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Abstract 

Bachelor essay in political science by Linus Johansson, fall of 2006 

“Aid and corruption:  How do aid donors handle the corrupt regimes?”. 

Supervisor: Jan Olsson. 

 

The purpose of this essay is to describe the aid relation between donors and corrupt 

governments, to find out whether donors reckon on the problems with implementation of aid 

to corrupt governments when they decree their aid policy. There are a lot of different ways to 

implement the economic aid that are being used by the donors today, and this essay will try to 

exemplify the different methods of implementing the economic aid. To elucidate the relation 

between donors and corrupt regimes, the essay analyzes three themes: the first two questions 

are about the policies used by the donors, and the third question are used to shed light on the 

actual implementation of aid to corrupt governments. The three themes are: i) Different aid 

policies used by the donors ii) Do donors use particular policies against corrupt regimes? iii) 

Do corrupt regimes receive less foreign aid? This study stresses the fact that donors do not 

act like a group unit in the matter of development assistance policy, instead they act in 

several separate groups, this may complicate the endeavour of making economic aid effective. 

The conclusion of the essay is that corrupt governments are treated the same way that less-

corrupted government are, nothing today indicates that donors would give less economic aid 

to the corrupt regimes. This is interesting considering that donors outwards maintain the 

importance of rewarding good institutions, that signifies that those who in practice does not 

attach great importance in this matter does not fulfil their own policies. It is an important 

issue because corruption seems to debilitate the effects of development assistance, but 

development assistance having problem of debilitate the corruption in the recipients’ 

countries. 

 

Keywords: Aid, Corruption, Development assistance policy, Development aid, donors, 

implementation problems.
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1. INLEDNING 

1.1 Ämnesval  

Det råder idag väldigt stora skillnader på det ekonomiska planet mellan världens länder. Den 

rikaste femtedelen av världens befolkning konsumerar idag 86 procent av alla varor och 

tjänster medan den fattigaste femtedelen inte konsumerar mer än 1,3 procent.1 Det föreligger 

inget tvivel om att något måste göras inom den närmsta framtiden för att minska dessa 

skillnader mellan länderna, och bistånd är fortfarande ett av de mest lovande svaren på 

problemet. 

 

Idag förs en debatt om att biståndet måste ökas för att klara av de gemensamt uppställda 

Milleniemålen. Kritiska röster hörs dock från flera håll om att bistånd inte fungerar som 

någon positiv utvecklingsgrund för mottagarlandet. Kritikerna anser att det enbart riskerar att 

hospitalisera mottagarländerna, som då aldrig kommer att förmå klara sig på egen hand i 

framtiden. Kritikerna hävdar dessutom att biståndet framkallar ett beroende och en politisk 

utveckling som inte gagnar något land. Biståndskritiken handlar vidare om hur de pengar som 

kommer från de rika länderna kommer på avvägar. Man är övertygad om att den i många 

länder utbredda korruptionen och nepotismen kommer att minska incitamenten hos regimerna 

att utveckla det politiska systemet inom landet. De enskilda makthavarna har möjlighet att 

göra mycket stora personliga vinster under det nuvarande systemet när landet erhåller bistånd. 

Det uppstår som synes en mängd olika dilemman för biståndsgivare att ta ställning till under 

en implementeringsprocess.  

 

Mot bakgrund av ovanstående är det väldigt angeläget att även belysa den andra sidan av 

biståndet, vad som spelar in för de olika givarländerna när de beslutar om sin biståndspolicy. 

Väljer länderna att anpassa sin biståndsimplementering efter mottagarlandets politiska status, 

eller har de andra kriterier som väger tyngre när mottagarländer skall utses? Tas det avstånd 

från korrupta regimer, eller väljer de istället att bara behandla dem mer försiktigt och belönar 

mer utvecklade demokratier? Det är viktigt att jämföra vilka olika syften givarländer har med 

sitt ekonomiska stöd till fattiga länder, och att utreda huruvida de korrupta regimerna erhåller 

mindre bistånd än de länder som visar på en god politisk utveckling.  

                                                 
1 Bjurman, Kerstin, 2003, Tomten kommer inte till alla, Södra Afrika, nr 11, Afrikagrupperna 
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1.2 Bakgrund 

De ekonomiska kontrasterna mellan världens länder är väldigt tydliga Ungefär 675 miljoner 

lever idag i vad som brukar kallas den ”fattiga” delen av världen.2 Antalet människor som 

idag lever i absolut fattigdom, det vill säga på mindre än en USD per dag är enligt 

Världsbanken 291 miljoner att jämföra med 217 miljoner 1987.3 Att minska dessa skillnader 

mellan länderna har visat sig vara väldigt problematiskt. Rika länder donerar årligen miljarder 

i bistånd till utvecklingsländer för att stödja dess uppbyggnad och minska hungern hos 

befolkningen. Biståndet till trots har det visat sig att utvecklingen hos de afrikanska länderna i 

många fall inte varit positiv. Många länder blir fortfarande fattigare och den positiva 

ekonomiska utvecklingen som nu råder i södra Asien, är idag väldigt avlägsen för många 

länder på den afrikanska kontinenten. Huruvida den negativa effekten i Afrika är på grund av 

biståndet eller biståndet till trots är dock inget som kommer att försöka besvaras i denna 

uppsats.  

 

Biståndet hävdas ibland ha sitt ursprung ur gamla kolonialmakters dåliga samvete för den 

misär de orsakat. Detta har i många fall bedömts att vara fullständigt missvisande då kolonier 

(framförallt de brittiska) ibland ansetts ha erhållit positiva influenser av sina kolonialmakter, 

främst från utbildningssystem, institutionella strukturer samt handelsvägar.4 Att bistånd inte 

bör ha sitt ursprung från ett dåligt samvete, utan istället borde ha sin härkomst från 

människors empati är en önskan från många fattigare länder. Julius Nyerere tidigare president 

i Tanzania och en flitig biståndsdebattör uttryckte:  

 

”I en värld, liksom i en stat, där jag är rik därför att du är fattig och jag är fattig för att du är 

rik, är överföringen av tillgångar från rika till fattiga en fråga om rättvisa, inte en fråga om 

välgörenhet.”
5
 

 

Under år 2000 enades världens länder om att tillsammans bekämpa världens fattigdom, detta 

resulterade i Milleniedeklarationen som till stor del handlar om att försöka halvera världens 

fattigdom och hunger till år 2015.6 Ett ökat bistånd är en förutsättning för att Milleniemålen 

                                                 
2 Smith, Stephen C. 2005, Ending Global Poverty: a Guide to What Works, Sid 192, New York, Palgrave 
Macmillan    
3 Smith 2005, Sid 1 
4 Karlström, Bo, 1996, Det omöjliga biståndet: om utvecklingens mekanismer, och det offentliga biståndets roll, 
Sid. 31, Stockholm SNS  
5 Karlström 1996, Sid. 29 
6 http://www.sida.se/, sök: Milleniemålen för minskad fattigdom, läst 2006-12-15 
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skall uppnås. Skillnaden mellan de rika ländernas förpliktelser och deras faktiska bidrag är 

stor, trots att OECD-länderna redan 1970 gick med på att använda 0,7 procent av sin BNI till 

bistånd, var slutsumman år 2000 mindre än en tredjedel av detta. Ett land som USA bidrog 

bara med 0,1 procent.7 Det betyder att utvecklingsländerna varje år får 125 miljarder dollar 

mindre än OECD-länderna faktiskt har som målsättning. Ännu idag Milleniemålen till trots, 

är inget av de så kallade G-7 länderna med i den ”G-0,7” grupp som än så länge består av 

Danmark, Sverige, Norge, Holland och Luxemburg.8 Se appendix I  

 

Effekterna av biståndet är väldigt omstritt. Problemen blir extra tydliga när det handlar om 

ekonomiskt bistånd till korrumperade länder, eftersom biståndet löper en stor risk att aldrig 

komma till dem som de egentligen bör vara avsedda för, det vill säga folket. En viktig fråga 

för uppsatsen är huruvida vissa givarländer helt negligerar folk i utvecklingsländerna för att 

istället använda biståndet till att köpa samarbetsländer och viktiga handelspartners. Att  

biståndet spelar en stor roll i det politiska spelet råder det inget tvivel om. I en historisk 

översikt i ämnet syns en benägenhet hos givarländer att ofta följa sina egna intressen.  

Under det kalla kriget gick drygt 80 procent av biståndet från länderna i Warszawapakten till 

de tre länderna Vietnam, Kuba och Mongoliet. Under Vietnamkriget gick 2/3 av biståndet 

från USA till Sydostasien och merparten till Sydvietnam. Även idag syns detta fenomen i 

biståndsimplementeringen. Mellan 2002 och 2004 har det internationella biståndet till Irak 

och Afghanistan fyrdubblats. Där är USA och Japan i spetsen som stora biståndsgivare.9 

Intressant är i vilken grad den egennyttiga synen med bistånd lever kvar bland givarländerna i 

dag, och i vilken utsträckning de har som mål att frambringa en ”god” biståndspolicy. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att belysa och granska den ena sidan i biståndspolitiken, nämligen 

biståndsgivarna. Mina frågeställningar är utformade så att jag skall kunna belysa ämnet ur 

policy synpunkt. Det vill säga hur givarländerna organiserar sitt bistånd, och då klargöra vilka 

syften och policys som används bland länderna när det handlar om ett utvecklingssamarbete 

med korrupta regimer. Ser biståndsgivarna ett problem med att vissa mottagare är korrupta 

regimer eller är detta en irrelevant aspekt?  

