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Abstract  
 
 
 
 
 
Since the end of the Cold War, foreign aid donors have been using political 
conditionality to promote human rights, democracy and good governance in 
recipient countries. This phenomenon has been analyzed and criticized, but 
mainly from a strictly empirical point of view. In this paper, the legitimacy of 
political conditionality is analyzed through a normative perspective based on the 
extrinsic value of efficiency. If the political conditions don’t result in a democratic 
development, including respect of human rights and good governance, they can 
not be justified.  
         With at theoretical focus on the donors, based on the unequal relationship 
between donor and recipient, I am examining the donors’ possibility and supposed 
will to use political conditions in development cooperation. I argue that donors 
have made political conditionality an ineffective instrument for promoting a 
democratic development in recipient countries. To be able to justify political 
conditionality, its efficiency has to improve. This can be done by an improved 
coordination between donors, as well as between donors and recipients. These 
actions would equalize the relationship between the parties, synchronize the 
political conditions and strengthen the local ownership and would thereby 
improve the prospects of an efficient conditionality.  
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
Kalla krigets slut fick konsekvenser för i stort sett alla aspekter av internationell 
politik. Suveränitetsbegreppet som sådant förändrades, likaså synen på utveckling 
och dess koppling till den ekonomiska respektive den politiska sfären (Crawford, 
2001: 13; Duffield, 2002: 1066). För det system som byggts upp kring bistånd och 
ekonomiskt stöd till fattigare länder innebar dessa förändringar bland annat att 
givare i större utsträckning kopplade politiska krav till sitt bistånd (Nelson, 1992: 
9). Denna typ av politisk konditionalitet rör framförallt krav på respekt för 
mänskliga rättigheter, demokrati och ”good governance”1 (Stokke, 1995: 21).  
         Genom att ställa politiska krav på biståndsmottagare försöker givare nyttja 
sitt ekonomiska maktövertag för att påverka mottagare även politiskt. Mänskliga 
rättigheter, demokrati och good governance baseras dock på goda värden och alla 
försök att främja dem borde därför vara legitima. För att politisk konditionalitet 
inte endast ska ses som ett maktutnyttjande krävs emellertid att det fungerar och 
att kraven uppfylls. Jag har därför valt att analysera politisk konditionalitet ur ett 
normativt perspektiv, med utgångspunkt i effektivitet som det centrala värdet. Det 
möjliggör en empiriskt grundad diskussion om hur de politiska kraven fungerar, 
samtidigt som jag kan anlägga ett mer värderande perspektiv på samma fenomen.  
 
 

1.1 Problemformulering och syfte 
 
Trots att politisk konditionalitet numer är ett allmänt accepterat inslag i det 
internationella biståndssystemet har dess koppling mellan politik och ekonomi 
kritiserats. Kritiken har dock inte gällt fenomenet som sådant utan snarare hur 
kraven formuleras och hur de väljs ut (Hermes & Lensink, 2001: 7). Den är ofta 
empiriskt baserad men rymmer ett flertal implicita normativa ställningstaganden, 
som jag istället valt att ta fasta på.  
         I teorin är det legitimt för givare att länka politiska krav till bistånd, just 
därför att kraven representerar eftersträvansvärda målsättningar såsom politisk 
jämlikhet och mänskligt värde. Det medför att givare nyttjar sin makt att påverka 
för ett gott syfte, vilket talar för att handlingen som sådan är berättigad. För ett 
fullständigt rättfärdigande menar jag emellertid att vi måste se till graden av 
effektivitet, nämligen i vilken utsträckning politiska krav når de uppsatta målen. 

                                                 
1 Jag kommer även fortsättningsvis att använda den engelska termen good governance, som även 
återkommer i svenskan. Vid en eventuell översättning används termerna ”god samhällsstyrning” 
eller ”demokratisk samhällsstyrning”. Trots olika definitioner inbegriper begreppet ofta 
transparens, ansvarighet och rättssäkerhet i det offentliga byråkratiska systemet (Doornbos, 2001: 
97; Nanda, 2006: 272; Sida, 1998: 98). 
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Utifrån den befintliga litteraturen vill jag därför analysera effektiviteten hos 
politisk konditionalitet, för att sedan normativt pröva givarnas politiska krav. Min 
frågeställning lyder:    
 
     Hur kan politisk konditionalitet rättfärdigas ur ett effektivitetsperspektiv? 

     
Syftet med uppsatsen är följaktligen att genomföra en normativ studie av feno-
menet politisk konditionalitet. Jag ska, genom min effektivitetsanalys, avgöra om 
givares krav är legitima eller inte. Finner jag brister i effektiviteten innefattar min 
normativa utgångspunkt även en konstruktiv aspekt, som lämnar utrymme för 
diskussion gällande lämpliga åtgärder för att uppnå en effektiv konditionalitet. 
Min ”hur-fråga” öppnar därmed upp för konstruktivitet och diskussion, vilket 
implicit inbegriper det ”bör” en normativ analys kräver svar på (Badersten, 2006: 
32; Rienecker & Stray Jørgensen, 2000: 114).  
 
 

1.2 Teori 
 
Den litteratur som behandlar politisk konditionalitet är empirisk, då den har få 
inslag av teoretiska förklaringsmodeller. Ur litteraturen har jag dock kunnat 
härleda två teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för mitt resonemang. 
De påverkar min syn på politisk konditionalitets effektivitet och mitt fokus i 
analysen, alltså de faktorer jag valt att analysera. Effektivitet i sin tur utgör 
grunden i min normativa argumentation och därmed även uppsatsens centrala 
värde. Jag kommer att presentera mina teoretiska utgångspunkter och normativa 
ställningstaganden närmare, efter att först kortfattat presentera den befintliga 
litteraturen om politisk konditionalitet och hur min studie förhåller sig till den.   
 
 

1.2.1 Tidigare forskning 
 
Som nämndes i ingressen utvecklades politisk konditionalitet framförallt efter 
Kalla krigets slut. I samband med detta utkom böcker, antologier och artiklar som 
berörde ämnet (exempelvis Nelson, 1992; Stokke, 1995; Sørensen, 1993). 
Fenomenet behandlas i den tidens litteratur separat från andra aspekter av 
biståndssystemet och kritiserades framförallt på grund av dess eventuella hot mot 
mottagarländernas suveränitet. Att ställa krav på politiska reformer medför enligt 
detta perspektiv en oacceptabel inblandning i mottagarens inhemska politiska 
system (Nelson, 1992: 9; Stokke, 1995: 34).  
         Den något yngre litteraturen berör istället politisk konditionalitet som ett av 
många problem med det rådande systemet uppbyggt kring internationellt 
utvecklingssamarbete och bistånd (exempelvis Crawford, 2001; Hermes & 
Lensink, 2001). I denna litteratur diskuteras ofta bistånd och konditionalitet i 
samband med termer som effektivitet men främst då i relation till ekonomisk 
utveckling och fattigdomsbekämpning (Ovaska, 2003: 176-177). Till skillnad från 
min syn på en effektiv politisk konditionalitet kopplas begreppet här samman med 
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mottagarens ekonomiska resultat snarare än politisk utveckling och stabilitet. Mitt 
effektivitetsperspektiv behandlar politisk konditionalitet mer fristående från den 
ekonomiska aspekten av utvecklingssamarbete och fyller på grund av det en lucka 
i den redan befintliga litteraturen. För att bedöma om och hur vi kan rättfärdiga 
politisk konditionalitet anser jag det nödvändigt att i första hand se om kraven är 
effektiva gällande politisk utveckling. Först därefter är det möjligt att diskutera 
hur de kan komma att påverka den ekonomiska sfären i mottagarlandet, en 
diskussion jag också återkommer till i min analys.   
         Generellt sett fokuserar samtliga författare på empiriska iakttagelser i sin 
analys av politisk konditionalitet. Min normativa ambition tillför därför en aspekt 
av politisk konditionalitet som litteraturen hittills endast berört implicit. Då jag 
ämnar genomföra en renodlad normativ studie belyser jag emellertid ofta andra 
författares outsagda värderingar och i det avseendet fyller min uppsats även en 
sammanfattande funktion.   
      
