelen, samt 

statistiske verdier for skjevhet.  

Frekvensdiagrammene for variablene benyttet i denne oppgaven viser at både de 

avhengige variablene, bistand, og tre av de uavhengige variablene, folketall, total handel 

og innvandring, er positivt skjevfordelte, noe som indikerer at det er en opphopning av 

verdier til venstre i fordelingene (se Appendiks C). Videre er fordelingene er også veldig 

spisse, eller leptokurtiske. Dette underbygges også av variablenes skjevhets- og 

kurtoseverdier. For både skjevhet og kurtose, indikerer verdier mellom 1 og 3, eller -1 og 

-3, et potensielt problem, mens verdier utenfor intervallet -3 til 3 indikerer at variabelens 

fordeling sannsynligvis utgjør et problem i forhold til restleddsforutsetningene 

(Christophersen, 2013, kap. 7). Alle de fire variablene har skjevhetsverdier over ± 1, og 

de fleste er over ± 3. Kurtoseverdiene er imidlertid enda høyere, med verdier godt over 

50 for handelsvariablene (se Tabell 4.1).  

Det imidlertid hvorvidt restleddene i de aktuelle modellene er normalfordelte som 

er avgjørende. En grafisk sammenligning (PP-diagram) av de observerte kumulative 

sannsynlighetene til residualfordelingen og de forventede kumulative sannsynlighetene til 

en normalfordeling for modeller av bistandsvariablene og hver av de tre uavhengige 

variablene (folketall, innvandring og total handel) viser, som forventet, store avvik fra 

normalfordeling (se Appendiks C). 

 

4.2.2. Linearitet og homoskedastisitet 
Dersom sammenhengen mellom den avhengige variabelen og de uavhengige variablene 

ikke er lineær, er en lineær modell åpenbart lite egnet for å studere sammenhengen. I 

tillegg må restleddet også være homoskedastisk. Dette innebærer at restleddet må være 

normalfordelt med konstant varians for alle de ulike verdikombinasjonene på de 
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uavhengige variablene i analysen (Christophersen, 2013, kap. 7). Både linearitet og 

homoskedastisitet kan avdekkes gjennom spredningsdiagrammer som viser predikert 

avhengig variabel og tilhørende standardiserte residualer for hver kombinasjon av 

avhengig variabel og de uavhengige variablene (Christophersen, 2013, kap. 7; Field, 2013, 

kap. 5). Spredningsdiagrammer basert på data for de 71 landene benyttet i oppgavens 

hovedanalyser viser ingen vesentlige problemer i forhold til linearitet. Det er imidlertid 

mye heteroskedastisitet i alle de nordiske bistandsmodellene (se Appendiks C). Dette er 

ikke overraskende, ettersom heteroskedastisitet blant annet er en indikasjon på 

skjevfordelte variabler.  
 

4.2.3. Logaritmisk transformasjon 

På grunn av problemene knyttet til normalfordeling og heteroskedastisitet, benyttes 
logaritmisk transformasjon for å transformere variablene som måler bistand, folketall, 

innvandring og total handel3. Ved å ta logaritmen til et sett med verdier, flater man ut 
den høyre halen i distribusjonen. Logaritmisk transformasjon er således en god måte å 

redusere positiv skjevhet på (Field, 2013, kap. 5). Tabell 4.1 viser variablenes skjevhets- 
og kurtoseverdier før og etter transformasjonene4. Alle verdiene er nå innenfor det 

akseptable intervallet -1 til 1.  
Transformasjonene har også gjort fordelingene til residualene tilnærmet 

normalfordelte og homoskedastiske (se Appendiks C). Å benytte logtransformerte 
variabler i regresjonsanalyser innebærer imidlertid at man går fra å sammenligne 

aritmetiske gjennomsnitt til å sammenligne geometriske gjennomsnitt (Field, 2013, kap. 
5).  

 
 

 
 

 
 

3 Logaritmen til et tall forutsetter at tallet er større enn null. Fordi alle de nordiske 
innvandringsdataene inneholder nullverdier, ble det lagt til én skalaenhets tillegg (= 1) til alle 
verdiene før variablene ble transformerte.  

4 Tabellen viser kun verdiene for den totale gjennomsnittsperioden 1998-2015. Det er imidlertid ingen 
vesentlige forskjeller i de øvrige periodene.  



 

 

 

47 

TABELL 4.1: Effekten av logaritmisk transformasjon: ODA, FOLK, INN og TH, 98-15 

 
 

4.2.4 Multikollinearitet 
Multikollinearitet eksisterer når det er en sterk korrelasjon mellom to eller flere av de 

uavhengige variablene i analysen (Field, 2013, kap. 8). Sterk kollinearitet gjør det 

vanskelig å estimere den individuelle betydningen av variablene, og tilfeller av perfekt 

kollinearitet, der minst én av de uavhengige variablene er en perfekt lineær kombinasjon 

av de andre, gjør det umulig å få unike estimater av regresjonskoeffisientene (Field, 2013, 

kap. 8). En Pearsons korrelasjonskoeffisient på mer enn 0,80 eller 0,90 er en indikasjon 

på multikollinearitet (Field, 2013, kap. 8). For å fange opp mer subtile former for 

multikollinearitet, suppleres korrelasjonskoeffisientene med VIF-verdier. VIF (Variance 

Inflation Factor), og den tilhørende toleranseverdien (1/VIF), indikerer hvorvidt en 

uavhengig variabel har en sterk lineær sammenheng med en eller flere av de andre 

uavhengige variablene (Field, 2013, kap. 8). Hvis den høyeste VIF-verdien til de 

uavhengige variablene i modellen er større enn 10, er det grunn til å anta at 

multikollinearitet er et problem. På samme måte indikerer toleranseverdier under 0,2 et 

potensielt problem, mens toleranseverdier under 0,1 indikerer et seriøst problem (Field, 

2013, kap. 8).  

 

 Før logtransformasjon Etter logtransformasjon 
Variabel Std.avv. Varians Skjevhet Kurtose Std.avv. Varians Skjevhet Kurtose 
DODA 21,558 464,735 2,049 3,997 0,79 0,624 -0,185 -0,884 
FODA 6,574 43,211 2,399 5,743 0,639 0,409 0,296 -0,801 
NODA 18,91 357,597 1,804 2,754 0,65 0,422 -0,395 -0,434 
SODA 18,903 357,327 2,126 5,243 0,659 0,435 -0,334 -0,834 
FOLK 206,502 42643,262 5,425 29,843 0,596 0,356 0,68 0,836 
DINN 275,555 75930,466 2,784 7,54 0,718 0,515 0,257 -0,609 
FINN 113,145 12801,819 2,671 7,547 0,677 0,459 0,179 -0,947 
NINN 253,624 64325,185 2,577 7,213 0,678 0,46 0,166 -0,759 
SINN 669,229 447866,828 3,501 15,149 0,731 0,535 -0,019 -0,425 
DTH 726,528 527842,754 7,341 58,005 0,772 0,596 0,722 -0,165 
FTH 612,458 375105,179 7,005 54,156 0,775 0,601 0,549 -0,338 
NTH 744,073 553644,55 7,43 58,972 0,946 0,894 0,218 -0,597 
STH 1100,875 1211926,49 6,578 48,994 0,783 0,613 0,526 -0,44 
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VIF og toleranse-verdiene viser at det ikke foreligger noen tegn til sterk multikollinearitet 

i noen av modellene benyttet i oppgaven5  (se Appendiks D). 

 

4.2.5 Betydningsfulle observasjoner 
Det er også testet for betydningsfulle observasjoner og uteliggere som kan påvirke 

analysene i oppgaven. Betydningsfulle enheter har store residualer, og kan således påvirke 

styrken og retningen på variabelkoeffisentene (Christophersen, 2013, kap. 7). Tester 

basert på kriteriet Cooks d > 0,20, etter logtransformasjonen av variablene som måler 

ODA, folketall, innvandring og total handel, indikerer generelt sett ingen alvorlige 

problemer med betydningsfulle enheter. Iran har imidlertid en verdi på 0,231 i analysen 

av svensk bistandsallokering i perioden 98-03, og Gambia har verdier på henholdsvis 

0,274 og 0,233 i analysene av dansk allokering for periodene 98-03 og 98-15. Ingen av 

verdiene er imidlertid ekstremt store, og ingen av enhetene er betydningsfulle i alle 

tidsperiodene. Videre er det heller ingen uteliggere med residualer som avviker mer enn 

tre standardavvik fra gjennomsnittet til variablene i noen av de 16 hovedanalysene i 

oppgaven. 

 

4.3 Indekskonstruksjon 
Den typiske tilnærmingen i studier av bistandsallokering har vært å sammenligne effekten 

av spesifikke forklaringsvariabler for å si noe om hvilke motiver som er viktigst i 

allokeringen. McGillivray argumenterer imidlertid for at den mest rettferdige testen av 

ulike bistandsmotiver, eller faktorer, er å, etter å ha gjort en analyse med den fulle 

modellen, gjøre en samlet test av effekten til hele gruppen med variabler som er benyttet 

for å representere den aktuelle faktoren (2003). I tillegg til modeller som sammenligner 

alle de ulike forklaringsvariablene, vil denne oppgaven derfor også sammenligne 

forklaringskraften til de ulike faktorene i 4F-rammeverket ved bruk av indekser som 

 
5 Toleranseverdiene til folketall, privat sektor og total handel er under 0,2 i flere av analysene. 

Verdiene er imidlertid aldri under 1 i noen av analyseperiodene, og ingen av variablene har 
korrelasjoner på mer enn 0,8 med noen av de øvrige variablene i analysene. Den høyeste VIF-verdien 
er også under 10 i alle analysene. 
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representerer hver faktor. Ettersom folketall kun består av én enkelt variabel, lages det 

kun indekser for de øvrige tre faktorene: fattigdom, forfatning og forbindelse. 

Indeksene ble konstruerte ved å summere hver enhets verdier på de ulike variablene 

benyttet for å måle faktoren og dele på antallet variabler. Enhetenes verdi på 

forfatningsindeksen er således enhetenes gjennomsnittsverdi på de kombinerte variablene 

demokrati- og rettigheter, korrupsjonskontroll, politisk stabilitet og fravær av 

vold/terrorisme, og privat sektor. For å konstruere fattigdomsindeksen, ble 

skalaretningen til naturkatastrofevariabelen først snudd for å gå i samme retning som 

BNP per innbygger og HDI, der høye verdier indikerer mindre behov, eller fattigdom. 

Den reverserte naturkatastrofevariabelen måler således andelen av befolkningen som ikke 

er rammet av naturkatastrofer den aktuelle tidsperioden.  