 

 

                                                 
7 Human Development Report 2005 Sid 36, http://hdr.undp.org/ läst: 2006-12-15 
8 Human Development Report 2005 Sid 13 
9 Odén, Bertil, 2006, Biståndets Idéhistoria: från Marshallhjälp till Millenniemål, Sid 33, Lund Studentlitteratur  
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Den sista delen av uppsatsen handlar om att utreda den faktiska implementeringen av 

biståndet, det vill säga vilken typ av länder som i slutändan får mest pengar. Detta för att få 

svar på frågan om huruvida biståndsgivare behandlar korrupta regimer annorlunda än de icke-

korrupta. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Givarländernas olika biståndspolicys. 

2. Har givarländer särskilda policys mot korrupta regimer? 

3. Vilka får bistånd, får korrupta regimer mindre bistånd än andra länder? 

1.4 Forskningsöversikt 

Forskningen kring biståndspolitik är väldigt omfattande och bred. Det finns en stor mängd 

litteratur och artiklar som handlar om biståndets påverkan på mottagarländerna. Ofta är denna 

forskning koncentrerad på att mäta förändringar över en längre tidsperiod, med fokus på vad 

som gjorts rätt och fel hos såväl givarländer som mottagarländer. Att belysa all forskning är 

inte möjligt. Jag har därför valt att koncentrera mig på den för uppsatsen mest intressanta 

forskningen, nämligen givarländernas biståndspolicy, och framförallt policy mot de korrupta 

regimerna. Det har under det senaste decenniet publicerats flera rapporter som har spelat en 

viktig roll i biståndspolitiken. 1994 publicerades Cassen-rapporten som bygger på studier om 

biståndets effektivitet i ett antal länder. Rapporten talar om att huvuddelen av biståndet är 

effektivt, men att biståndet i hög grad är beroende av att mottagarlandets politik och 

institutioner är fungerande.10 I rapporten formuleras en idé om att ”mottagaren måste vara 

engagerad av att minska fattigdomen, annars blir biståndet en verksamhet som kämpar mot 

tidvattnet.” 11 

 

Fram till mitten av 90-talet visade dock de flesta rapporterna på att bistånd oftast inte lyckas 

utveckla mottagarländerna, och hänvisade till den kvantitativa statistik som tagits fram. En 

studie av Radelet, Clemens, Bhavnami, 2005 förklarade detta med att det alltid har använts 

uppgifter om hela biståndet, trots att en stor del av bistånd inte är tänkt som 

fattigdomsminskande, till exempel katastrofbiståndet. 12 En viktig rapport för dagens policy- 

och implementeringsfilosofi är även Assessing Aid av Burnstein och Dollar 1997. Rapporten 
                                                 
10 Oden 2006, Sid 144 f 
11 Oden 2006, Sid 149 
12 Oden 2006, Sid 146 
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hade som huvudargument att tillväxt och kvalitet är starkt korrelerat inom biståndspolitiken, 

vilket således betyder att biståndet lämpar sig bäst där politiken stämmer överens med 

kriterierna för en god samhällsstyrning. 13 Detta betyder att givarländerna bör ta i beaktande i 

sin biståndspolicy att korrupta länder är komplicerade att driva ett biståndssamarbete med. År 

2000 antogs i FN: s generalförsamling enhälligt att driva igenom Milleniedeklarationen. Det 

är åtta mål som är inriktade på att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Detta har dock 

ingen absolut påverkan på givarländernas policy, som fortfarande till stor del är upp till de 

olika länderna att besluta om själva. Detta blir tydligt när vi granskar de olika givarländernas 

policys längre fram i arbetet. 

1.5 Metod, material och källkritik 

Denna uppsats kommer att höra till den kategori inom biståndsforskningen som har syftet att 

granska givarländer och dess biståndspolicy. Uppsatsen skall undersöka hur givarländerna 

väljer att hantera korrupta regimer i sina biståndspolicys och även granska hur detta ter sig i 

praktiken med implementeringen av biståndet.  

 

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie, men en del av litteraturen är baserad på kvantitativ 

forskning som handlar om hur givarländer väljer att placera sitt bistånd bland de fattiga 

länderna. Det kvantitativa materialet är hämtat från två rapporter av Alberto Alesina: ”Do 

corrupt government receive less foreign aid?” och “Who gives foreign aid to whom and 

why?” Dessa båda rapporter lägger en viktig grund i uppsatsen om hur givarländerna agerar i 

biståndspolitiken. Material från olika organisationer har också spelat en viktig roll i 

uppsatsen, Sveriges biståndssamordnare Sida har ett stort material om biståndets roll i 

världen. Organisationen OECD har ett omfattande samlat material från alla de stora 

biståndsgivarna, som åskådliggör väl hur länderna slår fast sin biståndspolicy.  

 

En del av den data som används i uppsatsen har som nämnts hämtats från de båda rapporterna 

skrivna av Alberto Alesina. Alesina är professor i politisk ekonomi på Harvard University och 

har under de senaste 15 åren varit en aktad forskare på fattigdom, korruption och bistånd från 

ett ekonomiskt perspektiv. Medförfattare i de använda rapporterna är Professorn i ekonomi, 

Beatrice Weder, samt Världsbanksekonomen David Dollar vars forskning spelar en central 

roll för dagens biståndspolicys, och som refereras till flera gånger i uppsatsen. 

 

                                                 
13 Oden 2006, Sid 111 
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Rapporterna är författade i slutet av 90-talet vilket innebär att delar av materialet har blivit 

tvunget att kontrolleras med senare källor innan det använts. Som brukligt med kvantitativ 

forskning skall man ha i åtanke att resultaten kan vara missvisande då det kan finnas flera 

olika variabler som spelar in i olika undersökningar. I undersökningarna har man dock använt 

sig av flera av varandra oberoende källor för att finna svar på frågeställningarna. Källor som 

anses vara de mest tillförlitliga på detta område vilket har till följd att jag hyser stor tillit för 

dessa uppgifter. Materialet är även omfångsrikt i den mening att det täcker många av de 

väsentligaste länderna för denna typ av forskning. 

 

En viktig källa i uppsatsen är också Bertil Odéns, Biståndets Idéhistoria som har lagt en god 

bas för biståndsgivares metoder och policys i uppsatsen. Odén är fil.lic. i freds- och 

utvecklingsforskning med ett förflutet hos bl.a. Sida och Nordiska Afrikainstitutet. En stor del 

av hans material är hämtat från Sida och OECD och är således primärdata som länderna själva 

uppgivit. Viktigt att tänka på vid analys av ländernas biståndspolicy, är att då detta kan vara 

ett känsligt ämne, är det möjligt att den skriva policyn eventuellt inte alltid överensstämmer 

med den faktiska implementeringen. Detta bör kontrolleras med den publicerade statistiken, 

därför finns det statistik över de aktuella länderna redovisad i uppsatsen. 

 

För att kunna kategorisera de olika mottagarländerna har jag använt rapporter från olika 

organisationer. Korruption är ett väldigt problematiskt och kontroversiellt ämne att mäta, jag 

har valt att använda mig av material från Transparency International, (TI). TI är en ideell 

organisation som bekämpar korruption och har gjort årliga rapporter sedan 1996 och är idag 

en ofta använd och allmänt vedertagen organisation. Korruption är emellertid väldigt svårt att 

mäta och beräkna, speciellt eftersom det i många länder inte förekommer någon medial 

granskning eller där media är statligt styrd och rapporterar propaganda för att förfina bilden 

av regimen. Vissa länder är således svåråtkomliga och därmed svårbedömda.  

 

Freedom House är en politisk obunden organisation som mäter politisk frihet och de 

mänskliga rättigheterna i länder efter skalan 1-7. Därefter delas in länderna i tre kategorier till 

följd av resultatet: "fria", "delvis fria" och "ej fria". Freedom House har lämnat rapporter i 

över sextio år och är en av de mest etablerade organisationerna på detta område, jag har valt 

att jämföra de aktuella länderna utifrån dessa rapporter. 
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Även på detta område är vissa länder svårare än andra att bedöma, vilket skall has i åtanke vid 

granskning av resultaten. 

 

DAC är en del av organisationen OECD och sammanställer statistik över samtliga OECD: s 

medlemsländers biståndsimplementering, och vars sammanställningar jag använt för att hämta 

data till tabeller och figurer. DAC hämtar sitt material direkt från medlemsländerna vilket 

betyder att den statistik som redovisas kan förväntas vara tillförlitlig. 

