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Abstract

The failure of Structural Adjustment Programs and its neoliberal policies to 
effectively reduce poverty have led to the creation of Poverty Reduction Strategy 
Paper (PRSP) by The World Bank and International Monetary Fund.  PRSP, 
connected to both the Comprehensive Development Strategy and the HIPC 
initiative, are built on the notion of national ownership and stakeholder 
participation and thereby expand potential conditionality to include matters of 
governance. This thesis examines the evolution of PRSP and how the process of 
participation affects national governance structures. By analyzing the role of rules 
and norms within the World Bank and IMF from a historical point of view the 
thesis explains why the participation process has developed the way it has. It 
concludes that neoliberal norms, still at heart within the World Bank and IMF, 
have an impact on the process of participation within nation states and thereby its 
governance structure. In the thesis Ghana has been used as an illustrating example 
of how the process of participation can look like and in case of Ghana 
stakeholders have in many cases seen its participation reduced to consultation 
without any real impact. 

Keywords: PRSP, Participation, Governance, New Institutionalism
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Förkortningar

CDS Comprehensive Development Strategy
CDF Comprehensive Development Framework
CSO Civil Society Organisation
GPRS Ghana Poverty Reduction Strategy
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IMF International Monetary Fund / Internationella valutafonden
NDPC National Development Planning Comission 
NGO Non-governmental Organisation
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper
SAP Social Adjustment Programme
TUC Trade Union Congress
UNDP United Nations Development Programme
WTO World Trade Organisation
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1 Inledning

År 1944 skapades Världsbanken och IMF vid en konferens i Bretton Woods och 
som Världsbankens ursprungliga namn, International Bank for Reconstruction and 
Development, antyder arbetade de ursprungligen med återuppbyggnad i Asien och 
Europa  efter  andra  världskriget  (Marshall  2008:2).  Detta  ändrades  dock  när 
Marshallplanen infördes och tog över arbetet med återuppbyggnad. Världsbanken 
skulle de kommande åren istället utvecklas till att bli en av de viktigaste aktörerna 
inomutvecklingsområdet  (Marshall  2008:2).  De  internationella  ekonomiska 
institutionerna  och  deras  utvecklingsarbete  har  genomgått  en  ständig 
förändringsprocess inte minst  har deras förhållande till  NGOs och andra CSOs 
förändrats (World Bank 2001:6). 

Samtidigt har, sedan 1980 talet, flertalet utvecklingsländer i världen sett sin 
autonomi  försvagad  utav  föreskrifter  som  Världsbanken  och  IMF  påtvingat 
utvecklingsländerna  för  att  dessa  skulle  vara  mottagliga  för  lån  och 
skuldavskrivningar, inte minst genom de Sociala Anpassningsprogrammen (SAP) 
(Stewart & Wang 2003:2). Reformer har tillämpats inom en rad olika policyarenor 
som skatter och utgifter, tullar och handel, krediter, priser och privatisering. Dessa 
föreskrifter har sedan expanderat genom ytterligare sektoriella anpassningspolicys 
inom exempelvis utbildning och hälsovård (Stewart & Wang 2003:2). 

Framförallt Världsbankens syn på deltagande och samarbete med NGOs och 
CSOs har under samma period utvecklats från att vara i princip ickeexisterande 
till  att  vara en substantiell  del  av Världsbankens arbete  (World Bank 2001:6). 
Detta kan illustreras utav den långsiktiga plan för integrering av deltagande som 
skapades, tillsammans med bilaterala organisationer, multilaterala organisationer 
och  NGOs,  under  mitten  av  1990-talet  (World  Bank  2001:6).  Det  senaste 
årtiondet  har  Världsbanken  introducerat  Comprehensive  Development  Strategy 
(CDS), med PRSP som den drivande faktorn, vilket gjort att föreskrifter numer 
även finns inom governance (Stewart & Wang 2003:2). Genom att införa PRSP 
som förespråkar nationellt ägandeskap vill Världsbanken och IMF upphäva den 
svaga entusiasm som länder visat för reformer föreslagna utav Världsbanken och 
IMF  som  länder  i  många  fall  ansett  varit  helt  styrda  utav  de  internationella 
ekonomiska institutionerna (Stewart  & Wang 2003:2).  Eller  som Världsbanken 
själv uttrycker det: 

“The World Bank has adopted new initiatives and products, such as  
the Comprehensive Development Framework (CDF) and the Poverty  
Reduction  Strategy  (PRS),  encouraging  the  use  of  participatory  
approaches  at  the  macro  level.  In  embracing  inclusiveness,  
transparency,  and  empowerment,  the  Bank  is  shaping  a  new 
institutional  culture  that  will  enable  greater  civic  engagement”  
(World Bank 2001:6).

1.1 Syfte

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  studera  Poverty  Reduction  Strategy  Papers 
deltagandeprocess och hur det deltagande som Världsbanken och IMF förespråkar 
påverkar  nationella  governancestrukturer.  Uppsatsen  utgår  från  den  historiska 
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institutionalismen  och  kompletterar  denna  med  vissa  begrepp  från 
institutionalismen inom organisationsteorin för att fånga förhållandet mellan de 
internationella ekonomiska institutionerna och mottagarländerna där Ghana får stå 
som ett  illustrerande  exempel.   För  att  uppfylla  syftet  kommer  uppsatsen  att 
koncentreras vid följande frågor.

• Vad  ligger  bakom  Världsbanken  och  IMFs  införande  av  PRSPs  med 

nationellt  ägandeskap och deltagande som medel för minskad fattigdom 

och ökad ekonomisk utveckling?

• Vilken effekt har det förespråkade deltagandet haft på Ghanas nationella 

governancestruktur?

• Vilken  roll  spelar  Världsbanken  och  IMFs  governancestruktur  för  hur 

Ghanas governancestruktur ser ut?

1.2 Avgränsning

När  deltagande  och  governance  analyseras  inom  Ghanas  PRS  är  det  den 
deltagandeprocess som funnits i utformningen och utvärdering av ramverket som 
är det centrala och inte hur Ghana uttrycker governance och good governance som 
ett mål i inom dess PRSP. Det är med andra ord deltagande och governance som 
process som är i fokus. . På grund av den stora mängd intressenter som teoretiskt 
sett skulle kunna delta i processen kommer uppsatsen främst att se hur Ghana valt 
att inkludera nationella intressenter.  Deltagendeprocessen inom Ghanas PRS kan 
per definition inte ha funnits innan PRSPs infördes varför införandet av PRSPs 
hade  varit  en naturlig  utgångspunkt  för  uppsatsen.  Dock lägger  den historiska 
institutionalismen stor vikt vid historiska förklaringar för företeelser och eftersom 
PRSP är en fortsättning av det samarbete  mellan Ghana och de internationella 
ekonomiska  institutionerna  som startade  i  början  av  1960-talet  bör  studien  gå 
tillbaka längre än den senaste 10-årsperioden. Eftersom Ghana blev självständigt 
1957 kan detta få stå som utgångspunkt för uppsatsens historiska tillbakablick.  

1.3 Ghana som studieobjekt

Valet  av  Ghana  som illustrerande  exempel  är  långtifrån  självklart  då  det  vid 
tidpunkten för författandet av denna uppsats är över 60 länder som har ett PRSP 
eller  provisoriskt  PRSP  (Interim  PRSP).  Ghana  har  dock  ett  antal  fördelar 
jämtemot många andra länder i studiesyfte. Först och främst så har Ghana redan 
tidigt utformat sitt första provisoriska PRSP och är för tillfället inne i slutskedet 
av sitt andra PRSP vilket gör att det finns fler än ett fullständigt dokument att 
studera. Detta är av vikt då mycket kritik har förts fram att flertalet PRSP tagits 
fram  i  en  alltför  snabb  process  i  hopp  om  att  bli  mottagliga  för  lån, 
skuldavskrivningar och bistånd. För det andra så har Ghana varit förskonat från 
inbördeskrig  och  konflikter  och  är  dessutom  klassat  som  en  konstitutionell 
demokrati sedan 1992 och anses av Freedom House som ett fritt land men som 
dock  lider  av  korruption  (Freedom  House  2006).  Eftersom  Governance  och 
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deltagande har tydliga kopplingar till begrepp som maktfördelning och demokrati 
gör ovanstående förutsättningar Ghana till ett intressant studieobjekt.  Förutom att 
Ghana tidigt skaffade sitt PRSP så har landet även en långtgående relation med 
Världsbanken  och  IMF  vilket  är  av  vikt  då  uppsatsen  använder  sig  av  den 
historiska institutionalismen.

1.4 Uppsatsens disposition

Uppsatsen börjar med en inledande problemdiskussion och presentation av syfte. 
Sedan kommer metoden för att uppfylla syftet att presenteras och motiveras i det 
andra kapitlet. I det kapitlet kommer även materialet som använts att diskuteras 
tillsammans  med  ett  källkritiskt  avsnitt.  I  kapitel  3  presenteras  teorierna  som 
kommer  att  appliceras  på  materialet.  Först  kommer  begreppet  governance  att 
diskuteras  och  definieras.  Därefter  följer  ett  teoretiskt  avsnitt  om  kopplingen 
mellan deltagande och governance och kapitel  tre  avslutas med att  förklara de 
delar  av  nyinstitutionalismen  som  kommer  att  användas  för  att  analysera 
kopplingen mellan deltagande och governance inom PRSPs. 