Variablene kristendom, geografisk avstand og medlemskap i mellomstatlige 

organisasjoner ble funnet til å ha lave og/eller uventede effekter i analysene av de fulle 

modellene (se delkapittel 5.1). Fordi det derfor er sannsynlig at variablene ikke er gode 

mål på forbindelsen mellom de nordiske landene og mottakerlandene, inkluderes ikke 

disse variablene i forbindelsesindeksen. Indeksen består dermed av variablene FN-

idealpunkt, innvandring og total handel. I likhet med naturkatastrofevariabelen ble 

skalaretningen til FN-idealpunkt reversert for å gå i samme retning som de øvrige to 

variablene6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Skalaretningene til de fire FN-variablene ble reverserte ved å trekke enhetenes verdier på variablene 

fra 2,866, den høyeste verdien blant alle de fire variablene i alle de fire tidsperiodene. 
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4.4 Deskriptiv statistikk for variablene i oppgaven 
TABELL 4.2: Deskriptiv statistikk for variablene benyttet i hovedanalysene, N = 72 

 Min. Maks. Gj.snitt Std.avv. 
 98-03 04-09 10-15 98-15 98-03 04-09 10-15 98-15 98-03 04-09 10-15 98-15 98-03 04-09 10-15 98-15 

Bistand                 
ln(DODA) -2 -1,7 -2 -1,15 2,05 1,99 1,94 2 0,51 0,51 0,42 0,63 0,92 0,96 0,91 0,79 
ln(FODA) -1,22 -1,15 -2 -0,96 1,33 1,52 1,62 1,49 0,02 0,12 0,15 0,17 0,7 0,69 0,74 0,64 
ln(NODA) -0,74 -0,77 -1,7 -0,68 1,9 1,98 2,22 1,9 0,79 0,75 0,7 0,81 0,62 0,72 0,77 0,65 
ln(SODA) -0,92 -0,8 -1,22 -0,64 1,9 2,02 2 1,96 0,67 0,82 0,65 0,8 0,71 0,71 0,8 0,66 
Folketall                 
ln(FOLK) 0,11 0,2 0,28 0,2 3,1 3,12 3,13 3,12 1,26 1,3 1,35 1,31 0,59 0,6 0,6 0,6 

Fattigdom                 
BNPPI 2 2,6 3,7 2,9 95,4 118 140,1 117,8 22 27,3 32,6 27,3 22,3 27 31,7 26,8 
HDI 0,294 0,339 0,395 0,343 0,761 0,794 0,824 0,793 0,535 0,578 0,616 0,576 0,13 0,126 0,119 0,124 
NAT 0 0 0 0 16,3 8,9 12,8 9 3 2 2,3 2,4 3,9 2,4 2,8 2,3 

FATTIG. 31,2 32,3 31,8 32,3 65,2 72,8 78,7 72,2 39,9 42 43,6 41,8 7,8 9,2 10,7 9,1 

Forfatning                 
DEMRETT -2,01 -2,19 -1,83 -1,93 0,91 1,12 1,07 1,04 -0,51 -0,53 -0,52 -0,52 0,68 0,7 0,67 0,67 
KORR -1,49 -1,62 -1,46 -1,41 1,47 1,41 1,49 1,45 -0,58 -0,59 -0,58 -0,58 0,52 0,54 0,53 0,51 
POLSTAB -2,33 -2,4 -2,61 -2,39 1 1,01 1,05 1,02 -0,58 -0,64 -0,62 -0,61 0,76 0,78 0,76 0,71 
PRIVAT -1,97 -2,23 -1,88 -1,97 1,43 1,45 1,46 1,45 -0,42 -0,46 -0,38 -0,42 0,62 0,62 0,63 0,61 
FORFAT. -1,82 -1,77 -1,73 -1,69 1,1 1,15 1,12 1,12 -0,52 -0,56 -0,52 -0,53 0,54 0,54 0,53 0,52 
Forbindelse                 
KRISTEN† 0 0 0 0 96 97 99 97 43 44 45 44 37 37 38 37 
DAVS† 1330 1330 1330 1330 12627 12627 12627 12627 6579 6579 6579 6579 2733 2733 2733 2733 
DFN 0,104 0,076 0,084 0,136 2,647 2,619 2,866 2,673 1,644 1,502 1,6 1,582 0,605 0,572 0,608 0,571 
DMSO† 24 29 31 28 61 61 65 62 36 39 42 39 7 7 7 7 
ln(DINN) 0,48 0,3 0 0,3 3,21 3,12 3,53 3,12 1,59 1,54 1,57 1,6 0,67 0,69 0,79 0,72 
ln(DTH) 0,32 0,25 -0,25 0,27 3,35 3,81 3,96 3,77 1,34 1,48 1,54 1,48 0,72 0,78 0,84 0,77 
DFORB 0,55 0,74 0,48 0,65 2,72 2,76 2,72 2,75 1,38 1,46 1,46 1,46 0,46 0,48 0,52 0,48 
FAVS† 1483 1483 1483 1483 13480 13480 13480 13480 6713 6713 6713 6713 2823 2823 2823 2823 
FFN 0,134 0,067 0,036 0,098 2,59 2,517 2,752 2,582 1,589 1,403 1,488 1,493 0,602 0,563 0,603 0,566 
FMSO† 24 28 30 27 57 59 64 60 37 39 41 39 7 7 7 7 
ln(FINN) 0 0 0,3 0,3 2,53 2,82 2,86 2,76 1,09 1,38 1,47 1,36 0,64 0,69 0,7 0,68 
ln(FTH) -0,7 -0,48 0,13 0,06 3,41 3,8 3,78 3,7 1,23 1,56 1,55 1,52 0,89 0,84 0,79 0,78 
FFORB 0,28 0,55 0,72 0,68 2,5 2,69 2,67 2,63 1,2 1,47 1,47 1,42 0,5 0,47 0,45 0,45 
NAVS† 1799 1799 1799 1799 12728 12728 12728 12728 6803 6803 6803 6803 2618 2618 2618 2618 
NFN 0,09 0,091 0,039 0,12 2,628 2,482 2,725 2,574 1,627 1,371 1,462 1,487 0,604 0,556 0,599 0,562 
NMSO† 24 29 31 28 61 65 67 64 37 40 42 40 8 7 8 7 
ln(NINN) 0 0,48 0,48 0,3 2,83 3,09 3,36 3,12 1,56 1,72 1,75 1,71 0,7 0,64 0,71 0,68 
ln(NTH) -0,92 -0,62 -0,34 -0,48 3,33 3,78 4 3,79 1,01 1,28 1,39 1,32 0,87 1,02 0,99 0,95 
NFORB 0,08 0,51 0,58 0,44 2,57 2,69 2,73 2,66 1,27 1,5 1,52 1,47 0,5 0,51 0,52 0,49 
SAVS† 1540 1540 1540 1540 13085 13085 13085 13085 6703 6703 6703 6703 2740 2740 2740 2740 
SFN 0,087 0,08 0,074 0,087 2,462 2,458 2,647 2,485 1,466 1,349 1,392 1,402 0,589 0,552 0,583 0,55 
SMSO† 24 29 30 28 60 62 64 62 37 39 41 39 7 7 7 7 
ln(SINN) 0,3 0,48 0,6 0,48 3,29 3,4 4,06 3,62 1,74 2,02 2,01 2 0,73 0,7 0,76 0,73 
ln(STH) -0,14 0,45 0,09 0,43 3,62 3,95 4,12 3,94 1,49 1,85 1,91 1,81 0,89 0,79 0,8 0,78 
SFORB 0,52 0,93 0,96 0,97 2,86 3,02 3,07 3 1,54 1,79 1,83 1,76 0,54 0,48 0,49 0,48 
† Disse variablene er ikke inkluderte i DFORB, FFORB, NFORB og SFORB-indeksene. 
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4.5 Regresjonsmodeller  
For å undersøke både den relative effekten av de enkelte variablene benyttet som 

indikatorer på faktorene i 4F-rammeverket, og den relative effekten av hver faktor, 

benyttes to ulike modeller i analysene av bistandsallokeringen til hvert av de nordiske 

giverlandene. Fordi problemstillingen i oppgaven likestiller de ulike forklaringsvariablene, 

benyttes simultane regresjonsanalyser der alle variablene i den aktuelle modellen 

inkluderes samtidig. Den første modellen inkluderer alle de individuelle indikatorene, 

mens den andre modellen inkluderer folketall og de tre konstruerte indeksene. Tabell 4.3 

lister regresjonsmodellene benyttet i analysene av hvert nordisk land. 

 
TABELL 4.3: Regresjonsmodeller 

Danmark 
 

(D1) 
 

ln(DODA) = a! + b"1ln(FOLK) + b"2BNPPI + b"3HDI + b"4NAT + b"5DEMRETT + 
b"6KORR + b"7POLSTAB +	b"8PRIVAT + b"9KRISTEN + b"10DAVS + b"11DFN + 
b"12ln(DINN) + b"13DMSO + b"14ln(DTH) + e! 

(D2) ln(DODA) = a! + b"1ln(FOLK) + b"2FATTIGDOM + b"3FORFATNING + b"4DFORB + e! 

Finland 
 

(F1) 
 

ln(FODA) = a! + b"1ln(FOLK) + b"2BNPPI + b"3HDI + b"4NAT + b"5DEMRETT + 
b"6KORR + b"7POLSTAB +	b"8PRIVAT + b"9KRISTEN + b"10FAVS + b"11FFN + 
b"12ln(FINN) + b"13FMSO + b"14ln(FTH) + e! 

(F2) ln(FODA)	= a! + b"1ln(FOLK) + b"2FATTIGDOM + b"3FORFATNING + b"4FFORB + e! 

Norge 
 

(N1) 
 

ln(NODA) = a! + b"1ln(FOLK) + b"2BNPPI + b"3HDI + b"4NAT + b"5DEMRETT + 
b"6KORR + b"7POLSTAB +	b"8PRIVAT + b"9KRISTEN + b"10NAVS + b"11NFN + 
b"12ln(NINN) + b"13NMSO + b"14ln(NTH) + e! 

(N2) ln(NODA)	= a! + b"1ln(FOLK) + b"2FATTIGDOM + b"3FORFATNING + b"4NFORB + e! 

Sverige 
 

(S1) 
 

ln(SODA) = a! + b"1ln(FOLK) + b"2BNPPI + b"3HDI + b"4NAT + b"5DEMRETT + 
b"6KORR + b"7POLSTAB +	b"8PRIVAT + b"9KRISTEN + b"10SAVS + b"11SFN + 
b"12ln(SINN) + b"13NMSO + b"14ln(STH) + e! 

(S2) ln(SODA) = a! + b"1ln(FOLK) + b"2FATTIGDOM + b"3FORFATNING + b"4SFORB 	+ e! 
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Kapittel 5 

Analyseresultater 
 

I dette kapittelet presenteres resultatene av analysene i oppgaven. For hvert nordisk 

giverland benyttes to ulike modeller, en full modell og en indeksmodell, for å analysere 

bistandsallokeringen til landet i hver av de fire tidsperiodene 1998-2003, 2004-2009, 2010-

2015 og 1998-2015. Regresjonstabellene i delkapittel 5.2 viser resultatene for hvert av de 

nordiske landene, før resultatene oppsummeres og sammenlignes i delkapittel 5.3. Fordi 

dansk ODA legger den største begrensningen på antall enheter analysene kan baseres på, 

utføres det også utvidede analyser av finsk, norsk og svensk bistandsallokering basert på 

14 ytterligere enheter. Det undersøkes også hvorvidt resultatene i analysene endres 

dersom den avhengige variabelen endres fra total ODA til ODA per innbygger, samt 

effekten av å anta at de manglende verdiene på bistandsvariablene er lik null. En oversikt 

over enhetene benyttet i de ulike analysene finnes i Appendiks B. Resultatene av 

robusthetsanalysene rapporteres i Appendiks E, G og H7. 

