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Abstract 
The Economic Partnership Agreement between the European Union (EU) and Southern African 
Development Community (SADC) is a reciprocal asymmetric trade agreement in which 
contributes to encouraging more trade between African partners and Europe, by ensuring 
consistency with regional development policies and integration programmes. Previous research 
in this field has focused on explaining the establishment of EU’s political and economic 
relations with Africa or expressing EU’s views on less developed ACP-regions. Little research 
has been done on how EPAs has contributed to regional integration in Southern Africa from a 
theoretical point of view, such as regionalism and neocolonialism. This study aims to analyze 
how this EPA has contributed to SADC in regional integration after the implementation of the 
partnership agreement. The study is based on qualitative analysis of the EPA and policy 
documents, in which has resulted in three main findings. Firstly, both EU and SADC use similar 
themes when presenting and discussing their partnership. Secondly, the EU rarely mentions any 
disadvantages with EPA despite meeting critique. Thirdly, EPA and its contribution to the 
regional integration in Southern Africa seems to benefit the EU more than the SADC-region.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Vid inrättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951 (benämns som Europeiska 
unionen från 1993) var det lite som talade för att unionen skulle komma att bli en världsmakt. 
Europeiska unionen (EU) beskrivs fram till 2000-talet huvudsakligen ha fokuserat på den 
europeiska integrationen genom fred och frihandel, och att föra medlemsländerna allt närmre 
varandra. Vid början av 2000-talet blev det allt viktigare för EU att stärka sin politiska och 
ekonomiska roll på världsmarknaden, och bli en dominerande global aktör. EU:s kärnområden 
utvecklades till att inkludera mänskliga rättigheter, demokrati och bistånd, vilket beskrivs ha 
utgjort grunden för EU:s nuvarande handelspolitik. Framväxten av EU:s internationella 
handelsposition har sin utgångspunkt i inrättandet av Europas gemensamma tullunion med 
enhetliga tullar gentemot världen omkring. Europas gemensamma och internationella 
handelssystem har över tid fördjupats och kommit att omfatta allt viktigare områden, däribland 
EU:s utvecklingssamarbete. Handelspolitiken beskrivs numera gå hand i hand med 
utvecklingspolitiken, och är grundpelarna för EU:s möjligheter att verka som en aktiv global 
aktör på utvecklingsområdet (Juridiska institutionen, 2007, s.11; Europeiska kommissionen, 
2022).  
 
Relationen mellan Europa och Afrika sträcker sig tillbaka till kolonialismen på 1500-talet. 
Redan då påbörjade flera europeiska länder sin exploatering i Afrika. Kolonialismen beskrivs 
vara den främsta orsaken till att afrikanska regioner och länder har underminerats både politiskt 
och ekonomiskt (Nationalencyklopedin, 2022). Det var först under 1960-talet som flera länder 
i Afrika kunde utropa sig som självständiga från europeiska kolonialmakter, och bli 
internationellt erkända nationer (Hurt, 2012, s.496). Självständigheten möjliggjorde för dessa 
länder att påbörja sitt deltagande i olika former av avtal. Det ekonomiska partnerskapsavtal 
(EPA) som idag är aktivt mellan EU och södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) bottnar 
i två separata Yaoundékonventioner (1963–69) och fyra separata Lomékonventioner (1970–
2000). Konventionerna utformades i syfte att erbjuda ett handelssystem mellan EU och Afrika, 
Västindien och Stillahavsområdet (ACP). Genom den europeiska utvecklingsfonden (EDP) 
syftade konventionerna att verka i förmån för ACP-länder genom tillhandahållande av 
ekonomiskt bistånd. Sedan år 2000 är det emellertid Cotonouavtalet som reglerar EU:s 
handelspolitik med ACP-länder, däribland ingår flera länder i södra Afrika. EPA har 
möjliggjort för de avtalsslutande ACP-länderna att fritt kunna nå den europeiska marknaden, 
samtidigt som avtalet inte uttrycker något krav på att liberalisera den inhemska marknaden i 
fråga (Hurt, 2012, s.498; Europeiska unionen, 2016).  
 
Efter historiska överenskommelser och förhandlingar vilka pågått under ett årtionde, lyckades 
EU och sex medlemsländer i SADC-regionen fullborda sina förhandlingar i form av ett 
gemensamt EPA. Avtalet är ett utvecklingsinriktat handelsavtal och är betydande för att båda 
parter ska kunna investera och bedriva handel sinsemellan. EPA är en reformering ur tidigare 
existerande avtal som varit oförenliga med de villkor WTO upprättat gällande frihandel. 
Medlemsländerna vilka ingår i EPA och har undertecknat avtalet är Botswana, Eswatini 
(tidigare Swaziland), Lesotho, Moçambique, Namibia och Sydafrika. Ett skriftligt avtal mellan 
parterna togs fram redan under 2014, men fullföljdes först i samband med ländernas 
undertecknande 2016 i Kasane, Botswana (Juridiska institutionen, 2007, s.114; Berends, 2016, 
s.457).  
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EPA är sedermera en reformering av Cotonouavtalet, och har utvidgats till att inkludera fler 
områden såsom reducering av fattigdom, hållbar utveckling, jämlikhet, jämställdhet och 
samhällsstyrning (Juridiska institutionen, 2007, s.115). EPA:s primära målsättning är att såväl 
främja som stärka den regionala integrationen i de regionala avtalsslutande grupperingarna, och 
ska därmed uppfylla de krav som finns på att dessa regioner behandlas fördelaktigt (Europeiska 
kommissionen, 2022). Följande uppsats söker att besvara hur EPA mellan EU och SADC bidrar 
till regional integration i södra Afrika genom att redogöra för avtalets framväxt och 
bakomliggande motiv, såsom regionalism och neokolonialism.   
 

1.2 Problemformulering, syfte & frågeställningar 
EPA är en reformering av Cotonouavtalet som har rötter i Yaoundékonventionerna och 
Lomékonventionerna, och inkluderar allt fler målsättningar. En av EPA:s främsta målsättning 
är att stimulera den regionala integrationen i södra Afrika (Europeiska kommissionen, 2022). 
Eftersom södra Afrika är den afrikanska region som historiskt sett gjort återkommande försök 
till att uppnå regional integration genom olika regionala samarbeten, såsom den sydafrikanska 
tullunionen (SACU), södra Afrikas utvecklingssamordning (SADCC) och södra Afrikas 
utvecklingsgemenskap (SADC) är det relevant att undersöka just SADC-regionen. Sedan EU 
och SADC undertecknade EPA 2016, har avtalet kritiserats för att i stället underminera regional 
integration. Uppsatsens syfte är därför att undersöka om EPA bidragit till regional integration 
samt hur avtalet påverkat södra Afrika. Det kommer göras med hjälp av tre preciserade 
frågeställningar. Vad är orsakerna till EPA:s framväxt? Vilka är EU:s motiv för ett 
framgångsrikt EPA? Vilka är SADC:s motiv för ett framgångsrikt EPA?  
 
Uppsatsens centrala forskningsfråga är: 
 

1. Har det ekonomiska partnerskapsavtalet bidragit till regional integration i södra 
Afrika?  

 
Uppsatsens forskningsfråga och de tre preciserade frågeställningarna har en tydlig anknytning 
till Europa eftersom det är EU:s ekonomiska partnerskapsavtal med SADC som kommer att 
undersökas. Uppsatsen berör även europeiska teman såsom regionalism, neokolonialism och 
regional integration. Avslutningsvis vill jag konstatera att det finns en forskningslucka gällande 
om EU genom EPA bidragit till regional integration i regioner utanför Europa. Med bakgrund 
i tidigare forskning har teorierna regionalism och neokolonialism valts ut, som jag redogör för 
i följande kapitel.  
 

1.3 Avgränsningar 
Studien fokuserar på det utvalda materialet som är avgränsat till EPA och de policydokumenten 
som utfärdats av respektive aktör, EU och SADC, samt litteraturforskning och vetenskapliga 
artiklar. Studien är avgränsad till att undersöka den regionala integrationen i södra Afrika från 
det att EPA tillämpades 2016 fram till idag, därför att det är av relevans för såväl nutida som 
framtida forskning. Framväxten av EPA, och avtalet självt är av stor betydelse för utvecklingen 
av den regionala integreringsprocessen i södra Afrika.  
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1.4 Definitioner 
Bischoff (2014) definierar begreppet regional integration likt ”en process där en grupp stater 
frivilligt och i olika utsträckning får tillgång till varandras marknader och etablerar mekanismer 
och tekniker som minimerar konflikter och maximerar deras interna och externa ekonomiska, 
politiska, sociala och kulturella vinster av sin samarbetspartner”.  
 
Södra Afrika avser i denna studie främst de länder som ingår i SADC, och omfattar Sydafrika 
i regionens södra del till Demokratiska Republiken Kongo i regionens norra del. Det innebär 
att studiens centrala fokusering är SADC, men förhåller sig även till andra regionala samarbeten 
som inkluderar länder i södra Afrika.  
 