I kapitel 4 och 5 kommer sedan det empiriska materialet att presenteras och 
analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna med nyinstitutionalismen och de 
metodologiska verktyg den erbjuder i centrum. Kapitel 4 börjar med en överblick 
av den förändrade governancestrukturen inom Världsbanken och IMF och följs 
sedan av ett  kapitel  om hur denna förändring påverkat deras utvecklingsarbete 
med  skiftet  från  SAPs  till  PRSPs.  Kapitlet  avslutas  sedan med  ett  avsnitt  om 
PRSP och deltagande som är av vikt för analysen i kapitel 5. Kapitel 5 utgörs av 
en analys av deltagandeprocessen i Ghana och utgörs av avsnitt rörande Ghanas 
politiska  decentralisering  för  att  avgöra vilken  governancestruktur  Ghana hade 
neråt innan de upprättade sitt PRSP. Vidare följer ett avsnitt om den ekonomiska 
situationen i Ghana och Ghanas förhållande till Världsbanken och IMF och varför 
Ghanas  PRSP upprättades.  Analysdelen  avslutas  sedan med en analys  om hur 
deltagandet  i  framtagningen  och  implementeringen  av  Ghanas  PRSP  sett  ut. 
Slutligen presenteras resultat och argument för dessa i kapitel 6.
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2 Metod och Material

2.1 Kvalitativ metod - Fallstudien

För  att  uppfylla  uppsatsens  syfte  och  besvara  frågeställningarna  kommer  en 
fallstudie  att  genomföras  där deltagarprocessen inom PRSPs utgör det centrala 
fallet.  Forskarens förförståelse  om en företeelse  är  alltid  utgångspunkten i  den 
vetenskapliga forskningen (Holme & Solvang 1997:95). Förförståelsen här är att 
det  vuxit  fram en ny syn på deltagande inom Världsbanken och IMF samt att 
länder  med  PRSP  tenderar  att  anpassa  policys  för  fattigdomsbekämpning  till 
rådande  normer  inom Världsbanken  och  IMF.  Det  är  denna  förförståelse  som 
kommer  att  utgås  ifrån  genom  att  studera  deltagarprocessen  i  Ghana  vilket 
kommer  att  göras  från  en  nyinstitutionalistisk  infallsvinkel  och  analysera  hur 
deltagarprocessen  passar  in  i  diskussionen  om  ett  skift  från  government  to 
governance på nationell nivå.  

Nyinstitutionalismen  som  kommer  användas  som  infallsvinkel  för  att 
förklara deltagande, pekar på strukturer och kontexters roll för aktörers beteende 
vilka är svåra, om inte omöjliga, att analysera genom en kvantitativ metod. Den 
kvalitativa metoden som traditionellt  kommer från sociologin och antropologin 
har ofta inriktat  sig på observationer  och intervjuer av olika slag för att  förstå 
informanters erfarenheter och deras beteende eller agerande och placera det inom 
en  given  kontext  vilket  ytterligare  motiverar  valet  av den  kvalitativa  metoden 
(Devine 2002:197). Dock kommer den kvalitativa fallstudien i det här fallet inte 
att bygga på observationer och intervjuer vilket hade varit att föredra men som 
med tanke på tidsram för uppsatsen hade varit svåra att iscensätta. Uppsatsen blir 
istället  en  form  av  litteraturstudie.  Därmed  är  det  av  vikt  att  precisera 
forskningsproblemet i ett antal frågeställningar som litteraturen och texterna ska 
svara på (Esaiasson 2002:238). 

För att  kunna analysera deltagandeprocessen som norm inom PRSPs och 
hur  Ghanas  deltagandeprocess  passar  in  i  ett  governanceperspektiv  kommer 
deltagandet på nationell nivå att jämföras med den form av deltagande som vuxit 
fram  inom  Världsbanken  och  IMF.  Därmed  blir  uppsatsen  ingen  renodlad 
fallstudie utan en form av jämförande fallstudie; två fall analyseras inom samma 
kontext  (Esaiasson  et  al  2002:119).  En  förklarande  studie  erbjuder  tre 
valmöjligheter  i  förhållandet  till  teori;  teoriprövande,  teorikonsumerande  och 
teoriutvecklande  (Esaiasson 2002:33f).  För  att  förklara  deltagarprocessen  inom 
PRSPs utgås här från två former av nyinstitutionalism vilket gör denna studie i 
huvudsak till  en teorikonsumerande studie  då fallet  är  det  centrala.  Nackdelen 
med den kvalitativa fallstudien är givetvis att det är svårt att dra några generella 
slutsatser om hur PRSPs påverkar olika mottagarländers deltagarprocess och form 
av  governance  på  nationell  nivå  men  detta  är  inte  heller  någon  intention. 
Intentionen är just att beskriva och förklara vilken effekt kravet på ett PRSP haft 
för  formen  av  deltagande  och  governance  i  Ghana  inom  kontexten  för 
fattigdomsbekämpning vilket  gör att  studien är mer  ideografisk än nomotetisk; 
fallet studeras för fallets egen skull (Lundquist 1993:71). 
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2.2 Material

Materialet som används i uppsatsen är primärmaterial i form av Ghanas två PRS 
tillsammans med utredningar och rapporter från Ghana samt Världsbanken och 
IMF.   Detta  material  kompletteras  även  med  mer  oberoende  rapporter  om 
deltagande  från  bland  annat  Overseas  Development  Institute  samt  ytterligare 
sekundärmaterial i form av vetenskapliga artiklar och böcker. Dessutom kommer 
även uppgifter från intressenter som deltagit i framtagningen av Ghanas PRS till 
viss  del  att  användas.  Detta  för  att  få  en så  vid och mångfasetterad  bild  som 
möjligt av hur deltagandet fungerat.

2.3 Källkritik

Esaiasson et al (2002:304f) framhåller fyra klassiska källkritiska regler som kan 
användas  för  att  bedöma  källors  sanningshalt  vilka  de  benämner  äkthet, 
oberoende, samtidighet och tendens. I det här fallet gäller det att hålla sig speciellt 
kritisk  till  hur  Ghana  beskriver  deltagarprocessen  i  framtagandet  av  GPRS 
dokumenten i själva dokumenten. Inkludering av intressenter på olika nivåer är en 
riktlinje inom alla PRSPs varför Ghanas regering mycket väl kan ha incitament att 
få  deltagarprocessen  att  framstå  som  mer  omfattande  och  effektiv  än  vad 
verkligheten  visar.  Speciellt  eftersom dokumentet  ligger  till  grund för  Ghanas 
mottaglighet av bistånd och skuldavskrivningar. Nu är deltagarprocessen inte den 
variabel som är mest kritisk inom dokumenten i fråga om tendens men det gäller 
ändå att anta en viss försiktighet. För att få en motpol till denna eventuella tendens 
används  andra  intressenters  utsagor  om  deltagarprocessen  för  vilka  även 
kompletteras  med  oberoende  utredningar  av  deltagandet  (Esaiasson  et  al 
2002:312).   Vad  gäller  rapporter  och  utredningar  om  deltagarprocesser  som 
Världsbanken och IMF står  bakom gäller  det  även här  att  hålla  sig kritisk till 
materialet  som presenteras  då  det  är  dessa  institutioner  som står  bakom PRS 
initiativet men är samtidigt i regel mer självkritiska samt att de inte har samma 
incitament för att framställa deltagarprocessen i mer positiv dager. 
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3 Teori

I  det  kommande kapitlet  kommer de begrepp och teorier  som används för  att  
analysera deltagandet  inom PRSP ur ett  governanceperspektiv att  presenteras.  
Det börjar med ett avsnitt om Governance, för att sedan koppla governance och 
deltagande  och  slutligen  presenteras  de  nyinstitutionalistiska  teorierna  som 
används som infallsvinkel. 

3.1 Governanceperspektivet 

Eftersom utformningen av PRSPs ska ske genom att mottagarstaterna inkluderar 
intressenter på olika nivåer kan den förespråkade deltagarprocessen ses påverka 
formen  för  governance.  Governance  är  i  likhet  med  många  andra 
statsvetenskapliga begrepp omdiskuterat och det finns ingen allmänt accepterad 
definition men givet är att governance handlar till mångt och mycket om frågor 
som  Vem styr? Vad styr? Vems regler? Vad för  regler? På vilken  nivå  finns  
styret? Vem bestämmer och på vilka grunder?  Problem som ger upphov till dessa 
frågor är i regel gränsöverskridande och transnationella (Lipschutz 1997:83), men 
med detta sagt att inte problem kan hanteras på nationell nivå vilket man i det här 
fallet  försöker  göra  med  fattigdom.  Governance  kommer  fortsättningsvis 
definieras som “the process and institutions, both formal and informal that guide 
and restrain the collective activities of a group” (Fritsch 2008:4). 

Eftersom  stater  är  de  som  ska  driva  utformningen  av  de  nationella 
ramverken för fattigdomsbekämpning är statens roll inom governance av intresse. 
Diskussionen om statens roll inom governance är inget nytt fenomen och Pierre 
och Peters (2000:13) anser att, även om governance handlar om det förändrade 
förhållandet mellan stat och samhälle och hur staten använder sig av policys, har 
staten fortfarande en betydande politisk makt.  Detta  beror inte minst  på att  de 
besitter  kvalitéer  som ligger  till  grund för  demokrati  som till  exempel  företag 
aldrig kan göra (Pierre och Peters 2000:13). Enligt Higgott (2000:139) är dock 
skillnaden mellan government och governance väldigt små sett till output givet att 
man anser att governance handlar om villkor för ett välordnat styre och kollektivt 
handlande. Skillnaden är istället hur processen, strukturen, aktörerna och formen 
för styre ser ut inom governance och government, där det viktigaste draget inom 
governancestudier  är  en  minskad  betydelse  för  gränsdragningen  mellan  det 
offentliga och privata (Higgott 2000:139). 