 

5.1 Kristendom, geografisk avstand og medlemskap i 
mellomstatlige organisasjoner 
Variablene kristendom, geografisk avstand og medlemskap i mellomstatlige 

organisasjoner er ikke inkluderte i indeksene som måler forbindelsen mellom de nordiske 

giverlandene og mottakerlandene. Som de følgende regresjonstabellene viser, har 

betakoeffisientene forbundet med alle disse tre variablene uventede fortegn i mange av 

analysene. For geografisk avstand, var det teoretiske resonnementet at de nordiske 

giverlandene ville favorisere mottakerland som er geografisk nærmere dem selv. De 

positive koeffisientene funnet i analysene, indikerer imidlertid at de nordiske landene 

favoriserer land som er forholdsvis lenger unna. Det omvendte er tilfellet for medlemskap 

 
7 Av hensyn til plass, rapporteres kun resultatene for den totale gjennomsnittsperioden 1998-2015 i 

appendiksene. Det er imidlertid få forskjeller mellom periodene, og ingen av robusthetsanalysene 
viser drastiske endringer sammenlignet med hovedanalysen i samme periode.    
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i mellomstatlige organisasjoner, der det var forventet at giverlandene ville favorisere 

mottakere med medlemskap i en større andel av de organisasjonene giverlandet selv er 

medlem av. Regresjonskoeffisientene er imidlertid negative, noe som indikerer at 

giverlandene favoriserer mottakerland med forholdsvis færre felles medlemskap. De 

uventede fortegnene kan skyldes at geografisk avstand og medlemskap i mellomstatlige 

organisasjoner ikke måler forbindelsen mellom de nordiske landene og mottakerlandene, 

men heller andre begreper. For eksempel kan det være at geografisk avstand i praksis 

måler et lands relative behov for bistand, eller fattigdom. For kristendomsvariabelen 

varierer fortegnene til de assosierte regresjonskoeffisientene i stor grad mellom de ulike 

analysene. Størrelsen på effekten er imidlertid generelt veldig lav og ikke-signifikant, og 

tyder på at variabelen er av liten betydning for bistandsallokeringen til de nordiske 

landene. Fordi disse tre variablene synes å være lite egnede, eller lite relevante, for å 

måle forbindelsen mellom de nordiske giverlandene og de ulike mottakerlandene, utelates 

variablene fra forbindelsesindeksen benyttet i de senere analysene8. 

 

5.2 Nordisk bistandsallokering 
Fordi denne oppgaven søker å sammenligne effektene av ulike forklaringsvariabler og 

faktorer på bistandsallokeringen til de nordiske landene, rapporteres standardiserte 

regresjonskoeffisienter, eller betakoeffisienter (β), i regresjonstabellene i dette kapittelet. 

I motsetning til de ustandardiserte koeffisientene, er betakoeffisientene på samme skala, 

og effektene kan derfor sammenliknes direkte. Betakoeffisientene uttrykker den 

gjennomsnittlige endringen i standardavviket til den avhengige variabelen som følge av 

én enhets endring i standardavviket til den aktuelle forklaringsvariabelen når alle de 

øvrige forklaringsvariablene holdes konstante (Midtbø, 2007, kap. 8). De assosierte t-

verdiene er listet i parentes. De ustandardiserte koeffisientene, samt assosierte 

standardfeil, rapporteres i Appendiks A. En oversikt over hvilke enheter de ulike 

analysene er baserte på finnes i Appendiks B.  

 
8 Forfatningsvariablene har også uventede fortegn og lave effekter i mange av analysene. Det samme 

gjelder også naturkatastrofevariabelen. Basert på tidligere forskning og litteratur, anses imidlertid 
disse variablene å være mer begrepsvalide enn de utelatte forbindelsesvariablene, og inkluderes 
derfor i henholdsvis forfatnings- og fattigdomsindeksene. 
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5.2.1 Danmark 
 

TABELL 5.1: Dansk bistandsallokering, 1998-2015 

 

 
 

 
D1a 
98-03 

D1b 
04-09 

D1c 
10-15 

D1d 
98-15 

D2a 
98-03 

D2b 
04-09 

D2c 
10-15 

D2d 
98-15 

Konstant (1,527) (1,373) (1,716) (1,733) (5,078) (4,644) (3,157) (5,076) 

Folketall         

ln(FOLK) 
-0,119 0,017 0,53** 0,198 0,25** 0,345** 0,478*** 0,426*** 

(-0,452) (0,067) (2,189) (0,818) (2,021) (2,603) (3,39) (3,297) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,714*** -0,567*** -0,24 -0,491** 

- - - - (-3,681) (-2,941) (-1,288) (-2,568) 

HDI 
-0,255 -0,213 -0,142 -0,202 

- - - - (-1,494) (-1,245) (-0,787) (-1,22) 

NAT 
-0,063 -0,104 -0,023 -0,112 

- - - - (-0,573) (-0,995) (-0,209) (-1,037) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,682*** -0,692*** -0,491*** -0,679*** 

(-5,1) (-5,227) (-3,611) (-5,12) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,209 0,357** 0,386** 0,403** 

- - - - (1,182) (2,075) (2,443) (2,514) 

KORR 
-0,047 -0,348* -0,246 -0,335* 

- - - - (-0,248) (-1,938) (-1,43) (-1,952) 

POLSTAB 
0,149 0,233* 0,169 0,284** 

- - - - (1,024) (1,734) (1,06) (2,008) 

PRIVAT 
0,088 0,163 0,365 0,21 

- - - - (0,417) (0,824) (1,603) (1,025) 

FORFATNING - - - - 
0,437*** 0,222* 0,19 0,311** 
(3,599) (1,817) (1,453) (2,565) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
-0,01 0,061 0,099 0,039 

- - - - (-0,078) (0,477) (0,802) (0,33) 

DAVS† 
0,393** 0,003 -0,269 0,069 

- - - - (2,588) (0,019) (-1,601) (0,457) 

DFN 
-0,199 0,147 0,376** 0,151 

- - - - (-1,143) (0,775) (2,112) (0,84) 

DMSO† 
-0,154 -0,216 -0,394** -0,309* 

- - - - (-0,868) (-1,336) (-2,184) (-1,861) 

ln(DINN) 
0,265 0,411** 0,287* 0,481*** 

- - - - (1,656) (2,387) (1,713) (3,053) 

ln(DTH) 
0,52* 0,317 -0,123 0,183 

- - - - (1,892) (1,141) (-0,466) (0,676) 

DFORB - - - - 
0,18 0,122 -0,074 0,083 

(1,302) (0,831) (-0,497) (0,58) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,362 0,394 0,360 0,444 0,285 0,352 0,271 0,354 

OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(DODA). Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdier i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (DFORB). 
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Modellen benyttet i analysene D1a-D1d i Tabell 5.1 inkluderer alle forklaringsvariablene 

i oppgaven. Analysene viser at BNP per innbygger er den variabelen som har størst effekt 

på allokeringen av dansk ODA i både perioden 1998-2003 og 2004-2009, sammenlignet 

med de øvrige variablene i modellene. Betakoeffisientene for disse analysene indikerer at 

en økning i BNPPI-variabelen på ett standardavvik fører til en reduksjon i (ln)DODA 

på henholdsvis -0,714 og -0,567 standardavvik. I disse periodene er effektene også 

signifikante på 1%-nivå. Effekten av BNP per innbygger er imidlertid relativt lav i den 

siste perioden, 2010-2015. Regresjonskoeffisientene til de to øvrige fattigdomsvariablene, 

HDI og naturkatastrofer, viser at effekten av disse variablene er relativt lav i alle 

analysene. Mens den negative effekten av HDI er forventningsrett, indikerer den negative 

effekten av naturkatastrofer at en økning i prosentandelen av befolkningen som er 

rammet av naturkatastrofer vil føre til en reduksjon i ODA. De uventede fortegnene 

skyldes imidlertid trolig at effekten er meget lav i alle analysene. 

Når det gjelder forfatningsvariablene, er demokrati og rettigheter-indeksen blant 

variablene med størst effekter i periodene 2004-2009 og 2010-2015. Betakoeffisientene til 

variabelen er positiv i alle analysene, og indikerer at en økning i standardavviket i 

demokrati og rettigheter fører til en økning i standardavviket til dansk ODA, ceteris 

paribus. Størrelsen på regresjonskoeffisientene til de øvrige forfatningsvariablene varierer 

i større grad mellom de ulike analysene, men effektene er generelt sett lave og sjelden 

signifikante. For korrupsjonskontroll er effekten heller ikke forventningsrett. 

Betakoeffisientene til FN-idealpunkt og total handel varierer også mellom de ulike 

tidsperiodene, både når det kommer til fortegn og størrelse. Også her er imidlertid 

effektene sjelden signifikante. Effekten av innvandring, derimot, er forventningsrett i alle 

analysene. Ved siden av BNP per innbygger, er innvandring den variabelen som har 

størst effekt i perioden 2004-2009. Variabelen er mindre betydningsfull i de to øvrige 

periodene, men er signifikant på 1%-nivå for perioden som helhet (D1d).  

Analysene D2a-D2d viser at fattigdomsindeksen er av størst betydning i alle 

analysene, og at effekten er signifikant på 1%-nivå i alle tidsperiodene. Mens effekten av 

forfatningsindeksen er relativt høy, og signifikant på 1%-nivå, i den første perioden, er 

indeksen av forholdsvis lav betydning i de to neste periodene. For forbindelsesindeksen 

er effekten lav og ikke-signifikant i alle analysene.  
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5.2.2 Finland 
 

TABELL 5.2: Finsk bistandsallokering, 1998-2015 

 

 

 
F1a 
98-03 

F1b 
04-09 

F1c 
10-15 

F1d 
98-15 

F2a 
98-03 

F2b 
04-09 

F2c 
10-15 

F2d 
98-15 

Konstant (1,443) (0,624) (0,317) (0,741) (1,167) (0,915) (1,306) (0,976) 

Folketall         

ln(FOLK) 
0,191 0,099 0,1 0,221 0,161 0,183 0,244 0,241* 

(0,765) (0,367) (0,388) (0,792) (1,252) (1,303) (1,632) (1,72) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,316 -0,444** -0,408* -0,299 

- - - - (-1,553) (-2,06) (-1,879) (-1,306) 

HDI 
-0,225 0,021 -0,011 -0,017 

- - - - (-1,193) (0,11) (-0,055) (-0,087) 

NAT 
0,119 0,044 -0,038 0,085 

- - - - (1,024) (0,372) (-0,326) (0,69) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,438*** -0,45*** -0,465*** -0,425*** 
(-3,016) (-3,038) (-3,237) (-2,855) 

Forfatning         

DEMRETT 
0 0,14 0,18 0,124 

- - - - (-0,002) (0,697) (1,002) (0,638) 

KORR 
0,15 0,077 -0,301 -0,03 

- - - - (0,729) (0,379) (-1,618) (-0,147) 

POLSTAB 
-0,117 0,017 -0,049 -0,074 

- - - - (-0,766) (0,113) (-0,285) (-0,456) 

PRIVAT 
-0,07 -0,242 0,223 -0,053 

- - - - (-0,308) (-0,999) (0,896) (-0,209) 

FORFATNING - - - - 
-0,054 -0,064 0,039 -0,072 

(-0,428) (-0,49) (0,288) (-0,553) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
-0,074 0,018 0,063 0,045 

- - - - (-0,518) (0,113) (0,437) (0,289) 

FAVS† 
0,331* 0,162 0,135 0,123 

- - - - (1,97) (0,913) (0,703) (0,65) 

FFN 
-0,435** -0,231 -0,068 -0,163 

- - - - (-2,285) (-1,05) (-0,337) (-0,734) 

FMSO† 
-0,326* -0,341* -0,256 -0,369* 

- - - - (-1,678) (-1,786) (-1,268) (-1,841) 

ln(FINN) 
0,449** 0,451** 0,289 0,383** 

- - - - (2,409) (2,409) (1,495) (2,023) 

ln(FTH) 
0,253 0,378 0,297 0,224 

- - - - (1,01) (1,459) (1,227) (0,81) 

FFORB - - - - 
0,436*** 0,379** 0,253 0,309* 
(2,93) (2,384) (1,572) (1,932) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,290 0,223 0,197 0,224 0,234 0,252 0,209 0,251 

OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(FODA). Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdier i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (FFORB). 
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Regresjonsresultatene i Tabell 5.2 viser at BNP per innbygger er også blant variablene 

med størst effekt på finsk bistandsallokering, selv om variabelen kun er signifikant på 

5%-nivå i 2004-2009 og på 10%-nivå i 2010-2015. HDI- og naturkatastrofevariablene er 

av lav betydning i alle analysene. En interessant observasjon er imidlertid at mens BNP 

per innbygger har den største effekten av de uavhengige variablene i analysen av perioden 

2010-2015 (-0,408), er HDI den forklaringsvariabelen som har den den laveste effekten i 

samme periode (-0,011). 

