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Steve Kayizzi-Mugerwa (red): 

Reforming Africa’s Institutions: Ownership,  
Incentives, and Capabilities
United Nations University Press, Tokyo, 2003, s 361 

Afrika är en kontinent med flertalet problem; 
korruptionen är påtaglig, skolnärvaron låg, 
sjukvården undermålig och infrastrukturen 
under all kritik. Dessutom har många länder 
härjats av krig, svält och konflikter. Finns 
det hopp för Afrikas framtid? Vad har gjorts 
och vad behöver göras för att förbättra situa-
tionen för miljontals afrikaner? Reforming 
Africa’s Institutions har Steve Kaizzi-Mu-
gerwa som redaktör, tidigare vid Göteborgs 
universitet och nu verksam vid IMF. Flera 
namnkunniga forskare har bidragit till inne-
hållet. Samarbete har skett mellan afrikans-
ka, europeiska och amerikanska forskare, 
bland annat kan vi hitta fem skribenter med 
svensk anknytning. Boken är ett resultat av 
samarbetet inom World Institute for Deve-
lopment Economic Research (WIDER), vars 
huvudkontor är beläget i Helsingfors.

Boken är indelad i tre delar. Första delen 
ägnas åt maktfördelningen av reformerna i 
Afrika; konflikter är sannolika att uppstå när 
en kontinent har varit bidragsberoende under 
en lång tid. Del två behandlar den offentliga 
sektorns incitament till struktur- och reform-
förändringar. Del tre ifrågasätter institutio-
nernas förmåga att skapa utveckling.

I del ett ställs frågan vem som har makt 
över reformerna och hur bidragsgivarna 
influerat institutionerna i Afrika. Hendrik 
van der Heijden konstaterar i sitt kapitel 
om Zambia, ett av de fattigaste länderna i 

Afrika, att bistånd till utveckling inte kom-
mer att göra någon skillnad i ett land som 
inte själv har intresse av att reformera. Det 
kommer inte heller vara till mycket hjälp 
när bistånd ges för att bygga upp fungerande 
institutioner i ett land, om pengarna börjar 
sina så fort biståndsgivarna lämnat landet. 
I sådana fall kommer inte de nya institutio-
nerna att underhållas och därmed förfalla. 
Om ett land har ekonomiska bekymmer kan 
det krävas omvärldens engagemang i form 
av bistånd för att inte befolkningen ska drab-
bas alltför hårt. Men vem ska bestämma vad 
biståndspengarna ska gå till? I sin jämförelse 
mellan Ghana och Tanzania ser världsbanks-
ekonomen Yvonne M Tsikata, åtminstone i 
Tanzanias fall, att såväl folket som de sty-
rande ansåg att de reformer som gjordes 
under bland annat 1990-talet var påtving-
ande utifrån. Oftast deltog Tanzania endast 
i själva genomförandet medan initiativen till 
reformerna kom utifrån. Detta fick till följd 
att många reformer misslyckades. Det krävs 
en bättre styrning av de biståndsintäkter som 
kommer in till de behövande staterna, för-
utom att såväl biståndsgivare som bistånds-
mottagare måste arbeta hårdare för att skapa 
ett gynnsamt klimat för att kunna reformera 
institutionerna.

Demokrati är ett viktigt redskap för att 
komma framåt i utvecklingen i de afrikanska 
samhällena. Hur kan ett land nå demokrati? 

Charlotte Billgren
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Bokanmälningar

Många länder har infört flerpartisystem utan 
att detta förändrat styrningen av landet. Tony 
Addison hävdar i sitt kapitel att det krävs en 
rikare befolkning för att skapa ett långsiktigt 
demokratiskt samhälle. Vilket folk har ork 
att organisera sig när de kämpar för mat för 
dagen? I flertalet stater krävs det dessutom 
fler utbildade människor i den offentliga sek-
torn. Dessutom behöver de stora byråkratis-
ka systemen omorganiseras, inte bara för att 
spara pengar utan främst för att kunna betala 
de arbetande en skälig lön för det arbete det 
är meningen att de ska utföra.