Pierre och Peters (2000:34-35) pekar på att det konventionella förhållandet 
mellan  stat  och samhälle  kan ta  sitt  uttryck  i  tre  förenklade  modeller  vilka är 
pluralism,  korporatism och corporate-pluralism,  beroende av vilka aktörer  man 
inkluderar  och  vilket  inflytande  de  ges  i  policyutvecklingen.  Inom  den 
pluralistiska synen anses det statliga styret vara autonom från samhället i hög grad 
och  kan  vara  väldigt  selektiv  i  sitt  val  av  samarbete  med  de  många 
samhällsgrupper som slåss om utrymme vilket i sin tur gör att den samhälleliga 
påverkan  på  policyprocesser  är  relativt  låg  (Pierre  &  Peters  2000:34).  Staten 
fungerar  här  mer  som skapare  av  arenor  och  regler  för  aktörer  som gör  upp 
sinsemellan i olika politiska frågor. Detta leder i sin tur till att ingen aktör kan ses 
som dominant  utan alla  har  lika möjligheter  att  få igenom sin åsikt  (Pierre  & 
Peters 2000:34). Korporatismen ser i motsats till pluralismen ett mycket närmare 
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samarbete mellan det statliga styret och samhället men det är fortfarande enbart ett 
begränsat antal grupper som ges legitimitet att representera samhället, men dessa 
grupper  har  å  andra  sidan  nära  band  till  det  statliga  styret  (Pierre  &  Peters 
2000:34f). Pierre och Peters (2000:35) menar att denna form av interaktion med 
samhället  faktiskt kan stärka statens roll trots intrycket av en ökad samhällelig 
påverkan i policyprocesser. Detta beror enligt Pierre och Peters (2000:35) just på 
att staten begränsar antalet representanter från samhället och knyter väldigt nära 
band med dem vilket gör att representanterna förlorar mer av sin autonomi än vad 
staten gör.  Slutligen så finns det den sista modellen, corporate-pluralism, som är 
ett  mellanting  av  de  två  tidigare  där  det  finns  en  mängd  representanter  för 
samhälleliga  intressen  men  att  de  i  detta  fall  har  en  legitim  inverkan  på 
policyprocesser (Pierre & Peters 2000:35). Här kan staten använda sig av dessa 
grupper för att styra genom existerande statliga institutioner och inte för att skapa 
alternativ  till  sådana  institutioner.  Denna  modell  kan  användas  för  att  göra 
implementeringen  av  policys  effektivare  samtidigt  som  den  innebär  att  olika 
grupper tvingas lyssna till varandras intressen och förhandla om prioriteter (Pierre 
& Peters 2000:35). 

Vad  de  konventionella  modellerna  har  gemensamt  är  de  har  en 
statscentrerad syn på förhållandet mellan stat och government vilket gör att  de 
missar  vilken  påverkan det  civila  samhället  har  på statens  roll.  Dessutom kan 
statens roll ses utanför alla kontexter då statens roll regleras av konstitutioner och 
formella  regler  samt  att  staten  är  den  aktör  som  besitter  makt  att  styra  och 
förändra genom policys. Dock har nya former av governance uppstått sedan 1980-
talet  i  och med att  statens makt har förskjutits bort  från staten både uppåt,  till 
internationell nivå, nedåt till  lokal/regional nivå och utåt till  organisationer och 
företag (Pierre & Peters 2000:83f). Skillnaden mellan den konventionella synen 
och den nya  synen är att  statens centrala  roll  inte tas för given inom den nya 
formen utan statens förmåga att styra och koordinera aktörer för sina egna syften 
påverkar statens centrala roll (Pierre & Peters 2000:82).  Därmed antas att stater är 
rationella  och  kan anpassa sitt  beteende  beroende av kontext  (Pierre  & Peters 
2000:83). 

3.2 Deltagande och Governance

Den maktdelning som Pierre och Peters talar om i framväxten av nya former av 
governance  handlar  om  att  nya,  statliga  och  icke-statliga  aktörer  deltar  i 
policyprocesser  på  nya  sätt.  Deltagande  har  emellertid  olika  betydelser  i  olika 
kontexter men en viktig skiljelinje är om deltagande syftar till ett berättigande i 
beslutstagande  eller  om det  bara handlar  om konsultation  utan något  egentligt 
inflytande i beslutsfattandet (Nelson & Wright 1995 i Stewart & Wang 2003:6). 
En annan viktig skiljelinje är om deltagande ses som mål eller  medel,  men ett 
minimum för att deltagande ska kunna ha ägt rum är att aktörer på något sätt varit 
inblandad i beslutsprocessen (Nelson & Wright 1995 i Stewart & Wang 2003:6). 
Stewart & Wang (2003:7) pekar på fyra nivåer av deltagande inom kontexten för 
PRSPs  vilka  är  1)  informationsutbyte,  2)  konsultation,  3)  gemensamt 
beslutstagande och 4) initiering och kontroll av intressenter. Med en tillbakablick 
till  skiljelinjen mellan berättigande i  beslutsfattande och konsultation krävs det 
enligt Stewart och Wang (2003:7) att deltagandet är på den fjärde nivån för att 
uppnå ett nationellt berättigande i beslutsfattande. Dessa nivåer fungerar bra för 
att  analysera  deltagandet  av  olika  grupper  i  utformningen  av  PRSPs  men  alla 
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nivåer  räknas  som  deltagande  vilket  gör  att  deltagande  blir  ett  väldigt  brett 
koncept.  

Arnstein (1969 i Kumi-Kyereme 2008:223f) utvecklade en deltagarstege för 
medborgarinflytande  med  åtta  nivåer  som delas  in  i  tre  huvudgrupper.  Denna 
deltagarstege har likheter  med ovanstående syn på deltagande men har en mer 
specifik syn på vad som kan anses vara deltagande eller ej.  Första huvudgruppen, 
icke-deltagande, handlar bara om manipulering eller terapi där makthavare enbart 
syftar till att få det att framstå som att medborgare deltar och detta görs med syfte 
att skapa stöd för sina egna beslut. Den andra huvudgruppen benämns symboliskt  
deltagande och bygger på att medborgare konsulteras på tre olika nivåer men har 
inget reellt inflytande och makthavare förbehåller sig rätten att ta besluten. Den 
tredje huvudgruppen utgör de två översta trappstegen och är den enda som avser 
medborgarmakt.  Här  delegerar  den  statliga  regeringen  hanterandet  av  vissa 
specifika funktioner till  organisationer de själva inte styr över eller  som på det 
högst  steget  innebär  full  medborgarkontroll.  Den fulla  medborgarkontrollen  är 
enligt Arnstein nästintill omöjlig att uppnå i realiteten då staten har det slutgiltiga 
godkännandet  i  sin  makt  och står  som ansvarig.  I  teorin  innebär  det  dock att 
medborgare kan styra ett program eller  en institution och besitter kontroll över 
alla aspekter av policyframtagning och hanteringen. Medborgare ska på detta steg 
även kunna avgöra vilka utomstående aktörer som ska kunna ändra programmet 
eller  institutionen  (Arnstein  1969  i  Kumi-Kyereme  2008:223f).  Deltagande  är 
dock ett kostsamt projekt som kräver både tid och engagemang från den enskilde 
individen.  Dessutom  finns  det  en  deltagandeparadox  i  sannolikheten  att  den 
enskildes deltagande har en avgörande roll på utfallet. Utfallet är även en kollektiv 
vara som alla tar del av vilket borde få den rationella individen att avstå från att 
delta (Bäck et al 2006:50).

3.3 Den nyinstitutionella synen

Governance behöver inte enbart ha effekt på politiska institutioner utan kan också 
vara  en  effekt  av  institutionella  förändringar  (Pierre  &  Peters  2000:77).  Ett 
antagande  i  denna uppsats  är  att  aktörer  även påverkas  av regler  och normer. 
Därmed  blir  den  nyinstitutionella  teorin  en  naturlig  infallsvinkel  eftersom den 
lägger större fokus vid regler än vid organisationer som en form av institution och 
har  därmed  en  vidare  syn  på  institutioner  än  den  klassiska  institutionalismen 
(Lowndes  2002:97;  Hay  2002:106).  Nyinstitutionalismen  återkom  inom 
statsvetenskapen  under  1980-talet  som en  reaktion  mot  behaviouralismen  och 
rational  choice teorin som såg institutioner  som inget mer än aggregeringar  av 
individuella preferenser (Lowndes 2002:91; Hay 2002:10). Bortsett teoribildning 
hade  statsvetenskapen  fram till  nyinstitutionalismens  återintåg  fokuserat  på  att 
beskriva  hur  lagar,  regler,  konstitutioner  och  styrelsestrukturer  uppstår  och 
fungerar  vilket  i  realiteten  gjorde  institutionalism  och  statsvetenskap  till 
synonymer (Lowndes 2002:90). 

Enligt  Hay (2002:105-106)  har  nyinstitutionalismen  tydliga  drag  mot  att 
lägga vikt vid strukturen som aktörer befinner sig i för att förklara deras beteende, 
men i likhet med konstruktivismen så har nyinstitutionalismen en intersubjektiv 
syn på struktur. Detta innebär kort att aktörer har en inverkan på den kontext som 
struktur och aktörsbeteende studeras i vilket gör det intressant att inte bara studera 
institutioners påverkan på aktörer utan även det intersubjektiva förhållandet dem i 
mellan (Hay 2002:106; Lowndes 2002:91). Dock är inte nyinstitutionalismen i sig 
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en fullständig teori utan är istället uppdelad i ett antal subkategorier som alla har 
något  olika  teorier  om förhållandet  mellan  struktur  och  aktör  och  orsaker  till 
aktörers  beteende  i  förhållande  till  institutioner  (Lowndes  2002:95).  Alla 
kategorier har egentligen väldigt lite gemensamt utöver att alla lägger vikten vid 
sociala  fenomen (Premfors  et  al  2003:51).  Dessa kommer inte  att  gås igen till 
fullo  men  de  kan  enligt  Lowndes  delas  upp  i  två  grupper.  Först  de  med  en 
normativ syn som menar att institutioner påverkar aktörers beteende genom att 
forma  deras  normer,  värderingar,  intressen,  åsikter  och  identiteter  (Lowndes 
2002:95). Den andra gruppen är rational-choice institutionalister som avfärdar det 
normativas påståenden och har en mer deterministisk syn på aktörers beteende. 
Institutioner formar istället beteendet hos aktörer genom att påverka strukturer för 
situationer  var  aktörer  väljer  strategi  för  att  maximera  sin  nytta  (Lowndes 
2002:95). Fortsättningsvis kommer den här uppsatsen att inrikta sig på historisk 
institutionalism men även till viss del nyinstitutionalism inom organisationsteorin. 