1.6 Avgränsning 

Biståndskritiken är väldigt omfattande och problemen med bistånd har visat sig vara många. 

Jag har valt att avgränsa denna uppsats till att undersöka den ena sidan av biståndspolitiken 

nämligen givarländerna. Det är vanligt att forskningen stuvar över alla problem med biståndet 

på mottagarlandet. Kritiker hävdar ibland att ohederliga makthavare lägger pengarna i sina 

egna fickor så fort de snälla I-länderna tittar bort. Men frågan är hur det ser ut då vi istället 

granskar den andra sidan. Har givarländerna alltid incitament att pengarna skall nå fram till 

befolkningen, eller är detta mer en sekundär fråga för givarländerna? Kanske finns det lägen 

då det är lättare att nå sitt syfte om makthavarna är de som tjänar pengar och inte folket. Jag 

kommer således att begränsa arbetet till det bilaterala biståndet mellan två länder då jag som 

sagt vill granska givarländers förhållning till korrupta regimer. Det multilaterala biståndet 

(dvs. biståndet mellan Organisationer och länder) kommer därför att ges väldigt lite utrymme  

i detta arbete. Urvalet av länder i undersökningen är delvis styrt av vilka frågor som är 

intressanta för uppsatsen och delvis av vilket material som finns att arbeta med. Merparten av 

länderna är också intressanta då de tillhör de dominerande biståndsgivarna och således är 

viktiga för ett stort antal länder och människor.  

 

De Nordiska länderna anses vara så lika i sin implementeringsfilosofi att de i 

undersökningarna ofta förs samman, i uppsatsen kommer Sverige många gånger att vara 

representativ för den Nordiska biståndspolicyn.14  

 

 

 

 

                                                 
14 Alesina, Alberto, Dollar, David, 1998, Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? Sid 13, Cambridge Mass. 
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1.7 Disposition 

Kapitel 3 ger en allmän översiktsbild över de vanligaste syften som olika biståndsgivare har 

med sitt bistånd. Det är tänkt att ge en grundläggande förståelse för de olika aktörerna som 

verkar på biståndsmarknaden och hur länderna har utvecklat vitt skilda 

implementeringsfilosofier. I kapitel 4 får vi närmare bekanta oss med ländernas policyarbete, 

och hur de olika givarländerna ser på att stödja korrupta regimer. Hur påverkas de metoderna 

av varandra, och finns det någon metod som är mer gynnsam än någon annan. Kapitel 5 är 

framförallt menat att visa på den faktiska implementeringen, och skall svara på huruvida de 

korrupta regimerna faktiskt särbehandlas gentemot de länder med goda institutioner. Dessa 

punkter kommer sedan att ligga till grund för kapitel 6, sammanfattningen som ska försöka att 

ge klarhet i frågan huruvida givarländer har särskild policy gentemot de korrupta regimerna.  
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2. Teoretiskt ramverk 
 
Kapitlet innehåller en teoretisk diskussion om terminologin och de centrala begrepp inom 

biståndsarbetet som används i denna uppsats. Det finns ett antal begrepp som kan definieras 

olika beroende på användningsområdet, för att bringa lite tydlighet för läsaren kommer detta 

ramverk göra tydligt vad jag menar med de begrepp jag nyttjar för att förklara 

biståndsgivarnas policy- och implementeringsarbete. Bistånd i sig är ett begrepp som är 

väldigt omfattande, det finns flera olika former av bistånd som används vid olika situationer.  

Bistånd förklaras i Biståndets idéhistoria av Bertil Odén att det består av anslag och lån för att 

bidra till ekonomisk utveckling och välfärd i mottagarlandet, de olika biståndsformerna är: 

 

• Projektbistånd. Som är ett bistånd i form av stöd till enskilda eller en grupp projekt, 

det slussas ofta igenom en för projektet inrättad administration. 

• Programbistånd. Används för att stödja särskilda program, ex. primärhälsovård på 

nationell eller regionalnivå, och erhålls genom den nationella budgetstrukturen 

alternativt en administration. 

• Sektorprogramstöd. Bistånd till en samhällssektor, primärundervisning eller 

landsbygdsvägar t ex. Likt programbiståndet. 

• Budgetstöd. Bistånd som skall stödja den nationella budgeten. Slussas via den 

nationella budgetstrukturen. 

• Importstöd. För att finansiera ett lands import, ges i form av utländsk valuta i tider det 

råder då akut brist av detta. Importstödet kan ges generellt eller bundet till en speciell 

varukategori. 

 

Jag använder orden utvecklingssamarbete, bistånd och stöd synonymt i uppsatsen, 

utvecklingssamarbete är den korrekta termen i offentliga sammanhang, bistånd och stöd får 

dock betraktas som mer nyttjat i allmänt tal.  

 
En viktig del av biståndsprocessen är att följa upp utvecklingen i mottagarländerna, det finns 

ett flertal olika mått att kontrollera för att se på en utveckling i fattigare länder. Som 

redogjordes för innan, finns det flera olika former av bistånd, vilket betyder att det behövs 

olika mått för att mäta effekterna av dessa, två av de vanligaste förekommande måtten på 

utveckling är: 
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• BNP det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras för marknaden 

(i vissa fall även för eget bruk) och för den offentliga sektorn i ett land under en 

period, vanligen ett år.15
 

• HDI från FN: s utvecklingsprogram UNDP, räknar in faktorer som människors 

hälsotillstånd och tillgången till social välfärd. Indexet tar hänsyn till tre variabler: 

medellivslängd, utbildningsnivå (läskunnighet bland vuxna samt skolgång i låg-, 

mellan-, högstadium, gymnasium och högskola) och reell BNP per capita (omräknad 

efter inhemsk köpkraft och inte efter gällande växelkurs).16 

 

Begreppet policy gestaltas som en metod om hur en aktör skall verkställa ett beslut som har 

blivit fattat av ett politiskt parti, ett företag eller en organisation.17  

Policyforskningen är menad att förbättra den offentliga förvaltningen. Forskningen hämtar 

insikter dels från olika vetenskaper, och dels från den politisk administrativa praktiken för att 

lösa de praktiska problem den ställs inför. Policyforskningen brukar anses som den mest 

konstruktiva forskningen inom statsvetenskapen, det vill säga att den anses ha kapacitet att 

avgöra hur någonting kan vara och hur man kan förväntas uppnå detta.  

 

En policyanalys genomförs genom att den estimerar sannolika och befintliga konsekvenser av 

olika åtgärder och program. Den tar upp situationsbetingade empiriska samband och 

koncentrerar på manipulerbara variabler och på ändringar som är möjliga att utföra inom 

ramen för de tillgängliga resurserna.18 Policysprocessen är den process där den offentliga 

politiken bedrivs, av den enkla anledningen att den offentliga förvaltningen är en av 

medverkarna här. I policymodellen brukar man vanligen prata om fem stadier: 

 

• Initiativ en fråga tas upp för behandling. 

• Policy material sammanställs och värderas. 

• Beslutsfattande där valet av åtgärder beslutas. 

• Implementering beslutet realiseras och förs ut till det planerade målet. 

• Utvärdering implementeringseffekterna och åtgärderna värderas. 

 

                                                 
15 Fregert, Klas, Jonung, Lars, 2003, Makroekonomi: Teori, politik & institutioner, Sid. 50, Stockholm, 
Studentlitteratur. 
16 Human Development Report 2006, sammanfattning, Sid 34  
17 Longman Dictionary of Contemporary English, 2003, Sid.1264, Harlow Longman. 
18 Lundquist, Lennart, 1993, Det vetenskapliga studiet av politik, Sid. 89, Lund Studentlitteratur. 



 - 12 - 
 

 

Ansvaret för utförandet de olika delarna i processen ligger på olika instanser. Förvaltningarna 

har ansvaret för att bereda och implementera politikernas beslut, det är således på politikernas 

och inte förvaltningens bord att fatta beslutet i policyprocessen.19 

 

Utförandefasen i en policyprocess är som klargörs ovan implementeringen, med vilket menas 

att verkställa eller förändra något efter ett politiskt beslut.20 Implementeringsprocessen är 

också en form av beslutsprocess, eftersom implementeringsprocessen är en process där ett 

beslut omsätts i handlande.21 I implementeringslitteraturen betonas vikten av att 

beslutsfattandet är genomförbart i praktiken, samt att aktiviteterna leder till att besluten 

verkligen implementeras och att de begärda effekterna realiseras.22  

 

För att simplifiera för läsaren använder jag i uppsatsen termen givarland för de länder som 

sänder bistånd till de fattiga och utsatta länderna trots att detta inte helt stämmer överens med 

verkligheten då en ganska stor del av biståndet implementeras i formen av ett lån. Officiellt 

används stundtals termerna samarbetsländer eller partnerländer för att rubricera detta. 

Begreppet mottagarland har däremot inte detta problem och brukas utan synonymer i 

uppsatsen. 