 

1.2.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Trots litteraturens empiriska fokus har jag utifrån den fastställt två teoretiska 
utgångspunkter som kommer att ligga till grund för mitt resonemang. De kan ses 
som generaliseringar av de åsikter som direkt eller indirekt framkommer i den 
befintliga litteraturen. Jag vill emellertid påpeka att dessa utgångspunkter kommer 
att fungera som just utgångspunkter. Jag kommer inte att hänvisa direkt till dem i 
den följande analysen men de är grundläggande för mina tankegångar och fun-
gerar således som förutsättningar för min argumentation.  
         För det första utgår jag från att det råder ett ojämnt maktförhållande mellan 
givare och mottagare. Givare har ett ekonomiskt övertag i förhållande till mot-
tagare, vilket i kombination med politisk konditionalitet även medför en utökad 
politisk makt. Politisk konditionalitet tydliggör och förstärker därmed detta 
asymmetriska maktförhållande mellan parterna (Karlström, 1996: 154; Nelson, 
1992: 9; Stokke, 1995: 33). Jag utgår här från en relativt enkel definition av makt, 
som kan likställas med maktens första dimension: A – i det här fallet givaren – har 
makt över B – här mottagaren – om A kan få B att göra något som B annars inte 
hade gjort (Lukes, 2005: 16). Denna dimension sammanfaller också med politisk 
konditionalitets syfte, biståndet ska då fungera som en ekonomisk morot för att få 
mottagaren att genomföra politiska reformer som den annars inte hade gjort 
(Uvin, 1993: 68). Använder givare sitt maktövertag på rätt sätt borde det leda till 
en mer effektiv konditionalitet. Eventuella brister i effektiviteten borde därför 
också gå att härleda till hur givare har använt sina möjligheter att påverka.      
         Det för mig in på nästa teoretiska utgångspunkt, som inbegriper en upp-
fattning om att politisk konditionalitet i första hand tillgodoser givarnas intresse. 
Att givares agerande i utvecklingssamarbetet styrs av andra intressen än rent 
humanitära är också en uppfattning som återkommer i litteraturen (se exempelvis 
Burnell, 1997a: 196; Sørensen, 1995: 393). Mottagarens beroendesituation 
gentemot givaren ger också givaren större möjligheter att agera utifrån sina 
intressen i både förhandlingssituationen och uppföljningsarbetet (Raffer & Singer, 
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1996: 157; Stokke, 1995: 3). Bestäms givarens agerande av andra intressen än att 
gynna den politiska utvecklingen i mottagarlandet påverkas effektiviteten hos 
konditionaliteten negativt. Då har givare istället missbrukat sin makt, vilket inte 
bara förvärrar situationen för befolkningen i mottagarländerna utan också 
underminerar innebörden av de politiska kraven.  
         Med dessa utgångspunkter skapas ett fokus på givaren, som då blir den 
centrala aktören för en effektiv konditionalitet. Mottagaren ska visserligen genom-
föra de reformer som anses nödvändiga för en politisk förändring men det är 
givaren som bestämmer under vilka premisser samarbete ska ske och om mot-
tagarens reformarbete är tillräckligt. En effektiv konditionalitet kräver en givare 
hängiven kravens innebörd och som vågar reagera när kraven inte följs (Brown, 
2005: 186; McGillivray & Smith, 2006: 256). Mitt fokus på givarna speglas också 
i innehållet i min analys, där jag koncentrerar mig på hur givare formulerat och 
använt kraven i samarbetssituationen.  
 
 
1.2.3 Normativ teori  
 
De ovanstående punkterna fungerar följaktligen som utgångspunkter för mina 
empiriska argument. Det är emellertid först när dessa argument kopplas samman 
med normativa ställningstaganden som min studie kan kallas normativ. För att 
över huvud taget kunna genomföra en sådan studie måste jag ta ställning till hur 
jag ser på värdeutsagor. Innan jag presenterar min normativa teorigrund vill jag 
därför klargöra hur jag ser på värden och deras status som vetenskapliga objekt.  
         Jag anser att värden kan fungera som objekt för vetenskapliga studier, vilket 
också speglas i mitt val att genomföra en normativ analys. Ur ett ontologiskt 
perspektiv menar jag dock att värdeutsagor inte kan ses som objektiva studie-
föremål. De speglar istället författarens subjektiva mening i flera avseenden, 
speciellt då en normativ studie kräver författarens definition av studiens värde-
grund och hur den kan rättfärdiga en specifik handling. Sammantaget bidrar detta 
till att jag sållar mig till den värdenaturalistiska, eller värdesubjektivistiska, skolan 
(Badersten, 2004: 213; Lundquist, 1993: 76-77). Jag hävdar därmed att värde-
omdömen inte nämnvärt skiljer sig från empiriska omdömen och att de, trots sin 
subjektiva natur, existerar och därmed också kan studeras vetenskapligt 
(Badersten, 2004: 213). Min värdeteoretiska utgångspunkt får också konsekvenser 
för hur jag lägger upp mitt arbete och hur jag argumenterar för ett rättfärdigande 
av en effektiv politisk konditionalitet. En värdenaturalist använder inte sällan 
normativ metod, men studerar egentligen normativa frågor på samma sätt som 
empiriska (Badersten, 2006: 69). Det överensstämmer till stor del med upplägget i 
min uppsats, där empiriskt material om politisk konditionalitet studeras och 
värderas för att sedan ge svar på en normativ frågeställning.   
         En sådan värdering kräver en normativ teoretisk grund, som syftar till att 
klargöra vad som ska rättfärdigas och hur detta ska göras (Badersten, 2006: 32). 
Denna uppsats ska analysera politisk konditionalitet, som då är det fenomen som 
ska rättfärdigas. Den typ av krav politisk konditionalitet innefattar – mänskliga 
rättigheter, demokrati och good governance – är eftersträvansvärda mål, då de ska 
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leda till utökad politisk jämlikhet och bättre möjligheter för individen. För att 
politisk konditionalitet ska kunna rättfärdigas krävs dock att givarnas krav faktiskt 
leder till att dessa målsättningar nås. Jag anser således att ett rättfärdigande av 
politisk konditionalitet är beroende av en effektiv implementering. Uppsatsens 
centrala värde utgörs därför av effektivitet, som är det verktyg med hjälp av vilket 
jag avgör om politisk konditionalitet är legitimt eller inte. Inom normativ teori 
brukar det skiljas mellan intrinsikala och extrinsikala2 värden, där de intrinsikala 
är goda i sig medan de extrinsikala endast är goda i relation till något annat som är 
gott (Badersten, 2004: 209). Jag definierar effektivitet som ett extrinsikalt värde, 
då det i samband med politisk konditionalitet är gott i relation till de goda värden 
mänskliga rättigheter, demokrati och good governance representerar. Jag anser 
därmed att de politiska kravens värdegrund är god men att det inte per automatik 
medför att handlingen att ställa dem på biståndsmottagare är det. Den kan endast 
rättfärdigas om kraven uppfylls, vilket skulle betyda en demokratisk samhälls-
utveckling med good governance och respekt för mänskliga rättigheter inkluderad. 
Politisk konditionalitet är ett potentiellt instrument för att nå en sådan utveckling 
och måste därför bedömas utifrån dess effektivitet. Politisk konditionalitet är 
endast legitimt om givarsamhällets krav, och sättet på vilket givare hanterar dem, 
leder till demokratisering.       
         På ett mer övergripande plan har min normativa teoretiska utgångspunkt 
följaktligen inslag av ett konsekvensetiskt synsätt. Med ett konsekvensetiskt 
perspektiv bestäms en handling som rätt eller fel beroende av just dess 
konsekvenser (Nardin, 2002: 11; Sjölin, 2005: 20). Då jag bedömer politisk kond-
itionalitet utifrån dess effektivitet, det vill säga till vilken grad kraven leder till de 
tänkta effekterna, utgår jag från handlingens konsekvenser snarare än handlingen 
som sådan. Mitt tänkesätt kan därför till viss del liknas vid utilitarismen, och dess 
fokus på allmännyttan som det enda intrinsikala värdet. En handling bedöms inom 
denna skola utifrån dess effekter på detta grundläggande, goda värde (Ellis, 2002: 
158). I mitt fall utgörs allmännyttan av de politiska kravens faktiska innebörd, 
såsom politisk jämlikhet och utökade möjligheter för individen. Legitimiteten hos 
handlingen att koppla politiska krav till bistånd avgörs sedan utifrån dess effekter 
på dessa värden. Politisk konditionalitet är således inte en god handling i sig utan 
dess rättfärdigande är, ur min synpunkt, beroende av dess konsekvenser.  
 