1.5 Disposition 
Inledningsvis har uppsatsen en introduktion, problemformulering, syfte samt frågeställningar. 
Under följande kapitel kommer jag redogöra för tidigare forskning och teori. Därefter beskrivs 
den metod och det material som valts för undersökningen, följt av en diskussion kring de val 
som gjorts. Sedan presenteras uppsatsens huvudsakliga del, resultat och analys för om EPA 
bidragit till regional integration i södra Afrika. Resultat och analys ingår samma kapitel med 
anledning av att minska risken för upprepning. Avslutningsvis redogör jag för en avslutande 
reflektion, och presenterar uppsatsens slutsatser och därefter ett framtida forskningskapitel. 
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2. Tidigare forskning och teori  
 

2.1 Tidigare forskning  
2.1.1 Kolonialismen och framväxten av globala syd  
Tidigare forskning redogör för tre sammanlänkade historiska processer; kolonialism, industriell 
kapitalism och kunskapsflöden, vilka tillsammans utgör grunden för den nuvarande globala 
världsordningen (Cooper, 2021, s.21). Begreppet kolonialism innebär “erövring och 
exploatering av områden utanför kolonisatörens primära territorium” (Nationalencyklopedin, 
2022). Kolonialismen utgör relationen mellan det som idag är tidigare kolonialmakter och 
kolonier. Begreppet om “den tredje världen” växte fram först efter kalla kriget och fastslog att 
länder i globala syd hade utformats av andra ideologier under den moderna eran, vilka hade 
manifesterats genom kapitalistiska eller socialistiska politiska ekonomier (Cooper, 2021, s.22). 
Forskare som talade om begreppet “utvecklingsländer” syftade på de sydliga länder vilka 
strävade efter att komma i kapp alltmer utvecklade länder, i försök att uppnå den nivå av 
modernitet som realiserats för andra kontinenter i världen. Termen “globala syd” utvecklades i 
syfte att ersätta sådana begrepp (Cooper, 2021, s.23). Under kalla kriget pågick en övergripande 
avkolonialisering världen över. De imperialistiska processer som hade utövats under 
århundraden kom nu till en brytpunkt, och under 1960-talet började globala syd att framställas 
som ett poststrukturalistiskt fenomen. Det visade sig vara alltmer tydligt att de koloniala 
erövringarna låg till grund för den exceptionella tillväxten i europeiska ekonomier. Den 
triangulära handeln mellan Afrika, Västeuropa och Amerika hade tidigare möjliggjort för 
import av eftertraktade råvaror (Potter et al., 2018, s.62). Ekonomiska faktorer beskrivs vara de 
främsta bakomliggande drivkrafterna för hur globala syd kom att bli av relevans för länder i 
globala nord. I takt med globaliseringen beskrivs multinationella företag ha valt att förflytta 
sina produktioner till områden i syd, med avsikt att sådana platser är mindre institutionellt 
reglerade. Globala syd har blivit en plats för förändrade produktionssystem, 
konsumtionsmönster och handelsförbindelser att verka i. Multinationella företag har därav 
kunnat maximera ekonomiska vinster, och globala syd har utspelats som ett utrymme för yttre 
aktörer att etablera sig i (Hansen & Jonsson, 2014, s.444–448; Cooper, 2021, s.25; Potter et al., 
2018, s.149–152). 

2.1.2 Framväxten av EU:s utvecklingssamarbete med södra Afrika 
Som presenteras i kapitel “Bakgrund” växte EU:s utvecklingspolitik fram genom 
Yaoundékonventionerna och Lomékonventionerna. Därefter tillämpades som presenterat 
Cotonouavtalet. Avtalet avsåg att navigera EU och ACP-ländernas utveckling och 
handelspolitiska relationer i två decennier, fram till år 2020. Ekonomiska partnerskapsavtal 
beskrivs som en förlängning av Cotonouavtalet. I överensstämmelse med det så kallade 
”Everything But Arms-initiativet” (EBA) godkände avtalet tull och kvottfritt tillträde för de 
minst utvecklade ACP-länderna i förmån till EU:s inre marknad (Juridiska institutionen, 2007, 
s.115). Följt av den självständighetsvåg som sedan genomsyrade tidigare kolonier, blev länder 
i södra Afrika de främsta mottagarna av EU:s ekonomiska bistånd. Den tidigare forskningen 
om EU:s handelsrelationer och framväxten av unionens utvecklingssamarbeten har dominerats 
av två primära utmaningar (Bangura, 2020, s.65). Den ena utmaningen beskrivs utgöras av de 
svårigheter utvecklingsländer står inför vid internationellt bemötande, såsom att framgångsrikt 
konkurrera med mer utvecklade länder på världsmarknaden och att främja sin 



5 

industrialiseringsprocess. Den andra utmaningen utgörs av att utvecklingsländernas 
ekonomiska tillväxt riskerar att påverkas negativt av fallande priser på export i relation till 
importpriser för särskilda råvaror (Juridiska institutionen, 2007, s.109). EU:s utvecklingspolitik 
fokuserade därför på två medel, dels stabiliseringsfonder, dels handelspreferenser. Sådana 
medel skulle med hjälp av ekonomiskt bistånd underlätta för att stödja exporttillväxten för 
samtliga ACP-länder. EU:s införlivande av ACP-länder i världshandelssystemet innebar att 
länderna började omfattas av WTO:s regleringar. Klausulen om den ”mest gynnade nationen” 
(MFN) förhindrade EU från att tillämpa unilaterala handelspreferenser utan att överträda denna 
klausul, vilken också benämns som en av WTO:s mest väsentliga bestämmelser. MFN-
klausulen innebär att de fördelar vilka förhandlats fram för ett land vid handelsavtal måste gälla 
alla parter som är medlemmar i WTO (European Commission, u.å). Två undantag betonas 
däremot för att tillåtas enligt WTO:s föregångare GATT i ”det allmänna avtalet om tullar och 
handel”, nämligen skapande av frihandelsområden och tullunioner. Vid inrättandet av 
Cotonouavtalet år 2000, skildrades Afrika som en av världens mest fattiga och marginaliserade 
kontinent (Potter et al., 2018, s.395). Således var Afrika i behov av en starkare gemensam röst 
som gjorde sig hörd i det internationella världssamfundet, vilket blev grunden till den 
Afrikanska unionen (AU). Unionen har reformerats ur den tidigare ”Organisationen för 
afrikansk enhet” (OAU) som huvudsakligen upprättades för panafrikansk enighet och 
samordning av kampen mot kolonialismen och afrikansk självständighet (Adeyeye, 2019, 
s.215–216). AU beskrivs vara ett försök att uppnå politisk och socioekonomisk integration, 
främst genom främjande av demokratiska principer och förbättrade politiska förhållanden som 
har möjliggjort det för Afrika att delta i världsekonomin (Potter et al., 2018, s.398).  

2.1.3 Södra Afrikas historia: Från SADCC till SADC  
Under 1980-talet bildades södra Afrikas utvecklingssamordning (SADCC) i syfte att stödja 
länder i södra Afrika och deras politiska frigörelse från tidigare kolonialstyren. Genom SADCC 
kunde varje enskilt land dra nytta av deras särskilda resurser och egenskaper (SADC, 2019). 
Utvecklingssamordningens främsta målsättning var att minska beroendet av Sydafrika, vars 
regim vid denna tidpunkt styrdes av apartheid, genom att uppnå ekonomisk utveckling och 
regional integration (SADC, 2022). SADCC minskade ländernas nationella inflytande genom 
att upprätta regionala förbindelser och möjliggöra för länderna att bedriva en gemensam 
regional politik. Efter Sydafrikas frigörelse från apartheid under 1990-talet, förändrades de 
politiska förhållandena i södra Afrika (Muntschick, 2018, s.87). Sydafrika intog en roll som 
regionens stormakt och påbörjade utövningen av sitt inflytande. Avskaffandet av apartheid 
beskrivs vara startskottet till det som sedan blev södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC). 
Utvecklingsgemenskapen undertecknades i ett fördrag av sexton länder; Angola, Botswana, 
Comoros, Demokratiska Republiken Kongo, Eswatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, 
Mauritius, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania, Seychellerna, Zambia och Zimbabwe 
(SADC, 2022). SADCC omformades alltså till SADC. Fördraget tillskrev regionen ett starkt 
behov av utökad regional utveckling och integration, och fastställde en gemensam beslutsamhet 
att övervinna de politiska svårigheter som präglat södra Afrika och därmed tillkännage de 
enorma fördelarna som kommer med ekonomisk integration (Saoroumbe, 2012; Pretourius et 
al., 2017, s.222). SADC skiftade fokus till att koncentrera sig på att integrera ekonomisk 
utveckling (Muntschick, 2018, s.65). Länderna i SADC varierar i storlek, och har en ojämn 
fördelning av befolkning och ekonomi (Bischoff, 2012, s.65). Samtliga medlemsländer är 
viktiga drivkrafter i etableringen av regionens handelsavtal med EU, främst beskrivs södra 
Afrika ha tagit större plats på världsmarknaden genom EPA (Muntschick, 2018, s.66).  
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Tidigare forskning visar att SADC redan innan undertecknandet av EPA påbörjat en 
integreringsprocess. De regionala milstolpar som upprättats är främst SADC:s gemensamma 
’frihandelsområde’ 2008, som avsåg att underlätta den inomregionala handeln. Det utvecklades 
sedan till den gemensamma Sydafrikanska tullunionen (SACU) 2010, som möjliggjorde för 
tullfri handel mellan samtliga SACU-medlemsländer. Vidare inrättades en monetär union och 
centralbank, och i takt med att en gemensam valuta accepterades för regionen 2018, 
omvandlades SADC till en ekonomisk union (Redda, 2021, s.53). SADC har erkänts som 
Afrikas mest lovande regionala integrationssamarbeten, och är ett utmärkt exempel på 
regionalism i ’globala syd’. SADC:s dynamik är unik, och den gemensamma regionala agendan 
beskrivs därför vara ambitiös (Muntschick, 2018, s.3).   
 

2.1.4 Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och SADC   
EU har sedan länge framställt sig som en välsinnad utvecklingsaktör i sina handelsförbindelser 
med ACP-länder (Langan, 2014, s.23). SADC-regionen innefattar sexton länder, däremot är det 
endast Botswana och Eswatini (tidigare Swaziland), Lesotho, Moçambique, Namibia och 
Sydafrika som undertecknat avtalet. De övriga medlemsländer som också ingår i SADC 
beskrivs i stället ingå i avtal eller pågående förhandlingar med andra regionala grupperingar 
som östra Afrikanska gemenskapen (EAC) eller den gemensamma marknaden för östra och 
södra Afrika (COMESA) (Stevens, 2006, s.445). Genom EPA får de avtalsslutande 
medlemsländerna ett asymmetriskt tillträde genom att medlemsländerna kan skydda sina 
särskilt känsliga produkter från att fullkomligt liberaliseras. Avtalsslutande länder har även 
möjlighet att införa skyddsåtgärder om import skulle öka i en alltför snabb takt, särskilt vid 
importökning från EU (Europeiska kommissionen, 2022). Sådana skyddsåtgärder syftar till att 
bromsa och värna om regionens inhemska produktion från yttre konkurrens.  
 