Innvandring er også av høy betydning i flere av analysene, og har den største 

effekten variablene i analysene i perioden 1998-2003 og 2004-2009. De positive 

regresjonskoeffisientene indikerer at en økning i migrasjon fra mottakerlandet til Finland, 

fører til en økning i bistand fra Finland til mottakerlandet. Effektene er signifikante på 

5%-nivå i begge periodene, men ikke i perioden 2010-2015. FN-idealpunkt og total handel 

har også forventningsrette koeffisienter i alle analysene, og effekten av FN-idealpunkt er 

signifikant på 5%-nivå i den første perioden. Bortsett fra dette, har imidlertid begge 

variablene relativt lave, og ikke-signifikante, effekter i alle analysene.  

Betakoeffisientene til forfatningsvariablene viser at effektene av disse variablene 

heller ikke er av vesentlig størrelse i noen av analysene. Med unntak av demokrati og 

rettigheter, skifter koeffisientene også fortegn i de ulike periodene. 

Resultatene av analysene F2a-F2d viser at fattigdomsindeksen har den største 

effekten av indeksene i alle analysene, og at effekten er signifikant på 1%-nivå i alle 

periodene. Forbindelsesindeksen er imidlertid også av betydning i flere av analysene, og 

er signifikant på henholdsvis 1% og 5%-nivå i periodene 1998-2003 og 2004-2009. I den 

første perioden er størrelsen på regresjonskoeffisienten til forbindelsesindeksen tilnærmet 

lik størrelsen på koeffisienten til fattigdomsindeksen. 
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5.2.3 Norge 
 

TABELL 5.3: Norsk bistandallokering, 1998-2015 

 
 

 

 
N1a 
98-03 

N1b 
04-09 

N1c 
10-15 

N1d 
98-15 

N2a 
98-03 

N2b 
04-09 

N2c 
10-15 

N2d 
98-15 

Konstant (2,658) (2,167) (-0,149) (1,893) (2,629) (2,372) (0,327) (1,555) 

Folketall         

ln(FOLK) 
0,216 0,212 0,444* 0,332 -0,014 0,059 0,38** 0,172 

(0,945) (1,048) (1,955) (1,511) (-0,108) (0,413) (2,505) (1,174) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,123 -0,184 -0,039 -0,078 

- - - - (-0,616) (-0,94) (-0,208) (-0,38) 

HDI 
-0,13 -0,041 0,139 0,008 

- - - - (-0,763) (-0,253) (0,736) (0,044) 

NAT 
0,057 0,189* -0,051 0,035 

- - - - (0,501) (1,809) (-0,446) (0,299) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,38** -0,477*** -0,111 -0,276* 
(-2,518) (-3,047) (-0,753) (-1,712) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,223 0,104 0,13 0,181 

- - - - (1,22) (0,6) (0,791) (1,021) 

KORR 
0,039 0,249 0,044 0,147 

- - - - (0,19) (1,352) (0,256) (0,761) 

POLSTAB 
-0,215 -0,126 -0,129 -0,141 

- - - - (-1,423) (-0,921) (-0,779) (-0,898) 

PRIVAT 
-0,238 -0,279 -0,209 -0,333 

- - - - (-1,072) (-1,431) (-0,952) (-1,512) 

FORFATNING - - - - 
-0,185 -0,001 -0,112 -0,086 
(-1,42) (-0,005) (-0,805) (-0,617) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
-0,039 0,054 0,176 0,066 

- - - - (-0,29) (0,415) (1,349) (0,492) 

NAVS† 
0,267* 0,18 0,21 0,245 

- - - - (1,692) (1,244) (1,163) (1,483) 

NFN 
-0,388** -0,387** -0,187 -0,39** 

- - - - (-2,162) (-2,102) (-1,042) (-2,034) 

NMSO† 
-0,45** -0,45*** -0,285 -0,466** 

- - - - (-2,529) (-2,769) (-1,524) (-2,604) 

ln(NINN) 
0,39** 0,414*** 0,414** 0,429** 

- - - - (2,513) (2,699) (2,353) (2,593) 

ln(NTH) 
0,071 0,141 -0,253 0,022 

- - - - (0,347) (0,855) (-1,293) (0,119) 

NFORB - - - - 
0,439*** 0,5*** 0,069 0,324* 
(2,825) (3,022) (0,416) (1,923) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,327 0,389 0,312 0,334 0,174 0,203 0,176 0,150 

OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(NODA). Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdier i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (NFORB). 
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Tabell 5.3 presenterer resultatene av analysene av den norske bistandsallokeringen. Et 

interessant resultat er at ingen av de individuelle fattigdomsvariablene har noen vesentlig 

effekt i noen av tidsperiodene. For perioden 2010-2015, er BNP per innbygger den 

variabelen som har den laveste effekten på norsk ODA (-0,039) av alle 

forklaringsvariablene i analysen. Det samme er tilfellet for HDI i perioden 2004-2009 (-

0,041). Med unntak av en noe høyere effekt i 2004-2009, indikerer regresjonsresultatene 

at også naturkatastrofevariabelen generelt sett er av liten relevans for den norske 

bistandsallokeringen. 

Regresjonskoeffisientene til forfatningsvariablene har også lav størrelse i alle 

analysene. Mens privat sektor har en noe større effekt enn de øvrige variablene, er effekten 

imidlertid negativ, og således ikke forventningsrett.  

Innvandring har imidlertid en betydelig effekt i alle analysene, og er signifikant på 

5%-nivå i periodene 1998-2003 og 2010-2015. I perioden 2004-2009 er effekten signifikant 

på 1%-nivå. Også effekten av FN-idealpunkt er signifikant på 5%-nivå i analysene av de 

to første tidsperiodene. Effekten er imidlertid vesentlig lavere, og ikke-signifikant, i 2010-

2015. I motsetning til de to andre forbindelsesvariablene, har total handel lave og ikke-

signifikante effekter i alle analysene. For perioden 2010-2015 er effekten heller ikke 

forventningsrett.  

Når det kommer til indeksene, viser analysene N2a-N2d at forbindelsesindeksen har 

den største effekten i de to første periodene, og at effekten i disse analysene er signifikant 

på 1%-nivå. På tross av de lave effektene av de individuelle fattigdomsvariablene, har 

også fattigdomsindeksen relativt høy effekt i disse periodene. For perioden 2010-2015 er 

imidlertid folketall den eneste signifikante faktoren. 
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5.2.4 Sverige 
 

TABELL 5.4: Svensk bistandsallokering, 1998-2015 

 

 

 
S1a 
98-03 

S1b 
04-09 

S1c 
10-15 

S1d 
98-15 

S2a 
98-03 

S2b 
04-09 

S2c 
10-15 

S2d 
98-15 

Konstant (2,369) (3,335) (2,194) (2,92) (3,583) (4,796) (2,574) (4,11) 

Folketall         

ln(FOLK) 
-0,133 -0,121 -0,078 -0,232 0,007 0,005 0,081 0,024 
(-0,59) (-0,508) (-0,302) (-0,886) (0,056) (0,034) (0,591) (0,179) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,503** -0,595*** -0,407* -0,567** 

- - - - (-2,599) (-3,034) (-1,944) (-2,656) 

HDI 
-0,375** -0,298 -0,104 -0,256 

- - - - (-2,015) (-1,626) (-0,517) (-1,347) 

NAT 
0,131 0,158 0,057 0,117 

- - - - (1,175) (1,482) (0,491) (0,985) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,545*** -0,724*** -0,527*** -0,613*** 
(-3,469) (-4,854) (-3,69) (-4,061) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,078 -0,002 0,098 0,011 

- - - - (0,438) (-0,009) (0,553) (0,06) 

KORR 
0,11 0,205 0,197 0,207 

- - - - (0,576) (1,118) (1,086) (1,098) 

POLSTAB 
-0,226 0,004 -

0,392** -0,213 
- - - - (-1,574) (0,031) (-2,17) (-1,336) 

PRIVAT 
-0,063 -0,354* -0,099 -0,281 

- - - - (-0,297) (-1,701) (-0,391) (-1,202) 

FORFATNING - - - - 
-0,005 0,091 -0,054 -0,024 

(-0,041) (0,702) (-0,402) (-0,184) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
0,061 -0,096 0,092 0,007 

- - - - (0,462) (-0,687) (0,657) (0,049) 

SAVS† 
0,434*** 0,329** 0,021 0,33* 

- - - - (2,84) (2,094) (0,108) (1,863) 

SFN 
-0,429** -0,699*** -0,261 -0,547** 

- - - - (-2,375) (-3,487) (-1,253) (-2,591) 

SMSO† 
-0,27 -0,3* -0,336 -0,349* 

- - - - (-1,504) (-1,808) (-1,587) (-1,859) 

ln(SINN) 
0,367** 0,225 0,085 0,228 

- - - - (2,275) (1,373) (0,452) (1,343) 

ln(STH) 
0,442 0,615** 0,446 0,681** 

- - - - (1,647) (2,225) (1,434) (2,195) 

SFORB - - - - 
0,365** 0,387** 0,308** 0,339** 
(2,294) (2,53) (2,094) (2,215) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,355 0,360 0,231 0,307 0,144 0,260 0,217 0,228 

OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(SODA). Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdier i parantes. 
En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket med † er ikke 
inkluderte i forbindelsesindeksen (SFORB). 
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Som resultatet av analysene S1a-S1d viser, er BNP per innbygger blant variablene med 

størst effekt på svensk ODA i alle periodene. BNPPI er også variabelen med den største 

effekten i perioden 1998-2003. Mens effekten er signifikant på 1%-nivå i de to første 

periodene, er effekten imidlertid mindre signifikant i perioden 2010-2015. I analysen av 

den første perioden er også effekten av HDI signifikant på 5%-nivå. Bortsett fra dette er 

effektene av både HDI og naturkatastrofer relativt lave i alle analysene. 

Av forfatningsvariablene har privat sektor en signifikant effekt i perioden 2004-

2009. Politisk stabilitet og fravær av vold/terrorisme har en signifikant effekt i perioden 

2010-2015. Betakoeffisientene til begge variablene er imidlertid negative, og ikke 

forventningsrette, i begge disse tilfellene.  

Når det kommer til forbindelsesvariablene, er effekten av FN-idealpunkt signifikant 

på 5%-nivå i perioden 1998-2003. og på 1%-nivå i 2004-2009. I 2004-2009 har FN-

idealpunkt også den største effekten av alle forklaringsvariablene i analysene (-0,699). 

Effekten er imidlertid ikke lenger signifikant i 2010-2015. Regresjonskoeffisientene til både 

innvandring og total handel er forventningsrette i alle analysene, men effektene er kun 

signifikante i henholdsvis 1998-2003 og 2004-2009. Effekten av total handel er imidlertid 

vesentlig større enn effekten av innvandring i alle analysene, og total handel er også den 

variabelen som har den største effekten i analysen av perioden som helhet (S1d). 

Både fattigdomsindeksen og forbindelsesindeksen er signifikante på henholdsvis 1%-

nivå og 5%-nivå i alle periodene i analysene S2b-S2d. Fattigdomsindeksen har imidlertid 

den største effekten i alle periodene. 

 

5.3 Oppsummering  
Analysene presentert i dette kapittelet viser at HDI og naturkatastrofer er av relativt lav 

betydning i analysene av bistandsallokeringen til alle de nordiske landene. Den siste 

fattigdomsvariabelen, BNP per innbygger, har derimot stor effekt i de danske, finske og 

svenske analysene. I de norske analysene er BNP per innbygger imidlertid blant 

variablene med lavest effekt, og for perioden 2010-2015 har BNP per innbygger den 

laveste effekten av alle variablene i analysen. Innvandring har også en betydelig effekt 

på dansk, finsk og norsk bistandsallokering, men er mindre relevant for svensk ODA. For 

Norge og Sverige har også FN-idealpunkt en signifikant effekt i flere av tidsperiodene. 



