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Sammendrag: 
Forskning på økonomisk utvikling har pekt på etnisk konflikt, «ressursforbannelser» 
og bistand som sentrale faktorer for industrialisering og økonomisk vekst på det 
afrikanske kontinentet. Denne avhandlingen tar for seg subnasjonale aspekter ved 
disse tre faktorene, ved hjelp av kvantitative empiriske analyser i en afrikansk 
kontekst.  
 
Hovedfunnene er i avhandlingen er følgende: a) «ressursforbannelser» eksisterer på 
lokalt nivå, i form av økt korrupsjon i nærheten av mineralutvinning; b) områder med 
høy grad av etnisk fragmentering opplever disproporsjonalt flere konflikter i perioden 
rundt presidentvalg i afrikanske land; c) misjonæraktivitet i det 19 og 20. århundre er 
korrelert med lokaliseringen av bistandsprosjekter finansiert av Verdensbanken. 
 
I kapittel 1 studerer jeg sammenhengen mellom etnisk fragmentering og væpnet 
konflikt. Jeg konstruerer en indeks for lokal etnisk fragmentering, og viser at denne 
er sterkt korrelert med antall konflikter de siste 25 årene. Konfliktnivået i de etnisk 
fragmenterte områdene varierer dessuten i takt med valgsyklusene. Én årsak kan 
være at sterkt etnisk fokuserte presidentvalg i mange afrikanske land kan bidra til å 
synliggjøre etniske skillelinjer, og dermed potensielt øke forekomsten av etnisk 
konflikt. 
 
I kapittel 2 og 3 studerer jeg, sammen med medforfattere, hvordan mineralutvinning 
påvirker korrupsjon og protestaktivitet i nærliggende områder. Oppstart av 
mineralutvinning øker forekomsten av bestikkelser til politiet innenfor en radius på 
25-50 kilometer fra gruvene. Samtidig øker protester og demonstrasjoner i de samme 
områdene, men disse protestene er ikke nødvendigvis relatert til gruvedriften. 
 
I kapittel 4 studerer jeg og en medforfatter korrelasjonen mellom misjonæraktivitet i Afrika i 

det 19. og 20. århundre og lokaliseringen av Verdensbank-prosjekter i dag. I tillegg til å være 

baser for misjonering, fungerte de første misjonsstasjonene som lokale utviklingsprosjekter. 

Funnene våre peker dermed mot en form for «path dependence» i utviklingshjelp. 