Framväxten av EPA mellan EU och SADC, har dragit åt sig en rad kritiska kommentarer. Hurt 
(2012, s.496) menar att avtalet står till EU:s fördel snarare än SADC-länderna, även om det är 
av asymmetrisk karaktär. Andra forskare, däribland Muntschick (2018, s.97–100) menar att 
avtalet är ihåligt vid marknadstillträde och kritiserar EPA för att vara en modern form av 
neokolonialism. Vidare påstår Berends (2016, s.458) att EU i stället har utmanövrerades av 
afrikanska förhandlare, och att SADC-regionen uppnått framgångsrika överenskommelser för 
vad som anses vara EU:s oacceptabla villkor. Det har funnits diskussioner om vilka effekter 
EPA kommer att resultera i. Fortsättningsvis belyser Berends (2016, s.497) att diskussionen 
mestadels utgjorts av kritik. EPA syftar till att verka som en motor för ekonomisk tillväxt i 
SADC, och därmed bekämpa regionens fattigdom och stimulera sysselsättning i arbetskraft. 
EPA kritiseras för att underminera regionens utvecklingsmöjligheter, och Berends (2016, s.498) 
menar att det finns en utbredd oro för att avtalet skulle ha en negativ inverkan på regionalism 
och på så vis begränsa SADC:s politiska statsberedning och dess möjligheter att bedriva 
nationell och regional politik. Vidare har kritiken utgjorts av att EPA riskerar att endast ge EU 
absoluta ekonomiska fördelar (Stevens, 2006, s.455).    
 
En grundläggande problematik med EPA är att fullständig liberalisering av handel på sikt kan 
äventyra SADC:s inhemska industrier och industriella insatser. Problematiken grundar sig i viss 
grad av att SADC:s avancerade konkurrenter i EU omfattas av andra strikta politiska regleringar 
än aktörer i södra Afrika (Stender et al., 2021, s.1496). Vidare visar tidigare forskning att EPA 
har påverkat handelsförbindelserna för regionala grupper i Afrika. Däribland beskrivs avtalet 
med SADC vara det enda EPA som också haft en positiv inverkan på SADC:s import från EU, 
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vilket har följts av en importökning i hela SADC-regionen (Stender et al., 2021, s.1508–11). I 
syfte för att både EU och SADC ska uppnå ett framgångsrikt EPA behöver båda parter likaså 
efterleva de åtaganden som anges i avtalet (Berends, 2016, s.499).   
 

2.2 Teori  
2.2.1 Regionalism  
Regionalism definieras som en “ideologi eller politisk strävan med utgångspunkt i en region” 
(Nationalencyklopedin, 2022). Regionalism kan utvecklas i flera former och existera i olika 
grad. Efter kalla krigets slut fick regionalismen en ökad internationell betydelse och beskrivs 
ha utgjort grunden för de ekonomiska regioner vi alltmer ofta talar om idag. Sådana regioner 
betecknas bland andra vid Europa, Nordamerika och ACP-området. Internationellt sett har 
begreppet ‘regionalism’ blivit ett uttryck för regionalt samarbete (Keating, 1997, s.91). Sådant 
samarbete kännetecknas vid både större politiska organisationer såsom EU och AU, men även 
mindre regionala grupperingar likt SADC. EU beskrivs utgöra grunden för den politiska 
ordning som präglar våra regionala samarbeten idag, och spelar en allt viktigare roll i 
världspolitiken (Keating, 1997, s.30). Bakgrunden till det är att regionalismen blivit ett centralt 
element inom ekonomiskt samarbete, främst genom frihandelsområden och gemensamma 
marknader som förekommer inom den globala ekonomin (Hurrell, 1995, s.332).  
 
Historiskt sett har regionalismen genomgått flera förändringar, och därför delats upp i två 
fenomen. Den ‘nya’ regionalismen och den ‘gamla’ regionalismen (Bitzenis et al., 2013, s.260). 
Å ena sidan porträtteras den ‘gamla’ regionalismen ofta som handelsavtal mellan regioner och 
länder vars geografiska placering var nära sammanlänkade. Intresset för frihandel gav upphov 
till regionalt samarbete. Å andra sidan kännetecknas den ’nya’ regionalismen av etablerat 
engagemang mellan mindre länder och minst ett eller flera mer utvecklade länder. Den 
viktigaste målsättningen är inte enbart handel, utan även en fördjupad politisk integration. Den 
nya regionalismen har därför inrättat institutioner i syfte att underlätta infrastrukturen, både för 
transport och kommunikation, och därmed förenklat rörligheten för handel och investeringar 
(Bitzenis et al., 2013, s.262). I syfte att säkra ekonomisk tillväxt i bland annat 
utvecklingsregioner, har diskussionerna om regionalism växt sig allt större. Regionalismen 
betonas för att ha spelat en viktig roll vid inrättande av gemensamma marknader eftersom 
enskilda länder har gått från att agera från nationella prioriteringar till regionala prioriteringar 
(Keating, 1997, s.26). Regionalism har därmed försvårat det för enskilda länder att styra sitt 
eget kapital och investeringar, och på så vis bidragit till den internationella rörligheten. 
Regionalpolitiken är en stor del i förhandlingar som omfattar uppbyggnader av både statliga 
och mellanstatliga institutioner (Hurrell, 1995, s.336). En region beskrivs vara ett utrymme för 
aktörer att ingripa och förhåller sig till det såväl nationella som det lokala (Keating, 1997, s.25). 
En region har funktionella och territoriella egenskaper som möjliggör för verksamheter att 
samverka med varandra, och innefattar faktorer såsom ekonomiska, sociala, kulturella, politiska 
och historiska dimensioner. Framväxten av multinationella företag och deras möjligheter att 
förflytta kapital mellan stater och enskilda regioner är idag vanligt förekommande. 
 
EU beskrivs som en integration av den ‘nya’ regionalismen. EU har accepterat att nationella 
regeringar avsäger enskilda politiska regleringar för områden som jordbruk, kol och stål samt 
monetär och finansiell rättvisa (EMU). Uttryckligen beskrivs EU vara avsedd för att 
sammankoppla inslag av politik och ekonomi i ett regionalt system, som möjliggör det för 
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Europa att konkurrera med omvärlden på världsmarknaden. Samtidigt har regionalismen 
kritiserats för att ge överdriven konkurrens vilket i stället försvagar regionala samarbeten, 
genom att skada redan sårbara kulturer och ekonomier. Regionalismen kan på så vis 
underminera den kollektiva identiteten och begränsa en regions politiska och ekonomiska 
målsättningar (Keating, 1997, s.107). I syfte att förhindra sådana risker, behöver regionala 
samarbeten och deras institutioner redovisa tydliga handlingsplaner för att främja sina intressen. 
 

2.2.2 Neokolonialism  
Uppsatsens andra teoretiska ramverk är neokolonialism. Begreppet ‘neokolonialism’ har flera 
definitioner. En anmärkningsvärd definition är Kwame Nkrumah’s, som menar att 
neokolonialismen “representerar imperialismen i sitt sista och kanske farligaste skede” 
(Uzoigwe, 2019, s.63). Ett land underordnas ett annat genom att dess politiska och ekonomiska 
system styrs utifrån. Neokolonialismen har diskuterats för att vara den tveklöst värsta formen 
av imperialism, och det största hotet mot det som vi idag benämner vid “globala syd” (Uzoigwe, 
2019, s.64). Teorin tillkom först efter slutet på andra världskriget genom att porträttera tidigare 
koloniers beroendeställning till deras kolonialmakter. Neokolonialism betonas för att vara en 
förlängning av kapitalismen, som möjliggör för organisationer och företag i globala nord att 
fortsatt underminera deras tidigare kolonier. Begreppet har därför utvecklats till att omfatta 
liknande exploatering av mindre utvecklade länder, och inkluderar därför multinationella 
företag och multilaterala institutioner (Langan, 2017, s.3). Europeisk politik vilken styrs av EU 
beskrivs vidmakthålla kontroll över tidigare kolonier, främst afrikanska länder. Vid 
undertecknandet av Romfördraget (1957) enades sex europeiska regeringschefer om att den 
europeiska gemensamma marknaden också skulle omfatta utomeuropeiskt territorium. Det vill 
säga territorium som europeiska länder tidigare exploaterat (Europaparlamentet, 2022; Langan, 
2017, s.20).  
 