 

Då jag använder organisationen Transparency Internationals index på korruption, använder 

jag i och med detta även organisationens definition på begreppet korruption, detta för att 

undvika att eventuella definitionsfel och missförstånd skall uppstå, denna definition lyder: 

Korruption är ett missbruk av förtroendeställning till egen vinning. TI skiljer på "enligt lag" 

korruption och "olaglig" korruption. En affärsuppgörelse där en muta betalas för att erhålla en 

fördelaktig behandling för något som mottagaren enligt lag är skyldig att göra, hör till den 

första kategorin, medan den andra kategorin är en muta som erhåller en service som 

mottagaren enligt lag är förbjuden att ställa till förfogande.23 Som exempel: En 

affärsuppgörelse, där ett företag ”köper” sig rättigheter före andra företag att få utföra en 

verksamhet som är laglig, samt det senare där någon köper sig rättigheten att syssla med en 

verksamhet som är olaglig.  

                                                 
19 Lundquist, Lennart, 1992, Förvaltning, stat och samhälle, Sid. 12 f, Lund, Studentlitteratur. 
20 Longman Dictionary, Sid. 814 
21 Rothstein, Bo, 2001, Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem, Sid. 26, Stockholm SNS 
22 Lundquist 1992, Sid. 13 f 
23 http://www.transparency.org/, faqs on corruption, läst: 2006-12-17   
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3. Givarländernas biståndspolicy 

3.1 Minska fattigdom och öka demokrati. 

Det finns ett ganska påtagligt mönster med givarländernas biståndspolicy. Flera länder har ett 

relativt stort utvecklingssamarbete med de fattigaste länderna, dock skiljer länderna sig tydligt 

i frågan om hur viktigt länders fattigdom är i de olika ländernas biståndspolicys. Kvantitativ 

forskning har visat på att de länder som mest beaktar fattigdom i sin biståndspolicy är 

framförallt de Nordiska länderna, följt av Nederländerna och USA. Av de stora 

biståndsgivarna är det framförallt Frankrike och Japan som beaktar fattigdom minst24 Det är 

dock viktigt att ta i beaktning att policyn inte nödvändigtvis överensstämmer med den faktiska 

implementeringen. 

 

Den svenska biståndspolicyn är som tidigare presenterats framförallt inriktad på att minska 

fattigdomen i världen, och har så varit sedan den första biståndsproposition 1962: 100, även 

om policyn har reviderats flera gånger sedan dess. 25 Sverige är väldigt tydliga med att visa 

hur viktigt det är att motverka den ökande fattigdom som råder i flertalet länder. Ett stöd för 

ett uttalande att Sveriges biståndspolicy faktiskt är inriktat på fattigdomsbekämpning är det 

faktum att biståndet till Afrika har växt med nästan 50 procent sedan 2004 och är det biståndet 

som har ökat mest under denna tid.26  

 
Tabell 3.1      Sveriges tio största biståndsmottagare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorierna ”PR”, ”CF” 7 är minst, 1 är högst. Från 2006 års rapport. 
* Serbien & Montenegro delades 2006, värdet är hämtat från 2002 års index 
Källa: DAC, Freedom House, UNDP Human development report 2005 
 

                                                 
24 Alesina, Dollar 1998, Sid 17 
25 Oden 2006, Sid 171 
26 Oden 2006, Sid 135 

Land 
Bistånd 

2003 
(MUSD) 

PR CF Status HDI 

D R Kongo 97 6 6 NF 140 
Tanzania 75 4 3 PF 162 
Moçambique 62 3 4 PF 168 
Ryssland (OA) 55 6 5 NF 65 
Afghanistan 49 5 5 PF - 
Etiopien 40 5 5 PF 170 
Nicaragua 39 3 3 PF 112 
Uganda 38 5 4 PF 145 
Palestinska självstyret 37 5 5 PF 100 
Serbien & Montenegro 37 3 2 F 73* 

PR: Politiska rättigheter 
CF: Civil frihet 
Status: Not Free (NF) 
             Partly Free (PF) 
             Free (F) 
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I tabellen 3.1 som visar den svenska biståndsmyndigheten Sidas årsredovisning från 2003, 

preciseras de tio största mottagarna av svenskt bistånd. Dessa länder har i tabellen satts i 

förhållande till det politiska läget i landet enligt organisationen Freedom House rapport, med 

vilka Politiska rättigheter (PR) och vilken Civil frihet (CF) folket har i respektive land. Jag 

har även satt detta i förhållande till ländernas HDI-ranking från UNDP som är ett mått på 

levnadsstandarden i landet. Det syns ett tydligt mönster i tabellen att de flesta 

mottagarländerna är i botten av listan över världens 177 mest utvecklade länder. 

 

Tabellen visar även att två av länderna kategoriseras som Not Free (NF) av Freedom House 

och att flertalet länder rör sig i farozonen för att bli kategoriserade som NF. Det verkar inte 

existera ett lika tydligt mönster vid denna fråga som vid kategorin fattigdom. Detta tyder på 

att mottagarlandets politiska utveckling inte har högsta prioritet i den svenska 

biståndspolitiken. Detta förtydligas även grafiskt med diagrammen i Appendix II. 

 

Det är en stor skillnad på de stora givarländernas biståndspolicy i fråga om att gynna en god 

politisk utveckling hos sina biståndsmottagare. De dominerande länderna i denna fråga är 

USA följt av de nordiska länderna, Nederländerna och Kanada. De nordiska ländernas bidrag 

till en utvecklad demokratisering ligger till stor del i att fattigdom som tidigare förklarats vara 

en viktig fråga, ofta går hand i hand med svagare demokratier. Den amerikanska 

biståndspolicyn är liknande den nordiska, med det förbehållet att de även tenderar att gynna 

FN-vänner och sina intressen i mellanöstern.27 För att tydligare exemplifiera detta visas i 

Appendix III, grafen ”bistånd efter region” hur det amerikanska biståndet till mellanöstern är 

lika stort som det till Afrikas sub-sahara länder.   

 

Med hjälp av graferna över Sveriges och USA: s biståndsmottagare märks tydligt vad som 

påpekats ovan. Det svenska biståndet går framförallt till de fattiga länderna, medan USA: s 

biståndsmottagare till stor del är konfliktdrabbade exempelvis Irak, Afghanistan etc. Att 

kvantitativ forskning visar på en tydlig korrelation i biståndspolicy länderna emellan kan 

kanske bero på att det ofta finns ett samband mellan konflikt och fattigdom och att länderna  

därmed ser ut att ha en samma implementeringsfilosofi även fast huvudsyftet med biståndet 

nödvändigtvis inte behöver vara det samma.  

                                                 
27 Alesina, Dollar 1998, Sid 18 f 
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3.2 Kolonier, handelspartners och egna intressen 

Det finns forskning som visar på att det i många fall är viktigare att fattiga länder har ett 

kolonialt förflutet än att de har en god demokratisk utveckling i landet när givarländer 

bestämmer sin biståndspolicy.28  Tillsammans med variabeln population (små länder får mer 

pengar per capita) är kolonialt förflutet det starkaste sambandet till bilateralt bistånd.29 Den 

kategori länder som enligt den kvantitativa forskningen tenderar att ha ytterligare intressen 

med sitt bistånd än att bara gynna de fattiga länderna och de regimerna med en positiv 

demokratisk utveckling kan delas upp i ett par underkategorier. Det är dels de länder som har 

en benägenhet att gynna sina f d kolonier, där brukar Frankrike, Storbritannien och Portugal 

nämnas som exempel, och dels de länder som påstås driva sina egna intressen. Detta kan yttra 

sig i att länderna söker stöd i omröstningar, jagar fördelaktiga handelsavtal etc.  Japan är här 

ett vanligt förekommande exempel i tidigare undersökningar.30  

 

Att Portugal är intressant trots att de inte är en av de största biståndsgivarna är att 99,6 procent 

av deras bistånd går till f d kolonier.31 Detta är en väldigt anmärkningsvärd siffra och den 

beror framförallt på att Angola som var under portugisiskt styre till 1975 erhåller den största 

delen av Portugals samlade bistånd. Se tabell 3.2. 

