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Sammanfattning 

Den roll som utvinningsindustrier, det vill säga industrier som utvinner t.ex. olja, naturgas och 

mineraler, kan spela för att generera ekonomisk tillväxt är omstridd. Utvinningsindustrier har 

kopplats samman med negativa politiska och makroekonomiska utfall i utvecklingsländer. 

Industrins lokala effekter har sedan länge antagits vara nära noll, eftersom liten del av vinsten 

når de lokala administrativa budgetarna, och industrins länkar till den lokala ekonomin har 

antagits vara svaga. Utvinningsindustrierna har vunnit mark i Afrika de senaste decennierna. 

De fyra artiklarna i denna avhandling analyserar lokala välfärdseffekter av storskalig 

gruvdrift. Essäerna visar på både positiva och negativa effekter. Det första kapitlet ger en 

introduktion till ämnet och diskuterar lokala ekonomiska effekter av naturresursutvinning. 

Kapitel två analyserar hur storskalig gruvdrift påverkar lokala arbetsmarknader i 29 

afrikanska länder och visar hur män och kvinnor går från att arbeta inom jordbruk till andra 

sektorer, så som servicesektorn, eller lämnar arbetskraften. Effekterna är temporära; när 

gruvorna stänger så minskar återigen de nyligen stimulerade sektorerna. Kapitel tre analyserar 

hur guldgruvor kan påverka dels kvinnors ställning i samhället, dels barnhälsa. Guldgruvorna 

skapar lokala ekonomiska chocker, vilka i sin tur påverkar kvinnors inkomstmöjligheter och 

normer kring kvinnors rättigheter. Guldgruvorna minskar även spädbarnsdödlighet i 

samhällen nära gruvorna. Kapitel fyra analyserar den sydafrikanska gruvindustrin och hur den 

påverkar arbetsmarknader, migration och kriminalitet. Vi finner ett negativt samband mellan 

kriminalitet och gruvindustri; när gruvor öppnar, minskar kriminaliteten något, medan när 

gruvor stänger, ökar antalet rapporterade brott. Detta sammanfaller med att den lokala 

ekonomin krymper. Sammantaget påvisar avhandlingen en utmaning att skapa långsiktig, 

hållbar tillväxt från utvinningsindustrier.  
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