Kolonialismen anses trots det vara långt ifrån fullständigt avskaffad, och utgör ett fortsatt 
problem för Afrika. Beskrivningen av neokolonialism är att neokoloniala territorium 
fortsättningsvis är skyldiga att importera produkter tillverkade av deras imperialistiska styre för 
att uppnå en fullkomlig uteslutning av produktioner från andra konkurrerande produktioner 
(Langan, 2017, s.22). Dessa styren lyckas kontrollera neokoloniala områden genom betalningar 
som finansierar och bedriver staten, tillhandahållande av tjänstemän vilka dikterar politiken i 
området och påtvingade bankverksamheter som ger monetär kontroll över utländsk valuta. 
Neokolonialistiskt inflytande hämmar därmed social och ekonomisk utveckling, särskilt för 
afrikanska befolkningar. Vidare beskrivs det hur neokolonialismens inflytande underminerar 
regionala och lokala behov genom att tillgodose utomstående aktörers intressen. Den mest 
värdefulla externa kraften är det ekonomiska inflytandet som förhindrar politisk frihet och 
avstannar länders utveckling (Uzoigwe, 2019, s.65). En ingång av neokolonialism är 
‘ekonomisk neokolonialism’. Afrika betonas för att vara en kontinent med ”enorma rikedomar 
och ekonomisk potential”, men trots det har kontinenten blivit ett mål för utomstående aktörer 
att utöva ekonomisk dominans. Neokolonialismen beskrivs därmed vara orsaken till Afrikas 
fortsatta underutveckling eftersom externa krafter kontinuerligt upprätthåller kontinentens 
oförmåga att utveckla sin politiska och ekonomiska styrka (Uzoigwe, 2019, s.70–72; Potter, 
2018, s.167). Diskussionen huruvida neokolonialismen trots det beskrivs bidragit till industriell 
och ekonomisk utveckling i globala syd är fortsatt pågående. Tidigare kolonialmakter, och 
utvecklade länders fortsatta inflytande över mindre utvecklade områden har finansierat 
samhällsuppbyggnad genom ekonomiskt bistånd och finansiella lån. Det beskrivs hur ländernas 
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oförmåga till att uppnå liknande utveckling på egen hand skulle vara omöjlig. Förbindelserna 
mellan Europa och Afrika är trots det fullkomligt präglade av neokolonialismen, och alltmer 
särskilt av ekonomisk neokolonialism (Uzoigwe, 2019, s.80; Langan, 2017, s.27; Potter, 2018, 
s.119).  
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3. Metod och material  
 
I detta kapitel kommer det utvalda materialet för uppsatsen och den valda metoden presenteras, 
i syfte att besvara uppsatsens centrala forskningsfråga och frågeställningar.  
 

3.1 Metod 
Undersökningen genomförs som en fallstudie eftersom jag gör en undersökning av ett enstaka 
fall, det ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan EU och SADC. Genom det utvalda fallet 
kommer undersökningen att studera om EU:s avtal med SADC-länderna bidragit till den 
regionala integrationen. Fallstudien är av traditionell karaktär, då den följs av en och samma 
kontext (Esaiasson et al., 2017, s.108). Distinktionen mellan en traditionell fallstudie och en 
jämförande fallstudie är otydlig, eftersom det enbart är analysenheterna som registreras i två 
separata kontexter. Jag är medveten om att en fallstudie kan kritiseras genom en innebära en 
minskad risk för att kunna uppge orsakssambanden för sådan studie (Esaiasson et al., 2017, 
s.109–110).  
 
En textanalys inleds med en övergripande problemformulering. Lösningen på 
forskningsproblemet ska med hjälp av textanalysen undersökas, och det beskrivs därför vara 
nödvändigt att tidigt formulera de frågeställningar som ställs i relation till materialet (Esaiasson 
et al., 2012, s.215). Uppsatsens frågeställningar har sitt ursprung i EU:s och SADC:s 
handelsrelationer, och i SADC:s regionala integrationssamarbeten. Operationaliseringen 
kommer huvudsakligen fokusera på att beskriva och analysera hur aktörerna formulerar sin 
inställning till regional integration. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär, då den metodologiska 
utgångspunkten innebär att ett fåtal delar analyseras djupgående. Det eftersökta materialet 
framställs genom kvalitativ inläsning med hjälp av analytiska och tematiska verktyg (Esaiasson 
et al., 2017, s.211). Det utvalda materialet omfattar inte enbart EU:s syn på regional integration 
i SADC, utan även SADC-ländernas uppfattning av hur regionalismen har tagit sig i uttryck. 
Till skillnad från den kvantitativa metoden beskrivs tillvägagångssättet för den kvalitativa 
metoden inte vara likvärdigt i samma utsträckning, eftersom ”vissa passager i texten anses vara 
viktigare än andra” och därmed belysa aktörernas syn på en specifik företeelse (Esaiasson et 
al., 2017, s.212). Det innebär att alla analysenheter tillskrivs samma vikt. Jag kommer inte heller 
lägga särskilt stort fokus på hur EU:s marknad och handel påverkats efter att EPA 
implementerades, vilket av flera skäl hade kunnat vara en genomförbar metod. Jag kommer i 
stället fokusera på att undersöka vissa passager genom att beräkna återkommande gånger 
aktörerna uttrycker relevanta begrepp i det utvalda materialet. Utvalda begrepp är regionalism, 
regional integration, målsättningar och handelsvillkor. Min ambition med den metodologiska 
ansatsen är att belysa de utvalda synvinklarna av den regionala integrationen i SADC-regionen. 
Det tydliggör vikten av att genomföra en djupgående analys för att synliggöra om 
implementeringen av EPA bidragit till regional integration.  
 
En ingång i kvalitativa textanalyser är innehållsanalys. En innehållsanalys kännetecknas vid en 
analys vars innehåll presenteras i skrift, bild eller muntlig framställning (Esaiasson et al., 2012, 
s.198). Således beskrivs termen ”innehållsanalys” bland annat användas vid analyser där 
tillvägagångssättet kan vara att kvantifiera – räkna – förekomsten av särskilda företeelser 
(Boréus & Bergström, 2012, s.50). Analysen är en metod som kvantifierar texter sett till 
studiens specifika forskningssyfte, även kallat kvantitativ textanalys. Den kvalitativa 
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textanalysen öppnar i stället upp för mer komplicerade tolkningar i form av analys och ord, i 
stället för kvantitet och kodning. En innehållsanalys koncentrerar sig på analysen av texter 
genom att kvantifiera dess innehåll utifrån förbestämda och utvalda kategorier. Det skapar en 
avgränsning för analysen genom att producera kvalitativt material, och förenklar sedermera 
analysen. Textanalysen ska därmed kartlägga och synliggöra hur avtalet bidragit till regional 
integration i SADC. Tematisering är en avgörande del i analysen. Jag som forskare gör ett urval 
av de mönster som är betydelsefulla för att fördjupa analysen ytterligare (Hjerm et al., 2014, 
s.40). Med bakgrund i metodens osäkerhetsmarginaler, kommer tolkningen av resultatet avgöra 
huruvida EPA har bidragit till den regionala integrationen i SADC-regionen, och om processen 
präglats av regionalismen och neokolonialismen. Den kvantitativa metoden skulle i detta fall 
ge svar på frågeställningarna genom innehållskategoriernas olika typer, och hur ofta 
kategorierna förekommer (Esaiasson et al., 2017, s.199).  
 
Textanalysens problematik är att analysen är mer komplex än så. Validitet beskrivs emellertid 
som en av textanalysens mest centrala del. Med bakgrund i uppsatsens syfte, så har studien en 
god begreppsvaliditet, vilket innebär överensstämmelsen mellan teoretisk definition och 
operationalisering. Uppsatsens teoretiska begrepp är väl sammankopplade med de utvalda 
empiriska indikatorerna (Esaiasson et al., 2017, s.59). Sådana empiriska indikatorer kan också 
kallas för analysredskap och kan betraktas genom frågeställningarna som rimliga indikatorer 
på det fenomen som forskaren strävar efter att undersöka (Esaiasson et al., 2012, s.216). 
Analysens struktur utgår från att jag tematiskt kommer att gå igenom det utvalda materialet och 
belysa de delar som påvisar EU:s ställningstagande för att implementera regional integration. 
Studien avser att ta reda på om den regionala integrationen har påverkat SADC-regionen före 
respektive efter implementeringen av EPA. Det är därför särskilt intressant att se om avtalet har 
bidragit till den regionala integrationen, och hur aktörerna förhållit sig till 
integrationsprocessen.  
 

3.2 Analysschema  
Ett analysschema är ett analysredskap med förhandsdefinierade kategorier och idealtyper vars 
tematiska ingång beror på studiens uppsatta frågeställningar och forskningsmaterial (Esaiasson 
et al., 2017, s.222). Denna uppsats berör ’öppna svarskategorier’ som avgör svaren utefter 
textmaterialets innehåll som kan kopplas till huruvida EPA presenterar innehåll som talar för 
eller emot att EPA bidragit till regional integration i södra Afrika. Analysschemat kategoriserar 
därmed de huvudsakliga teman som genomsyrar avtalet.  
 
Ett analysschema inkluderar kategorier som språkligt definierar det textmaterial som tillskrivs 
samma tema. Det visar den tematiska ingången för hur mina analysscheman är kategoriserade 
efter mina uppsatta frågeställningar (Beckman, 2005). Tematisering innebär att presentera 
utvalt innehåll ur texter som tydliggör och fördjupar materialets innebörd (Hjerm et al., 2014, 
s.41). I kombination med ett öppet förhållningssätt gör jag en allmän avgränsning av de 
kategorier som ger intresseväckande resultat, främst i relation till studiens forskningsfråga och 
preciserade frågeställningar (Esaiasson et al., 2017, s.223). Ett analysschema är uppbyggt av 
tre faktorer; det första är objekt, alltså de enheter som studeras. Det andra är dimensioner, 
objektens egenskaper. Det tredje är kategorier, hur objektens egenskaper sedan klassificeras. 
Bergström och Boréus (2012, s.405) menar att validiteten för en studie måste bedömas i vardera 
specifik undersökning. Analysscheman benämns vara mer ”utvecklade” analysverktyg, som 
ökar möjligheten för textanalysen att uppnå god subjektivitet. Nedan presenteras de 
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analysscheman som tillämpats i syfte att kategorisera det innehåll som lyfts i EPA och utvalda 
policydokument.  
 
Tabell 3.1: Innehåll som talar för att EPA bidragit till regional integration 

Tema Exempel 

Effektiviserat 
handelsavtal 

Främjar handelsutveckling och samarbete genom att slå samman 
förhandlingar i en integrationsprocess.  

Gränsöverskridande 
samarbeten 

Infrastruktur, vatten, jordbruk, transport, internet, elektricitet har etablerats 
för SADC-länderna att fördela resurser, överskott/underskott och handel 
sinsemellan 

Fritt handelsavtal EU & SADC samarbetar för att underlätta handel och på så vis främja 
regional integration.  

Fler avtalsslutande 
medlemsländer 

Sydafrikas anslutning har gett regionen ytterligare marknadstillträde, vilket 
skapat djupare integration mellan länderna.  