 

Tabell 3.2    Portugals tio största biståndsmottagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorierna ”PR”, ”CF” 7 är minst, 1 är högst. Från 2006 års rapport. 
Nuvarande och f d kolonier markeras med fet text 
Källa: DAC, Freedom House, UNDP Human development report 2005, Landguiden 
 
 

                                                 
28 Alesina, Dollar 1998, Sid 1 
29 Alesina, Dollar 1998, Sid 7 
30 Alesina, Dollar 1998, Sid 13 f 
31 Alesina, Dollar 1998, Sid 7 

Land 
Bistånd 

2003 
(MUSD) 

PR CF Status HDI 

Angola 367 6 5 NF 161 
Kap Verde 39 1 1 F 106 
Östtimor 34 3 3 PF 142 
Moçambique 22 3 4 PF 168 
São Tomé & Príncipe 12 2 2 F 127 
Irak 12 6 5 NF - 
Guinea-Bissau 10 3 4 PF 173 
Bosnien & Hercegovina 4 4 3 PF 62 
Sierra Leone 3 4 3 PF 176 
D R Kongo 1 6 6 NF 167 
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Detta betyder samtidigt att Portugal enligt statistiken så gott som fullständigt negligerar en 

demokratisk utveckling då Angola anses vara en väldigt korrupt regim med en väldigt svagt 

fungerande demokratisk uppbyggnad. Situationen i landet beskrivs av Landguiden: 

 

”Det finns en mängd problem för Angola att ta itu med efter kriget… den utbredda 

korruptionen… avsaknaden av en demokratisk tradition med en dåligt utvecklad rättsstat och 

brister i förvaltningen som följd.”
32

 

 

Exemplet Portugal visar att det ibland kan vara problematiskt att utreda huruvida ett land 

stöder eller negligerar en demokratisk uppbyggnad då länder ibland har en väldigt stor enskild 

biståndsmottagare. Hade Angola räknats in i kategorin av länder med positiv demokratisk 

utveckling hade Portugal enligt statistiken varit en stor förespråkare för demokratin trots att 

detta inte varit deras huvudsyfte.  

När det handlar om Storbritannien och Frankrike har de inte haft lika stor koncentration på 

enskilda mottagarländer, vilket har till följd att det lättare kan skönjas ett mönster i deras 

policy. Båda länderna verkar ha som huvudsyfte med sin biståndsimplementering att stödja de 

f d kolonierna. En granskning av tabellerna 3.3 och 3.4 visar att huvuddelen av de största 

mottagarländerna är gamla eller nuvarande kolonier till Frankrike och Storbritannien. Det är 

därmed en väl grundad tes att heller inget av dessa båda länder har som främsta mål att gynna 

en förbättrad demokratisk struktur i de fattiga länderna.  

 
Tabell 3.3     Frankrikes tio största biståndsmottagare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kategorierna ”PR”, ”CF” 7 är minst, 1 är högst. Från 2006 års rapport. 
Nuvarande och f d kolonier markeras med fet text 
Källa: DAC, Freedom House, UNDP Human development report 2005, Landguiden 
 

                                                 
32 http://www.landguiden.se, Angola, Aktuell politik, läst: 2006-12-14 

Land 
Bistånd 

2003 
(MUSD) 

PR CF Status HDI 

D R Kongo 775 6 6 NF 167 
Franska Polynesien (OA) 569 - - - - 
Nya Kaledonien (OA) 519 - - - - 
Senegal 346 2 3 F 156 
Kamerun 344 6 6 NF 144 
Madagaskar 319 3 3 PF 143 
Marocko 302 5 4 PF 123 
Pakistan 251 6 5 NF 134 
Polen (OA) 203 1 1 F 37 
Mayotte 192 - - - - 
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Tabell 3.4       Storbritanniens tio största biståndsmottagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kategorierna ”PR”, ”CF” 7 är minst, 1 är högst. Från 2006 års rapport. 
Nuvarande och f d kolonier markeras med fet text. 
Källa: DAC, Freedom House, UNDP Human development report 2005, Landguiden. 
 

Japan är ett tämligen komplicerat land när det handlar om att analysera biståndspolicys. 

Landet hamnar i undersökningar högt upp i flera olika kategorier. Landet ligger bl.a. högt upp 

i listan bland de länder som ger mycket bistånd till sina f d kolonier, men då Japan haft väldigt 

få kolonier är det svårt att dra några betydande slutsatser om detta.33  Japan är också det landet 

som tillsammans med Frankrike är det som har minst samband mellan variablerna bistånd och 

rikedom hos mottagarlandet, av de stora biståndsgivarna.34 Det är också Frankrike och Japan 

som är de två länderna som har det största sambandet mellan bistånd och lika röstning inom  

FN-voteringar, där har Japan ett mycket större samband än de övriga länderna i 

undersökningen. Vad detta samband i själva verket leder till i praktiken är dock svårare att 

svara på, antingen tyder det på att bistånd används för att köpa politiskt stöd, eller så kan detta 

vara ett tecken på att länderna samarbetar gemensamt i allianser.35 Det senare alternativet är 

kanske mest troligt då en stor del av omröstningarna inom FN ofta inte har någon större 

genomslagskraft.36 Se Japans bistånd i appendix IV. Ytterligare fall av misstänkt egenintresse 

vid biståndsimplementering har framkommit då media förra året redovisade att USA skär ned 

på bistånd till de länder som inte skriver på avtal att USA skall vara immun mot rättsliga 

åtgärder från Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag.37 

 

                                                 
33 Alesina, Dollar 1998, Sid 13 
34 Alesina, Dollar 1998, Sid 17 
35 Alesina, Dollar 1998, Sid 15 f 
36 Alesina, Dollar 1998, Sid 7, 16 
37 Oden 2006, Sid 33 

Land 
Bistånd 

2003 
(MUSD) 

PR CF Status HDI 

Indien 419 2 3 F 126 
Bangladesh 267 4 4 PF 137 
Tanzania 265 4 3 PF 162 
Irak 228 6 5 NF - 
Ghana 200 1 2 F 136 
Zambia 174 4 4 PF 165 
D R Kongo 162 6 6 NF 167 
Afghanistan 161 5 5 PF - 
Malawi 115 4 4 PF 166 
Sydafrika 112 1 2 F 121 



 - 18 - 
 

 

3.3 Analys av kapitlet 

Trots den gemensamma synen på fattigdomsbekämpning hos givarländer som det redogjorts 

för, råder det inte något tvivel att det likväl finns en tydlig skillnad i givarländernas 

policytänkande och syften med bistånd. Oavsett om länderna har humanitära och solidaritets 

motiv, kommersiella, säkerhetspolitiska eller bara ett egenintresse spelar biståndet en viktig 

roll såväl för mottagarländerna som för övriga världen. Ländernas olika inställning till 

korrupta regimer är i allra högsta grad intressant för samtliga inblandade, och hur de olika 

metoderna påverkar varandra är en viktig fråga för det fortsatta arbetet med att effektivisera 

biståndet. 

 

Det talas vanligen om tre olika kategorier av givarländer när det skall undersökas vilka de 

olika policys som brukas vid biståndsimplementering är. Den första kategorin länder väljer att 

placera sitt stöd till de fattigaste länderna i världen för att minska fattigdomen, medan den 

andra kategorin väljer att istället belöna en demokratisk utveckling i mottagarländerna. För att 

visa de fattiga länderna att korrupta regimer inte accepteras ökar länderna biståndet till de 

länder som visar på en positiv politisk utveckling. Ofta talas det också om att kampen mot 

fattigdom måste gå före kampen mot korrupta och odemokratiska regimer för att inte 

demokratin skall tvingas stå till svars för en dålig ekonomisk utveckling. Det är lättare att 

upprätthålla en demokrati och respekten för de mänskliga rättigheterna om landet har en stark 

ekonomisk grund att stå på.38 

 

Den tredje kategorin länder är de länder som tenderar att bortse från de båda metoderna, och 

istället väljer att ägna sig åt en form av nepotism genom att gynna sina f d kolonier och 

viktiga handelspartners. I vissa fall väljer länderna till och med att gynna de länder som gett 

löfte om att stötta givarlandet i omröstningar i till exempel FN.39 Korrupta länder har således 

en möjlighet att erhålla bistånd bara de har några viktiga band, eller något att köpslå med till 

länderna i kategori tre. Intressant är huruvida biståndspolicyn hos länderna i kategori tre 

påverkar det tänkta utfallet av kategori ett och två ländernas biståndspolicy, att minska 

fattigdomen och förbättra det politiska läget i länderna.  

 

 

                                                 
38 Gustafsson, Ingemar, Falk, Håkan, ”Bistånd för att främja demokrati och mänskliga rättigheter,” Sid. 126 i 
Wohlgemuth, Lennart (1997) Bistånd på utvecklingens villkor: en antologi, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet,  
39 Alesina, Dollar 1998, Sid 1 f 
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Det är värt att notera att de tre största biståndsgivarna USA, Japan och Frankrike, 

representerar varsin kategori av tre olika policymodellerna inom biståndet. Det är alltså svårt 

att utifrån det hittills redovisade materialet, finna någon dominerade policy bland 

biståndsgivarna, det verkar således som att alla de nämnda policymetoderna är väl etablerade.  