I del två av boken presenteras fallstudier 
från olika länder bland andra Moçambique, 
Kenya och Nigeria. Studierna visar att även 
om problemen inte är identiska från land till 
land så finns det många beröringspunkter. 
Korruption, icke fungerande skolsystem, 
bristande arbetsbeskrivningar och låga löner 
är några förklaringar till att Afrikas föränd-
ringar går trögt. Anders Danielsson inleder 
del två med ett kapitel om fransktalande 
Västafrika. Han lägger stor vikt vid att den 
offentliga sektorn måste kunna erbjuda kon-
kurrensmässiga löner dels för att attrahera 
den kvalificerade arbetskraften, dels för att 
ta sig ur korruptionsfällan. Dessutom bör 
professionalism vara befordringsgrund, i 
motsats till som nu, antal arbetsår. Hur ska 
utvecklingen nå de fattiga och inte bara gyn-
na dem som redan har det bra? Danielsson 
framhärdar i sitt kapitel att undersökningar 
har visat att de viktigaste frågorna för de 
fattigaste i Afrika är tillgång till skola och 
sjukvård. Även om allt fler afrikanska barn 
ges möjlighet att gå i skolan är det viktigt att 
se till att de också lär sig något, stannar kvar 
i skolan tills de får en examen, har bra lärare 
och kanske också får ett mål mat i skolan. 
Dessutom är det av betydelse att fler får möj-
lighet att komma till en skola. Barnen är Af-
rikas framtid, men utrustas de med möjlighe-
terna att göra någon verklig förändring?

I den avslutande delen behandlas insti-
tutionell förändring. Krävs privatisering 
och decentralisering? Aili Mari Tripp reser 
frågan vad som är en marknad. I näst intill 

alla länder i Afrika är den informella mark-
naden större än den formella. Enligt Tripp 
får människor i Tanzania nio tiondelar av sin 
inkomst från den informella marknaden och 
endast en tiondel från den formella. Alltså är 
det i huvudsak den informella marknaden 
som ser till att människor har mat för dagen, 
kläder på kroppen och tak över huvudet, 
en marknad kanske inte bör definieras på 
samma sätt i Afrika som i västvärlden. Tripp 
betonar vikten av samarbete och det so-
ciala kapital som byggs upp mellan kvinnor i 
många länder. Det är kvinnor som sörjer för 
hushållsekonomin, att det finns mat på bor-
det och att barnen går i skolan. Dessutom tar 
de hand om de gamla och sjuka vilka sam-
hället saknar offentliga institutioner att sörja 
för. Bistånd som har varit riktat mot kvinnor 
har visat sig framgångsrikt. Kanske är det de 
kvinnorna som idag håller upp Afrika och 
som kan se till att kontinenten går mot en 
bättre framtid.

I det sista kapitlet jämför Arne Bigsten den 
nordiska modellen (i mångt och mycket den 
svenska modellen) med den fas som Afrika 
befinner sig i nu. Han drar paralleller mellan 
det historiska Norden och det nutida Afrika. 
Ett intressant kapitel, om än något långsökt. 
Bigsten målar upp den svenska historien från 
inte allt för länge sedan, när Sverige var ett 
marginaliserat land långt bort i norr, fattigt 
på kapital och med stora utlandsskulder men 
rikt på naturresurser. Genom de förändringar 
som industrialiseringen medförde hände 
mycket i Sverige, med skapandet av jobb 
även för okvalificerad arbetskraft. Detta i sin 
tur medförde att människor hade råd att börja 
bygga upp sin välfärd. Arne Bigstens råd till 
afrikanska länder idag är att de ska hålla sig 
till de fundamentala frågorna. Hälsa, utbild-
ning och infrastruktur måste prioriteras för 
att en förändring ska kunna ske. Dessutom 
poängterar Bigsten vikten av en fungerande 
privat sektor.

Reforming Africa’s Institutions är ett aka-
demiskt försök att visa på de förändringar 
som Afrika har gått igenom de senaste åren 
samt vilka förändringar kontinenten behö-
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ning av HIV/Aids liksom en satsning på 
Afrikas barn som kommer inifrån länderna 
själva är det viktigaste. Reforming Africa’s 
Institutions rekommenderas till dem som har 
intresse av den vackra kontinenten med den 
tragiska historien. Boken är en hjälp för de 
ekonomer som bedriver forskning i Afrika, 
den har möjlighet att vidga vårt ekonomiska 
synsätt och hjälper till med förklaringar till 
de institutionella problem som Afrika har. 
Boken har genomgående ett bra språk som 
gör den lättläst utan att för den skull tumma 
allt för mycket på de akademiska kraven.

Charlotte Billgren
Doktorand, Tema vatten i natur och sam-
hälle, Linköpings universitet 

ver göra inför kommande år. Flertalet län-
der har ärvt sina institutioner från de forna 
kolonialmakterna. Resultatet har inte alltid 
varit det bästa men fortfarande finns tid för 
förändring. Utrotandet av korruption, möj-
lighet till utbildning, sjukförsäkring, höjda 
löner och en bättre infrastruktur skulle kunna 
vara svaret på Afrikas problem. Behovet 
av en långsiktig politik som inte endast bi-
ståndsmaximerar är uppenbart. Initiativet till 
reformer måste komma från de afrikanska 
länderna själva. Organisationer som Världs-
banken och IMF kan många gånger hjälpa 
till att peka på brister i ett lands styrning, 
men att tvinga fram nya institutioner före-
faller inte vara rätt väg. Nya ledare som tar 
hänsyn till hela sina länder, fred, bekämp-