 

 

 

63 

Total handel har generelt liten betydning for utviklingsbistanden til de nordiske landene, 

med et delvis unntak av den svenske allokeringen, der total handel har den største 

effekten av variablene i analysen av totalperioden 1998-2015. Danmark er det eneste 

giverlandet der en forfatningsvariabel har en vesentlig og signifikant effekt på 

bistandsallokeringen. For alle de andre landene, har både de enkelte forfatningsvariablene 

og forfatningsindeksen meget lav effekt. I mange av analysene, er fortegnene til 

forfatningskoeffisientene heller ikke forventningsrette. 

Når det kommer til de øvrige indeksene, er fattigdomsindeksen den mest 

betydningsfulle indeksen i analysene av dansk, finsk og svensk bistandsallokering, og 

effekten er som regel signifikant på 1%-nivå. Fattigdomsindeksen har også relativ høy 

effekt i de norske analysene, men her er forbindelseseffekten av størst effekt i flere av 

periodene. Forbindelsesindeksen er også av signifikant betydning i alle analysene av 

svensk bistandsallokering, samt i flere av de finske analysene. 

De justerte R2-verdiene viser imidlertid at forklaringskraften til modellene, det vil 

si hvor mye av variasjonen i den avhengige variabelen som kan tillegges 

forklaringsvariablene i modellen, er varierende i de ulike analysene, og at den i mange 

tilfeller er relativt lav. Dette er spesielt tilfellet for indeksmodellene. 

 

5.4 Robusthetstester 
 

5.4.1 ODA per innbygger 
For å undersøke hvorvidt resultatene av analysene endres dersom den avhengige 

variabelen endres fra total ODA til ODA per innbygger, er analysene av 

bistandsallokeringen til hvert av de nordiske giverlandene gjentatt med brutto 

utbetalinger av ODA per innbygger som avhengig variabel9. Med unntak av effekten av 

folketallsvariabelen, viser regresjonsresultatene ingen vesentlige endringer for noen av de 

nordiske landene. Folketallskoeffisientene bytter imidlertid fortegn, fra hovedsakelig 

 
9 I likhet med total ODA, er også ODA per innbygger meget skjevfordelt. Variabelen transformeres 

derfor ved bruk av logaritmisk transformasjon. Fordi det er nullverdier på disse variablene i 
bistandsdataene til alle de nordiske landene, er det lagt til én skalaenhets tillegg =0,01 til alle 
verdiene før variablene ble transformerte. 
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positive fortegn i analysene av total ODA til negative fortegn i analysene av ODA per 

innbygger. Effektene av variabelen er også betydelig større i de sistnevnte analysene. 

Disse resultatene indikerer at mottakerland med forholdsvis lavere befolkningsstørrelse 

mottar mer ODA per innbygger enn land med større befolkninger. I bistandslitteraturen 

omtales gjerne dette fenomenet som et «lite land»-bias (Alesina & Dollar, 2000; Clist, 

2011). Regresjonsresultatene for den totale gjennomsnittsperioden 1998-2015 er 

rapportert i Appendiks G. 

 

5.4.2 Utvidet antall enheter  
Fordi manglende verdier på den danske bistandsvariabelen ekskluderer mange enheter 

fra analysene, gjennomføres analysene av finsk, norsk og svensk bistandsallokering også 

for et utvidet antall enheter. Disse analysene inkluderer 14 ytterligere mottakerland, og 

er således basert på totalt 85 enheter (se Appendiks B). Regresjonsresultatene for 

totalperioden 1998-2015 rapporteres i Appendiks H. 

Det utvidede antall enheter fører ikke til noen vesentlige endringer i analysene av 

finsk bistandsallokering. Effekten innvandring er fremdeles stor i flere av analysene, og 

er nå signifikant på 1%-nivå i den første perioden. BNP per innbygger fortsetter også å 

være av betydelig effekt sammenlignet med de øvrige variablene i analysene, men 

effektene er ikke lenger signifikante. Når det kommer til indeksene, fortsetter 

fattigdomsindeksen å være signifikant på 1%-nivå i alle periodene. 

BNP per innbygger har noe større effekt når de norske analysene baseres på flere 

enheter, men effekten er imidlertid kun signifikant på 10%-nivå i noen av analysene. Også 

her forblir innvandringsvariabelen av høy betydning, og er nå signifikant på 1%-nivå i 

både 1998-2003 og 2004-2009, samt for perioden som helhet. FN-variabelen har derimot 

fått redusert effekt. En annen interessant endring er at fattigdomsindeksen nå har den 

største effekten av indeksene i analysene. Forbindelsesindeksen har imidlertid fortsatt 

stor effekt i de to første periodene. 

Det er heller ikke store endringer i analysene av svensk bistandsallokering. BNP 

per innbygger har fremdeles den største effekten i analysene, og er nå signifikant på 1%-

nivå i alle periodene. Variablene HDI, naturkatastrofer og total handel har fått økt 

signifikans i noen av periodene, mens FN-variabelen har blitt noe mindre signifikant. 
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Fattigdomsindeksen har fortsatt den største effekten i alle periodene, men 

forbindelsesindeksen forblir også signifikant. 
 

5.4.3 Manglende verdier = 0 
Som diskutert i kapittel 3, er det mulig at de manglende verdiene i de nordiske 

bistandsdataene indikerer at det ikke er gitt bistand til mottakerlandet det aktuelle året. 

For å undersøke hvorvidt resultatene fra analysene endres dersom man legger til grunn 

at dette er tilfellet, utføres analysene i oppgaven også med bistandsdata der de manglende 

verdiene er erstattet med nullverdier. Dette betyr at analysene kan baseres på alle de 

105 enhetene som ikke mangler data andre variabler. På samme måte som i de øvrige 

analysene er enhetenes verdier i de ulike tidsperiodene beregnet ved å benytte 

gjennomsnittet av verdiene i hver periode.  

Fordi OLS-regresjon kan gi misvisende resultater dersom dataene har store antall 

nullverdier, benyttes ofte topartsmodellen i studier av bistandsallokering. Den første 

delen av en topartsmodell er en logistisk analyse der den avhengige variabelen forteller 

om mottakerlandet mottok bistand eller ikke. På grunn av bruken av gjennomsnittsdata 

i denne oppgaven, er det imidlertid få nullverdier i bistandsdataene, selv om de 

manglende verdiene settes lik null10. Fordi det høye antallet 1-verdier i forhold til 0-

verdier skaper problemer for logistisk analyse, er analysene gjennomført med OLS-

regresjon11. En oversikt over enhetene benyttet i analysene finnes i Appendiks B. 

Resultatene av analysen vil diskuteres her, men regresjonstabellene rapporteres i 

Appendiks E.  

Resultatene viser at BNP per innbygger fremdeles er av høy betydning i analysene 

av dansk og svensk bistandsallokering, og at variabelen også har fått økt effekt, 

sammenlignet med de øvrige variablene, i de finske og norske analysene. For dansk og 

svensk ODA, er også HDI en betydningsfull forklaringsvariabel. En interessant 

 
10 Når de manglende verdiene erstattes med nullverdier, er det 420 mulige observasjoner av hver 

bistandsvariabel (105 enheter og fire tidsperioder). Av disse er det 79 nullverdier i dansk ODA, 30 
i finsk ODA, 21 i norsk ODA og 31 i svensk ODA. 

11 Det er også forsøkt med logistiske analyser, men lave antall nullverdier fører til en høy grad av 
diskriminering, dvs. at en uavhengig variabel kan gi en nesten perfekt prediksjon av avhengig 
variabel, i flere av analysene. 
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observasjon i de danske analysene er at mens demokrati og rettigheter-indeksen nå er 

veldig lav og ikke-signifikant i alle periodene, er effektene av POLSTAB og privat sektor-

indeksen nå er forventningsrette og signifikante i flere av analysene. Når de manglende 

verdiene settes lik null, har også innvandring betydelig effekt på svensk ODA, og er 

dermed blant variablene med størst effekt på bistandsallokeringen til alle de nordiske 

landene. Av indeksene har fattigdomsindeksen størst effekt i analysene av alle landene. 

Forbindelsesindeksen er imidlertid også av høy betydning for finsk, norsk og svensk ODA. 

En annen interessant observasjon er at justert R2 er over 0,5 i alle analysene, noe 

som indikerer at modellene forklarer en relativt stor andel av variansen i 

bistandsvariablene når de manglende verdiene er satt lik null og analysene baseres på 

alle enhetene som ikke mangler data på øvrige variabler.  
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Kapittel 6 

Konklusjon 
 

Denne oppgaven har undersøkt hvilke motiver og hensyn som har størst innflytelse på 

bistandsallokeringen til de nordiske landene. Med utgangspunkt i de fire faktorene i 4F-

rammeverket, folketall, fattigdom, forfatning og forbindelse, har oppgaven inkludert 

variabler som anses å gi et mer utfyllende og nøyaktig bilde av nordisk bistandsallokering 

enn det som har vært tegnet i den eksisterende litteraturen. Effektene av både de enkelte 

indikatorene og effektene av faktorene som helhet, operasjonalisert som additive indekser, 

ble testet gjennom en serie med regresjonsanalyser basert på gjennomsnittsdata for de 

tre seksårsperiodene 1998-2003, 2004-2009 og 2010-2015. Det ble også gjort tre videre 

analyser for å undersøke effektene av henholdsvis et utvidet antall enheter, bruk av ODA 

per innbygger som avhengig variabel, og av antagelsen om at manglende verdier på 

bistandsvariablene kan erstattes med nullverdier.  

 

6.1 Oppsummering og tolkning av resultater 
Basert på bistandslitteraturen presentert i kapittel 2, var oppgavens hypoteser at 

fattigdom og forfatning ville være de mest betydningsfulle faktorene i 

bistandsallokeringen til alle de nordiske landene, men spesielt i allokeringen til de tre 

skandinaviske landene. Det var også forventet at dette ville gjelde både de enkelte 

indikatorene benyttet for å måle de ulike faktorene, og faktorene som helhet.  

Analysene av de enkelte forklaringsvariablene, viser at BNP per innbygger er av 

stor betydning for allokeringen av dansk, finsk og svensk ODA. I analysene av norsk 

bistandsallokering, er imidlertid BNP per innbygger blant variablene med lavest effekt. 

Effekten er imidlertid noe større i robusthetsanalysene. Et interessant funn er den store 

forskjellen mellom betydningen av BNP per innbygger og HDI i de fleste analysene. Mens 

BNP per innbygger som regel er blant variablene med størst effekt, er HDI ofte blant 

variablene med lavest effekt. Det samme er også tilfellet for naturkatastrofer. En mulig 

forklaring på denne forskjellen er at giverlandene anser fattigdom, eller behov for bistand, 

hovedsakelig som mangel på økonomiske ressurser. 
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Et annet interessant resultat er den lave effekten av forfatningsvariablene i analysene. 

Mens tidligere studier har hevdet at de nordiske landene er spesielt opptatte av 

menneskerettigheter og demokrati, viser resultatene i denne oppgaven at Danmark er det 

eneste nordiske giverlandet der en forfatningsvariabel har en vesentlig effekt på 

bistandsallokeringen. For de øvrige landene har både de enkelte forfatningsvariablene og 

forfatningsindeksen generelt lav betydning, sammenlignet med de øvrige variablene i 

analysene. At forfatningskoeffisientene ofte skifter fortegn i analysene av de ulike 

tidsperiodene, gjør det imidlertid vanskelig å tolke betydningen av variablene, og kan 

tyde på at variablene måler andre begreper enn det som var tiltenkt i oppgaven.  