 

Uppsatsen kommer nu att syna dessa länders policy mot korrupta regimer närmare, huruvida 

det från biståndsgivarnas sida finns något incitament att utveckla de fattiga länderna politiskt 

genom biståndshjälpen. Detta kapitel har visat att det är en stor skillnad bland givarländerna 

på synen om huruvida korrupta regimer är lämpliga mottagare av ekonomiskt bistånd, 

kommande två kapitel kommer att redogöra för hur policy- och implementeringsarbetet mot 

dessa regimer fungerar. 
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4. Givarländernas biståndspolicy mot korrupta regimer 

4.1 Bakgrund om Biståndpolicys 

Biståndpolicys har tagit olika uttryck genom tiden, från Bretton Woods och uppbyggnaden av 

efterkrigs Europa till dagens arbete att bekämpa fattigdomen. Det var i slutet av 1990-talet 

som forskningen som handlar om givarländer kom igång på allvar, en diskussion om hur 

länderna effektivast skulle motverka fattigdom i världen, och hur de skulle lyckas få fart på de 

fattiga ländernas ekonomi mm. Forskningen hade nu fått upp ögonen för att det fanns mer än 

en part i ett utvecklingssamarbete och intresset för ländernas biståndspolicys blev allt större 

från forskarnas sida. Världsbanksekonomerna Burnstein och Dollar publicerade 1997 en 

studie som låg som underlag för en världsbanksrapport med titeln Assessing Aid. Dessa båda 

herrar drev en idé om att tillväxten var beroende av den makroekonomiska politiken och att 

biståndet därmed blir mest effektiv när det appliceras på länder med goda institutioner som 

överensstämmer med Världsbankens kriterier. Givarländerna blev i och med denna rapport nu 

rekommenderade att placera sitt bistånd i de områden där många människor lever under 

fattigdomsgränsen, och där den offentliga finansiella styrningen fungerar väl. Därigenom 

skulle antalet människor som kom över inkomstgränsen en USD per dag öka väsentligt 

snabbare än om biståndet fortsatte att distribueras enligt det praxis som rådde under 1990-

talet.40 Denna biståndsapplicering har med tiden blivit mer nyttjad och givarna började med 

detta sätta press på länder med svaga institutioner vilket medfört ett förbättrat politiskt system 

i vissa länder och i andra länder har det lett till konflikter och inbördeskrig.41  

 

Sverige är ett av de länderna som vill verka för en ökad demokrati i världen och har refuserat 

eller ändrat riktning på flera länder som visar en negativ trend, som till exempel i Zimbabwe. 

Samtidigt har andra länder kommit till, exempelvis Mali och Burkina Faso, som en 

konsekvens av den positiva utvecklingen där.42 

 

Forskningen är idag tudelad om hur det effektiva biståndet ser ut. Flera studier visar på att det 

visst går att göra bistånd effektivt även om mottagarlandet har en tvivelaktig kvalitet på sina 

institutioner. Studierna pekar på att det är möjligt att åstadkomma förbättringar för fattiga i  

                                                 
40 Oden 2006, Sid 110 f 
41 Oden 2006, Sid 115 
42 http://www.sida.se, Länder, Afrika, Läst: 2006-12-20 
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praktiskt taget alla länder, dock har ännu ingen motbevisat att effektiviteten förbättras av 

fungerande politik och institutioner.43 

 

En stor del av effektivitetsproblemet med bistånd ligger i att det fortfarande är en alltför svag 

koordinering bland biståndsgivarna. Det ligger en vilja hos många länder att behålla sin 

”biståndsprofil” detta är ofta i förbindelse med den nationella politiken. Sveriges bistånd har 

sökt en ”social” profil.44  Konkurrens är dock inte något som är önskvärt på 

biståndsmarknaden, anledningen till detta är att många biståndsgivare leder till höga 

transaktionskostnader, vilket i sin tur reducerar biståndets värde, och minskar incitamenten för 

att kontrollera bistånds egentliga användningsområde.45 

4.2 Hur bör korrupta regimer behandlas? 

Rapporten Assessing Aid författad av världsbanksekonomerna Burnstein och Dollar har visat 

sig bli en viktig grund för dagens biståndspolicys. Studien har väckt frågan huruvida 

givarländer bör överge de fattiga i länder med en tvivelaktig ekonomisk politik, även om detta 

innebär att den totala mängd fattiga i världen som tar sig över fattigdomsgränsen blir mindre. 

På senare tid har det publicerats rapporter som går mot Assessing Aid, och pekar på att bistånd 

faktiskt har fungerat även i länder med en annan politisk struktur än den som av rapporten 

ansågs nödvändig. Idag har dessa teorier utvecklats och det av FN satta Milleniemålsprojektet 

är det som givarländerna är tänkta att följa46 

 

Det Nordiska biståndet är som tidigare diskuterats väldigt högt ansedd som ett bistånd med 

gott syfte och ses ofta som ett föredöme i biståndspolitiken. Med Sverige som exempel har vi 

under 2000-talet sett tendenser att det läggs allt större vikt vid den politiska situationen i 

mottagarlandet. Den del av det svenska utvecklingssamarbetet som är riktat på frågor om 

demokrati, mänskliga rättigheter och konflikthantering har under denna period ökat och utgör 

2003 och 2004 drygt en fjärdedel av det totala samlade biståndet.47  

 

Biståndsgivarländer har en liten fördel gentemot de biståndsorganisationer som verkar på 

denna marknad när det handlar om arbetet mot korrupta regimer. Organisationerna har inte 

möjlighet att i samma utsträckning göra selektiva urval bland mottagarländerna då de är 

                                                 
43 Oden 2006, Sid 163 f 
44 Karlström 1996, Sid. 81 
45 Djankov, Simeon, m fl, 2006, Does Foreign Aid Help? Sid. 23 f, Cato Journal, vol. 26. 
46 Oden 2006, Sid 147 
47 Oden 2006, Sid 135 f 
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tvingade att bistå de medlemsländer som uppfyller sina plikter. Detta innebär att det bilaterala 

biståndet har större möjlighet att premiera länder med en positiv politisk utveckling med sin 

implementering.48 Detta var något som började brukas allt mer i slutet av 1990-talet, länderna 

började i större utsträckning belöna god samhällstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och 

flerpartisystem. Dessa politiska krav mötes av kritik från flera Afrikanska ledare som ansåg 

dem inskränka på den nationella suveräniteten. Rekommendationer kom i och med detta att 

länderna alternativt kan bekämpa korruptionen genom att med bistånd underlätta för civila 

aktörer att arbeta för en positiv politisk utveckling i mottagarländerna.49   

 

Att bistånd som appliceras på korrupta regimer anses stärka den sittande regeringen, och bara 

leder till att de kan fortsätta sin icke utvecklingsfrämjande politik, har tidigare diskuterats i 

uppsatsen. Anhängare av denna teori pekar på flertalet konkreta exempel där pengar 

försvunnit framför ögonen på biståndsgivarna.50 Biståndet anses fördröja de nödvändiga 

reformerna i dessa länder, och kan inte förväntas köpa reformer som en regering inte ställer 

upp på. Dock hoppas flera givarländer att med biståndet ha möjlighet att organisera ett 

effektivare reformarbete som regeringar är intresserade av. Detta är enligt Världsbankens och 

IMF:s utvärderingar om hur korrupta regimer påverkas av biståndet.51 Med detta i åtanke kan 

vi alltså ana att dessa organisationer helst ser att givarländer är väldigt återhållsamma med 

biståndet till de mest korrupta regimerna, då det kan komplicera framtida reformer i länderna. 

Att det trots allt finns länder som verkar bortse från att mottagarlandet är korrupt och har en 

biståndspolicy som istället tar hänsyn till helt andra faktorer redogjordes för i kapitel 3, där 

exemplifierades givarländer där flera av de största biståndsmottagarna har stora problem med 

korruption. Det råder ingen skepsis om att det idag finns rekommendationer och riktlinjer att 

följa inom biståndspolitiken, men att det däremot blott är ett litet antal länder som hittills 

verkar följa dem. 

 

 

 

                                                 
48 Oden 2006, Sid 161 
49 Oden 2006, Sid 156 
50 Djankov, Simeon, m fl. 2006, Sid 7 
51 Oden 2006, Sid 167 
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4.3 Särbehandling av de korrupta regimerna 

Julius Nyerere f d president i Tanzania, har påpekat tre faktorer framför andra varför Afrikas 

länder ideligen misslyckas med formningen av en positiv ekonomisk tillväxt. Han framförde 

en under ett anförande på University of Edinburgh 1997 följande. Den första faktorn är 

korruption, som är en utbredd cancersvulst för Afrika. Den förhindrar att biståndet effektivt 

kan bygga upp länderna. Den andra faktorn, som komplicerar affärsverksamheten i 

kontinenten är den politiska instabiliteten, som försvårar långsiktiga planeringar och 

skrämmer bort externa investerare att anlända till nationerna. Slutligen det tredje och största 

problemet enligt Nyerere, vilket är den bristande utbildningen av folket och avsaknaden av en 

fungerande infrastruktur i alldeles för många länder. Detta är en förutsättning för att få 

länderna på fötter och förmå dem att initiera en fungerande ekonomi.52 Dessa faktorer bär en 

stor skuld till dagens Afrikaproblematik och det är ett exempel på vilket järngrepp 

korruptionen har om många av de Afrikanska länderna och befolkningen, gör länderna sig 

inte av med korruptionen kommer de att ha en väldigt liten chans att utveckla sin ekonomi 

inom den närmsta framtiden. 