3.2.2 Historisk nyinstitutionalism 

Historisk nyinstitutionalism används här för att den har en vid syn på förhållandet 
mellan  institutioner  och  beteende  och  erbjuder  både  normativa  och  rationella 
förklaringar vilket även är dess första karaktärsdrag (Hall & Taylor 1996:940). 
Det andra karaktärsdraget är att det finns en skev maktsymmetri mellan aktörer. 
Vidare ser historiska institutionalister institutionella förändringar som stigbundna 
(path dependent) och styrt av oförutsedda konsekvenser och slutligen ses politiska 
utfall  som  inte  enbart  beroende  av  institutioner  utan  att  andra  faktorer  bör 
interageras i analysen (Hall & Taylor 1996:940).

Den historiska institutionalismen erbjuder  utifrån detta  fyra  huvudsakliga 
metodologiska verktyg för att analysera nutida processer och historiska händelser. 
Först  så  erbjuder  den  en  lins  genom  att  framhålla  historiska  företeelser  som 
förklaring till  utvecklingsförlopp och händelser.  Men ett  av de mer  intressanta 
metodologiska  verktyg  som  den  historiska  institutionalismen  erbjuder  är 
ovanstående stigbundenhet. Detta innebär kort att institutioner är svårföränderliga 
och har en tendens att följa samma spår tills det att en eller flera händelser uppstår 
som  ger  möjliga  vägval  då  antingen  nya  institutioner  uppstår  eller  befintliga 
förändras, så kallade ”critical junctures” eller formativa moment (Hall & Taylor 
1996:942, Premfors et al 2003:52f). Ett tredje metodologiskt verktyg är idén om 
timing och sekvenser vilket innebär att följderna av en serie händelser påverkas av 
vilken  ordning  de  inträffar  i.  Det  sista  metodologiska  verktyget  är  idéers  och 
ideologiers  inflytande  i  historiska  processer  vilket  är  av  vikt  eftersom 
institutionalism  fokuserar  på  institutioner  och  dessa  bör  beskrivas  som 
institutionaliserade idéer, normer eller kunskaper (Premfors et al 2003:54). 

3.2.3 Nyinstitutionalism och organisationer

Nyinstitutionalismen inom organisationsteorin kommer inte  att  användas i  dess 
fulla  utsträckning  utan  bidrar  med  ett  begrepp  som är  speciellt  intressant  för 
analysen eftersom de fångar aktörers beteende i förhållande till andra aktörer de är 
beroende  av.  Vad  som  är  av  betydelse  är  att  institutionalisering  sker  inom 
organisationsfält,  istället  för  inom  organisationer  vilket  den  klassiska 
institutionalismen antog, vilket i sin tur innebär att det är organisatoriska former, 
strukturella  komponenter,  regler  och  normer  som  intitutionaliseras  och  inte 
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organisationer i sig (Johansson 2002:25). För att dessa begrepp ska gå att använda 
krävs det dock att Poverty Reduction Strategys kan ses som ett organisationsfält 
inom vilket olika organisationer interagerar med varandra. DiMaggio och Powell 
definierar organisationsfält enligt följande: 

”By organizational  field,  we mean those organizations  that,  in  the  
aggregate,  constitute  a  recognized  area  of  institutional  life:  key  
suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies and 
other  organizations  that  produce  similar  services  or  
products”(DiMaggio  &  Powell  1983:148  citerad  i  Johansson 
2002:44).

Utifrån  detta  ges  möjligheten  att  se  de  aktörer,  eller  organisationer,  som  är 
inblandade i fattigdomsbekämpning inom PRS som en del av ett organisationsfält. 
Detta  är  möjligt  eftersom det  är  förhållandet  mellan  stater  och  internationella 
ekonomiska  organisationer  samt  bilaterala  donatorer,  det  vill  säga  andra  stater 
eller  organisationer,  som  är  det  centrala  i  denna  del  av  analysen  och  inte 
deltagarprocessen inom länders utformning av PRSPs. 

Det begrepp som kommer att användas i analysen om hur stater påverkas 
utav  sitt  beroendeförhållande  till  Världsbanken  och  IMF  genom  PRSPs  är 
isomorfism. Inom den sociologiska institutionalismen diskuteras organisationers 
beteende och den sociologiska institutionalismen tar ett avstånd från rationalismen 
och menar att organisationer anpassar sig till institutioner och gör detta vara sig 
det är effektivt eller inte (Sundström 2001:30). Detta beteende leder till så kallad 
institutionell isomorfism när organisationer inkorporerar formella strukturer i syfte 
att bli mer mottagliga för belöningar. Denna isomorfismiska förändring uppstår 
enligt  Powell  & DiMaggio  (1991:67)  utifrån  tre  olika  mekanismer.  För  denna 
studie  är  den  påtvingade  isomorfismen mest  intressant  då  den  bygger  på  att 
organisatorisk förändring uppstår utifrån påtryckningar utav andra organisationer 
som  organisationen  i  fråga  är  beroende  av  (Powell  &  DiMaggio  1991:67). 
Svagare organisationer antas helt enkelt anpassa sig till formella eller informella 
anpassningskrav  som  ställs  av  starka  organisationer  inom  organisationsfältet 
(Johansson 2002:44). Detta är intressant just för att stater som vill vara mottagliga 
för skuldavskrivningar eller lån utav Världsbanken och IMF tvingas uppföra dessa 
ramverk för fattigdomsbekämpning som PRSPs utgör. Utöver detta så finns det 
efterhärmande isomorfism och normativ isomorfism (Johansson 2002:44). Utifrån 
Världsbankens och IMFs syfte att minska påtvingade reformer uppifrån så kan 
även den efterhärmande och normativa isomorfismen vara värd att nämna. Den 
efterhärmande isomorfismen bygger på osäkerhet, och kan handla om osäkerhet 
om orsaker och verkan eller att det finns otydliga mål för organisationen vilket 
leder till att organisationer anpassar sin struktur till hur andra organisationer inom 
organisationsfältet  byggt  sin struktur (Powell  & DiMaggio 1991:69;  Johansson 
2002:44). Organisationer tenderar att strukturera sig efter liknande organisationer 
som anses mer framgångsrika eller legitima (Powell & DiMaggio 1991:70). Den 
normativa  isomorfismen  är  en  effekt  av  professionalisering  och  bygger  på  att 
organisationer  anställer  mer  och  mer  personal  med  likartad  utbildning,  som 
genom att upprätthålla nätverk behåller sin likhet vilket gör att idéer sprids inom 
den egna gruppen vilket sedan sprids i de olika organisationerna de arbetar för 
(Johansson 2002:45). 
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Vad som blir  problematiskt  här är  att  den sociologiska institutionalismen 
inom organisationsteorin tar avstånd från rationalismen. Inom Pierre och Peters 
teori om governance antas, som tidigare nämnts, stater vara rationalistiska. Men 
istället  för  att  tala  om  den  rationalistiske  aktören kan  den  praktiske  aktören 
användas  (Johansson  2002:57).  Resonemanget,  som  bygger  på  argumentet  att 
organisationsmedlemmar har en begränsad rationalitet, innebär att organisationen 
styr  medlemmens  definition  av  situationen  genom  regelsystem  och  att 
medlemmen  fattar  beslut  inom  denna  ram  (Johansson  2002:57).  Detta 
regelföljande  är  därmed  inte  oförenligt  med  handlingsfrihet  och  självständiga 
överväganden.  Om  denna  syn  används  på  organisationer  istället  för 
organisationsmedlemmar  kan  isomorfism  inom  organisationsfält  ses  som 
strategiska val utav aktören. Detta kan förtydligas genom att organisationer även 
uppfattas  av omvärlden  utifrån  olika  strukturer,  ideologier  eller  processer  som 
allmänt  anses  vara  tidsenliga,  betydelsefulla  och  rationella.  Anpassar  sig  då 
organisationerna  till  sådana  institutioner  uppfattas  de  som  mer  regelrätta  och 
moderna  vilket  är  viktigt  när  organisationen  ska  tilldelas  resurser  (Sundström 
2001:30). Organisationers anpassning till institutioner handlar därmed mindre om 
huruvida  det  är  effektivt  eller  inte  utan  mer  om att  säkra  resurser  genom att 
framstå som bättre i andra viktiga aktörers ögon. 
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4 Världsbanken, IMF och PRSPs utveckling

I följande kapitel kommer en historisk överblick utav Världsbanken och IMFs syn  
på deltagande och governance samt PRSPs framväxt redovisas. Detta görs främst  
för  att  illustrera  vilka  normer  som finns  inom  de  internationella  ekonomiska  
institutionerna och vilken roll dessa normer har i framväxten av PRSPs.

4.1 Världsbanken och IMFs förändrade governancestruktur

Inom Världsbanken och IMF kan man konstatera att synen på governance för ett 
effektivt utvecklingsarbete förändrats under de senaste 30 åren. Vissa historiska 
moment kan ses ligga till grund för denna framväxt. Historiska moment behöver 
dock inte vara korta rent tidsmässigt för att påverka inriktningen på en process 
(Premfors  et  al  2003:53).  Robert  O’Brien  et  al  (2000)  presenterar  i  sin  bok 
Contesting  Global  Governance:  Multilateral  Economic  Institutions  &  Global  
Social  Movements begreppet  komplex  multilateralism efter  att  ha  studerat  hur 
världsbanken,  IMF  och  WTO  interagerar  med  olika  global  social  movements 
(GSMs).  Vad  de  uppfattar  är  en  förändringsprocess  inom  de  multilaterala 
ekonomiska institutionerna till att ta allt större hänsyn till GSMs och det är denna 
förändringsprocess de betecknar komplex-multilateralism (O’Brien et al 2000:3). 
Här är det inte begreppet komplex-multilateralism som är intressant i sig utan den 
process det representerar med sitt skift i vilka aktörer som har ett inflytande inom 
de internationella finansiella institutionerna. 

Denna komplexa multilateralism har uppstått  inom en kontext som bidrar 
med  möjligheter  och  incitament  för  en  ökad  interaktion  mellan  multilaterala 
ekonomiska  institutioner  och global  social  movements.  O’Brien et  al  (2000:6) 
pekar på tre huvudsakliga förändringar i denna globala ekonomiska struktur sedan 
1980-talet som legat till grund för uppkomsten av komplex multilateralism. Först 
har  en  ökad  globalisering  ökat  möjligheterna  för  interaktion  mellan  aktörer. 
Vidare  har  ett  utökat  mandat  och  med  det  en  större  roll  hos  de  multilateral 
ekonomiska institutionerna gjort att det globala civila samhället påverkas i högre 
grad av deras aktiviteter  och slutligen har en ökad signifikans av global social 
movementspolitik bidragit till ökad interaktion (O’Brien et al 2000:6).