For allokeringen av dansk, finsk og norsk ODA, er heller ikke handelsrelasjoner 

funnet til å være av stor betydning. Når det kommer til Sverige, er imidlertid total handel 

blant variablene med størst effekt i flere av tidsperiodene. I både de svenske og norske 

analysene ble også FN-idealpunkt funnet til å være av vesentlig betydning, spesielt i de 

to første tidsperiodene. Den uklare årsaksretningen mellom stemmegivning i FN og 

utviklingsbistand innebærer imidlertid at sammenhengen ikke kan tolkes kausalt, fordi 

det ikke er klart hvorvidt det er stemmegivning som påvirker utviklingsbistanden, eller 

utviklingsbistanden som påvirker stemmegivningen.  

Det kanskje mest overraskende funnet i oppgaven er betydningen av innvandring. 

Mens innvandring sjelden har vært inkludert som en forklaringsvariabel i tidligere studier 

av bistandsallokering, finner denne oppgaven at innvandring er av betydelig effekt i 

analysene av dansk, finsk og norsk bistandsallokering. I robusthetsanalysene utført for å 

undersøke effekten av å erstatte manglende bistandsdata med nullverdier, er innvandring 

også av vesentlig effekt i de svenske analysene. Mens det teoretiske resonnementet tilsier 

at giverland vil gi mer bistand til land de mottar mer innvandring fra, er det imidlertid 

også tenkelig at årsaksretningen kan gå andre vei. På samme måte som med FN-

idealpunkt, kan sammenhengen derfor ikke tolkes kausalt. Selv om analysene i oppgaven 

ikke kan svare på hvilken vei årsaksforholdet går, viser resultatene uansett at det er en 

sterk sammenheng mellom innvandring og utviklingsbistand for de fleste nordiske 

landene.  
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Når det kommer til analysene av de ulike faktorene, viser resultatene at fattigdom er den 

mest betydningsfulle faktoren i analysene av dansk, finsk og svensk bistandsallokering. 

Også for Norge har fattigdomsindeksen stor effekt i analysene, men her er 

forbindelsesindeksen av størst betydning i flere av tidsperiodene. Fattigdomsindeksen er 

imidlertid av større betydning i robusthetsanalysene med et utvidet antall enheter. 

Forbindelsesindeksen har også en betydelig effekt, sammenlignet med folketall og 

forfatning, i de svenske og finske analysene. Kun i analysene av dansk bistandsallokering 

er forbindelsesindeksen lav betydning i alle tidsperiodene. 

Mens det var forventet at både de enkelte forklaringsvariablene og de konstruerte 

indeksene benyttet for å måle fattigdom og forfatning ville være av størst betydning i 

analysene, har oppgaven funnet at fattigdom og forbindelse er de mest betydningsfulle 

faktorene i bistandsallokeringen til de nordiske landene. Spesielt er BNP per innbygger 

og innvandring av høy betydning. Selv om allokeringen til de fire landene har store 

fellestrekk, er det imidlertid også viktige forskjeller mellom dem. Spesielt skiller Norge 

seg ut ved at fattigdomsvariablene er av relativt liten betydning i bistandsallokeringen. 

Fordi mange mottakerland er utelatt fra analysene i oppgaven på grunn av 

manglende data, er det viktig å understreke at resultatene av analysene i oppgaven ikke 

nødvendigvis kan generaliseres til å gjelde de ustuderte mottakerlandene. For Finland, 

Norge og Sverige, endret imidlertid ikke resultatene seg når analysene ble baserte på 

ytterligere 14 enheter. Hovedkonklusjonene forblir også uendrede i analysene der 

manglende bistandsverdier er satt lik null. På grunn av usikkerheten knyttet til 

betydningen av de manglende bistandsdataene, svarer imidlertid analysene i denne 

oppgaven først og fremst på hva som er avgjørende for hvor mye bistand et mottakerland 

får, og ikke på hva som avgjørende for om et mottakerland får bistand eller ikke. 

 

6.2 Videre forskning 
I tillegg til å inkludere de vanligste forklaringsvariablene benyttet i tidligere studier av 

bistandsallokering, har denne oppgaven også inkludert flere variabler som ofte har vært 

oversett i den eksisterende litteraturen, som eksempelvis naturkatastrofer og 

innvandring. Mens denne oppgaven har sammenlignet bistandsallokeringen til de 

nordiske landene, ville det være interessant å undersøke effekten av disse 
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forklaringsvariablene på bistandsallokeringen til andre giverland. Et viktig funn i denne 

oppgaven er den sterke sammenhengen mellom innvandring og utviklingsbistand. 

Ettersom det er få bistandsstudier som har inkludert innvandring som en 

forklaringsvariabel, vil en oppgave for videre forskning være å belyse årsaksretningen 

knyttet til denne sammenhengen. Et nærliggende spørsmål er således også hvilken, hvis 

noen, effekt utviklingsbistand har på migrasjon. 
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Appendiks A: B-koeffisienter og standardfeil 
 
 

TABELL A.1: Dansk bistandsallokering, 1998-2015, ustandardiserte koeffisienter  

 
D1a 
98-03 

D1b 
04-09 

D1c 
10-15 

D1d 
98-15 

D2a 
98-03 

D2b 
04-09 

D2c 
10-15 

D2d 
98-15 

Konstant 1,538 1,553 1,97* 1,537* 3,125 2,698 1,631 2,401 
(1,007) (1,131) (1,148) (0,887) (0,615) (0,581) (0,517) (0,473) 

Folketall         

ln(FOLK) 
-0,184 0,027 0,804** 0,263 0,387** 0,557** 0,724*** 0,564*** 
(0,406) (0,397) (0,367) (0,321) (0,191) (0,214) (0,214) (0,171) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,029*** -0,02*** -0,007 -0,014** 

- - - - (0,008) (0,007) (0,005) (0,006) 

HDI 
-1,796 -1,634 -1,081 -1,283 

- - - - (1,202) (1,313) (1,374) (1,051) 

NAT 
-0,015 -0,043 -0,007 -0,039 

- - - - (0,026) (0,043) (0,035) (0,037) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,08*** -0,073*** -0,042*** -0,059*** 
(0,016) (0,014) (0,012) (0,011) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,284 0,493** 0,524** 0,478** 

- - - - (0,24) (0,237) (0,215) (0,19) 

KORR 
-0,082 -0,623* -0,418 -0,517* 

- - - - (0,332) (0,321) (0,293) (0,265) 

POLSTAB 
0,179 0,287* 0,203 0,317** 

- - - - (0,175) (0,165) (0,191) (0,158) 

PRIVAT 
0,129 0,251 0,524 0,272 

- - - - (0,309) (0,305) (0,327) (0,266) 

FORFATNING - - - - 
0,741*** 0,397* 0,324 0,474** 
(0,206) (0,218) (0,223) (0,185) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
0 0,002 0,002 0,001 

- - - - (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

DAVS† 
0** 0 0 0 

- - - - (0) (0) (0) (0) 

DFN 
-0,302 0,248 0,563** 0,209 

- - - - (0,264) (0,32) (0,266) (0,248) 

DMSO† 
-0,02 -0,031 -0,051** -0,036* 

- - - - (0,023) (0,023) (0,023) (0,019) 

ln(DINN) 
0,362 0,576** 0,33* 0,529*** 

- - - - (0,219) (0,241) (0,193) (0,173) 

ln(DTH) 
0,665* 0,392 -0,133 0,187 

- - - - (0,351) (0,344) (0,286) (0,277) 

DFORB - - - - 
0,355 0,245 -0,13 0,137 

(0,273) (0,295) (0,262) (0,236) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,362 0,394 0,360 0,444 0,285 0,352 0,271 0,354 
OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(DODA). Tabellen viser ustandardiserte B-koeffisienter, med standardfeil i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (DFORB). 
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TABELL A.2: Finsk bistandsallokering, 1998-2015, ustandardiserte koeffisienter 

 
F1a 
98-03 

F1b 
04-09 

F1c 
10-15 

F1d 
98-15 

F2a 
98-03 

F2b 
04-09 

F2c 
10-15 

F2d 
98-15 

Konstant 
1,258 0,539 0,295 0,599 0,581 0,41 0,576 0,403 

(0,871) (0,865) (0,933) (0,808) (0,498) (0,448) (0,441) (0,413) 

Folketall         

ln(FOLK) 
0,223 0,114 0,123 0,237 0,189 0,211 0,301 0,258* 

(0,292) (0,312) (0,318) (0,299) (0,151) (0,162) (0,185) (0,15) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,01 -0,011** -0,01* -0,007 

- - - - (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 

HDI 
-1,203 0,115 -0,068 -0,088 

- - - - (1,008) (1,049) (1,249) (1,004) 

NAT 
0,022 0,013 -0,01 0,024 

- - - - (0,021) (0,035) (0,031) (0,034) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,039*** -0,034*** -0,032*** -0,03*** 
(0,013) (0,011) (0,01) (0,01) 

Forfatning         

DEMRETT 
0 0,139 0,199 0,119 

- - - - (0,193) (0,199) (0,198) (0,186) 

KORR 
0,2 0,098 -0,416 -0,037 

- - - - (0,274) (0,259) (0,257) (0,255) 

POLSTAB 
-0,107 0,015 -0,048 -0,067 

- - - - (0,14) (0,133) (0,168) (0,147) 

PRIVAT 
-0,078 -0,268 0,261 -0,056 

- - - - (0,252) (0,268) (0,291) (0,269) 

FORFATNING - - - - 
-0,069 -0,082 0,055 -0,089 
(0,161) (0,167) (0,19) (0,16) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
-0,001 0 0,001 0,001 

- - - - (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

FAVS† 
0* 0 0 0 

- - - - (0) (0) (0) (0) 

FFN 
-0,502** -0,283 -0,083 -0,184 

- - - - (0,22) (0,27) (0,247) (0,251) 

FMSO† 
-0,031* -0,034* -0,026 -0,033* 

- - - - (0,019) (0,019) (0,02) (0,018) 

ln(DINN) 
0,489** 0,448** 0,306 0,361** 

- - - - (0,203) (0,186) (0,205) (0,179) 

ln(DTH) 
0,197 0,311 0,279 0,185 

- - - - (0,195) (0,213) (0,228) (0,228) 

FFORB - - - - 
0,604*** 0,555** 0,411 0,44* 
(0,206) (0,233) (0,262) (0,228) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,290 0,223 0,197 0,224 0,234 0,252 0,209 0,251 
OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(FODA). Tabellen viser ustandardiserte B-koeffisienter, med standardfeil i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (FFORB). 
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TABELL A.3: Norsk bistandsallokering, 1998-2015, ustandardiserte koeffisienter 

 
N1a 
98-03 

N1b 
04-09 

N1c 
10-15 

N1d 
98-15 

N2a 
98-03 

N2b 
04-09 

N2c 
10-15 

N2d 
98-15 

Konstant 1,852 1,733 -0,142 1,431 1,206 1,16 0,152 0,7 
(0,697) (0,8) (0,956) (0,756) (0,459) (0,489) (0,465) (0,45) 

Folketall         

ln(FOLK) 
0,227 0,257 0,569* 0,362 -0,015 0,072 0,488** 0,187 
(0,24) (0,245) (0,291) (0,239) (0,14) (0,174) (0,195) (0,159) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,003 -0,005 -0,001 -0,002 

- - - - (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 

HDI 
-0,622 -0,236 0,899 0,04 

- - - - (0,816) (0,935) (1,22) (0,921) 

NAT 
0,009 0,058* -0,014 0,01 

- - - - (0,018) (0,032) (0,031) (0,033) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,03** -0,038*** -0,008 -0,02* 
(0,012) (0,012) (0,011) (0,011) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,205 0,108 0,149 0,176 

- - - - (0,168) (0,179) (0,189) (0,173) 

KORR 
0,047 0,335 0,064 0,187 

- - - - (0,247) (0,248) (0,249) (0,246) 

POLSTAB 
-0,176 -0,117 -0,131 -0,129 

- - - - (0,124) (0,127) (0,168) (0,144) 