 

1.3 Metod 
 
Som redan framställts ämnar jag genomföra en normativ studie av politisk 
konditionalitet, värderat utifrån dess effektivitet. En sådan studie strävar efter att 
avgöra om handling, i detta fall politisk konditionalitet, är rätt eller fel (Malnes, 
1999: 7). Mitt effektivitetsperspektiv medför att jag använder empiriska belägg 
för min mer värderande argumentation, vilket brukar vara mallen för en normativ 

                                                 
2 Egen översättning av det engelska begreppet extrinsic values, då det inte finns någon vedertagen 
översättning till svenska. Inom svenskan används dock termen intrinsikala värden för den 
motsvarande engelska termen intrinsic values (Badersten, 2004: 209). Jag anser därför att min 
översättning är legitim.  
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studie (Esaiasson, 2003: 42). Jag kommer följaktligen att diskutera hur effektivt 
politisk konditionalitet fungerar, för att utifrån det sedan normativt bedöma 
handlingen. Litteraturen om politisk konditionalitet rymmer endast implicita 
normativa ställningstaganden och jag anser därför att en normativ studie av 
fenomenet bidrar till att sprida nytt ljus över dess legitimitet. Det medför också att 
jag anlägger ett etiskt perspektiv på ett internationellt politiskt fenomen, vilket 
görs allt för sällan. På sikt kan min normativa diskussion även ge lärdomar om om 
och när det kan vara legitimt för starkare stater att nyttja sin makt att påverka, då 
jag utgår från att maktförhållandet mellan givare och mottagare är ojämnt.  
         Min studie är i första hand en teorianvändande studie. De teoretiska 
utgångspunkter som presenterades ovan, att förhållandet mellan givare och 
mottagare är ojämnt samt att det bidrar till att utvecklingssamarbete och politisk 
konditionalitet gynnar givarens intressen, ligger till grund för min empiriska 
analys. Som jag nämnde tidigare, bidrar mitt teoretiska fokus till att jag huvud-
sakligen analyserar hur givare formulerat och använt politiska krav i samarbets-
situationen med mottagarländer. De empiriskt grundade argumenten tydliggörs 
också med hjälp av ett illustrerande exempel i form av Kenya och dess relation till 
biståndsgivare. Till skillnad från en fallstudie, där ett fall studeras utifrån givna 
teoretiska ramar, fungerar Kenya i min uppsats istället som en utgångspunkt för 
analysen. Exemplet belyser flera aspekter av den problematik rörande effektivitet 
och politisk konditionalitet som diskuteras i litteraturen och som utgör den 
egentliga grunden för min empiriska analys. Då Kenya är en av de mottagare mot 
vilken givarsamhället reagerat starkast mot bristen på mänskliga rättigheter, 
demokrati och good governance (Brown, 2001: 726; Grosh & Orvis, 1996: 46), 
torde effekterna av givarnas krav vara större där än hos andra mottagare. Kenyas 
politiska utveckling kan därför bidra med kunskap om kravens effektivitet i 
övrigt. Den normativa studien kräver också ett svar på frågan hur det bör se ut 
(Badersten, 2006: 32; Malnes, 1999: 7). I arbetets slutfas diskuterar jag därför hur 
den eftersträvansvärda effektiviteten kan uppnås, vilket bidrar till att jag i viss 
mån även har en konstruktiv ambition med min uppsats.  
         Ur en metodsynpunkt ställer en normativ studie höga krav på tydlighet och 
precision i de normativa resonemangen (Badersten, 2006: 47). En tydligt 
formulerad värdegrund skapar en vetenskaplig förankring och bemästrar därmed 
också risken för att normativa argument kan liknas vid allmänt tyckande. I övrigt 
är metoddiskussionen kring normativ forskning relativt begränsad, och ofta an-
passad till det specifika arbetet (Badersten, 2004: 214). Jag har tidigare i 
inledningskapitlet tydliggjort mina normativa ställningstaganden, vilka kommer 
att hänvisas till genomgående i uppsatsen. Jag väljer därför att inte föra en mer 
djupgående diskussion kring just normativ metod.  
 
 

1.3.1 Material  
 
Det material jag använt i min analys av politisk konditionalitet utgörs huvud-
sakligen av akademiskt sekundärmaterial. För att utröna effekterna av politisk 
konditionalitet hade det optimala varit att studera dess verkan i ett enskilt 
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mottagarland, en möjlighet som jag tyvärr inte haft inom ramen för detta arbete. 
För att kunna dra definitiva slutsatser om biståndets och de politiska kraven hade 
en sådan analys krävt flera års studier på plast i mottagarlandet. Syftet med den 
här uppsatsen är inte heller att ge entydiga svar om politisk konditionalitets effe-
ktivitet utan istället att diskutera hur den, eller brist på densamma, påverkar 
kravens legitimitet.   
         För den typ av studie jag valt att genomföra kan sekundärmaterial också 
utgöra en styrka, då det bidrar till en mer nyanserad diskussion kring fenomenet. 
Det medför också att min uppsats får en stark anknytning till det rådande 
forskningsläget, vilket jag anser vara positivt. Jag måste dock vara medveten om 
att den befintliga litteraturen redan är bearbetad och argumenten färgade av för-
fattarna. Genom att studera litteraturen kring ämnet får jag emellertid en bild av 
hur effektivt politisk konditionalitet kan tänkas vara, vilken sedan möjliggör en 
diskussion om fenomenet ur ett normativt perspektiv. Jag har till viss del även 
tagit hjälp av rapporter och fakta från Sida och NGO:s, dels för att få en bild av 
hur politisk konditionalitet används i utvecklingssamarbete men också för att få en 
uppfattning om den politiska utvecklingen i de länder som utsatts för givarnas 
politiska krav. Den här typen av material har främst använts i relation till min 
analys av Kenya och landets politiska utveckling.   
          
 

1.3.2 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel kommer jag att redogöra för hur politisk kond-
itionalitet utvecklades, i vilken miljö och i vilket syfte fenomenet växte fram. 
Genom att tillhandahålla denna bakgrundsinformation underlättas läsarens för-
ståelse för de argument och den analys som följer. Analyskapitlet kommer sedan 
att inledas med en presentation av exemplet Kenya, som fungerar som hjälpmedel 
i förtydligandet av de argument som drivs i resten av analysen. Därefter går jag, 
som ett resultat av mitt teoretiska fokus, in på hur givares agerande påverkat 
effektiviteten hos politisk konditionalitet. Jag studerar först hur givare formulerat 
kraven och vilken inverkan deras normativa natur har på dess effektivitet. Genom 
att sedan också undersöka vilken roll givare låtit de politiska kraven få i 
utvecklingssamarbete, samt hur de förhåller sig till givares övriga intressen, får 
jag en bred bild av hur effektivt politisk konditionalitet kan tänkas vara. 
Argumentation kring hur effektivitet, eller brist på detsamma, påverkar leg-
itimiteten hos politisk konditionalitet kommer att föras löpande under analysen. 
En mer fullständig värdering sker sedan i uppsatsens sista kapitel. I denna slut-
diskussion kommer jag också att försöka sammanfatta mina konstruktiva råd för 
att utöka effektiviteten och därmed också legitimiteten hos politisk konditionalitet.  
 
 