Den komplexa multilateralism som uppstått har fem centrala karaktärsdrag. 
Det första karaktärsdraget är en varierad institutionell modifikation som reaktion 
till  det  civila  samhällets  ökade  påtryckningar.  Exempelvis  har  Världsbanken 
utvecklat avdelningar rörande miljöfrågor efter påtryckningar utav miljögrupper 
medan IMF har varit mer restriktiva i sitt samarbete med GSMs (O’Brien et al 
2000:212). Att IMF inte alls valt att samarbeta med kvinnogrupper visar även att 
bara  för  att  det  finns  ett  ökat  samarbete  mellan  de internationella  ekonomiska 
institutionerna så är det långtifrån säkert att alla kommer till tals (O’Brien et al 
2000:212).   Det  andra  är  att  deltagande  aktörer  är  splittrade  utav  olika 
målsättningar.  Detta  handlar  i  regel  om  att  de  multilaterala  ekonomiska 
institutionerna  vill  fortsätta  i  samma  riktning  som  de  gjort  medan  civila 
samhällsgrupper vill  förändra institutionernas policyinriktning.  Detta leder i sin 
tur till  det  tredje karaktärsdraget,  nämligen ett  tvetydligt  utfall  på grund av att 
både institutionerna och det civila samhället haft en begränsad framgång i att nå 
sina målsättningar.  Det fjärde draget handlar om att  olika staters  roll  påverkas 
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olika beroende på dess tidigare position där starka stater tenderar att bli starkare 
och mer inflytelserika medan svagare staters roll försvagas. Den sista aspekten 
inom komplex multilateralism är att nya typer av frågor får plats på agendan och 
då främst frågor av mer social karaktär (O’Brien et al 2000:5-6). Vad som kan 
urskiljas  är  med  andra  ord  att  maktsymmetrin  inom  Världsbanken  och  IMF 
förändrats  då inte bara stater  antas ha inflytande på policys  även om det finns 
indikationer på att  de tenderar att  samarbeta  med de grupper som har mest  att 
erbjuda eller som kan ställa till med störst problem. Det är emellertid uppenbart 
att  det  skett  en viss maktförskjutning utåt  genom att  GSMs och NGOs fått  en 
viktigare roll.  

Higgot (2000:135) för en liknande diskussion och menar att det uppkommit 
ett  skift  på  global  nivå  från  Washington  Consensus  till  Post-Washington 
Consensus och då främst ett uppstått motstånd mot ekonomisk liberalisering. För 
att  illustrera  denna  humörsvängning  använder  sig  Higgot  (2000:135)  av  fyra 
exempel  som  alla  bidragit  till  en  förändrad  syn  på  governance  inom  de 
internationella ekonomiska institutionerna. 1) OECDs misslyckande att skapa ett 
multilateralt  avtal  för  investeringar  som  NGOs  lyckades  påverka  genom  att 
mobilisera sig med hjälp av Internet. 2) den ekonomiska kris under slutet av 1990-
talet  som drabbade delar av Asien, Latinamerika samt Ryssland vilket kan ses 
som ett bakslag för den ekonomiska liberaliseringen. 3) mobiliseringen av NGOs 
och CSOs vid WTOs ministermöte i Seattle för att visa sitt  missnöje med den 
rådande ekonomiska liberaliseringen och, 4) den snabba ekonomiska tillväxt efter 
andra världskriget som sammanfallit med ett ökat gap mellan världens rika och 
fattiga människor har skapat en diskussion om att ekonomisk liberalisering leder 
till ökade inkomstklyftor (Higgot 2000:135). Dessa händelser, bland många andra, 
har fått  skapare av policys  på internationell  nivå att  se behovet av en starkare 
governancedimension  inom den  internationella  ekonomiska  strukturen  (Higgot 
2000:136). Ovanstående skulle kunna tolkas som ett antal formativa moment men 
samtidigt kan det ses som en form av stigberoende, då stigberoende inte enbart 
behöver  innebära  att  allt  flyter  på  exakt  samma  sätt  utan  att  institutionella 
strukturer och regler försöker lösa problem de själva har skapat (Peters 1999:65).

Skiftet från Washington Consensus till Post-Washington Consensus har inte 
inneburit att den förras ledord liberalisering, privatisering och avreglering släppts. 
Istället  har fler  idéer lagts  till  där governance är en av dem, tillsammans med 
bland  annat  civilsamhället  roll,  vikten  av  socialt  kapital,  kapacitetsbyggande, 
institutionsbyggande, transparens och sociala skyddsnät (Higgot 2000:140). Detta 
kan ändå ses som ett ideologiskt skifte genom att man inom institutionerna ansett 
att  Washington  Consensus  misslyckats  och  att  liberalisering,  privatisering  och 
avregleringar inte ensamma klarat att öka den ekonomiska tillväxten och minska 
fattigdomen i världen (O’Brien et al 2000:9).   Världsbanken har inom debatten 
om good governance och socialt kapital haft en tvetydlig inställning. Delvis har 
Världsbanken försökt inkorporera det civila samhället för att lösa problem med 
utvecklings-  och deltagandeklyftor.  Samtidigt  har Världsbanken försökt diktera 
vad stater gör och med vilka medel det görs. Detta i ett försök att både tona ner 
statens centrala roll inom globala förhandlingar men även hindra en samhällelig 
opposition  mot  statens  fortsatta  arbete  i  den  neoliberala  ekonomins  hjulspår 
(Higgott 2000:147). Vad som utkristalliseras är alltså ett rationalistiskt handlande 
utav Världsbanken och IMF för att förenkla sitt deras arbete genom att ge GSMs 
ett  visst  inflytande  och  utnyttja  sådan  kunskap  som GSMs har  och  de  själva 
saknar (O’Brien et al 2000:19).
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4.2Från SAP till PRSP

Den tidigare beskrivna kontroversen inom internationell utvecklingspolicys som 
uppkom efter den ekonomiska krisen i Asien, Latinamerika och Ryssland i slutet 
på  1990-talet  kan  anses  vara  startskottet  för  PRSPs  (Christiansen  &  Hovland 
2003:vii; Craig & Porter 2003:57). Världsbanken har i sina stadgar att den ”inte 
får  ingripa  i  någon  medlems  politik”  och  ska  ägna  sig  åt  ”särskilda 
återuppbyggnads- och utvecklingsprojekt” men är något som Hermele (2004:41) 
benämner  papperstigrar  och  har  väldigt  liten  betydelse  för  hur  Världsbanken 
arbetar.  Konditionaliteter  har  istället  varit  en  av  Världsbankens  och  IMFs 
huvudsakliga arbetsmetoder eftersom länderna annars skulle kunna göra vad de 
vill med pengarna och Världsbanken har i vissa fall redan under 1950-talet vägrat 
låna  ut  pengar  till  offentliga  investeringar,  något  som  senare  skulle  vara  en 
grundbult i de Sociala Anpassningsprogrammen (SAPs) (Hermele 2004:42). En 
ökad  mängd  krav  från  både  Världsbanken  och  IMF  bidrog  tillsammans  med 
finansiella  kriser  under  1980-talet  till  en  ökad  makt  hos  de  internationella 
ekonomiska  institutionerna  men  med  ökad  mängd  krav  minskade  antalet 
framgångsrika  program  inom  framförallt  IMF  (Hermele  2004:45f). 
Konditionaliteterna lyckades aldrig lösa de problem de själva skapade och den 
makt långivarna hade över låntagarna ledde till att låntagarländer kände ett svagt 
ansvar för de papper de själva skrev på (Hermele 2004:48). En av lösningarna på 
problemet blev införandet av PRSPs. 

PRSPs är det huvudsakliga verktyget för implementering av Comprehensive 
Development  Framework (CDF) som är Världsbankens nya holistiska program 
för  utlåning  och  fattigdomsminskning  sätts,  enligt  Världsbanken,  främst  och 
tillåter  utvecklingsländerna  själva  att  styra  sin  utvecklingsagenda  (Stewart  & 
Wang 2003:4). Sedan 1999 måste även alla länder som vill ha skuldavskrivningar 
av IMF enligt det nya HIPC programmet skapa ett PRSP, som i teorin ska tas fram 
genom en deltagarprocess av alla intressenter vilket i  slutändan ska godkännas 
utav  både  Världsbanken  och  IMF  (Stewart  &  Wang  2003:4).  Just  detta  är 
omdiskuterat och anses utgöra en motsättning till det nationella ägandeskap och 
innebär  även  att  det  är  omöjligt  att  uppnå  det  översta  steget  på  Arnsteins 
deltagandestege då en annan aktör  än medborgare i  mottagarländerna har sista 
ordet. Huruvida medborgare har makt över det PRSP som IMF och Världsbanken 
ska godkänna är något som kommer att återkommas till i senare kapitel.

PRSP har ändå som ambition att vara allt det som SAPs kritiserades för att 
inte vara. Om SAPs var styrda av Världsbanken och IMF, bara brydde sig om 
tillväxt och inte fattigdom, inte tog hänsyn till länders skilda förutsättningar och 
förhållanden och var kortsiktiga i sina mål ska PRSP sätta fattigdomen i centrum, 
vara  långsiktiga  och  bygga  på  nationellt  ägandeskap  (Hermele  2004:68f;  Tan 
2005:3).  Samtidigt  har  en  ökad  globalisering  bidragit  till  att  även  bistånd 
globaliserats genom skiftet från SAPs till PRSPs. Bistånd är inte längre bundet till 
projekt  utan  fokuserar  på  policys  genom att  majoriteten  av  finansieringen  av 
utveckling  ska kanaliseras  genom det  policyinstrument  som PRSPs utgör (Tan 
2005:7). 