PRIVAT 
-0,237 -0,325 -0,254 -0,356 

- - - - (0,221) (0,227) (0,267) (0,235) 

FORFATNING - - - - 
-0,213 -0,001 -0,163 -0,107 
(0,15) (0,181) (0,202) (0,174) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
-0,001 0,001 0,004 0,001 

- - - - (0,002) (0,003) (0,003) (0,002) 

NAVS† 
0* 0 0 0 

- - - - (0) (0) (0) (0) 

NFN 
-0,401** -0,505** -0,241 -0,451** 

- - - - (0,185) (0,24) (0,231) (0,222) 

NMSO† 
-0,037** -

0,044*** -0,029 -0,041** 
- - - - (0,015) (0,016) (0,019) (0,016) 

ln(NINN) 
0,349** 0,466*** 0,448** 0,411** 

- - - - (0,139) (0,173) (0,191) (0,158) 

ln(DTH) 
0,051 0,1 -0,196 0,015 

- - - - (0,147) (0,117) (0,152) (0,125) 

NFORB - - - - 
0,551*** 0,716*** 0,102 0,428* 
(0,195) (0,237) (0,245) (0,222) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,290 0,223 0,197 0,224 0,234 0,252 0,209 0,251 
OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(NODA). Tabellen viser ustandardiserte B-koeffisienter, med standardfeil i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (NFORB). 
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TABELL A.4: Svensk bistandsallokering, 1998-2015, ustandardiserte koeffisienter 

 
S1a 
98-03 

S1b 
04-09 

S1c 
10-15 

S1d 
98-15 

S2a 
98-03 

S2b 
04-09 

S2c 
10-15 

S2d 
98-15 

Konstant 2,017 2,737 2,279 2,344 1,885 2,201 1,257 1,78 
(0,851) (0,821) -1,039 (0,803) (0,526) (0,459) (0,488) (0,433) 

Folketall         

ln(FOLK) 
-0,158 -0,143 -0,104 -0,257 0,009 0,005 0,108 0,026 
(0,268) (0,282) (0,345) (0,29) (0,157) (0,155) (0,183) (0,146) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,016** -

0,016*** -0,01* -0,014** 
- - - - (0,006) (0,005) (0,005) (0,005) 

HDI 
-2,047** -1,682 -0,699 -1,356 

- - - - (1,016) (1,034) (1,352) (1,007) 

NAT 
0,024 0,048 0,016 0,034 

- - - - (0,021) (0,032) (0,033) (0,034) 

FATTIGDOM - - - - 
-0,05*** -0,056*** -0,04*** -0,044*** 
(0,014) (0,012) (0,011) (0,011) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,082 -0,002 0,118 0,011 

- - - - (0,187) (0,18) (0,213) (0,179) 

KORR 
0,15 0,27 0,296 0,267 

- - - - (0,261) (0,241) (0,273) (0,243) 

POLSTAB 
-0,211 0,004 -0,415** -0,198 

- - - - (0,134) (0,127) (0,191) (0,148) 

PRIVAT 
-0,072 -0,403* -0,126 -0,305 

- - - - (0,242) (0,237) (0,323) (0,253) 

FORFATNING - - - - 
-0,007 0,12 -0,082 -0,031 
(0,174) (0,17) (0,204) (0,168) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
0,001 -0,002 0,002 0 

- - - - (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

SAVS† 
0*** 0** 0 0* 

- - - - (0) (0) (0) (0) 

SFN 
-0,517** -

0,899*** -0,36 -0,656** 
- - - - (0,218) (0,258) (0,287) (0,253) 

SMSO† 
-0,027 -0,031* -0,037 -0,033* 

- - - - (0,018) (0,017) (0,023) (0,018) 

ln(SINN) 
0,357** 0,227 0,09 0,206 

- - - - (0,157) (0,166) (0,199) (0,153) 

ln(STH) 
0,352 0,55** 0,449 0,574** 

- - - - (0,214) (0,247) (0,313) (0,261) 

SFORB - - - - 
0,484** 0,572** 0,509** 0,467** 
(0,211) (0,226) (0,243) (0,211) 

N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,290 0,223 0,197 0,224 0,234 0,252 0,209 0,251 
OLS-regresjon. Avhengig variabel = ln(SODA). Tabellen viser ustandardiserte B-koeffisienter, med standardfeil i 
parantes. En, to og tre asterisker indikerer signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket 
med † er ikke inkluderte i forbindelsesindeksen (SFORB). 
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Appendiks B: Enhetsoversikt 
 
Tabellen lister alle mottakerlandene som er inkluderte som enheter i hovedanalysene, 
samt de ytterligere landene som er inkluderte som enheter i de øvrige analysene. 

 

TABELL B.1: Enhetsoversikt 

Hovedanalyser, N=71. 
Robusthetstest: ODA per innbygger, N=71 

Robusthetstest: Utvidet 
analyse for Finland, Norge, 

Sverige, N=85 
Robusethetstest: Manglende 
bistandsverdier = 0, N=105 

Afghanistan Malawi Algerie Belize 
Albania Malaysia Argentina Den sentralafrikanske 

republikk 
Angola Mali Aserbajdsjan Dominica 
Armenia Marokko Burundi Ekvatorial-Guinea 

Bangladesh Mexico Costa Rica Eswatini 
Benin Moldova Haiti Fiji 
Bolivia Mongolia Mauritania Gabon 

Bosnia-Hercegovina Mosambik Namibia Grenada 
Botswana Myanmar Republikken Kongo Guyana 

Brasil Nepal Tsjad Jamaica 
Burkina Faso Nicaragua Tunisia Jemen 

Chile Nigeria Uruguay Maldivene 
Colombia Pakistan Usbekistan Mauritius 

Cuba Peru Venezuela Niger 
Den dominikanske 

republikk Rwanda  Panama 
Ecuador Senegal  Papua Ny-Guinea 
Egypt Serbia  Paraguay 

El Salvador Sri Lanka  Saint Lucia 
Elfenbenskysten Sudan  Saint Vincent og Grenadinene 

Etiopia Syria  Seychellene 
Filippinene Sør-Afrika   

Gambia Tadsjikistan   
Georgia Tanzania   
Ghana Thailand   

Guatemala Togo   
Guinea Tyrkia   

Honduras Uganda   
India Vietnam   

Indonesia Zambia   
Iran Zimbabwe   

Jordan    
Kambodsja    
Kamerun    

Kasakhstan    
Kenya    
Kina    

Kirgisistan    
Kongo (Den demokratiske 

republikken)    

Laos    
Madagaskar    

Makedonia (Den tidligere 
jugoslaviske republikken)    
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Appendiks C: Grafiske tester av OLS-
forutsetninger 
 

Figurene i appendiksen viser frekvensfordelinger, PP-diagrammer og 
spredningsdiagrammer basert på variablene ODA, folketall, innvandring og total 
handel. Av hensyn til plass, viser appendiksen kun diagrammer basert på danske 
gjennomsnittsdata for totalperioden 1998-2015. Det er imidlertid små forskjeller mellom 
disse diagrammene og tilsvarende diagrammer for de andre landene og periodene. 
 
FIGUR C1: Frekvensfordelingen til dansk ODA før (venstre) og etter (høyre) logtransformasjon.  
 

  
 
FIGUR C2: Frekvensfordelingen til folketall, PP-diagram og spredningsdiagram før (øverst) og etter 
(nederst) logtransformasjon. PP- og spredningsdiagrammene er baserte på dansk ODA som avhengig 
variabel og folketall som uavhengig variabel. 
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FIGUR C3: Frekvensfordelingen til innvandring, PP-diagram og spredningsdiagram før (øverst) og etter 
(nederst) logtransformasjon. PP- og spredningsdiagrammene er baserte på dansk ODA som avhengig 
variabel og innvandring som uavhengig variabel. 
 

 
 

 
 
FIGUR C4: Frekvensfordelingen til total handel, PP-diagram og spredningsdiagram før (øverst) og etter 
(nederst) logtransformasjon. PP- og spredningsdiagrammene er baserte på dansk ODA som avhengig 
variabel og total handel som uavhengig variabel. 
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Appendiks D: Kollinearitetsstatistikk 
 
Av hensyn til plass, rapporteres kun resultatene for totalperioden 1998-2015. Det er 
imidlertid ingen vesentlige forskjeller i analysene av de øvrige periodene.  

 
 
 
 

 
 
 
 

TABELL D.1: Kollinearitetsstatistikk, 1998-2015. N = 71 

 Danmark 
98-15 

Finland 
98-15 

Norge 
98-15 

Sverige 
98-15 

 Toleranse VIF Toleranse VIF Toleranse VIF Toleranse VIF 
ln(FOLK) 0,135 7,399 0,142 7,044 0,198 5,061 0,144 6,939 
BNPPI 0,217 4,599 0,211 4,738 0,225 4,440 0,217 4,602 
HDI 0,289 3,456 0,290 3,452 0,306 3,267 0,274 3,648 
NAT 0,678 1,475 0,727 1,375 0,699 1,431 0,704 1,421 
DEMRETT 0,308 3,243 0,295 3,394 0,303 3,301 0,302 3,313 
KORR 0,269 3,715 0,267 3,752 0,254 3,940 0,278 3,592 
POLSTAB 0,396 2,524 0,417 2,395 0,385 2,598 0,390 2,561 
PRIVAT 0,189 5,283 0,169 5,905 0,196 5,097 0,181 5,526 
KRISTEN 0,558 1,792 0,452 2,214 0,537 1,863 0,494 2,022 
DAVS 0,348 2,874 - - - - - - 
DFN 0,246 4,061 - - - - - - 
ln(DINN) 0,321 3,120 - - - - - - 
DMSO 0,288 3,475 - - - - - - 
ln(DTH) 0,109 9,214 - - - - - - 
FAVS - - 0,311 3,217 - - - - 
FFN - - 0,224 4,458 - - - - 
ln(FINN) - - 0,309 3,232 - - - - 
FMSO - - 0,276 3,619 - - - - 
ln(FTH) - - 0,145 6,911 - - - - 
NAVS - - - - 0,348 2,876 - - 
NFN - - - - 0,259 3,867 - - 
ln(NINN) - - - - 0,348 2,871 - - 
NMSO - - - - 0,297 3,364 - - 
ln(NTH) - - - - 0,288 3,470 - - 
SAVS - - - - - - 0,315 3,171 
SFN - - - - - - 0,222 4,505 
ln(SINN) - - - - - - 0,343 2,914 
SMSO - - - - - - 0,281 3,565 
ln(STH) - - - - - - 0,103 9,730 

 Avhengig variabel:  
ln(DODA) 

Avhengig variabel:  
ln(FODA) 

Avhengig variabel:  
ln(NODA) 

Avhengig variabel:  
ln(SODA) 
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Appendiks E: Manglende verdier = 0 
 

Av hensyn til plass, rapporteres kun resultatene for totalperioden 1998-2015.  
 