Politisk stabilitet EPA verkar också för att stärka fred, demokrati, rättsstatliga principer, 
stabilitet, säkerhet.  

Asymmetriskt tillträde Gäller för avtalsslutande länder, och särskilt känsliga produkter vilka 
exkluderas från fullständig liberalisering, ursprungsregler som är mer 
flexibla, skyddsåtgärder och implementeringar vid olika sektorer som 
jordbruk och industrier 

 
Tabell 3.2: Innehåll som talar emot att EPA bidrar till regional integration 

Tema Exempel 

EU: avtalets styrande 
aktör  

EU hotar med att ta bort särskilda preferenser för SADC:s lägst utvecklade 
ekonomier och undanhålla särskilda AVS-förmåner för mer utvecklade 
sydafrikanska ekonomier. EU styr förmåns tillträdet för SADC:s 
medlemsländer till EU:s marknad. 

EPA låser SADC till 
EU 

EPA låser SADC till att enbart förhandla med EU eftersom det öppnar upp 
för den europeiska marknaden.  

SADC:s ländernas 
oförmåga 

SADC-länderna beskrivs i regel ha varit politiskt ostabila vilket försvårat 
deras förmåga att förhandla fram avtal i sin fördel.  

EPA bristfälligt SADC:s ekonomiska regionala integration påverkas av felaktiga 
prissignaler och konkurrenskraftiga varor. Särskilda varor har inte skyddats 
av skyddsåtgärder.  

Regional splittring EPA skapar motsättningar och hämmar regional integration. EU:s agenda 
är den centrala i avtalet.  
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3.3 Material 
Materialet som undersökningen baseras på är främst EPA, och policydokument från respektive 
aktör, det vill säga EU och SADC, där båda presenterar det centrala avtalet och dess 
målsättningar. Policydokumenten beskriver den politiska styrningen i södra Afrika, däribland 
regional integration. Vidare baseras undersökningen på forskningslitteratur och vetenskapliga 
artiklar. För att uppsatsen ska uppnå sitt syfte och besvara mina frågeställningar är det 
betydelsefullt att å ena sidan undersöka det EPA som är det avtal studien ska undersöka. Å 
andra sidan undersöka relevant forskningslitteratur. Sådant material är av betydande vikt för att 
besvara frågeställningarna, eftersom de presenteras ur respektive regions synvinkel och 
intressen.   
 
Jag arbetar med primär och sekundärmaterial. Främst med litteratur, policydokument och 
vetenskapliga artiklar. Det är särskilt betydelsefullt att ta hänsyn till källans validitet och 
kvalitet. Sådana egenskaper värderas genom oberoende, samtidighet och tendens (Esaiasson et 
al., 2017, s.64). Urvalet av policydokument har således gjorts med hänsyn till aktören det är 
utfärdat av. De policydokument jag funnit är undertecknade av södra Afrikas 
utvecklingsgemenskap (SADC), samt Europeiska unionen, Europeiska kommissionen och 
Europaparlamentet. Det gör att policydokumenten sviktar gällande tendens och oberoende 
eftersom materialet kan tendera att vara färgat. Den ultimata lösningen för det är att i stället 
använda material vilka beskriver fakta som kan verifieras av andra typer av källor (Esaiasson 
et al., 2012, s.64). Jag förväntar mig att dokumenten på så vis kan vara färgade av aktörens egna 
intressen. Trots det väljer jag att inkludera sådant material eftersom dokumenten förklarar den 
regionala integrationen i södra Afrika, vilket är det uppsatsen söker att besvara.  
 
 

3.4 Etisk diskussion metod och material   
Denna undersökning operationaliseras genom att studera om EPA har bidragit till regional 
integration i södra Afrika. Det är därmed lämpligt att använda relevant material från respektive 
aktör, EU och SADC, där de båda uttryckt enskilda målsättningar för att öka den regionala 
integrationen i relation till det tillämpade EPA. Materialet har en hög validitet, eftersom de 
utfärdats av aktörerna själva, och kan därför klassas som primärkällor (Boréus & Bergström, 
2018).  
 
Uppsatsens centrala forskningsfråga och preciserade frågeställningar lämpar sig bra för en 
kvalitativ textanalys eftersom uppsatsens syfte är att undersöka om EPA har bidragit till 
regional integration, och aktörernas huvudsakliga sätt att redogöra för regional integration är 
genom olika typer av text. Jag har därför valt att utforma egna analysscheman med hjälp av att 
granska det utvalda materialet och dess olika motiv. Det är svårare att försäkra en hög reliabilitet 
för en kvalitativ textanalys som i detta fall är uppsatsens metodologiska ansats, än för 
kvantitativa studier. Jag har därför valt att konstruera två analysscheman, med målsättning att 
de bidrar till en ökad reliabilitet för denna studie.  
 
Det hade varit intressant att inkludera ytterligare material, genom statistik från hur den regionala 
integrationen ökat i form av handel; såsom import och export inom regionen. Det är däremot 
inte nödvändigt eftersom det inte går i linje med uppsatsens syfte och metodologiska ansats. 
Statistiken skulle dessutom kunna vara alldeles för omfattande, dels eftersom det berör hela sex 
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medlemsländer, dels eftersom sådan integrering skiljer sig olika mycket åt i regionen. 
Ytterligare material från EU hade också kunnat tas i beaktning, men jag har valt att avstå från 
det eftersom sådant material generellt tenderar att belysa EU:s perspektiv snarare än södra 
Afrikas, och därav ge fel information för uppsatsens syfte. Avslutningsvis är jag medveten om 
att undersökningen enbart förhåller sig till hur avtalet bidragit till regional integration. Jag har 
valt att inte inkludera intervjuer med experter från EU eller SADC-länderna för att undersöka 
avtalet eller varför EU har intresse i södra Afrika, eftersom det inte heller går i linje med 
uppsatsens syfte. Jag vill undersöka och därefter förstå om den regionala integrationen 
påverkats av EPA, och sedan göra en analys.  
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4. Resultat och analys 
Detta avsnitt presenterar resultatet för respektive analysschema i kronologisk ordning. Därmed 
presenteras först analysschemat vilket talar för att EPA bidragit till regional integration, därefter 
analysschemat vilket talar emot att EPA bidragit till regional integration i södra Afrika. Därefter 
presenteras utdrag ur utvalt material, som sedan följs av en textanalys. Analysen görs med hjälp 
av tidigare forskning. 
 

4.1 EPA bidrar till regional integration  
I EPA formuleras målsättningen om regional integration i artikel 3:  
 

The parties recognize that regional integration is an integral element of their partnership and 
instrument to achieve the objectives of this Agreement. 

  
The Parties reaffirm the importance of regional and sub-regional integration among the SADC-
EPA States to achieve greater economic opportunities, enhanced political stability and to foster 
the effective integration of developing countries into the world economy. 

 
The Parties support, in particular, the integration processes based on the SACU Agreement, the 
SADC treaty, and the Constitutive Act of the African Union adopted on 11 July 2000, as well 
as the development policies and political objectives related to such processes. The Parties aim 
to implement this Agreement in a mutually supportive manner with those instruments, taking 
into account the respective levels of development, needs, geographical realities and sustainable 
development strategies. (European Union, 2016, s.6).  

 
Regional integration är ett av avtalets mest centrala objekt för att uppnå de målsättningar vilka 
är formulerade i EPA. Det andra stycket betonar att regional integration mellan SADC-länderna 
kommer att generera ekonomisk tillväxt. EPA syftar till att integrera mindre utvecklade SADC-
länder i världsekonomin. EPA bidrar till regional integration genom att vara ett 
utvecklingspolitiskt medel som länderna samarbetar och samverkar kring. Enligt det 
analysschema (3.1) som presenteras i kapitel (3.2) lämpar sig formuleringarna därmed för tema 
”Effektiviserat handelsavtal”. Fortsättningsvis är det främst under artikel 3 i EPA som 
tillvägagångssättet för regional integration presenteras. Däremot återfinns liknande 
formuleringar i material som berör SADC-EU policydokument. 
 

The following are some potential positive results of economic regional integration: Freer 
movement of goods (gains in trade) – integration can facilitate cross-border trade by simplifying 
procedures and opening up borders (...) reducing barriers between the countries in a region can 
promote greater productivity and allow businesses to benefit from economies of scale (...) 
Export diversification (...) economic integration can contribute to economic growth (..) 
Promotes closer trade policy relations (...) fosters good relations and closer cooperation between 
the members of the regional bloc. (SADC-EU, 2018, s.5).  