Trots sin ambition är det osäkert i vilken mån PRSPs skiljer sig från tidigare 
program. Både Världsbanken och IMF har konstaterat att både statliga regeringar 
och  icke-statliga  organisationer  ser  begränsade  skillnader  från  tidigare 
erfarenheter.  I  A  Review  of  the  PRSP  Approach  (2002)  konstaterar  de  båda 
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finansiella institutionerna att lite skiljer tidiga PRSPs från tidigare program när det 
gäller strukturella eller makroekonomiska element men detta kan delvis förklaras 
med att många av de tidiga PRSPs byggde på redan existerande policyramverk för 
fattigdomsbekämpning (IMF & World Bank 2002:47). Det skift i  struktur som 
tidigare kunnat konstateras inom Världsbanken och IMF skulle i så fall ha haft en 
begränsad påverkan på hur deras utvecklingsarbete förändrats i praktiken även om 
SAPs och PRSPs skiljer sig mycket åt i teorin.

Tan  (2005:2)  menar  att  de  policys  som  fanns  inom  SAPs  var  en 
förutsättning för att dagens PRSPs skulle kunna bli till. Först bidrog SAPs till att 
omstrukturera  ekonomier  och  öppna  upp  för  möjligheten  att  använda  externa 
resurser för att genomföra reformer. Detta bidrog, för det andra, till att IMF och 
Världsbanken  fick  tillgång  till  suveräna  staters  ekonomier  och  kunde  därmed 
kontrollera dessa ekonomier. För det tredje så utökades denna kontroll genom att 
sammanföra krav från Världsbanken och IMF. För att få ett lån utav Världsbanken 
krävdes det att ett stabiliseringsprogram från IMF infördes vilket gjorde att länder 
blev bundna utav båda institutionerna. Tillsammans resulterade detta i att statens 
roll försvagades och öppnade upp utrymme för icke-statliga aktörer inom tidigare 
statliga sektorer. Donatorer har på så viss blandat sig i ekonomisk planering och 
det gavs utrymme för det civila samhället, främst representerade av internationella 
NGOs, att påverka nationella policys (Tan 2005:9f). Därmed har SAPs skapat det 
utrymme som krävs för att intressenter i teorin ska kunna delta i utformningen av 
PRSPs. 

Skapandet  av  PRSP  får  ändå  ses  som  en  form  av  stigberoende,  då 
stigberoende, som tidigare nämnts, inte enbart behöver innebära att allt flyter på 
exakt  samma sätt  utan att  institutionella  strukturer  och regler  försöker lösa de 
problem de  själva  har  skapat  (Peters  1999:65).  Världsbanken  och  IMF lägger 
dessutom fortfarande vikt vid avregleringar, privatiseringar och liberalisering trots 
skiftet  till  Post-Washington  Consensus  och  genom att  de  båda  internationella 
ekonomiska institutionerna ska godkänna alla PRSPs är det i slutändan rationellt 
för stater att utforma ramverk som de vet kommer accepteras. 

4.3 PRSP, deltagande och governance 

Det finns ett flertal kopplingar mellan deltagande inom PRSP och Governance. 
Först så innebär PRSPs ett diskursivt skift inom utvecklingspolicys från teknokrati 
till  den politiska arenan var ett  flertal  röster  kan bli  hörda och ha inflytande i 
policys (Adejumobi 2006:17). Detta bör leda till en högre demokratisk grad inom 
governance.  Vidare så förespråkar  PRSPs demokratiskt  ansvar  och förpliktelse 
som  grund  för  fattigdomsbekämpning  eftersom  utvecklingspolicys  utsätts  för 
allmänhetens granskning (Adejumobi 2006:17). För det tredje så ämnar PRSPs 
öka den nationella kapaciteten och ägandeskapet genom att allmänheten deltar i 
utformningen  av  ramverket  (Adejumobi  2006:17).  Därmed  menar  Booth 
(2003:147) att PRSPs kan ligga till grund för nya medborgerliga rättigheter och 
nya politiska skyldigheter (Booth 2003:147). 

I  Världsbankens  Source  Book  for  Poverty  Reduction  Strategies  (2002) 
definieras deltagande som “the process by which stakeholders influence and share 
control over prioritysetting,  policymaking,  resource allocations, and/or program 
implementation” (World Bank 2002: 237).  Det finns dock ingen klar ritning för 
hur  deltagande  ska  gå  till,  utan  det  antas  att  deltagande  anpassas  efter  lokala 
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förhållanden (Kumi-Kyereme 2008:226). Deltagande utav följande grupper och 
intressenter är något Världsbanken förespråkar (World Bank 2002:250):

• Den övergripande befolkningen, speciellt den fattiga befolkningen

• Regering, parlament, lokala styranden och centrala ministerier

• Civila  samhällsgrupper  exempelvis  NGOs,  samhällsbaserade 

organisationer,  fackliga  föreningar  och  sällskap  och  akademiska 

institutioner

• Aktörer från den privata sektorn som yrkesassociationer 

• Donatorer, både bilaterala och multilaterala

Enligt Stewart och Wang (2003:8) pekar Världsbankens definition av deltagande 
mot  att  deltagare  ska  ha  möjligheten  att  utöva  inflytande  och  kontrollera 
policyskapandet,  agendasättandet  men  även  implementering  och  budgetering 
inom PRSPs. Definitionen har därmed en bred syn på deltagande inte enbart av 
marginaliserade grupper utan även utav den breda allmänheten och internationella 
intressenter.  Dock  anser  Stewart  och  Wang  (2003:8)  att  involveringen  av 
donatorer försvagar den nationella autonomin och ägandeskapet och att detta kan 
få negativa effekter om dessa har en dominerande roll i processen genom att sätta 
agendan. Det är dock inte diskussionen om nationellt ägandeskap som är centralt i 
denna uppsats utan deltagande, och idén om deltagande som institution. Med en 
återblick till föregående avsnitt om SAPs och PRSPs kan nu vissa isomorfismiska 
tendenser antydas. IMF och Världsbanken har inte bara krävt att länder som vill 
vara  mottagliga  för  lån  eller  skuldavskrivningar,  och  även  bistånd  i  stor 
utsträckning,  ska  upprätta  ett  PRSP utan  kraven  på  hur  processen  ska  gå  till 
tvingar mottagarländer till vissa institutionella strukturer, däribland strukturer för 
deltagande (Tan 2005:8).
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5 Fallet Ghana – deltagande inom GPRS

I följande kapitel kommer Ghanas politiska decentralisering att beröras för att  
kunna  avgöra  om  införandet  av  PRSP  bidragit  till  någon  förändring  i  
governancestrukturen.  Vidare  så  kommer  förhållandet  mellan  Ghana  och  de 
internationella ekonomiska institutionerna att beröras och kapitlet avslutas med 
ett avsnitt där deltagarprocessen inom Ghanas PRS studeras och analyseras.

5.1 Ghanas politiska decentralisering

Ghanas  politiska  historia  efter  kolonialtiden  kantades  ända  fram till  början  av 
1990-talet av oroligheter vilket kort kommer att beskrivas i kommande kapitel och 
kopplas  sedan  till  Ghanas  finansiella  situation.  Ghana  kallar  sig  sedan  1992 
konstitutionell  demokrati  då  politiska  partier  legaliserades  och  allmän  rösträtt 
infördes.  Presidenten nominerar  medlemmar  till  regeringen som ska godkännas 
utav parlamentet. 

Ghana har ända sedan frigörelsen från det brittiska imperiet 1957 arbetat för 
att decentralisera och i den ghananska konstitutionen från 1992 och andra lagar 
rörande  decentralisering  är  målen  med  decentralisering  att  stärka  deltagande, 
ansvarsutkrävande,  effektivitet,  anpassningsförmågan  och  dela  det  nationella 
kapitalet  (Ayee  2004:128).  Decentraliseringsprogrammet  var  speciellt  utformat 
för  att  dela  statens  makt  och  uppnå  deltagandedemokrati.  Samtidigt  är 
decentraliseringen ett medel för att minska de statliga utgifterna, vilket förspråkats 
inom SAPs vilket berörs i nästa avsnitt. Lokala institutioner skulle få inflytande 
genom uppdelad administration, deltagande i framtagningen av utvecklingsplaner 
och en roll i implementering av dessa (Ayee 2004:128). Inom governanceteorin 
fyller decentralisering en viktig roll för skapandet av nya former av governance, 
både  bland institutioner  i  den offentliga  sektorn  men  även mellan  lokala  eller 
regionala styrelser och deras omgivning (Pierre & Peters 2000:88f).

I realiteten har dock distriktsförsamlingarnas auktoritet varit begränsat till 
lokala frågor och har därmed inte haft  någon som helst  makt över frågor med 
nationella dimensioner (Ayee 2004:133). Att distriktsförsamlingarna inte har haft 
något inflytande över nationella policys innebär även problem för vanligt folks 
möjligheter att få inflytande då distriktsförsamlingarna är speciellt utformade för 
att dessa ska kunna påverka och delta i policyframtagning och utvecklingsarbete 
(Ayee 2004:133). Dessutom är det en förutsättning för ansvar i lokala politiska 
processer  att  distriktsförsamlingarna  har  ett  samarbete  med  civila 
samhällsorganisationer, vilket även framgår i det juridiska ramverk som ligger till 
grund  för  decentralisering  (Ayee  2004:133).  Distriktsförsamlingarna  ska 
koordinera,  anpassa  och  integrera  utvecklingsprogram  som  civila 
samhällsorganisationer förespråkar. Ayee (2004:146) menar dock att ingen sådan 
koordinering kan bevisas och civila samhällsorganisationer har utfört projekt på 
egen  hand.   Den  maktdelning  nedåt  som  är  en  så  pass  central  del  av  nya 
governanceformer har med andra ord varit retorisk till största del. Frågan är dock 
om, och i så fall hur, detta påverkar deltagarprocessen i PRSPs. 
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5.2 Ghana, Världsbanken och IMF 