1.4 Begrepp och avgränsningar 
 
Uppsatsen baseras i huvudsak på två centrala begrepp – politisk konditionalitet 
och effektivitet. Politisk konditionalitet innebär att biståndsgivare ställer politiska 
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krav på mottagare, krav som främst gäller respekt för mänskliga rättigheter, 
demokrati samt good governance (Crawford, 2001: 15; Stokke, 1995: 21). Hur-
uvida mottagare respekterar givarens krav eller inte avgör hur det fortsatta 
utvecklingssamarbetet ska se ut, om det ska fortgå eller avbrytas. Målet med 
konditionalitet är följaktligen att få mottagare att genomföra reformer som de inte 
gjort utan givares påtryckningar. Gällande politisk konditionalitet ska dessa 
reformer bidra till en stabil politisk miljö för att mottagaren på sikt ska kunna ta 
till vara på givarnas biståndspengar (Burnell 1997a: 193; Dijkstra, 2002: 330; 
Duffield, 2002: 1066; Uvin, 1993: 68). När jag fortsättningsvis använder 
begreppet politisk konditionalitet avser jag således givares politiska krav på 
mänskliga rättigheter, demokrati och good governance. Hur begreppet växt fram 
och vad det innebär kommer också att diskuteras närmare i kapitel två.    
         Effektivitet i sin tur representerar det värde jag utgår från i min normativa 
argumentation. Jag har redan klarlagt hur effektivitet fyller en funktion i mitt 
normativa resonemang, att jag ser det som ett extrinsikalt värde som är gott i 
relation till de värden som mänskliga rättigheter, demokrati och good governance 
representerar. I samband med politisk konditionalitet anser jag således att 
effektivitet innebär att de politiska kravens uppfylls, vilket nödvändiggör en 
definition av vad som krävs för att de ska anses vara uppfyllda. I den litteratur jag 
studerat hänvisar författarna ofta till organisationen Freedom House och deras 
årliga index gällande politiska rättigheter och civila friheter (exempelvis Knack, 
2004; Neumayer, 2003). Jag har därför valt att själv använda mig av detta index 
för att avgöra när kraven på mänskliga rättigheter, demokrati och good gover-
nance är infriade. Trots att jag kritiserar givare för att fokusera på just civila och 
politiska rättigheter utgör Freedom House index ett användbart verktyg för att 
mäta graden av tillgodosedd politisk konditionalitet, då det inbegriper aspekter av 
både mänskliga rättigheter, demokrati och good governance. Freedom House 
placerar länder på en sjugradig skala angående både politiska rättigheter och civila 
friheter, där ett är bäst och sju är sämst. Ländernas sammantagna resultat översätts 
sedan till en generell status, inom vilken de anses vara antingen free, partly free 
eller not free (Källa 1). Jag anser politisk konditionalitet vara effektivt när det 
bidragit till att ett mottagarland enligt Freedom House index är ”free”, först då 
infrias givares krav på mänskliga rättigheter, demokrati och good governance. 
Detta index är framförallt aktuellt när jag diskuterar Kenya och effekterna av 
givares krav i landet.  
         För att kunna diskutera politisk konditionalitet i samband med bistånd krävs 
också en begreppsdefinition av bistånd. I de flesta sammanhang används idag 
istället termerna utvecklingssamarbete eller partnerskap (Breuning, 2002: 369; 
Maxwell & Riddell, 1998: 257). Jag kommer dock använda dessa begrepp som 
synonymer, då jag i enlighet med mina teoretiska utgångspunkter anser att de i 
praktiken inte skiljer sig åt. Trots de nyare begreppens mer jämlika betydelse är 
det fortfarande givarna som bestämmer förutsättningarna för samarbetet, vilket 
blir extra tydligt i samband med olika typer av konditionalitet. Det som istället får 
begränsa min begreppsdefinition av bistånd är de olika typer av bistånd som finns, 
där den stora skiljelinjen går mellan bi-, och multilateralt bistånd. Då politisk 
konditionalitet initierades av bilaterala givare anser jag att en avgränsning, inom 
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vilken jag fokuserar på just bilateralt bistånd, är lämplig (Burnell, 1997b: 119; 
Dijkstra, 2002: 309; Killick, 1997: 484). Det finns emellertid olika typer av 
bilateralt bistånd, där det främst skiljs mellan projekt-, respektive programstöd. 
Projektbistånd syftar till att ge ekonomiskt stöd till enskilda projekt, drivna av 
interna eller externa aktörer. Programstöd ska istället stödja aktiviteter inom ett 
område, som exempelvis hälsa. Medan projektbistånd finansierar enskilda projekt 
går programstöd genom mottagarlandets regering och kallas därför också 
budgetstöd (Karlström, 1996: 21). Politisk konditionalitet är främst aktuellt i 
relation till en mottagares regering, då denne har ansvaret för att skapa de 
juridiska förutsättningarna för att mänskliga rättigheter, demokrati och good 
governance ska uppnås. När jag använder begrepp som bistånd eller utvecklings-
samarbete i uppsatsen menar jag bilateralt budgetstöd eller ODA – Official 
Development Assistance (Burnell, 1997b: 118; Raffer & Singer, 1996: 3). 
Gällande bistånd är följaktligen bilateralt och offentligt centralt för min komm-
ande analys.  
         Ytterligare en viktig avgränsning, även den möjlig att härleda ur mina 
teoretiska utgångspunkter, är att jag fokuserar på givarnas agerande. I analysen 
speglas detta av att jag undersöker hur givare formulerat och hittills använt kraven 
i relation till mottagarländer. Eftersom jag utgår från att politisk konditionalitet 
tydliggör ett ojämnt maktförhållande mellan givare och mottagare är det också 
givarnas agerande som påverkar resultaten av politisk konditionalitet i större 
utsträckning än mottagarnas. I teorin borde givarnas maktövertag göra kondi-
tionalitet mer effektivt, då det bidrar till att givare kan påverka mottagare att 
genomföra reformer. Hur givare använder sin makt blir därför avgörande för de 
politiska kravens effektivitet. Genom att fokusera på givarnas agerande kan jag 
därmed dra slutsatser om hur väl kraven fungerar och hur det påverkar dess 
legitimitet.  
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2. Bakgrund 
 
 
 
 
 
Bistånd och ekonomiskt stöd till fattigare länder har under efterkrigstiden erhållit 
en central roll inom internationella relationer (Karlström, 1996: 15). Utöver de 
rent altruistiska aspekterna av biståndsgivande, nämligen att främja utveckling 
och förbättra levnadsstandarden för människor i fattiga länder, har bistånd också 
fungerat som ett utrikespolitiskt verktyg. Det speglas bland annat i de olika typer 
av krav som givare numer kopplar till sitt bistånd (Dijkstra, 2002: 311-312; 
Nelson, 1992: 4). Vilken typ av villkor givare knutit till bistånd har förändrats 
över tid och har successivt lett till utökade politiska krav på mottagarländer 
(Burnell, 1997b: 117). I detta kapitel ska jag kortfattat redogöra för hur politisk 
konditionalitet utvecklades, vilket ger läsaren en nödvändig förståelse för den 
miljö i vilken fenomenet växte fram. Kapitlet erbjuder därmed lättöverskådlig in-
formation gällande de aspekter av konditionalitet som sedan figurerar i analysen.  
 
 

2.1 Första generationens konditionalitet  
 
Lika länge som bistånd har figurerat i internationella relationer har forskare och 
experter försökt fastställa biståndets reella effekter i mottagarländer (exempelvis 
Karlström, 1996; Wohlgemuth, 2000). Deras studier har inte nått några enhetliga 
resultat gällande biståndets effektivitet, det vill säga om biståndet faktiskt har 
gynnat mottagarens ekonomiska tillväxt och utveckling. Mikroekonomiska 
studier, riktade mot enskilda biståndsprojekt, har generellt sett nått mer positiva 
resultat än undersökningar gällande de makroekonomiska effekterna (Hermes & 
Lensink, 2001: 2-3; Karlström, 1996: 75). Oklarheten kring biståndets effekter har 
bland annat inneburit att givare sett ett behov av att vidga sitt mandat i förhållande 
till mottagarländer (Karlström, 1996: 98; Leandro m fl, 1999: 286).  
         Som ett första steg i denna utvidgning av givarsamhällets mandat 
utvecklades under 1980-talet första generationens konditionalitet. Denna 
generations konditionalitet, som främst var ett initiativ från IMF och Världs-
banken, kopplade ekonomiska villkor till biståndsgivande. De ekonomiska 
villkoren var också en konsekvens av den våg av ekonomiska kriser som på-
verkade flera fattiga länder under samma tid (Stokke, 1995: 7). Genom att kräva 
reformer inom den samhällsekonomiska sfären syftade denna generations 
konditionalitet till att skapa en stabil ekonomi. På så sätt skulle också mottagares 
förmåga att ta till vara på biståndspengarna öka (Dijkstra, 2002: 308; Gibson, 
1999: 164; Killick, 1997: 484; Morrissey, 2004: 157). 
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2.2 Andra generationens politiska konditionalitet 
 
Under Kalla kriget fungerade bistånd ofta som ett utrikespolitiskt instrument, med 
hjälp av vilket framförallt stormakterna säkerställde geo-, och säkerhetspolitiska 
allierade, ofta utan hänsyn till mottagarens politiska system. Att genom bistånd 
trygga allianser och gynna den egna säkerheten utgjorde också ett av givarnas 
främsta argument för biståndsgivande (Stokke, 1995: 2). Kalla krigets slut 
minskade därmed givares behov av säkerhetspolitiska allierade, samtidigt som 
givares egen befolkning i större utsträckning motsade sig bistånd riktat till 
auktoritära regimer (Crawford, 2001: 12, 14; Nelson, 1996: 1552; Uvin, 1993: 
65). Detta var några av de faktorer som bidrog till att givare, framförallt bilaterala 
sådana, även började ställa politiska krav på sina samarbetsländer. Det var också 
inledningen på andra generationens konditionalitet (Dijkstra, 2002: 309; Stokke, 
1995: 9). Andra generationens konditionalitet utgörs av krav på mänskliga 
rättigheter, demokrati och good governance och brukar därför också kallas för 
politisk konditionalitet (Crawford, 2001: 15; Stokke, 1995: 24).   
         Framväxten av politisk konditionalitet skedde också parallellt med en 
förändring av utvecklingsbegreppet, inom vilket den ekonomiska utvecklingen 
inte längre går att skilja från den politiska (Crawford, 2001: 13). Politisk 
konditionalitet används således som ett verktyg för att stabilisera det politiska 
systemet hos biståndsmottagande länder. Genom en sådan stabil politisk miljö ska 
mottagare garanteras alla förutsättningar för att på bästa sätt kunna ta till vara på 
biståndspengarna (Burnell, 1997b: 119; Hermes & Lensink, 2001: 7). Målet med 
politisk konditionalitet är följaktligen tvåfaldigt, att först främja en demokratisk 
samhällsutveckling för att sedan genom den även gynna en ekonomisk tillväxt. 
Införandet av politiska krav i samband med biståndsgivande har emellertid inte 
ersatt ekonomisk konditionalitet, det har istället bidragit till att mottagare numer 
ställs mot flera olika typer av krav från flera givare parallellt. Båda gene-
rationernas konditionalitet medför att utomstående aktörer, i form av bistånds-
givare, indirekt blir aktörer på mottagares inrikespolitiska arena (Stokke, 1995: 
34). Trots att mottagare accepterar denna typ av intervention är det intressant att 
studera konditionalitet ur ett etiskt perspektiv, vilket jag också ämnar göra.         
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3. Effektiv konditionalitet?  
 