 
De fördelar som formuleras vid regional integration utgörs av att knyta samman marknader. Fri 
rörlighet och liberalisering för varor innebär att EU tar bort tullar och icke-tariffära hinder 
genom att förenkla ursprungsregler och därmed minska de förfarande som uppstår vid import 
och export. På så vis inför EU förbud för tullar och kvoter som riskerar att begränsa den 
gränsöverskridande handeln. ”Gränsöverskridande samarbeten” är ett centralt tema i mitt 



16 

analysschema (3.1) vilket presenteras i kapitel (3.2). Resultatet visar att EPA har sitt ursprung 
i Yaoundékonventionerna och Lomékonventionerna, avtal som förespråkade fördelarna med en 
asymmetrisk utformning mellan EU och ACP-länder, däribland länder i SADC. Cotonouavtalet 
fastställde i sin tur vikten av ett partnerskap mellan EU och Afrika snarare än enbart ett 
“biståndsskap”, och först då blev marknadstillträde ett centralt område. Tidigare forskning visar 
på vikten av de redan existerade regionala samarbeten i södra Afrika. SACU, SADCC och 
SADC är de främsta regionala sammanslutningarna som samtliga synliggör södra Afrikas 
regionala ambitioner. Precis som Saourombe (2012) belyser, tyder inrättandet av dessa 
institutioner på en gemensam vilja att fördjupa regional utveckling och bekänna förmånerna 
som följs av ekonomisk och regional integration. SADC:s medlemsländer ingår också i SACU, 
och det går därför att se tullunionen som en pådrivande kraft för SADC:s regionalism. Med 
hänvisning till Muntshick (2018, s.65) visar tidigare forskning att södra Afrika redan innan EPA 
hade ett framåtsträvande integrationssamarbete, och haft en stor betydelse för EPA:s 
bidragande roll till regional integration. EPA:s ömsesidighet bidrar därför till ett varaktigt 
utvecklingssamarbete mellan EU och SADC (Hurt et al., 2013, s.498). Det beskrivs hur dessa 
gränsöverskridande samarbeten främjar produktivitet och ekonomiska stordriftsfördelar 
eftersom länderna exponeras för både större och bredare marknader som redan integrerats i 
världsekonomin. Gränsöverskridande samarbete ökar möjligheterna för investeringar och 
öppnar upp för ytterligare integration. EPA bidrar fortsättningsvis till ökad konkurrenskraft 
genom att avtalet tillgodoser en utveckling för de regionala värdekedjor som sedan innebär en 
större tillgång för SADC-länder att inträda världsmarknaden. Avlägsnandet av tullar och icke-
tariffära hinder har också en inverkan på exportens diversifiering. Gränsöverskridande 
handelssamarbeten öppnar därmed upp för ekonomisk utveckling. EPA är ett instrument som 
skapar ökad sysselsättning, vilket i sin tur ger tillväxt och möjligheter till både diversifiering 
och industrialisering. Det betonas vara ett betydelsefullt handelspolitiskt instrument, särskilt 
eftersom SADC-länderna utvecklar ett gemensamt ställningstagande vid frågor som berör 
integrering och idéer för handelsstrategier. Under tema “Fritt handelsavtal” (FTA) redogörs det 
för hur EPA bidrar till regional integration i södra Afrika genom att stimulera medlemsländerna, 
och generera ekonomisk utveckling i en allt snabbare takt. Resultatet visar att FTA har gett 
effekt på inte bara den inomregionala handeln, utan även vid säkerställande av effektiv 
produktion, främjande av regionens ekonomiska utveckling och förenklat gränsöverskridande 
kapitalplaceringar (SADC, 2022). Sett ur södra Afrikas perspektiv är marknaderna mindre och 
vissa länder mer beroende av andra. Analysschemats (3.1) tema ”Fler avtalsslutande 
medlemsländer” visar att Sydafrikas anslutning till SADC har varit betydande för regionens 
politiska och ekonomiska utveckling. Eftersom Sydafrika benämns som en dominerande 
ekonomisk makt, utgör landet en viktig länk för det såväl inomregionala samarbetet som till 
utomstående marknader (Muntschick, 2018, s.90). Genom EPA får medlemsländerna en 
förbättrad tillgång till varandras marknader, vilket genom minskade handelshinder också 
reducerar olika kostnader inom regionen, främst i form av produktion, men även vid import 
(Pretourius et al., 2017, s.222). Det ger svar på EU:s och SADC:s motiv för ett framgångsrikt 
EPA, vilka är två av mina preciserade frågeställningar.  
 

One of the main objectives in the plan is the integration of Africa. The Agenda is committed to 
promoting the regional integration process through the establishment of continental institutions, 
full economic integration and the free movement of people on the continent. (SADC-EU, 2018, 
s.2) 

 
Tema ”politisk stabilitet” visar att utvecklingen av en ökad politisk stabilitet i regionen är 
beroende av utvecklingen av den regionala integrationen. Materialet beskriver därmed hur 
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regional integration ligger till grund för integreringen av friare rörlighet mellan länderna, vilket 
gör SADC-regionen till en välmående region. EPA möjliggör det för SADC-länder att öka den 
lokala, regionala och nationella självförsörjningen och därmed tillgodose resurser och material. 
Det går hand i hand med hur SADC:s upprätthållande av ekonomisk integration säkerställer 
fredliga och nära politiska förbindelser såväl inom som mellan respektive 
medlemsland. Fullständig handelsliberalisering är därmed ett sätt för EU att bedriva sin 
utvecklingspolitik, och uppnå utvecklingsmålen.  
 

EPAs also promote liberalization within African regions and provide for flexible rules of origin 
that encourage value chains. All this will help African countries to implement the Continental 
Free Trade Agreement. As a Free Trade Agreement, the AfCFTA once implemented will be 
perfectly compatible with other FTAs, including EPAs. (European Commission, 2016; SADC, 
EU, 2018, s.10).  

 
Vidare visar analysschemat (3.1) att den regionala integrationsprocessen kräver en gemensam 
vilja bland SADC:s medlemsländer att sträva efter regionalt samarbete. Genom EPA lyckas EU 
stödja inrättandet av avtalet och frihandel, och därmed främja både politiska och ekonomiska 
relationer mellan Europa och Afrika. Under tema “Asymmetriskt tillträde” visar analysschemat 
(3.1) hur EPA behandlar asymmetriska regleringar till förmån för SADC-länderna som anslutit 
sig till avtalet. Det asymmetriska tillträdet gäller för särskilt känsliga produkter vilka exkluderas 
från fullständig liberalisering, ursprungsregler som är mer flexibla, skyddsåtgärder och 
implementeringar vid olika sektorer såsom jordbruk och industrier. Vidare visar analysschemat 
(3.1) att EU utformat bilaterala åtgärder som ska skydda SADC:s inre marknad genom att höja 
tullar vid import, särskilt om importen från särskilt EU skulle öka i en alltför snabb takt. 
Skyddsåtgärderna stabiliserar därmed SADC:s inhemska produktion (Europeiska 
kommissionen, 2022).  
 
Sett till regionalismens perspektiv och ur Keating’s (1997, s.28) synvinkel går det att se till 
EU:s främjande av regional integration som en strävan efter att bli en världsledande ekonomisk 
hegemoni. Målsättningarna om regionalism eftersträvas mestadels genom bistånd. Regional 
integration porträtteras snarare som ett verktyg EU använder för att öppna upp för ytterligare 
europeiskt inflytande i södra Afrika. Trots att regionalismen teoretiskt talar för att EU delvis 
implementerar EPA för att uppnå egenintressen, kan EPA alltså bidra till den regionala 
integrationen. Faktum är att partnerskapet är utformat på så vis att det tillåter en part att 
dominera över den andre, i detta fall EU som fastslår regleringarna för SADC:s handelsvillkor. 
Regional integration främjar på så vis både EU och SADC:s ekonomiska intressen, även om 
EU i bredare utsträckning är av en mer avancerad ekonomisk och regional aktör. De förmånliga 
handelsvillkor som presenteras i avtalet accelererar den redan påbörjade regionala integrationen 
i södra Afrika (SADC-EU, 2018, s.12–13; Bischoff, 2012, s.66). Det går även att porträttera 
den redan påbörjade regionala integrationen i södra Afrika vid den ’nya’ regionalismen, särskilt 
vid inrättande av regionala institutioner som SADC (Bitzenis et al., 2013, s.262). 
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4.2 EPA underminerar regional integration  
Tabell 2 Innehåll som talar emot att EPA bidrar till regional integration 
 
Det andra analysschemat (3.2) som presenterats i kapitel (3.2) visar att EPA i stället 
underminerar regional integration. Både i EPA och i SADC-materialet är målsättningarna om 
regional integration formulerade. I EPA under artikel 1 presenteras riktlinjer om handel: 
 

Improve the SADC EPA States capacity in trade policy and trade-related issues (..) strengthen 
the existing relations between the Parties on the basis of solidarity and mutual interests. To this 
end, consistent with WTO obligations, this Agreement shall enhance commercial and economic 
relations, consolidate the implementation of the Protocol on Trade in SADC and the SACU 
Agreement, support a new trade dynamic between the Parties by means of the progressive, 
asymmetrical liberalization of trade between them and reinforce, broaden and deepen 
cooperation in all areas relevant to trade. (European Union, 2016, s.6).  

 
EPA innebär alltså en förbättring av medlemsländernas kapacitet vid handelspolitik och är ett 
underlag för den nya handelsdynamiken mellan parterna. EPA fördjupar det regionala 
samarbetet inom alla de områden som berör handel. Kritiken som riktats mot EPA utgår från 
att EU är den styrande aktören i avtalet, vilket belyses under analysschemats (3.2) första tema. 
EU beskrivs genom EPA, vara kapabel till att “hota” SADC-länderna genom att avskaffa de 
särskilda förmåner som skulle förenkla det för både exportörer, produktioner och företag i 
SADC att etablera sig utanför södra Afrika, främst i EU:s inre marknad. Att ta bort sådana 
förmåner visar analysschemat (3.2) skulle skada särskilt mindre utvecklade länder. Samma 
tema visar fortsättningsvis hur EU reglerar den asymmetriska fördelningen i avtalet. EPA 
kritiseras för att främja en agenda för fullkomlig liberalisering med de regioner och även länder 
som är beredda att acceptera de handelsvillkor som satts upp av EU. Fortsättningsvis betonar 
tema “EPA låser SADC till EU” att de avtalsslutande medlemsländerna i SADC numera är 
begränsade till förhandlingar med andra parter än EU, så länge förhandlingarna ger eftergifter 
som ingår i EPA. Det finns inte heller någon klausul som styrker att EPA skyddar SADC-
regionen från att påverkas av negativa effekter från avtalet. Det går att konstatera att SADC blir 
beroende av EU, särskilt vid handel med unionen och vid export. EPA:s marknadstillträde som 
beskrivs vara ömsesidigt, kritiseras av Hurt et al., (2013, s. 79–82) för att enbart gynna EU 
genom ekonomiska vinster. Vidare visar analysschemat (3.2) under tema ”SADC:s ländernas 
oförmåga” att den regionala integrationen som redan påbörjats är alldeles för ostabil för att 
SADC-länderna ska upprätthålla en gemensam inställning till EPA, vilket gjort att regionen 
haft svårt att bemöta avtalets utmaningar. Exempelvis betonas EPA för att ”låsa in” SADC till 
att enbart genomföra förhandlingar med den europeiska marknaden. Det kan ses som ett försök 
till att isolera SADC från andra utomstående ekonomiska marknader än EU (Muntschick, 2018, 
s.117–118). Samma tema belyser även de avtalsslutande medlemsländernas vilja att förhandla 
med EU inte grundar sig i att EPA är det ’bästa’ avtalet, utan att EPA är det enda avtalet, om 
södra Afrika vill få tillgång till Europas marknad. Vidare belyser tema ”EPA bristfälligt” att 
formulerade skyddsåtgärder är bristfälliga. Det innebär att särskilt känsliga produkter som ska 
skyddas från fullständig liberalisering snarare skadar både den regionala och globala handeln i 
allmänhet, bland annat genom att varor får en felaktig prissignalering. EPA:s bristfälliga 
skyddsåtgärder innebär vidare att SADC:s konkurrenskraft och effektivitet hämmas, vilket ger 
negativa effekter på handeln såväl inom som utanför SADC-regionen. 
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The Parties agree to cooperate to implement this Agreement in a manner that is consistent with 
the development policies and regional integration programmes in which the SADC EPA States 
are or may be involved. (European Union, 2016, s.6) 