 

Många gör gällande att om givarländer särbehandlar korrupta regimer med sin biståndspolitik 

så utövar de den mest effektiva metoden för att visa att korrupta regimer inte accepteras av 

omvärlden. Detta för att de genom att stödja dessa länder ekonomiskt enbart stödjer 

makthavarna, inte folket.53 Då det är svårt att mäta förändringar över tid hos korrupta länder, 

och då korruptionen är ett komplext ämne i sig, som är svårt att fastställa uppkomsten för är 

några absoluta slutsatser väldigt diffusa. Undersökningar har dock inte funnit något belägg för 

att bistånd på något sätt skulle minska korruptionen i länder. 

 

Det som trots allt gör att vissa alltjämt anser det motiverat att stödja fattiga länder som är 

korrupta, är att de absolut vill undvika att folket i dessa länder inte skall blir lidande för vad 

enskilda makthavare har ställt till med. Precis som förklarades i 4.1 så är forskare oeniga om 

huruvida biståndet verkligen fordrar att appliceras på länder som uppföljer de mål som 

utreddes i rapporten Assessing Aid, och innan det finns någon allmänt vedertagen idé för hur 

givarländerna skall behandla korrupta regimer kommer länderna sannolikt fortsätta uppträda 

på olika sätt med sitt bistånd.  

                                                 
52 Ayittey, George, B.N. 2005, Africa Unchained: The Blueprint  for Africa’s Future, Sid. 8 f, New York, 
Palgrave Macmillan,  
53 Alesina, Alberto, Weder, Beatrice, 1999, Do Corrupt Government Receive Less Foreign Aid? Sid 3, 
Cambridge Mass. 
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4.4 Analys av kapitlet 

Jag har försökt att reda ut de olika policys som biståndsgivare använder sig av, och se hur 

länderna de olika kategorierna väljer att behandla problemet med de korrupta regimerna, det 

finns flera dominerande metoder som används av flera olika länder. Kapitlet har granskat 

dessa motiv och sett vilka motiv som ligger bakom, och tittat hur forskningen ställer sig till att 

korrupta länder erhåller ekonomiskt stöd. 

 

Biståndstrenden idag verkar vara att länder närmar sig varandra i policyfrågan. Milleniemålen 

är ett bra initiativ som ger givarländerna en möjlighet till att effektivisera biståndet. Ett land 

som Sverige har den senaste tiden varit tvunget att omforma delar av sin biståndspolicy för att 

den skall följa de riktlinjer som är satta av den Europeiska Unionen, som i förhållande till det 

traditionella svenska biståndet har en mer interventionistiskt utformad policy.54 Om 

organisationer som EU och FN lyckas samla krafterna från världens biståndsländer har de i 

framtiden förhoppningsvis ett kraftfullt medium för att påverka länder med svaga 

institutioner. Om de därefter vidareutvecklar denna trend kommer flera av biståndets svaga 

punkter lättare att kunna avlägsnas. 

 

Det som håller tillbaka arbetet mot korrupta regimer är att det inte finns någon bestämd 

uppfattning om hur givarländerna bäst skall göra detta. Å ena sidan står Burnstein och Dollar 

anhängare som anser att det som presenterades i rapporten Assessing Aid, det vill säga att 

mottagarlandet bör ha fungerande institutioner för att biståndet effektivt skall implementeras i 

länderna. På andra sidan står de som hävdar att biståndet sannolikt fungerar på länder som har 

korrupta institutioner och att givarländerna bör, oavsett kvalitén på institutionerna, försöka att 

nå ut till de fattigaste länderna och människorna för att på bästa sätt minska världens 

fattigdom. Att göra en objektiv bedömning om vilket av förfaringssätten som är korrekt, är i 

det närmaste omöjligt. Som tidigare diskuterades har vi en alldeles för vag bild av 

korruptionens ursprung och effekt, för att göra en generell analys av hur ett korrupt land bör 

behandlas. Att sedan varje land är unikt med olika behov än det andra, gör saken än mer 

problematisk. Säkerligen är det så att korrupta regimer stärks av att de erhåller bistånd. Detta 

finns det bevis på från ovanligt stora Schweiziska bankkonton tillhörande Afrikanska ledare 

från väldigt fattiga länder, men om folket i dessa länder mår bättre av att landet blir utfryst av 

biståndsgivarna finns det som sagt många som betvivlar. 

                                                 
54 Oden 2006, Sid 186 
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5. Biståndet till korrupta regimer 

5.1 Hur ser biståndsimplementeringen ut i praktiken? 

Världens givarländer har en tämligen likartad syn på vad som innefattas i ett ”väl fungerande 

styre”, det är tre kriterier som brukar nämnas som särskilt centrala: Det första är en god 

parlamentarisk insyn, med kontroll av korruption och missbrukande av de mänskliga 

rättigheterna. Det andra är en politisk decentralisering för att öka möjligheten till 

medborgarinflytande: samt slutligen någon form av fungerande flerpartistyre.55 

 

Det finns stora divergenser bland givarländerna i hur de med sin biståndspolicy väljer att 

hantera de korrupta regimerna. Som tidigare redogjorts väljer de Nordiska länderna att donera 

mer ekonomiskt stöd till de mindre korrupta regimerna, och frågan om korruption fungerar 

idag många gånger som ett litmus-test för fortsatt stöd till dessa länder.56 USA å andra sidan 

tenderar istället att ge mer ekonomsikt stöd till korrupta regimer. Som diskuterades i kapitel 

3.1 visar dock USA med sin biståndsimplementering att de lagt en större vikt vid frågan om 

länders styrelseskick än huruvida korruptionen inom landet är utbredd.57 

 

Givarländer brukar flitigt hävda att deras bistånd är selektivt och att det är tänkt att främja en 

god politisk utveckling i de fattigare länderna. Kritikerna påstår å andra sidan att det i 

slutändan inte är viktigt huruvida mottagarlandet är korrupt, då de trots detta erhåller lika stort 

stöd som de mindre korrupta regimerna.58 Det finns inga belägg för ett påstående att mindre 

korrupta regimer faktiskt skulle ta emot mer pengar i ekonomiskt stöd än de korrupta. Viss 

forskning pekar istället omvänt på motsatsen, och visar på att korrupta länder ibland till och 

med skulle erhålla större stöd än de övriga.59 Då biståndsgivare faktiskt talar om att de med 

sin biståndspolicy bör diskriminera korrupta regimer, kan den som finner prov på motsatsen, 

faktiskt påstå att biståndsimplementeringen varit tämligen misslyckad.60  

 

 

                                                 
55 Pomerantz, Phyllis R. 2004, Aid Effectiveness in Africa: Developing Trust Between Donors and Governments, 
Sid. 41, Lanham, Md, Lexington books.  
56 Pomerantz 2004, Sid. 41; Alesina, Weder 1999, Sid 15 
57 Alesina, Weder 1999, Sid 15 
58 Alesina, Weder 1999, Sid 3 
59 Alesina, Weder 1999, Sid 14 
60 Alesina, Weder 1999, Sid 6 f 
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Det finns ett vanligt förekommande uttryck som visar på de appliceringsproblem som ofta 

uppkommer vid ett utvecklingssamarbete, som lyder: ”Biståndet behövs mest i de länder där 

förutsättningarna är sämst för att det ska fungera effektivt.” 61 Det är inget kontroversiellt 

uttalande att påstå att det ofta är de korrupta länderna som är i störst behov bistånd, om vi 

skall följa de humanitära syftena med ett utvecklingssamarbete.  

 

Frågan som givarländer bör ställa sig är om det finns ett biståndsbehov från ett antal länder 

och behovet kan härledas till att vara framkallat av en utbredd korruption i landet så kan ett 

fortsatt bistånd eventuellt vara till belastning för befolkningen, och bör därmed starkt 

ifrågasättas.  

 
Tabell 5.1      Indikatorer för länder som i absoluta tal fick mest bistånd 2003. 

Land 
Bistånd 

2003 
(MUSD) 

Milj. Inv. 
BNI/inv 

USD 

Bistånd/ 
BNI 
i % 

Bistånd/ 
inv 

(USD) 

CPI 
poäng 

1. D R Kongo* 5 381 52 90 21,3 103 2,0 

2. Irak 2 265 24 LMI 28,3 94 1,9 

3. Vietnam 1 769 80 430 3,6 22 2,6 

4. Indonesien 1 743 212 710 0,8 8 2,4 

5. Tanzania 1 669 35 280 13,8 48 2,9 

6. Afghanistan 1 533 28 <825 Saknas 55 Saknas 

7. Etiopien 1 504 67 100 21,7 22 2,4 

8. Bangladesh 1 393 136 380 1,8 10 2,0 

9. Kina 1 325 1 280 960 0,1 1 3,3 

10. Serbien & M 1 317 8 1 400 12,4 165 3.0** 

*   År 2003 erhöll CR Kongo omfattande skuldavskrivningar, vilket höjde biståndet till onormalt hög nivå. 
Motsvarande siffra 2002 var 1 188. ** är idag delat och är beräknat för landet Serbien 
CPI – 10 är bäst, 1 är sämst 
Källa: DAC, World bank, Transparency International 
 
 
En granskning av tabellen 5.1 visar att många av de största biståndsmottagarna i världen är 

väldigt folkrika, och där en stor andel av världens människor med en inkomst under en USD 

per dag lever. Tabellen visar också att flera av länderna har en hög grad av korruption i landet 

enligt Transparency Internationals index över korruption. 