 
 
 
 
Politisk konditionalitet växte följaktligen fram ur en önskan att effektivisera både 
den politiska och ekonomiska utvecklingen i mottagarländer (Burnell, 1997b: 116; 
Hermes & Lensink, 2001: 7). I flera avseenden är det också en variant av detta 
effektivitetsperspektiv som ligger till grund för min egen analys. En ineffektiv 
konditionalitet skadar trovärdigheten för både givare och deras krav och bidrar 
därför till att politisk konditionalitet inte kan rättfärdigas.    
         Min analys kommer nu att inledas med en kort presentation av Kenya, som 
sedan återkommer som illustrerande exempel i den fortsatta analysen. De aspekter 
jag sedan valt att analysera hänger samman med givares möjligheter att agera och 
är därmed även avgörande för hur effektiva kraven kan tänkas bli. Jag kommer 
inledningsvis att undersöka hur kravens normativa grund påverkar givares 
formulering av dem, och vilken inverkan det har på dess effekter. Nästa steg i 
analysen blir sedan att undersöka hur givare hittills använt politisk konditionalitet 
i samband med utvecklingssamarbete och vilka konsekvenser deras agerande fått. 
Jag undersöker således hur givare kan och vill använda sig av politiska krav, 
aspekter som båda är avgörande för effektiviteten hos politisk konditionalitet.         
 
 
3.1 Exemplet Kenya 
 
Som diskuterades i inledningskapitlet ska mitt exempel, i form av politisk 
konditionalitet i Kenya, inte fungera som en fallstudie. Det ska istället hjälpa till 
att konkretisera den mer generaliserande diskussion gällande effektiviteten hos 
politisk konditionalitet som följer. Med min teoretiska utgångspunkt gällande 
givarens maktövertag och dess påverkan på effektiviteten hos de politiska kraven 
torde Kenya vara ett positivt exempel. Att givare faktiskt har reagerat och agerat 
mot landets brist på respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och good gover-
nance borde ha påverkat Kenya och bidragit till kraven varit effektiva (Stokke, 
1995: 48-49).   
         Kenya blev självständigt 1963, efter att ha varit en brittisk koloni sedan 
1700-talet (Brown, 2001: 726; Howard, 1991: 78). Sedan självständigheten har 
Kenya mottagit biståndspengar från ett flertal givare, landet var bland annat länge 
något av en ”favoritmottagare” för Tyskland och de nordiska länderna. Landet 
sågs generellt sett som en framgångssaga gällande ekonomisk och social 
utveckling men också angående politisk stabilitet. En stor del av Kenyas 
utvecklingsbudget har följaktligen finansierats genom bistånd (Gibson, 1999: 165; 
Schmitz, 1999: 51; Waller, 1995: 117-118). Allt sedan självständigheten 
dominerades den kenyanska politiken av ett parti, Kenya African National Union 
(KANU). År 1982 beslutade den dåvarande presidenten Daniel arap Moi 
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emellertid att andra partier skulle förbjudas. Den kenyanska politiska scenen för-
ändrades och landet tog då steget från en de facto till en de jure enpartistat. I 
samband med detta inleddes också regeringsstött våld mot oliktänkande, något 
som framförallt drabbade regeringskritiska intellektuella och etniska minoriteter 
(Howard, 1991: 78ff; Schmitz, 1999: 43-44; Waller, 1995: 117ff).  
         Kalla krigets slut och givares förändrade syn på utvecklingssamarbete och 
politik sammanföll därmed med människorättsorganisationers ökande intresse för 
Kenya och den politiska situationen i landet (Gibson, 1999: 168; Schmitz, 1999: 
50). Fler givare började då ställa högre krav på politisk pluralism och utökad 
respekt för mänskliga rättigheter. På initiativ av de tyska och amerikanska 
ambassadörerna gjordes under hösten 1991 försök att utvidga samarbetet mellan 
”seriösa givare”, vilka då försökte koordinera sina krav på Kenya. I november 
samma år tog alla givare i ”Kenya Consultative Group”, med undantag för Frank-
rike, beslutet att gemensamt avbryta samarbetet med Kenya. Beslutet fattades med 
hänvisning till Kenyas brist på respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och 
good governance (Brown, 2001: 726; Stokke, 1995: 49; Waller, 1995: 118). Den 
kenyanska regimen svarade snabbt på givarnas politiska krav, inom några veckor 
tilläts andra partier och ett första flerpartival hölls under hösten 1992. Val har 
sedan hållits under 1997 och 2002 och efter att KANU inledningsvis bibehållit 
makten kunde en nyorganiserad koalition vinna det senaste (Brown, 2001: 726; 
Gibson, 1999: 169; Källa 1; Steves, 2006: 199ff). De flesta givare återupptog sitt 
biståndsgivande till Kenya relativt snart efter att arap Moi gett löftet om att 
flerpartival skulle hållas (Brown, 2001: 735).              
         Vid tidpunkten för givarsamhällets inledda påtryckningar för en politisk 
förändring i Kenya sågs landet av Freedom House som ”not free”. Kenya rörde 
sig i flera år mellan sju och fem på de båda skalorna gällande politiska rättigheter 
och civila friheter. Vändningen kom efter valet 2002, som sägs spegla be-
folkningens vilja och därmed vara mer legitimt. Därefter har Kenya på båda 
skalorna placerats på en trea och ses numer som ”partly free” (Källa 1). En viss 
politisk utveckling mot utökad demokrati har följaktligen skett men landet har 
fortfarande stora problem med bland annat korruption och etniska ojämlikheter 
(ibid).  
 
 

3.2 Formulering av politiska krav och effektivitet  
 
För att analysera hur verkningsfullt politisk konditionalitet är anser jag det 
nödvändigt att först undersöka hur effektiva de politiska kraven kan vara. Hur 
givare väljer att formulera kraven får konsekvenser för deras möjlighet att 
fungera, men också för dess koppling till ekonomisk utveckling. I den här delen 
av analysen strävar jag följaktligen efter att visa hur kraven är utformade, för att 
sedan diskutera hur det påverkar givares möjligheter att hänvisa till dem i 
utvecklingssamarbetet. Det sänder i sin tur viktiga signaler om hur effektivt 
politisk konditionalitet kan tänkas bli, utan tydliga riktlinjer kan inte kraven upp-
fyllas och därmed heller inte vara effektiva.    
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         Givarsamhällets krav på mänskliga rättigheter, demokrati och good gover-
nance är tätt sammankopplade, vilket i samband med politisk konditionalitet ger 
både för- och nackdelar (Crawford, 2001: 29; Nowak, 2003: 45ff). För att ana-
lysera hur kraven kan användas i utvecklingssamarbete är det nödvändigt att först 
undersöka dem var för sig, då kravens normativa natur bidrar till att de är svåra att 
omvandla till statistisk mätbara enheter. Först därefter kan jag koppla samman 
dem och diskutera deras möjligheter att realiseras samt hur det påverkar dess 
eventuella koppling till ekonomisk utveckling.   
 