 
Eftersom EPA är ett handelsavtal mellan EU och de avtalsslutande medlemsländerna i SADC, 
innebär det att EPA enbart tillgodoser skyddsåtgärder för de SADC-länder som undertecknat 
avtalet. Under tema “Regional splittring” visar analysschemat (3.2) att EPA underminerar den 
regionala integrationen i SADC eftersom avtalet inte heller omfattar de resterande tio länderna 
i södra Afrika. Ovanstående utdrag från avtalet tydliggör det centrala fokuset på SADC-EPA 
länder. Sedan avtalets implementering 2016, har endast sex av 16 medlemsländer i SADC 
undertecknat avtalet (Europeiska kommissionen, 2022). Analysschemat (3.2) påvisar de redan 
splittrade regionala grupperingar, och visar på att det inte finns någon övergripande samordning 
mellan länderna. Denna underliggande splittring visar hur EPA skapar ytterligare motsättningar 
och spänningar i regionen, då avtalet splittrar SADC i två block - avtalsslutande länder, och 
icke-avtalsslutande länder. Fortsättningsvis kritiseras EPA för att snarare bidra till en oenighet 
bland avtalsslutande medlemsländer. Den regionala splittringen visar också att SADC har få 
möjligheter att förkasta EPA. Enligt Hurt et al., (2013, s.78) skulle det innebära att SADC 
fullständigt hade förlorat EU:s stöd, vilket gör att EPA fortlöper på EU:s villkor snarare än 
ömsesidiga villkor. Det går också att förklara underminering av regional integration vid 
ekonomisk tillväxt. Det går att se en tydlig koncentration av södra Afrikas industrialism till 
Sydafrika. Eftersom landet är en av regionens mest folkrika och ekonomiskt utvecklade länder, 
tenderar den regionala integrationen att utvecklas ojämlikt. Det riskerar även att missgynna 
regionens mindre utvecklade länder eftersom omfördelningen av handel skadar deras 
ekonomier och gynnar Sydafrikas ekonomi (Juridiska institutionen, 2007, s.116). I detta fall 
kan regional integration snarare verka som en splittrande kraft, än en förenande kraft (Langan, 
2014). Alltså underminerar EPA den regionala integrationen i södra Afrika.  
 
Ytterligare kritiserar Muntschick (2018, s.153) EPA för att underminera regionalismen. EU 
försvårar den regionala integrationen genom avtalets olika klausuler. Vidare visar materialet att 
ett fungerande EPA kräver en god samverkan bland AU:s medlemsländer. Betydelsen av ett 
kontinentalt samarbete är viktigt för att AU ska vara kapabel till att fatta gemensamma beslut, 
inte minst vid förordningar som ingår i EPA. Det återfinns att AU:s strategier däremot också är 
bristfälliga. Det påverkar unionens förmåga att föra en gemensam diskussion huruvida 
hanteringen av handelsförbindelser med omvärlden ska och bör gå till. EPA kritiseras därmed 
för att motsätta redan integrerade medlemsländer mot varandra, och underminerar den regionala 
integrationen främst i SADC, men även i AU. En underliggande orsak är det redan bristande 
samarbetet i AU vilket gör att EPA misslyckas med att förena SADC:s avtalsslutande 
medlemsländer. 
 
Som teorikapitlet nämner går EPA att likna vid det som beskrivs vara neokolonialismens kärna. 
EU:s roll i EPA med SADC, och unionens utvecklingspolitik, bör främst ses ur ett 
neokolonialistiskt perspektiv och som ett medel att uppfylla egennyttigt ändamål. 
Neokolonialismen går därför att likna vid ett bakomliggande fenomen till den riktning EU rör 
sig, främst genom att EPA visas ge EU absoluta fördelar. EU styr därmed SADC:s ekonomiska 
och politiska system utifrån, och SADC är snarare ett föremål för oberoende och internationell 
suveränitet - i detta fall europeisk suveränitet. Fortsättningsvis benämner den tidigare 
forskningen att neokolonialism utövas av subtila metoder, och EPA är ett utmärkt exempel på 
en sådan metod. Hurt et al., (2013, s.65–67) betonar att den europeiska marknaden är viktig för 
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EU:s roll som en framväxande världsmakt, särskilt vid afrikansk export. Det går att likna EU:s 
initiativ till fortsatt ekonomiskt samarbete med södra Afrika vid neokoloniala strukturer, 
eftersom EU påstås vilja vidmakthålla sin kontroll över tidigare afrikanska kolonier genom 
EPA. EPA ger alltså EU en monetär kontroll och ekonomiskt inflytande över SADC och 
kritiseras för att hämma regionens ”frihet”. Fortsättningsvis kritiseras EU efter vilken inverkan 
EPA har på utveckling inom afrikanska medlemsländer, främst i form av att underminera 
regional integration. Hurt et al., (2013, s.80) menar att EPA är utformat efter EU:s preferenser 
av regional integration, som unionen självt är baserad på. Det skulle därför vara motsägelsefullt 
att eftersträva regional integration i södra Afrika likt den som uppnåtts i Europa, eftersom 
regionerna är av olika karaktär med olika förutsättningar. En sådan eftersträvan skulle dessutom 
kunna liknas vid neokolonialismen. Fortsättningsvis menar Langan (2017, s.27) att EU:s 
egenintresse är att uppnå regional integration genom EPA och öppna upp för nya marknader. 
Det hänvisar tillbaka till temat ”EU som styrande aktör” och möjliggör för unionen att handla 
med fler potentiella framväxande marknader, och acceptera EU som en framtida ekonomisk 
hegemoni. Således visar resultatet att EU strävar efter att anpassa södra Afrikas marknad utefter 
europeiska förhållanden, snarare än afrikanska förhållanden. Enligt Uzoigwe (2019, s.70) kan 
sådant agerande kan ses ur perspektivet av ’ekonomisk neokolonialism’. Det ger svar på 
frågeställningen om orsaker till EPA:s framväxt.  
 
Det går att betrakta målsättningen om den regionala integrationen som ett objekt för att uppfylla 
en form av interregionalism mellan kontinenterna, det vill säga Europa och Afrika, rättare än 
en målsättning i sig självt. Exempelvis eftersträvar både EU och SADC regional integration i 
södra Afrika och att genomföra ett framgångsrikt och ekonomiskt gynnsamt handelsavtal. Men 
de faktiska drivkrafterna bakom EPA och regional integration är egentligen mycket olika. 
Visserligen menar både EU och SADC-länderna att EPA möjliggör för SADC att konkurrera 
på världsmarknaden. Visserligen ser vi enskilda positiva effekter av EPA. Det som därmed 
skiljer sig är att SADC uttrycker förståelse för att EPA stödjer både regionen och hela Afrikas 
ekonomiska regionala integration, och möjliggör för SADC-länder att handla både med 
varandra och således även med EU. Detsamma gäller för att de båda delar samma vision, och 
tillåter EPA att gå i linje med andra upprättade avtal av exempelvis AU. EU menar att EPA 
också fyller andra syften. Det europeiska herraväldet, och EU:s fortsatta neokoloniala 
inflytande spelar också en roll. Det går att se till EU:s bakomliggande drivkrafter för EPA i 
ekonomiska termer. EU:s institutionalisering är en av dem, i form av ekonomiskt bistånd och 
handelsvillkor går det att förstå EPA som ett sätt att omfamna södra Afrika från andra 
konkurrerande världsekonomier. Det visar på ett resultat för uppsatsens centrala forskingsfråga. 
Det går däremot inte att finna att vare sig SADC eller Afrika beskrivs som ett ekonomiskt hot 
mot EU, utan snarare tillämpas EPA som ett verktyg för EU att i framtiden uppnå ekonomisk 
hegemoni. Det är därmed ett ytterligare exempel på hur EPA bidrar till regional integration i 
SADC, med syfte att anpassa den till EU och unionens handelsmönster och därmed göra 
SADC:s ekonomiska regionalism beroende av EU:s dominans. Vidare utgörs kritiken av att EU 
genom EPA har förflyttat blickfånget inom SADC, från att fortsatt integrera de redan inrättade 
program såsom SACU och SADC självt, till att placera handelsrelationerna med EU i fokus. 
Avlägsnandet av handelshinder gentemot EU har etablerats i bredare utsträckning än inom 
SADC, vilket riskerar att minska den inomregionala handeln. Det går därför att påstå att EPA 
bromsar den regionala integrationen i södra Afrika (Muntschick, 2018, s.17).  
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5. Slutsatser 
Följande kapitel kommer att presentera min avslutande reflektion gällande EPA mellan EU och 
SADC och dess påverkan på den regionala integrationen i södra Afrika. Inledningsvis kommer 
jag att se till den historiska utveckling som skett i regionen sedan avtalet implementerades. 
Vidare kommer jag reflektera om EPA bidragit till den regionala integrationen för att sedan 
presentera uppsatsens slutsats för hur avtalet påverkat integreringsprocessen, i relation till 
uppsatta frågeställningar.  
 