 

                                                 
61 Oden 2006, Sid 12 



 - 27 - 
 

 

En relativt stor del av det totala biståndet i världen går dock till den typ av länder som 

”fattigdomseffektivitetsskolan” rekommenderar, det vill säga länder som kombinerar låg BNI 

per capita med en stor befolkning och som har en någorlunda fungerande ekonomisk politik 

och samhällstyrning. Skulle denna skola få full genomslagskraft så kommer i praktiken mer 

bistånd att tas från Afrika och implementeras i Asien istället, men detta skulle i så fall vara 

något som går emot det internationella biståndssamfundets fokusering på Afrika 200562 

 

Figur 5.1 visar förhållandet mellan det bilaterala biståndet det vill säga ”government to 

government” och korruption. Hur mycket bistånd länderna erhåller visas på den vertikala 

axeln, och nivån av korruption visas på den horisontella axeln. Då nivån av korruption i det 

använda indexet är konstruerat så att högre nummer betyder lägre korruption, innebär det att 

en linje som lutar uppåt skulle innebära att mindre korrupta länder erhåller ett större bistånd 

än mer korrupta länder. En granskning av figuren visar dock att det inte verkar finnas något 

tecken på att de mindre korrupta länderna faktiskt tar emot mer pengar.63  

 
Figur 5.1    Bilateralt bistånd i förhållande till korruption i mottagarländerna. 

 
 
Källa: Alesina, Alberto, Do corrupt government receive less foreign aid? 
Korruptionsindex är hämtat från ICRG. 
Aidgov, bistånd i procent av statliga utgifter i genomsnitt mellan 1975-1995 
ICRG indikatorer för 1986, 1991 och 1996. 6 lägsta korruption, 0 högsta korruption. 

                                                 
62 Oden 2006, Sid 162 f 
63 Alesina, Weder 1999, Sid 13 
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Till givarländernas försvar skall det påpekas att de tar hänsyn till andra närliggande frågor i 

sin biståndsimplementering, ett land som har lyckats med en demokratisering har enligt 

rapporter efteråt tagit emot en ökning på 50 procent i bistånd.64 Men kvar står det faktum att 

korrupta länder ännu så länge inte särbehandlas. 

5.2 Analys av kapitlet 

För att visa på det grundläggande problemet med den hela biståndspolitiken kan vi använda 

den flitigt nyttjade biståndsparadoxen, som lyder: ”biståndet är minst effektivt där det behövs 

som mest, det fungerar bäst där det behövs som minst” 
65

 Denna paradox är kanske som mest 

användbar när vi undersöker biståndspolicys mot korrupta regimer, då dessa ofta är de länder 

som är mest i behov av hjälp men som sannolikt är minst mottagbara för den hjälp som 

erbjuds dem. Någon form av korruption finns sannolikt i alla fattigare länder, frågan om 

huruvida biståndet som företeelse är ett incitament för att sprida korruptionen är i allra högsta 

grad befogad. Orsakerna till korruption ligger såklart djupare än i förekomsten av bistånd, 

men om den har ett betydelsefullt inflytande av förekomsten är det givetvis beaktansvärt.66 

 

Detta kapitel har deklarerat att det i forskningen inte verkar existera några indikatorer på att 

givarländer skulle ta hänsyn till om mottagarlandet är korrupt eller inte. Forskningen pekar 

istället på att korrupta regimerna skulle erhålla mer bistånd än de mindre korrupta 

regimerna.67 Detta ointresse för att straffa korrupta regimer betyder då antagligen att de flesta 

givarländer anser att det är möjligt att göra skillnader även i de länder som har en korrupt 

regim, samt att det ofta finns ett samband mellan korrupta regimer och fattigdom, vilket har 

visat sig vara en av de viktigaste frågorna för givarländer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Alesina, Dollar 1998, Sid 2 
65 Oden 2006, Sid 160 
66 Karlström 1996, Sid. 87f 
67 Alesina, Dollar 1998, Sid 14 
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6. Sammanfattning och slutsats 

Biståndssituationen förändras över tiden efter de politiska svängningarna i världen. Dagens 

biståndspolitik är väldigt påverkad av det omfattande kriget mot terrorismen som vuxit fram 

under de senaste åren. Det internationella biståndsflödet har omfördelats ordentligt och de 

båda krisdrabbade länderna Irak och Afghanistan är idag två av de största biståndsmottagarna 

i världen. 

 

En av de allra viktigaste frågorna när det handlar om bistånd är huruvida det är möjligt att 

göra ett ”gott” bistånd effektivt. Med det menas att det finns många problem om givarländer 

ständigt strävar efter att minska fattigdomen på de absolut fattigaste platserna i världen. Som 

diskuterats i uppsatsen är dessa platser ofta förenliga med svaga institutioner vilket kan 

försvåra implementeringen av biståndet och därmed blir effektiviteten lidande. Problemet kan 

delvis lindras av mindre känsliga biståndsformer, men det försvinner dock inte helt och hållet.  

 

Att dra några stora slutsatser av den faktiska implementeringen av bistånd till korrupta 

regimer kan vara väldigt missvisande. Kritiker drar paralleller mellan bistånd och länders 

utveckling, men som diskuterats tidigare finns det alltid så många variabler som spelar in att 

detta inte kan anses som seriös fakta. Kritikerna menar att flera av de länder som har sett en 

positiv utveckling den senaste tiden har haft ett förhållandevis litet bistånd (framförallt 

länderna i Asien). Medan många länder som har haft ett stort bistånd under en längre tid, 

snarare upplevt en negativ utveckling. Detta får kritikerna att dra slutsatser som att ett stort 

bistånd är förenligt med en dålig utveckling. Den troliga förklaringen vid dylika exempel är 

att det är de fattigaste och mest svårapplicerade länderna som erhåller det största biståndet och 

därmed ser det ut som att biståndet skulle vara negativt korrelerad med tillväxt.  

 

Den tidigare nämnda biståndsparadoxen verkar vara något som de flesta givarländer har tagit 

fasta på, eftersom det är svårt att hävda att korrupta länder skulle vara lika effektiva på att 

använda det bistånd som erhålls, får vi förmoda att de hyser hopp om att biståndet kan göra 

någon nytta för att minska fattigdomen i världen.  

 

Som svar på uppsatsen fråga om huruvida givarländer tar någon hänsyn till korrupta länder i 

sin biståndspolitik, skulle vi kunna uttrycka ett kort nej, men riktigt så enkelt är det givetvis 

inte. Vissa länder har som vi upptäckt, faktiskt donerat mer pengar till mindre korrupta länder. 



 - 30 - 
 

 

Där har de Nordiska länderna framförallt fått statuera exempel. Men ser vi på biståndet som 

helhet verkar det inte spela någon som helst roll om mottagarlandet är korrupt eller ej. Denna 

fråga verkar helt drunkna bland alla de andra frågorna som de olika givarländerna jobbar 

efter. Vi ser idag ett antal biståndsgivare som nu har ett gemensamt mål i och med 

Milleniedeklarationen, men som ännu så länge fortfarande har en tydlig divergens i sina 

biståndspolicys. Vad som är positivt är att denna divergens nu verkar minska i och med 

organisationer som EU och FN, dessa får länderna att dra åt samma håll i biståndspolitiken. 

Forskningen har ännu så länge inte sett några tecken på att länderna gemensamt vill verka för 

en mindre korrupt tillvaro eftersom det inte kan påträffas några tydliga bevis på att korrupta 

länder behandlas annorlunda. 
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Akronymer 

BNI - Bruttonationalinkomst 

CPI - Corruption Perceptions Index. Rankar länder till vilken grad det förekommer korruption 

inom landet. Skalan beräknas enligt: 10 lägst och 1 högst. 

CPIA – Country Policy and Institutional Assessments  

DAC - Development Assistance Committee. OECD:s biståndskommité.  

GNI - Gross National Income 

HDI - Human Development Index 

ICRG – International Country Risk Guide. Mäter korruption i länder. 

IDA – International Development Association 

IMF – International Monetary Fund 

LMI - Lower Middle Income 

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development. 

ODA - Official Development Assistance, Det offentliga biståndet för varje land.  

OA – Official Aid. Annat bistånd, utöver ODA   

USD – US dollar 
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Appendix I 

En grafisk överblicksbild hur biståndet ser ut bland givarländerna, hur stor del av BNI som 

går till bistånd. Det uppsatta målet är att 0,7 procent av BNI skall gå till 

biståndet.
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Appendix II 

En översikt över Sveriges bistånd perioden 2003-04. 
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Appendix III 

En översikt över USA:s bistånd perioden 2003-04. 
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Appendix IV 

En översikt över Japans bistånd perioden 2003-04. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