 

3.2.1 Att operationalisera politisk konditionalitet  
 
Bland de tre huvudtyperna av krav som ligger till grund för politisk konditionalitet 
brukar respekt för mänskliga rättigheter ses som det mest legitima, då dessa 
rättigheter finns kodifierade i internationella dokument (Crawford, 2001: 15; 
Stokke, 1995: 59; Uvin, 1993: 67). Det bidrar till att deras anspråk på universalitet 
går att försvara i större utsträckning än demokrati och good governance. Dess 
internationellt erkända värdegrund ses således som ett berättigande för att givare 
kan ställa MR-krav på mottagare. Trots kodifieringen i ett internationellt regel-
verk är dock mänskliga rättigheter ett brett begrepp, inom deklarationer och 
konventioner lämnas ofta stort utrymme för tolkning (Nowak, 2003: 65). Detta 
tolkningsutrymme brukar ses som positivt, då det bidrar till att fler länder rati-
ficerar konventioner. I förhållande till politisk konditionalitet skapar samma 
utrymme istället en svaghet. Vagheten i begreppet försvårar både mottagarens och 
givarens roll i utvecklingssamarbetet, samt deras syn på vilka mål som faktiskt 
ska nås. 
         Även demokrati är ett tolkningsbart begrepp, ofta debatterat i samband med 
både normativ teori och politisk konditionalitet (Badersten, 2004: 209; Crawford, 
2001: 16ff). Inom givarsamhället finns olika uppfattningar om vad en demokrati 
innebär, vilket bland annat speglas i att givare själva har olika typer av demo-
kratiska system (Sørensen, 1995: 396ff). De har dock det gemensamt att de i 
huvudsak vilar på en liberal teoretiskt grund. I en konditionalitetssituation skapas 
då en diskussion kring vilka element som är centrala för en demokrati samt om 
den ”västerländska” synen på demokrati överhuvudtaget är gångbar i utvecklings-
länder (Crawford, 2001: 17; Steves, 2006: 196). I min vidare analys utgår jag från 
att vissa komponenter måste infinnas för att ett styrelseskick ska kunna kallas 
demokratiskt. En sådan komponent utgörs av fria val men det räcker inte att 
endast fokusera på denna del av demokrati, vilket givare hittills ofta gjort (Brown, 
2005: 184). En demokrati är också beroende av ett aktivt civilt samhälle, med 
möjligheter för medborgerlig delaktighet och ansvarsutkrävande (Crawford, 2001: 
17ff; Stokke, 1995: 31-32).    
         Trots att mänskliga rättigheter och demokrati är omdiskuterade vad gäller 
innebörd är begreppen som sådana väl vedertagna. Good governance i sin tur är 
ett relativt nytt koncept, som dessutom initierats av givarsamhället. Det torde tala 
för en enhetlig definition men begreppet har istället tolkats på flera olika sätt 
(Doornbos, 2001: 93; Nanda, 2006: 269). Konceptet inbegriper oftast olika mo-
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ment i det administrativa systemet där öppenhet och ansvarighet förespråkas, 
värden som då också utgör begreppets normativa bas (Crawford, 2001: 23). Good 
governance har således till stor del samma värdegrund som demokrati, begreppet 
översätts ibland också till just demokratisk samhällsstyrning (Sida, 1998: 98). En 
diskussion gällande begreppets eventuella gångbarhet i mottagarländer påminner i 
stor utsträckning därför också om den problematik som diskuterades i samband 
med demokratibegreppet.   
         Med fokus på givarna skapar kravens omstridda betydelse stora problem 
gällande bestämmelser av en accepterad miniminivå för mänskliga rättigheter, de-
mokrati och good governance. Vilka rättigheter ska exempelvis respekteras och 
vad är viktigast att fokusera på i ett demokratiskt system? De politiska kravens 
normativa grund försvårar därmed begreppsdefinitionerna av dem, de är även 
svåra att omvandla till metodologiskt försvarbara och mätbara enheter (Brown, 
2005: 184; Uvin, 1993: 70). Gemensamt för de tre typerna av krav är att det är 
relativt lätt att avgöra när de inte respekteras, när mänskliga rättigheter kränks 
eller när det råder brist på demokrati och good governance. Svårigheten ligger 
sedan i att bestämma när kraven kan anses uppfyllda, något som också påverkar 
dess möjlighet att användas på ett effektivt sätt.   
 
 

3.2.2 Operationalisering och effektivitet  
 
Konditionalitet har större chans att lyckas när parterna är eniga om de grund-
läggande begreppen (Stokke, 1995: 63). Att de politiska kraven är värdebaserade 
försvårar en sådan enighet gällande dess innebörd, vilket får direkta konsekvenser 
för effektiviteten hos politisk konditionalitet (Brown, 2005: 184; Burnell, 1997b: 
121). Tvetydigheten i de begrepp politisk konditionalitet baseras på – mänskliga 
rättigheter, demokrati och good governance – leder till en otydlighet gällande de 
mål som ska uppnås. Utan tydliga definitioner om dess innebörd lämnas utrymme 
för tolkning angående deras normativa värdegrund. Det försvårar dels mottagarens 
arbete, då det blir svårare att genomföra reformer utan tydliga målsättningar. Ur 
ett givarperspektiv riskerar det på sikt också att bidra till ett minskat intresse av att 
hänvisa till politiska krav i samband med utvecklingssamarbete. Kraven förlorar 
då sin tyngd, reagerar och agerar inte givaren på exempelvis kränkningar av 
mänskliga rättigheter kan givares bistånd indirekt sägas stödja kränkningarna, som 
då fortgår. För att politisk konditionalitet ska få effekt krävs att givare agerar och 
säger ifrån när kraven inte följs (McGillivray & Smith, 2006: 256). För att givare 
ska kunna avgöra när kraven inte efterlevs är en effektiv konditionalitet följ-
aktligen beroende av tydliga definitioner av mänskliga rättigheter, demokrati och 
good governance (Dijkstra, 2002: 331).     
         Att definiera och kvantifiera begreppen leder emellertid indirekt till en 
hierarki mellan olika element av de politiska kraven, då det tvingar givare att 
prioritera vissa moment i den politiska utvecklingen (Uvin, 1993: 70). Låt mig 
återigen exemplifiera mitt resonemang genom att fokusera på mänskliga rättig-
heter. I samband med utvecklingssamarbete och konditionalitet har givare hittills 
prioriterat civila och politiska rättigheter, då dessa ansetts lättare att kvantifiera 
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och mäta än ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Neumayer, 2003: 
663). Till viss del underlättar givares fokus en effektiv konditionalitet, eftersom 
en sådan är beroende av mätbara målsättningar. Civila och politiska rättigheter har 
också mycket gemensamt med givares krav på demokrati och good governance, 
fokus på dem kan då underlätta en synkronisering av arbetet med att uppfylla de 
olika typerna av krav (Crawford, 2001: 29).  
         Ur ett bredare perspektiv kan givares prioritering av civila och politiska 
rättigheter dock ha en negativ inverkan på effektiviteten hos politisk kondi-
tionalitet. Inledningsvis skapar det en icke önskvärd rangordning mellan olika 
typer av mänskliga rättigheter, rättigheter som enligt det internationella regelverk 
uppbyggt kring dem ska anses vara likvärdiga (Nowak, 2003: 26-27). Om svenska 
Sida får representera givarsamhället, utgår även denna myndighet från att olika 
typer av rättigheter är odelbara och universella. Sidas operativa definition av 
mänskliga rättigheter hänvisar till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna från 1948, samt konventionerna om civila och politiska respektive 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Källa 2). Jag utgår från att flertalet 
givare använder sig av samma huvudsakliga dokument och deras praktiska fokus 
på de civila och politiska rättigheterna skapar då en olämplig hierarki mellan 
rättigheter. Givarsamhällets fokus riskerar då att underminera innebörden i 
begreppet och leder därför på sikt också till en ineffektiv konditionalitet. Att 
givare prioriterat civila och politiska rättigheter medför också att de i flera fall 
även likställt mänskliga rättigheter med demokrati, eller snarare flerpartival 
(Tomaševski, 1993: 13). Det är inte heller önskvärt ur en demokratisynpunkt, då 
demokrati inbegriper betydligt fler aspekter än flerpartival. För stort fokus på fler-
partival riskerar att leda till att givare ”nöjer” sig med dem och sedan minskar 
trycket på fortsatta reformer. För att återvända till Sidas operationella definitioner 
av de centrala begreppen, syftar Sidas arbete till att främja en konstitutionell 
demokrati, inom vilken flerpartival fyller en viktig funktion men som bland annat 
också inbegriper en öppen, tillgänglig och ansvarig samhällsstyrning. Vad 
viktigare är ska Sida också stödja utvecklandet av en ”samhällelig demokrati” 
som i grunden handlar om en demokratisk kultur med en jämlik samlevnad och 
toleranta relationer i fokus (Källa 2). Vad dessa begrepp egentligen innebär 
förklaras inte närmare, åtminstone inte i Sidas offentliga publikationer. Det skapar 
ytterligare svårigheter med att mäta effekterna av utvecklingssamarbetet och de 
politiska kraven, vilket Sida själv också erkänner (Källa 2; Sida, 1998: 79-80).  
         En närmare analys av Kenyas politiska utveckling tydliggör denna 
problematik, då den visar att givare i flera avseenden nöjt sig med flerpartival 
(Brown, 2001: 725). I slutet av 1980-talet stod det allt klarare att Kenya kränkte 
mänskliga rättigheter och inte heller levde upp till kraven på demokrati och good 
governance (Schmitz, 1999: 53). Givarna agerade genom att strypa biståndet till 
Kenya men deras tryck på regimen minskade redan efter att arap Moi tillåtit andra 
partier och beslutat att flerpartival skulle hållas, ett beslut som endast togs några 
veckor efter givarna frusit biståndet. Givare återupptog då också samarbetet med 
landet och bidrog med pengar för att valet skulle kunna hållas men lättade 
samtidigt trycket vad gäller fortsatta politiska reformer i Kenya (Brown, 2001: 
734-735). Att endast fokusera på flerpartival kan i värsta fall också bidra till att en 
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djupare demokratisk kultur motarbetas. Redan under det första valet 1992 ifråga-
satte den kenyanska oppositionen valresultatet, den kritiserade både regeringens 
registrering av väljare innan valet och påpekade att valfusk förekom under själva 
valet. Då ansträngde sig givare istället för att lugna oppositionen, vilket motverkat 
oppositionens demokratiska rättigheter och därmed också ett reellt demokratiskt 
system (Brown, 2001: 731).  
         Flerpartival kan i värsta fall utgöra en miniminivå av demokrati men i 
samband med politisk konditionalitet anser jag att givarsamhället måste lägga 
ribban högre. Sidas försök att främja en demokratisk kultur visar på en sådan 
ambition men jag saknar tydligare definition av vad en sådan kultur faktiskt 
innebär. Givarsamhället, men också jag, anser att de värden mänskliga rättigheter, 
demokrati och good governance representerar är goda och därmed också efter-
strävansvärda (Raffer & Singer, 1996: 169). I relation till politisk konditionalitet 
är det dock inte möjligt att endast förlita sig på begreppens värdegrund, där är 
istället tydliga definitioner om dess innebörd av största vikt för att kraven ska 
kunna vara effektiva. En sådan definition måste utarbetas med hänsyn till givarens 
uppfattning om begreppets innebörd, internationella normer samt de specifika 
förutsättningarna i mottagarlandet (Gustafsson & Falk, 2000: 125). Givare måste 
följaktligen anpassa kraven till varje enskild mottagare, utan att kraven för den 
delen mister sina universella anspråk och därmed förlorar deras respektive 
betydelse. En utökad samordning mellan givare, exempelvis genom förstärkta 
”Consultative Groups”, leder till att givare kan synkronisera sina målsättningar för 
den specifika mottagaren (Leandro m fl, 1999: 293). En samordnad anpassning till 
mottagarens förutsättningar minskar risken för en ineffektiv politisk konditiona-
litet.  
 