Ghanas  ekonomiska  nedgång  började  egentligen  redan  i  samband  med 
självständigheten och i slutet på 1950-talet överskred Ghana sin budget med 10 % 
vilket var möjligt  till  en början då reserverna sedan kolonialtiden var välfyllda 
(Herbst  1993:18;  Green  1998:185).  Med  ett  fortsatt  överskridande  av 
statsbudgeten och en skenande inflation under 1960-talet tvingades Ghana att ta 
hjälp av IMF och Världsbanken vilka landet blivit medlem i 1957. Slutet av 1960-
talet  och början av 1970-talet  kantades av kris i  och med auktoritärt  styre  och 
militärkupper både 1966 och 1972 (Green 1998:185). Denna ekonomiska kris får 
ses som ett  formativt  moment  då Ghana tvingats  ändra sin governancestruktur 
genom att  begära  hjälp  utav  de internationella  ekonomiska  institutionerna  och 
därmed ge upp en viss del av sin makt. Under 1980-81 påbörjade Världsbanken 
och IMF sina utlåningar och biståndsprojekt med strukturella anpassningar som 
motprestation  (Herbst  1993:35).  Detta  ledde  till  en  omstrukturering  av  den 
ghananska staten efter de liberala idéer som karaktäriserade SAP. Tekniskt sett 
var Economic Recovery Program (Ghanas SAP) som togs fram 1983 en skapelse 
av den ghananska staten men en ständig interaktion med Världsbanken och IMF 
gjorde  det  svårt  för  Ghana  att  inte  influeras  av  idéer  inom  de  multilaterala 
ekonomiska institutionerna (Herbst 1993:119). Den minskade statsapparaten och 
behovet  av  ekonomisk  balans  ledde  delvis  fram till  den  decentralisering  som 
nämnts i förra avsnittet (Green 1998:195). De strukturella anpassningarna genom 
SAPs ledde dock inte fram till några ökade inkomster för Ghanas invånare och 
under  den  kommande  20-årsperioden  noterar  den  ghananska  regeringen  ingen 
etablering  av  någon  större  industri  eller  någon  större  export  av  nya 
jordbruksprodukter (GPRS II:iii).  Statsskulden i Ghana förblev fortsatt hög och 
därför valde Ghanas styrande i början av 2000-talet att ansluta sig till HIPC.

Ghana  skapade  därför,  i  samarbete  med  Världsbanken,  sitt  första 
provisoriska PRSP år 2000 för att även i fortsättningen vara mottagliga för lån och 
skuldavskrivningar hos IMF och Världsbanken för att sedan skapa sitt fullständiga 
ramverk,  Ghana  Poverty  Reduction  Strategy  (GPRS),  till  2003.  Ansvaret  för 
förberedandet  av  GPRS  las  på  National  Development  Planning  Commission 
(NDPC) som skapade en specialgrupp för detta syfte. Whitfield (2005:649) pekar 
på att specialgruppen, bestående av fem personer med koppling till kommissionen 
redan  från  början  var  underbemannad  och  saknade  tillräckliga  resurser  för  att 
effektivt ta fram ett förslag. Lägg till detta att NDPCs status inom den nationella 
byråkratin var låg vilket ledde till ett väldigt svalt intresse för framtagandet av det 
första GPRS bland nationella ministerier (Whitfield 2005:649f). Det kommande 
ramverket var dock fortfarande en lågprioriterad fråga för de flesta högt uppsatta 
politiker  inom  de  ghananska  ministerierna  fram  till  ett  klargörande  från 
Världsbanken att framtida förhandlingar om bistånd skulle utgå från ramverket, 
vilket gjorde att dessa fick upp intresset för att få med sina egna prioriteringar i 
ramverket (Whitfield 2005:650). 

Specialgruppen tog emellertid fram förslaget genom tre faser. 1) Genom en 
deltagande process i 36 utvalda samfund (communities) där orsaker och möjliga 
lösningar  utreddes  (GPRS  2003:6).  Vad  representanter  för  den  ghananska 
regeringen kom fram till vad att det fanns fem övergripande områden som måste 
ligga till grund för Ghanas fattigdomsbekämpning (GPRS 2003:5). 

• Makroekonomin
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• Produktion och berikande anställningar

• Utveckling av mänskliga resurser och grundläggande tjänster

• Uteslutning och sårbarhet

• Governance

Det  skapades  utifrån  detta  fem  kärngrupper  med  ansvar  för  varsitt 
övergripande område. 2) de fem kärngrupperna analyserade sedan de orsaker och 
lösningar  framtagna i  första  fasen för  att  ta  fram ett  policy-ramverk  inom sitt 
område. 3) Dessa skulle sedan sättas ihop till ett övergripande ramverk som skulle 
ligga till grund för framtida fattigdomsbekämpningsdokument. 

5.3 Deltagandet inom GPRS

Huruvida denna framtagningsprocess, som beskrivs ovan, har varit effektiv i fråga 
om deltagande och bidragit till det nationella ägandeskap som Världsbanken och 
IMF förespråkar  är  dock  omdiskuterat.  Whitfield  (2005:650)  menar  att  denna 
process hade stora brister. Först var deltagandet bristfälligt och antalet samfund i 
första fasen för litet för att effektivt få fram orsaker och möjliga lösningar. Detta 
spelade dock mindre roll eftersom kärngrupperna i väldigt liten grad tog hänsyn 
till  de åsikterna. Ändå menade den Ghananska regeringen att detta ändå var en 
deltagande  process  eftersom  ett  fåtal  representanter  från  det  civila  samhället 
deltog i kärngrupperna (Whitfield 2005:650, GPRS 2003:6). 

Trade  Union Congress  (TUC) som deltog  i  framtagandet  av  utkastet  till 
GPRS har uttryckt ett missnöje med vilket inflytande de fick i processen. TUC, 
tillsammans  med  representanter  för  det  civila  samhället,  adresserade  frågor 
rörande  arbetsrätt,  social  säkerhet,  rättvisa  skatter  och  investeringspolicys, 
jämlikhet och rättvis inkomstfördelning vilket de ansåg till stora delar lysa med 
sin frånvaro i utkastet (Baah 2004:48). Efter att de fått uttrycka sina åsikter vid en 
sammankomst  blev  de,  tillsammans  med de flesta  andra representanter  för det 
civila  samhället  bortplockade  från  processen  när  det  slutgiltiga  utkastet  skulle 
formuleras (Baah 2004:48). I slutändan menar Baah att det inte räcker med att 
delta  om inte  de  åsikter  som framförs  får  gehör  och  att  fackföreningsrörelsen 
misslyckats med att få gehör för sina åsikter i formuleringen av GPRS är tydligt. I 
GPRS (2003:8) uttrycks det dock som att deras åsikter till stor del kommit med i 
det  slutgiltiga  förslaget  med  ett  fåtal  undantag  som ansågs  behöva  analyseras 
ytterligare  innan  de  kunde  inkorporeras  i  ramverket.  Sett  till  Arnsteins 
deltagandestege så är det dock tveksamt om detta kan klassas som deltagande utan 
handla mer om någon form av symboliskt deltagande då TUC konsulterats men 
Ghanas regering har förbehållit sig rätten att ta de slutgiltiga besluten.  

Knoke  och  Morazan  (2002:16)  menar  att  en  av  svårigheterna  för  civila 
samhällsorganisationer att delta effektivt i processen är att första rundan av PRSP 
genomgående  skiljer  sig  i  väldigt  liten  utsträckning  från  tidigare  Sociala 
anpassningsprogram (SAP). De idéer och ideologier som fanns inom SAPs har 
därmed  visat  sig  svårföränderliga.  Knoke  och  Morazan  (2002:16)  menar  att 
Världsbankens  och  IMFs  syn  på  ekonomisk  tillväxt  som  lösning  för 
fattigdomsproblem  inte  ändrats  sedan  skiftet  mellan  SAP  och  PRSP.  Att 
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finansiering från IMF fortfarande bygger på tidigare tillväxtorienterade policys, 
exempelvis  privatiseringar,  restriktiv  stabiliseringspolitik  och  liberalisering  av 
marknader gör att många nationella intressenter ser få skillnader mellan de gamla 
och  nya  strategierna  för  fattigdomsbekämpning  (Knoke  &  Morazan  2002:16; 
Mutume 2003). Detta är även något som Trade Union Congress ser i fallet Ghana 
och  pekar  på att  detta  är  en orsak till  de svårigheter  de  hade att  få  med  sina 
prioriteter i Ghanas PRS som nämnts ovan (Baah 2004:49). Detta visar dels att 
makroekonomiska strategier är ovanställt det nationella ägandeskapet och dels att 
Ghanas  regering  anpassar  sig  till  de  idéer  och  normer  som  finns  inom 
Världsbanken  och  IMF.  Beroendeställningen  Ghana  har  till  Världsbanken  och 
IMF utgör i sig inget problem för deltagande men det visar sig att de intressenter 
med prioriteter som inte passar in i den syn som finns inom Världsbanken och 
IMF har svårt att få sina intressen uttryckta inom Ghanas PRS. Samtidigt kan det 
ses som en spårbundenhet då utvecklingsprogrammen skiljer sig lite åt trots att 
PRSPs och SAPs skiljer sig åt rent teoretiskt vilket visades i kapitel 4. 

Kumi-Kyereme  (2008:227)  som använt  sig  av  Arnsteins  deltagandestege 
som ramverk för att undersöka medborgarna i Ghanas deltagande i GPRS kommer 
fram till att det till mångt och mycket handlat om icke-deltagande. Vad som även 
är  intressant  är  att  det  finns  geografiska  skillnader  hur  medborgare  i  Ghana 
uppfattar sitt deltagande. Folk på landsbygden anser i högre grad än stadsbaserade 
medborgare  att  deras  deltagande  karaktäriserats  som  icke-deltagande  (Kumi-
Kyereme  2008:227).  Liknande  tendenser  har  Driscoll  och  Evans  (2005:13) 
noterat, men då i generella studier om deltagande i PRSPs, att fattiga människor 
eller organisationer som företräder de fattiga sällan kommit till tals inom PRSP 
processer. Istället menar de att det i huvudsak är stadsbaserade NGOs som kunnat 
påverka arbetet  med och inom PRSPs, vilket kan förklaras med att  seminarier, 
forum  och  förhandlingar  i  regel  ägt  rum  i  större  städer  (Driscoll  &   Evans 
2005:13).  En  grupp  som  även  saknats  när  GPRS  utformades  är  civila 
samhällsrepresentanter  för miljöfrågor  (Gadzepko & Waldman 2005:16).  Detta 
trots att GPRS ska innehålla strategier för att nå Milleniemålen där ett av målen är 
att säkra en miljömässig hållbarhet (GPRS II:7). Istället har Världsbanken, IMF, 
UNDP och Land och Skogsministeriet  tillsammans med ett  fåtal  representanter 
från nationella och lokala församlingar företrätt miljöintressen i utformningen av 
GPRS. På grund av den tydliga avsaknaden av miljöintressenter i processen har 
miljöfrågan fått en sekundär roll och är inte fullt integrerad i GPRS (Gadzepko & 
Waldman 2005:16).