5.1 Avslutande reflektion 
Uppsatsens forskningsfråga var “Har det ekonomiska partnerskapsavtalet bidragit till regional 
integration i södra Afrika?”. I syfte att återkomma till Keatings synvinkel på regionalism går 
det att fastställa att EPA genomsyras av de effekter regionalism bidragit med (Keating, 1997, 
s.30). Textanalysen som utförts med hjälp av utvalt material ovan har därmed fördjupat 
förståelsen för vikten av regional integration genom EPA.  
 
Under kapitel “Tidigare forskning” presenteras tidigare resultat för denna undersökning. Det 
gjordes genom att visa på framväxten av EU och SADC:s utvecklingssamarbete, tidigare 
forskning om EPA, samt den redan befintliga regionala integrationen i SADC-regionen. Först 
och främst vill jag betona återkommande positiva uttryck för EU:s inställning till 
utvecklingssamarbeten med SADC-regionen. Resultatet visar att EU understryker 
möjligheterna med det EPA unionen undertecknat med SADC, främst vid det asymmetriska 
tillträdandet av EU:s marknad. För det andra påvisade resultatet att EU samtidigt har kritiserats 
för att bedriva ogynnsam ekonomisk utvecklingspolitik och lyckats centrera avtalet till 
europeiska intressen, både vid undertecknandet av EPA 2016, fram tills idag. EU har däremot 
i allra högsta grad belyst hur de skulle kunna stödja och bidra till utveckling i SADC-regionen, 
snarare än unionens egenintressen för EPA. Tidigare forskning har delvis förutspått att EU haft 
egna intressen vilka varit drivkrafter till inrättandet av avtalet, men än mindre belyst 
neokoloniala strukturer som haft inflytande på den grund EPA också står på. Det betonas att 
SADC historiskt sett inte haft varken den politiska eller ekonomiska stabilitet som krävs för att 
utöva regionalt inflytande i EPA-förhandlingar, och avtalets gynnsamma effekter riskerar att 
därmed ha begränsats till att enbart gälla för EU. Min studie har därmed porträtterat EU som en 
styrande aktör i EPA med SADC och fastställt en omfattande kritik mot EU för att etablera 
handelsavtal och bedriva sina ekonomiska intressen med lägre utvecklade regioner (Stevens, 
2006). Resultatet visar att EPA trots det lyckats bidra till regional integration även i de regioner 
som är geografiskt placerade utanför Europa (Hurt et al., 2013, s.80). 
 
SADC-länderna är positivt inställda till EU:s stöd och EPA:s bidragande roll till södra Afrikas 
regionala integration. Det material som presenteras uttrycker att “Det regionala 
tillvägagångssättet i EPA kan bidra till att uppmuntra till ökad handel mellan afrikanska 
partners, bland annat genom utveckling av regionala värdekedjor och EU:s stöd till 
industrialisering” (SADC, 2018, s.13, min översättning). Det är beaktansvärt då ACP-regioner 
såsom SADC alltmer gärna framhåller sin inställning till EPA med EU som ekonomiskt och 
politiskt gynnsam (SADC, 2018, s.5, 19). 
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5.2 Slutsats  
Med bakgrund i studiens problemformulering vill jag återkomma till att EPA är en reformering 
ur Yaoundékonventionerna, Lomékonventionerna och även Cotonouavtalet – vilka samtliga 
utgör grunden för hur relationerna mellan EU och södra Afrika ser ut idag. I syfte att besvara 
de tre preciserade frågeställningarna, går det att benämna orsakerna till avtalets framväxt vid 
behovet av ett fördjupat partnerskap mellan EU och Afrika efter det som presenterades i 
Lomékonventionerna. Sedan EU:s utvecklingspolitik utvidgades till att omfatta fler områden, 
blev det allt viktigare att inkludera målsättningar om regional integration. Cotonouavtalet har 
sedan utgjort grunden för de förhandlingar som mynnade ut i EPA, genom att EU försökte dra 
nytta av tidsfristen och MFN-klausulen, vilka var uppsatta av WTO. Ur ett historiskt perspektiv 
har integreringsprocessen i södra Afrika varit pågående sedan länge, och något som regionen 
värdesatt högt. Ambitionerna går därför att likna vid inrättandet av SACU, nuvarande SADC 
(tidigare SADCC), och SADC:s samarbete med AU. SADC:s motiv för ett framgångsrikt EPA 
är att avtalet utgör en drivande kraft för åstadkommandet av regional integration. EPA öppnar 
upp SADC:s möjligheter att inträda världsekonomin genom att tillåta SADC att handla med 
bredare och större marknader. EPA är alltså ett sätt att uppnå tillväxtökningar, vilket skulle 
kunna innebära en drastisk reducering av regionens fattigdom och ekonomiska ojämlikheter. 
Det går att beskriva SADC:s motiv vid EPA som ett tillvägagångssätt för att uppnå regionens 
uppsatta politiska och ekonomiska målsättningar.  
 
EU:s motiv för ett framgångsrikt EPA beskrivs vid första anblick vara uppfyllandet av 
målsättningar om främst regional integration och samarbete, och därmed uppfylla fler områden 
inom unionens utvecklingspolitik. Det neokolonialistiska ramverket visar på kolonialismens 
efterdyningar, och den fortsatt pågående neokolonialismen som försätter södra Afrika i en 
marginaliserad position. Neokolonialismen förklarar även att utomstående aktörer, i detta fall 
EU, uppmuntrar regionalism i södra Afrika. Resultatet visar att även om EPA är asymmetriskt 
utformat och därmed ger SADC förmånstillträde till den europeiska marknaden, ses avtalet som 
ett bidragande komplement till regional integration, snarare än en fullständig drivkraft. Motiven 
bakom regional integration i södra Afrika liknas vid EU:s egennyttiga intresse i samband med 
internationell handel, utvecklingspolitik och eftersträvandet av ekonomisk hegemoni. En 
slutsats som kan göras utifrån undersökningen är att EU:s agerande vid regional integration 
således inte är helt problematisk. EPA är en förbättring av tidigare handelsavtal, och därmed 
den hittills främsta metoden för EU att bidra till regional integration i SADC, och som möjliggör 
för fungerande handel parterna sinsemellan. 
 
Undersökningen visar att policydokumenten odelat presenterar en positiv inställning till EPA, 
medan litteraturen presenterar en delad inställning. I syfte att besvara den centrala 
forskningsfrågan ”Har det ekonomiska partnerskapsavtalet bidragit till regional integration i 
södra Afrika?” är svaret ja, EPA har bidragit till den regionala integrationen i södra Afrika till 
viss grad. Främst genom frihandel, säkerställande av effektiv produktion och förenklande av 
gränsöverskridande investeringar och handel. Samtidigt har EPA bromsat de tidigare befintliga 
integrationssamarbeten genom att avtalet inte tagit hänsyn till SACU och SADC. EPA har inte 
heller lagt någon särskild vikt vid att förenkla eller koordinera samarbetet, utan snarare 
förhindrat regionalismen. Det var inte studiens huvudsakliga syfte att undersöka EU:s 
inställning till EPA, men eftersom EU beskrivs som den fortsatt styrande aktören i avtalet är 
det är nödvändigt att ta EU:s bakomliggande drivkrafter i beaktning. Drivkrafterna ligger till 



23 

grund för hur EPA också bidragit till regional integration i södra Afrika, samt hur 
integrationsprocessen kommer att utvecklas framöver. 
 
Avslutningsvis har min undersökning därmed slutförts och besvarat min centrala 
forskningsfråga och mina tre preciserade frågeställningar som presenterades inledningsvis, med 
hjälp av det material och den metod jag valde att tillämpa. Jag vill poängtera att det naturligtvis 
finns typer av material och metoder som säkerligen också kunnat besvara mina frågeställningar. 
Jag har därför valt att redogöra för framtida forskning under nästkommande kapitel.  
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6. Framtida forskning  
Undersökningen visar att EU tydligt uttrycker sig själva som en av världens främsta 
biståndsgivare med en omfattande utvecklingspolitik och handelspolitik. Trots det benämns inte 
EU:s bakomliggande drivkrafter och egenintressen i avtalet, och kan därför forskas vidare på. 
Framtida forskning skulle därmed kunna omfatta redan befintligt material genom att undersöka 
fler EU material för huruvida unionens EPA och målsättning om regional integration enbart 
existerar vid andra aktörers uttalanden, eller om det också framförs av EU självt i andra former. 
Det hade därför varit intressant att se till EU:s internationella handelsposition med södra Afrika 
i jämförelse med andra världsledande ekonomier i globala nord såsom Nordamerika, Ryssland 
och Kina. Det skulle då vara möjligt att jämföra unionens bakomliggande drivkrafter till EPA 
och om avtalet bidragit till regional integration, genom att se till hur sådana intressen också 
påverkar EU:s handelsposition på världsmarknaden. 
 
Undersökningens upplägg skulle vidare kunna användas för att studera övriga EPA mellan EU 
och ACP-regioner. Studien skulle samtidigt kunna användas som en komparativ studie som i 
stället går ut på att jämföra EU-ECOWAS EPA (västra Afrika) eller EU-COMESA EPA (östra 
och södra Afrika) med EU-SADC EPA. En sådan komparativ studie kan vidare vara intressant 
eftersom det hade kunnat visa på om EPA bidragit till regional integration i även andra 
afrikanska grupperingar än SADC. Det hade på så vis varit genomförbart att jämföra EPA:s 
effekter på just regionalism och integration i två olika regionala grupper. Emellertid är det svårt 
att däremot generalisera studiens resultat eftersom det material, främst policydokument, som 
valdes för undersökningen har varit begränsat för uppsatsens syfte.  
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