          

3.2.3 Politiska krav och ekonomisk utveckling 
 
När kravens natur försvårar utvärderingsarbetet är det heller inte möjligt att 
avgöra till vilken grad givarnas påtryckningar bidragit till en utökad respekt för 
mänskliga rättigheter, demokrati och good governance. I flera mottagarländer som 
varit objekt för politisk konditionalitet kan en demokratisk samhällsutveckling 
skönjas. Denna utveckling kan i de flesta fall emellertid inte härledas till varken 
givares påtryckningar eller deras bistånd (Knack, 2004: 262). De svaga resultaten 
gällande politisk konditionalitets verkan på den politiska utvecklingen gör att vi 
inte heller kan dra slutsatser om dess påstådda koppling till ekonomisk utveckling 
i mottagarländer.  
         Generellt sett kan en politisk förändring, till exempel i form av flerpartival, 
åtminstone kortsiktigt få negativa konsekvenser för ekonomin (Brown, 2005: 
191). En auktoritär regim kan i flera avseenden vara mer effektiv gällande ek-
onomiska reformer, då en sådan kan besluta om ekonomiska nedskärningar eller 
omstruktureringar utan att ta hänsyn till folkets vilja (Raffer & Singer, 1996: 163). 
Oavsett styrelseskick riskeras ändock en positiv ekonomisk utveckling genom 
avbrutet bistånd. Sker det med hänvisning till mottagarens politiska system 
drabbar givarnas sanktioner ofta också i slutändan civilbefolkningen, som då 
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varken får sina civila och politiska eller ekonomiska och sociala rättigheter till-
godosedda (Uvin, 1993: 71). Kenya fungerar även här som ett förtydligande 
exempel. Som nämndes ovan sågs Kenya länge som en av de mest framgångsrika 
ekonomierna i Afrika. Landets ekonomiska utveckling påverkades dock negativt 
av bland annat givares krav på ekonomiska reformer inom den första gener-
ationens konditionalitet, samt det frusna biståndet och dess medföljande införande 
av flerpartival (Grosh & Orvis, 1996: 52).  
         Kopplingen mellan politik och ekonomi är således omtvistad. Sfärerna är 
ofta sammankopplade men kan istället för att främja varandras utveckling verka 
som ett motsatspar, åtminstone i samband med politisk konditionalitet. Det är inte 
givet att en politisk utveckling mot demokrati sammanfaller med en ekonomisk 
sådan. Även om politisk konditionalitet kan vara effektiv i ett första steg, i form 
av en inledd demokratiseringsprocess, medför det inte per automatik en positiv 
ekonomisk utveckling. Det försvagar således ett av givarsamhällets argument för 
att ställa politiska krav på mottagare, nämligen att politiska reformer ska gynna 
den ekonomiska utvecklingen (Burnell, 1997b: 119). Eftersom politisk 
konditionalitet kopplas till bistånd har de en indirekt målsättning att stärka 
mottagarens ekonomi. Kan då kopplingen mellan politik och ekonomi inte 
fastställas riskeras legitimiteten hos politisk konditionalitet. Jag ser dock de 
politiska kraven som självändamål, de kan rättfärdigas utan hänsyn till mottagares 
ekonomiska utveckling. Problemet ligger i att givare genom politisk kondi-
tionalitet förenar politik och ekonomi, vilket skapar ett motsatsförhållande dem 
emellan. Lösningen kan ligga i att särskilja biståndsbudgeten till den politiska 
respektive den ekonomiska sfären. Då kan mottagare belönas för sin ekonomiska 
utveckling men samtidigt sanktioneras på grund av den politiska situationen, eller 
tvärtom (Grosh & Orvis, 1996: 57). Då minimeras risken för att detta motsats-
förhållande har en negativ inverkan på effektiviteten hos politisk konditionalitet.  
 
 

3.3 Givares agerande och effektivitet   
 
De politiska kravens normativa grund försvårar följaktligen ett effektivt nyttjande 
av dem i utvecklingssamarbetet. Förutom ett försvårat reformarbete för mot-
tagaren, riskerar operationaliseringssvårigheterna även att bidra till en försvagad 
hängivenhet hos givaren. En effektiv konditionalitet kräver en givare hängiven 
uppgiften att gynna demokratiseringsprocessen i mottagarlandet (Brown, 2005: 
185ff; Crawford, 2001: 207). Genom att analysera hur givare hittills använt 
politiska krav i relation till mottagare strävar jag i denna del av analysen således 
efter att klargöra deras hängivenhet. Givares agerande sänder signaler om hur 
viktiga de politiska målsättningarna anses vara, vilket indirekt påverkar dess 
effektivitet.  
         Jag inleder avsnittet med en historisk tillbakablick, med fokus på givares 
retorik kontra praktik. Det speglar i sin tur hur givare relaterat politisk kondi-
tionalitet till övriga intressen, vilket har stor inverkan på effektiviteten. Jag 
avslutar sedan analysen med att undersöka hur samarbetsrelationen mellan givare 
och mottagare påverkar kravens effekter. 
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3.3.1 Historisk dubbelmoral 
 