Att  den centrala  regeringen fortfarande  har en central  roll  och kan styra 
genom att  välja vilka andra nationella  aktörer som får delta i utformningen av 
GPRS och ha en stark beslutandemakt skulle kunna vara ett tecken på att det bara 
handlar om government förklädd till governance. Pierre & Peters (2000:68) menar 
dock att de nya former av governance som vuxit fram bygger på att staten inte 
längre har monopol på kunskap för att styra samt att de saknar de ekonomiska och 
institutionella  medlen  för  att  göra  det.  Aryeetey  och  Peretz  (2005:2)  anser 
dessutom att  det  faktum att  Ghana utvecklat  ett  sådant långsiktigt  ramverk för 
fattigdomsbekämpning,  som  GPRS  utgör,  där  samarbete  med  donatorer  och 
utvecklingspartners är en del markerar ett skift i global governance. 

Aryeetey  och  Peretz  (2005:14)  skiljer  på  deltagande  mellan  aktörer 
kopplade till regeringen och övriga nationella aktörer i sin utredning och kommer 
fram till  att  ägandeskapet  inom GPRS  har  stärkts  efterhand  för  aktörer  inom 
regeringen.  De pekar på att  de årliga utredningarna gjort  att olika departement 
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lyckats implementera sina prioriteter allt mer i GPRS I. Utanför regeringen har 
dock  deltagandet  varit  bristfälligt  då  de  menar  att  lokala  styrelser  och 
distriktsförsamlingar haft en svag inblandning i utformningen av GPRS. Vad som 
börjar uppenbara sig vid det här laget är att institutionaliseringen av deltagande 
går att ifrågasätta. Den definition av deltagande som Världsbanken presenterat är 
långtifrån uppfylld, samtidigt som det bör finnas i åtanke att de flesta utredningar 
och  kommentarer  om  deltagarprocessen  syftar  till  GPRS  I  och  att 
institutionalisering är något som kan växa fram med tiden. Aryeetey och Peretz 
(2005:iii)  menar  att  eftersom  GPRS  I  upprättades  i  sådan  hast,  med  policys 
inriktade  mot  områden  som  antogs  vara  viktiga  för  att  bli  mottagliga  för 
skuldavskrivningar inom HIPC, blev det nationella ägandeskapet lidande.
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6 Slutsatser

Syftet med denna uppsats har varit att studera Poverty Reduction Strategy Papers 
deltagandeprocess och hur det deltagande som Världsbanken och IMF förespråkar 
påverkar nationella governancestrukturer.
Utifrån det resonemang som förts genom uppsatsen kan ett antal slutsatser dras. 
Med utgångspunkt i fallet Ghana kan det konstateras att införandet av PRSP inte 
har  inneburit  någon reell  förändring  i  governancestruktur  sett  till  maktdelning 
neråt.  Denna slutsats dras dock med en viss försiktighet då den till  mångt och 
mycket bygger på hur deltagarprocessen sett ut i utformningen av GPRS I. Redan 
före  Ghana  anslöt  sig  till  HIPC  programmet  så  fanns  det  ett  visst  mått  av 
decentraliserad  maktstruktur  även  om  det  konstaterats  att  den  till  mångt  och 
mycket varit retorisk. Detta kan till viss del bero på att decentraliseringen var en 
del i  det  SAP som Ghana utformade för att  minska de statliga utgifterna.   De 
lokala  församlingarna har även i utformningen av Ghanas PRS haft  en väldigt 
begränsad  roll  vilket  även  inneburit  att  Ghanas  medborgare  haft  ett  begränsat 
inflytande  då  det  i  den  ghananska  konstitutionen  antas  att  medborgarnas 
inflytande  ska ske genom de lokala  församlingarna.  Detta  kan i  förlängningen 
påverka uppfattningen om nationellt ägandeskap då medborgarna till slut inser att 
deras deltagande är huvudsakligen retoriskt. Den förändring i governancestruktur 
som deltagandeprocessen inneburit handlar annars mest om en maktdelning utåt 
då olika NGOs, dock främst stadsbaserade NGOs, fått inflytande i policyprocesser 
även om det är oklart vilken grad av inflytande de hade innan PRSPs införande. 

En  förklaring  till  detta  är  att  stigbundna  normer  och  regler  inom 
Världsbanken  och  IMF  påverkar  hur  Ghanas  deltagandestruktur,  och  därmed 
governacestruktur ser ut. Problematiken som illustrerats i kapitel 4 och 5 är att 
avsaknaden av ett tydligt ramverk för hur deltagande ska gå till gör det möjligt för 
Ghana  att  själva  välja  vilka  aktörer  som  ska  få  delta  och  på  vilken  nivå 
deltagandet  ska ske.  Därmed kan Ghana som rationalistisk aktör välja att  bara 
integrera aktörer som har liknande värderingar samtidigt som Ghana framstår som 
mer  regelrätta  och  tidsenliga  genom  att  de  har  en  uttalad  deltagandeprocess. 
Genom att de idéer som fanns inom Washington Consensus finns kvar inom de 
internationella  ekonomiska  institutionerna  och  att  PRSP bygger  på  ekonomisk 
tillväxt för fattigdomsbekämpning är det rationellt av Ghana att anpassa sig till 
dessa normer vilket gör att aktörer som har andra värderingar än privatisering, 
liberalisering  och  avreglering  blir  utestängda  eller  har  en  begränsad  roll  i 
framtagningen av Ghanas PRS. Ett exempel på detta är TUC som deltagit  och 
bidragit med sina åsikter och prioriteringar men som inte alls infriats i dokumentet 
på grund av att  de förespråkar policys som går emot Världsbankens och IMFs 
värderingar.  

Utifrån resonemanget som förts i kapitel 4 kan slutsatsen dras att det skett 
ett  skift  i  governancestruktur  inom  de  två  internationella  ekonomiska 
institutionerna de senaste 30 åren även om det gäller att vara något restriktiv i 
slutsatsen om hur långtgående denna strukturförändring gått. Genom att använda 
den historiska lins  som den historiska institutionalismen erbjuder  kan ett  antal 
formativa moment ses ligga till grund för denna strukturella förändring. Dels har 
den teknologiska utvecklingen gjort det möjligt för CSOs och icke-statliga aktörer 
att interagera med varandra i större utsträckning och därmed mobilisera sig. Det 
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har följaktigen skett en förändring i maktstrukturen på global nivå och i takt med 
att Världsbanken och IMF, och de neoliberala idéer de förespråkat, misslyckats att 
minska fattigdomen så ökade motståndet  från CSOs mot dem. Samtidigt  insåg 
institutionerna  själva  att  de  program,  som byggt  på  idéerna  inom Washington 
Consensus,  inte  var  tillräckligt  effektiva.  Som  rationella  aktörer  valde  de 
internationella  ekonomiska  institutionerna  att  föra  ett  närmare  samarbete  med 
CSOs både för att dra nytta utav deras kunskaper men även undvika ett alltför 
kraftigt  motstånd  vilket  gjort  att  deltagande  vuxit  fram  som  en  norm  inom 
framförallt  Världsbanken  men  även  IMF.  Det  kan  dock  konstateras  att  den 
spårbundenhet som funnits inom Världsbanken och IMFs program, det har visat 
sig att skillnaderna mellan tidigare SAPs och de nya PRSPs har varit begränsade, 
skapat de problem som uppstått i Ghanas deltagarprocess. 

Samtidigt  kan  det  konstateras  att  det  skift  i  governancestruktur  på 
internationell nivå inte bidragit till att alla aktörer som påverkas av Världsbanken 
och  IMFs  aktiviteter  har  ett  inflytande  i  deras  policyprocesser,  exempelvis 
kvinnogrupper inom IMF. Att detsamma gäller på nationell nivå inom kontexten 
för PRSP kan ses som en form av isomorfism inom det organisationsfält  som 
fattigdomsbekämpning  utgör.  Dels  kan  det  förklaras  genom att  länder  tvingas 
inkludera intressenter,  och med en återblick  till  de teoretiska resonemang som 
förts om den praktiske aktören kan det ses som rationellt av mottagarländer, i det 
här fallet Ghana, att skapa en liknande deltagande- och governancestruktur som 
finns inom de internationella ekonomiska institutionerna. Det kan även ses som en 
form av efterhärmande  isomorfism då  inflytandet  utav intressenter,  åtminstone 
nationella intressenter, varit begränsad och det saknats en deltagandekultur och att 
Ghana därför antagit en liknande governancestruktur.  

För  att  sammanfatta  slutsatserna  kan  det  konstateras  att,  trots  att  vissa 
formativa  moment  på  internationell  nivå  legat  till  grund  för  nya 
governancestrukturer  inom de internationella  ekonomiska institutionerna har en 
spårbundenhet vad gäller idéer och ideologier både på internationell, men även till 
viss del nationell nivå, gjort att deltagarprocessen i Ghanas utformning av PRSP 
inte nått upp till  den definition av deltagande som Världsbanken och IMF har. 
Neoliberal normer och idéer inom Världsbanken och IMF har därmed en större 
påverkan på PRSP än vad förespråkandet av deltagande har varför denna process 
fått en sekundär roll samtidigt som Ghanas beroendeställning till  Världsbanken 
och IMF gjort att man antagit en liknande deltagarstruktur som de internationella 
ekonomiska  institutionerna  och  detta  handlande  kan  ses  som rationalistiskt  av 
Ghana.
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