TABELL E.1: Nordisk bistandsallokering, 1998-2015, manglende verdier = 0 

 D1d 
98-15 

D2d 
98-15 

F1d 
98-15 

F2d 
98-15 

N1d 
98-15 

N2d 
98-15 

S1d 
98-15 

S2d 
98-15 

Konstant (1,638) (3,848) (0,468) (1,04) (1,506) (3,24) (2,049) (3,835) 
Folketall         

ln(FOLK) 0,343* 0,432*** 0,457** 0,412*** 0,364** 0,296*** 0,111 0,22** 
(1,778) (3,494) (2,228) (3,476) (2,208) (2,703) (0,536) (2,076) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,319*** 

- 
-0,258** 

- 
-0,292** 

- 
-0,463*** 

- (-2,742) (-2,324) (-2,638) (-4,464) 

HDI 
-0,297** 

- 
-0,14 

- 
-0,111 

- 
-0,31*** 

- (-2,557) (-1,132) (-1,023) (-2,723) 

NAT 
0,01 

- 
0,074 

- 
0,062 

- 
0,068 

- (0,149) (1,034) (0,925) (1,079) 

FATTIGDOM - -0,534*** - -0,414*** - -0,494*** - -0,571*** 
(-6,166) (-5,162) (-5,962) (-7,751) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,1 

- 
-0,041 

- 
-0,02 

- 
-0,115 

- (0,8) (-0,31) (-0,163) (-0,992) 

KORR 
-0,313** 

- 
-0,01 

- 
-0,054 

- 
0,099 

- (-2,387) (-0,071) (-0,415) (0,816) 

POLSTAB 
0,282** 

- 
0,002 

- 
-0,004 

- 
0,01 

- (2,546) (0,018) (-0,036) (0,097) 

PRIVAT 
0,366*** 

- 
0,135 

- 
0,109 

- 
0,02 

- (2,685) (0,923) (0,815) (0,15) 

FORFATNING - 0,17* - -0,002 - -0,002 - -0,022 
(1,911) (-0,024) (-0,03) (-0,293) 

Forbindelse         

KRISTEN† 0,086 
- 

0,092 
- 

0,064 
- 

0,155* 
- (0,994) (0,99) (0,763) (1,913) 

D/F/N/SAVS† -0,082 
- 

-0,011 
- 

0,085 
- 

0,018 
- (-0,927) (-0,104) (0,983) (0,205) 

D/F/N/SFN 0,134 
- 

-0,059 
- 

-0,178** 
- 

-0,182** 
- (1,494) (-0,616) (-2,053) (-2,102) 

D/F/N/SMSO† -0,187 
- 

-0,142 
- 

-0,207* 
- 

-0,074 
- (-1,515) (-1,034) (-1,738) (-0,631) 

ln(D/F/N/SINN) 0,461*** 
- 

0,323** 
- 

0,468*** 
- 

0,31** 
- (3,77) (2,395) (3,861) (2,63) 

ln(D/F/N/STH) 0,061 
- 

0,036 
- 

0,051 
- 

0,343 
- (0,35) (0,23) (0,503) (1,634) 

D/F/N/SFORB 
- 0,131 - 0,223** - 0,355*** - 0,369*** 
 (1,147)  (2,062)  (3,458)  (3,793) 

AV ln(DODA) ln(FODA) ln(NODA) ln(SODA) 
N 105 105 105 105 105 105 105 105 
R2ADJ 0,586 0,508 0,550 0,559 0,609 0,575 0,654 0,632 
OLS-regresjon. Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdi i parantes. En, to og tre asterisker indikerer 
signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket med † er ikke inkluderte i D/F/N/SFORB. 
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Appendiks F: Observasjonsgrunnlag 
 
Tabellen viser observasjonsgrunnlaget gjennomsnittsverdiene til de 71 enhetene 
benyttet i oppgavens hovedanalyser er baserte på. Tallene viser hvor mange enheter 
som har en gjennomsnittsverdi på den aktuelle variabelen som er basert på 1-2 
observasjonsår, 3-4 observasjonsår eller 5-6 observasjonsår. Prosenttallene viser til 
prosentandelen av det totale antallet mulige observasjoner i hver periode. For total 
handel vises observasjonsgrunnlaget til de to eksport- og importvariablene som er 
benyttet for å lage variablene. 
 

TABELL F.1: Observasjonsgrunnlag 
 98-03 04-09 10-15 

Antall observasjoner 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 
Bistand          
DODA 5 5 61 4 6 61 10 11 50 
FODA 1 8 62 1 1 69 0 2 69 
NODA 0 2 69 1 3 67 1 1 69 
SODA 0 2 69 0 0 71 1 0 70 
Folketall          
FOLK 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
Fattigdom          
BNPPI 1 0 70 0 0 71 0 0 71 
HDI 2 6 63 0 0 71 0 0 71 
NAT 0 2 69 0 0 71 0 4 67 
Forfatning          
DEMRET 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
KORR 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
POLSTAB 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
PRIVAT 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
Forbindelse          
KRISTEN 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
DAVS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
DFN 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
DINN 2 0 69 0 0 71 0 0 71 
DMSO 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
DTH DEKS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 

DIMP 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
FAVS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
FFN 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
FINN 1 1 69 0 0 71 0 0 71 
FMSO 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
FTH FEKS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 

FIMP 4 8 59 1 4 66 0 4 67 
NAVS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
NFN 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
NINN 2 0 69 0 0 71 0 0 71 
NMSO 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
NTH NEKS 0 1 70 0 1 70 1 0 70 

NIMP 3 7 61 0 3 68 1 1 69 
SAVS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
SFN 0 2 69 0 0 71 0 0 71 
SINN 2 0 69 0 0 71 0 0 71 
SMSO 0 0 71 0 0 71 0 0 71 
STH SEKS 0 0 71 0 0 71 0 0 71 

SIMP 0 0 71 0 0 71 0 0 71            
Sum 23 60 2402 7 18 2460 14 23 2448 
Prosent 0,8 2,3 96,9 0,2 0,6 99,1 0,5 0,8 98,7 
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Appendiks G: ODA per innbygger 
 

Av hensyn til plass, rapporteres kun resultatene for totalperioden 1998-2015.  
 

TABELL G.1: Nordisk bistandsallokering, 1998-2015, ODA per innbygger 

 D1d 
98-15 

D2d 
98-15 

F1d 
98-15 

F2d 
98-15 

N1d 
98-15 

N2d 
98-15 

S1d 
98-15 

S2d 
98-15 

Konstant (1,496) (4,772) (0,568) (0,55) (1,837) (1,655) (2,825) (3,798) 
Folketall         

ln(FOLK) -0,489** -0,29** -0,578** -0,614*** -0,542** -0,683*** -0,898*** -0,701*** 
(-2,041) (-2,275) (-2,116) (-4,496) (-2,662) (-5,135) (-4,177) (-6,478) 

Fattigdom         

BNPPI 
-0,424** 

- 
-0,271 

- 
-0,091 

- 
-0,423** 

- (-2,242) (-1,209) (-0,476) (-2,415) 

HDI 
-0,19 

- 
-0,002 

- 
0,001 

- 
-0,213 

- (-1,162) (-0,009) (0,007) (-1,368) 

NAT 
-0,092 

- 
0,087 

- 
0,028 

- 
0,108 

- (-0,855) (0,721) (0,263) (1,109) 

FATTIGDOM - -0,629*** - -0,405*** - -0,266* - -0,478*** 
(-4,801) (-2,788) (-1,817) (-3,874) 

Forfatning         

DEMRETT 
0,428*** 

- 

0,135 

- 

0,174 

- 

0,007 
- (2,698) (0,713) (1,056) (0,046) 

KORR 
-0,319* 

- 
-0,033 

- 
0,133 

- 
0,133 

- (-1,879) (-0,167) (0,739) (0,86) 

POLSTAB 
0,304** 

- 
-0,019 

- 
-0,114 

- 
-0,157 

- (2,171) (-0,122) (-0,779) (-1,203) 

PRIVAT 
0,164 

- 
-0,107 

- 
-0,293 

- 
-0,217 

- (0,809) (-0,428) (-1,434) (-1,131) 

FORFATNING - 0,312** - -0,054 - -0,061 - -0,026 
(2,601) (-0,422) (-0,479) (-0,237) 

Forbindelse         

KRISTEN† 
0,065 

- 
0,029 

- 
0,065 

- 
0,029 

- (0,547) (0,191) (0,529) (0,246) 

D/F/N/SAVS† 
0,039 

- 
0,119 

- 
0,201 

- 
0,239 

- (0,262) (0,645) (1,308) (1,647) 

D/F/N/SFN 
0,185 

- 
-0,214 

- 
-0,341* 

- 
-0,438** 

- (1,043) (-0,983) (-1,915) (-2,53) 

D/F/N/SMSO† 
-0,291* 

- 
-0,352* 

- 
-0,403** 

- 
-0,281* 

- (-1,768) (-1,799) (-2,427) (-1,826) 

ln(D/F/N/SINN) 
0,48*** 

- 
0,366* 

- 
0,394** 

- 
0,172 

- (3,08) (1,979) (2,569) (1,234) 

ln(D/F/N/STH) 
0,113 

- 
0,202 

- 
0,028 

- 
0,566** 

- (0,422) (0,746) (0,168) (2,225) 

D/F/N/SFORB 
- 0,053 - 0,319** - 0,308** - 0,287** 
 (0,377)  (2,047)  (2,006)  (2,295) 

AV ln(DODAPI) ln(FODAPI) ln(NODAPI) ln(SODAPI) 
N 71 71 71 71 71 71 71 71 
R2ADJ 0,456 0,368 0,258 0,288 0,426 0,295 0,534 0,484 

OLS-regresjon. Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdi i parantes. En, to og tre asterisker indikerer 
signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket med † er ikke inkluderte i D/F/N/SFORB. 
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Appendiks H: Utvidet analyse 
 

Av hensyn til plass, rapporteres kun resultatene for totalperioden 1998-2015.  
 

TABELL H.1: Finsk, norsk og svensk bistandsallokering, 1998-2015 

 F1d 
98-15 

F2d 
98-15 

N1d 
98-15 

N2d 
98-15 

S1d 
98-15 

S2d 
98-15 

Konstant (0,656) (1,607) (2,147) (3,19) (2,338) (5,362) 
Folketall       

ln(FOLK) 0,24 0,301** 0,211 0,144 -0,252 0,072 
(1,006) (2,273) (1,202) -1,136 (-1,12) (0,613) 

Fattigdom       

BNPPI -0,179 - -0,267 - -0,61*** - (-0,967) (-1,561) (-3,37) 

HDI -0,113 - -0,063 - -0,29* - (-0,656) (-0,413) (-1,736) 

NAT 0,192* - 0,115 - 0,19* - (1,901) (1,204) (1,991) 

FATTIGDOM - -0,464*** - -0,522*** - -0,698*** 
(-3,744) (-4,14) (-5,839) 

Forfatning       

DEMRETT 0,182 - 0,133 - 0,064 - (0,991) (0,786) (0,374) 

KORR -0,101 - 0,094 - 0,13 - (-0,542) (0,528) (0,747) 

POLSTAB -0,08 - -0,144 - -0,213 - (-0,537) (-0,995) (-1,478) 

PRIVAT 0,132 - 0,013 - -0,042 - (0,629) (0,07) (-0,215) 

FORFATNING - 0,059 - 0,035 - 0,087 
(0,5) (0,296) (0,773) 

Forbindelse       

KRISTEN† 0,129 - 0,115 - 0,132 - (0,99) (0,979) (1,095) 

D/F/N/SAVS† 0,021 - 0,085 - 0,135 - (0,134) (0,606) (0,928) 

D/F/N/SFN 0,022 - -0,179 - -0,209 - (0,144) (-1,33) (-1,433) 

D/F/N/SMSO† -0,301* - -0,427*** - -0,194 - (-1,738) (-2,689) (-1,184) 

ln(D/F/N/SINN) 0,399** - 0,45*** - 0,196 - (2,5) (3,183) (1,386) 

ln(D/F/N/STH) 0,039 - 0,118 - 0,592** - (0,165) (0,792) (2,119) 

D/F/N/SFORB - 0,198 - 0,393*** - 0,283** 
 (1,399)  (2,855)  (2,222) 

Avhengig variabel ln(DODA) ln(FODA) ln(SODA) 
N 85 85 85 85 85 85 
R2ADJ 0,293 0,249 0,381 0,251 0,374 0,316 
OLS-regresjon. Tabellen viser standardiserte koeffisienter, med t-verdi i parantes. En, to og tre asterisker indikerer 
signifikans på henholdsvis 10%-, 5%- og 1%-nivå. Variabler merket med † er ikke med i D/F/N/SFORB. 

 
 