Ur ett historiskt perspektiv är det relativt lätt att finna argument som talar mot 
givarnas hängivenhet till sina politiska krav. Initialt har givare historiskt sett 
själva inte respekterat de krav de numer ställer på biståndsmottagare. Argumentet 
förstärks av att flertalet givare ofta brutit mot demokratiska spelregler och 
mänskliga rättigheter i sina forna kolonier, kolonier som idag istället ska utgöra 
likvärdiga samarbetspartner i biståndsarbetet (Raffer & Singer, 1996: 168). Att 
givare inte själva levt upp till de krav de ställer talar således mot en ärlig vilja att 
faktiskt jobba för desamma i mottagarländerna. Samma brist på vilja skulle då 
också innebära att effektivitetsgraden sänks och att kraven förlorar sin betydelse 
(ibid). Givares handlande under kolonialtiden måste dock särskiljas från hur de 
samarbetar med biståndsmottagare idag. Vi kan inte härleda en ineffektivitet hos 
politisk konditionalitet till givares brist på respekt för samma krav flera årtionden 
tidigare.  
         De senaste decennierna kan dock ge oss annan viktig kunskap vad gäller 
effektiviteten hos politisk konditionalitet. Som nämndes ovan är givarens hän-
givenhet till kraven centralt för att de ska nå önskade resultat (Brown, 2005: 186; 
Federico, 2004: 397). Trots att givare länge argumenterat för politiska krav på 
biståndsmottagare visar tyvärr flera exempel att givare trotsat sin egen retorik och 
gett ekonomiskt stöd till auktoritära regimer (Raffer & Singer, 1996: 169). Det 
speglar en brist på engagemang och påverkar effektiviteten hos de politiska 
kraven i flera led. Det kan inledningsvis leda till att givare nöjer sig med 
exempelvis flerpartival som en accepterad nivå för demokrati, vilket redan har 
diskuterats i samband med Kenya. Givares agerande gentemot Kenya bidrog 
visserligen till att flerpartival infördes men det dämpade också oppositionens 
protester och hjälpte därför indirekt arap Moi att behålla makten (Brown, 2001: 
731). Givares brist på hängivenhet till de politiska kraven har också medfört att de 
gett bistånd till regimer utan hänsyn till deras politiska system. Indonesien har 
exempelvis varit ett mottagarland där mänskliga rättigheter kränkts men som 
givare trots medvetenhet om dessa kränkningar gett fortsatt stöd (Baehr, 1997: 
373; Crawford, 2001: 215ff).  
         Sammantaget bidrar detta till att givare valt att agera mot regelkränkande 
mottagarländer på ett ytterst inkonsekvent sätt. Denna inkonsekvens underminerar 
de värden politisk konditionalitet baseras på, vilket i sin tur påverkar hur effektiva 
de kan tänkas bli i utvecklingssamarbetet. Ett motsägelsefullt agerande från 
givarnas sida riskerar också att påverka mottagare negativt. Märker mottagare att 
givare inte reagerar när de politiska kraven inte uppfylls riskerar konditionalitet 
att utvecklas till ett system där mottagare låtsas genomföra krävda reformer och 
där givare låtsas tro dem (Nelson, 1992: 9). Den dubbelmoral som givare 
historiskt sett visat i förhållande till politisk konditionalitet visar tendenser mot en 
sådan utveckling och har därmed påverkat kravens effektivitet negativt. En 
effektiv konditionalitet kräver att politiska hänseenden sätts i första rummet, 
vilket innebär att givare måste våga agera när kraven inte efterlevs.  
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3.3.2 Konditionalitet och andra intressen  
 
Givare har som synes varken själva levt upp till eller prioriterat politiska krav i 
relation till biståndsmottagare. Den inkonsekvens som givarsamhället hittills 
uppvisat är inte bara ett tecken på bristande hängivenhet utan också ett uttryck för 
att givare låter andra intressen få företräde framför politiska hänsyn. Bistånd och 
konditionalitet är i grunden verktyg för att nå olika typer av mål, vare sig 
altruistiska, ekonomiska eller politiska sådana. Då givare bestämmer premisserna 
för utvecklingssamarbetet och formulerar de krav mottagare måste leva upp till är 
det deras målsättningar till vilket samarbetet är anpassat (Killick, 1997: 487; 
Nelson, 1992: 4). Hur givare sedan förhåller sig till egna intressen i relation till 
politisk konditionalitet blir därför avgörande för de politiska kravens effektivitet.  
         Framväxten av andra generationens konditionalitet medför att givare numer 
ställer både ekonomiska och politiska krav på biståndsmottagare. Ju fler krav 
givare ställer på mottagare, desto större risk för att dessa krav ska innehålla 
inbyggda motsägelser. Det gör det inte bara omöjligt för mottagaren att simultant 
kunna tillgodose dem, utan tvingar också givaren att prioritera bland sina krav 
(Baehr, 1997: 363; Nelson, 1992: 9). Tyvärr har det ofta medfört att givare valt 
bort politiska krav och istället visat större hänsyn till andra intressen, speciellt i 
regioner där givare upplever sig ha något att förlora på att kritisera mottagarländer 
(Crawford, 2001: 225). Även det leder till en inkonsekvens som försvagar de 
politiska kraven, vilket lämnar ett större utrymme för ineffektivitet i systemet med 
politisk konditionalitet. Jag nämnde tidigare Indonesien som ett exempel där 
givare fortsatt ge bistånd trots kränkningar av mänskliga rättigheter. Neder-
länderna är en av Indonesiens viktigare givare och har, bland annat av 
människorättsorganisationer, kritiserats för att inte reagerat starkare mot Indo-
nesiens icke-respekt för sina medborgares rättigheter. Då Nederländerna riktat 
kritik mot andra mottagarländer, exempelvis Surinam, har deras brist på kritik mot 
Indonesien tolkats som ett tecken på rädsla för att förlora Indonesien som politisk, 
och framförallt ekonomisk, samarbetspartner (Baehr, 1997: 370). När givare 
väljer att inte hänvisa till politiska krav i fall där kränkningar av mänskliga 
rättigheter, demokrati eller good governance är allmänt kända förefaller deras vilja 
att gynna en utveckling mot demokrati vara obefintlig. På sikt leder detta till att 
systemet med politisk konditionalitet urvattnas och blir ytterst ineffektivt.  
         Problemet med att givare ställer olika krav på mottagare förstärks även av 
att mottagaren oftast samarbetar med flera givare parallellt. Fler givares krav ökar 
risken för motsägelsefulla anspråk på förändring. Givare har ofta olika inställning 
till en mottagares politiska system, vilket tolkas som ett uttryck för deras 
respektive intressen (Breuning, 2002: 375; Dijkstra, 2002: 309-310). Olika givare 
sänder därmed olika signaler om vilken ställning de politiska kraven bör ges i 
utvecklingssamarbetet, vilket har en indirekt inverkan på kravens effektivitet. En 
effektiv konditionalitet kräver enhetlighet mellan givare, där deras respektive 
politiska eller ekonomiska intressen lämnas därhän och där mottagarens politiska 
utveckling hamnar i fokus. Lösningen för denna problematik återfinns till stor del 
i en utökad samordning mellan givare, där stärkta ”Consultative Groups” är ett 
exempel på en lämplig lösning (Leandro m fl, 1999: 293). Genom samordning 
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inom givarsamhället ges de politiska kraven större tyngd i utvecklingssamarbetet, 
vilket också borde förbättra dess effektivitet. En förstärkt synkronisering av 
givarnas krav minskar även den enskilde givarens möjlighet att agera utifrån sina 
intressen, samtidigt som det också kan ge mindre givare mod att faktiskt agera.   
         I detta avseende kan Kenya faktiskt fungera som ett positivt exempel, då 
beslutet att avbryta biståndet till landet var ett gemensamt sådant, taget av flertalet 
stora givare i ”Kenya Consultative Group” (Brown, 2001: 726; Stokke, 1995: 49). 
I den process som föranledde beslutet kan vi dock se tecken på enskilda givares 
ovilja att agera, just med hänsyn till politiska eller ekonomiska omständigheter. 
När den amerikanske och tyske ambassadören i Kenya tog initiativet till ett 
informellt nätverk av ”seriösa givare”, med syfte att pressa den kenyanska re-
geringen att förändra sin icke-demokratiska politik, höll Storbritannien en 
betydligt lägre profil. Då Kenya länge var en brittisk koloni finns mycket brittisk 
kapital investerat i landet, samtidigt som många britter också är bofasta där. 
Storbritannien ville därför inte riskera den diplomatiska relationen till Kenya och 
förespråkade ett mildare angreppssätt. Storbritanniens attityd gentemot eventuella 
sanktioner förändrades och landet var sedan delaktigt i beslutet att frysa biståndet 
till Kenya (Waller, 1995: 118). Det sätt på vilket givare agerade i relation till 
Kenya förstärker mitt argument om utökad samordning. När övriga givare gick 
samman minskade Storbritanniens utrymme att agera utifrån sina intressen. Det 
som påverkade utfallet i Kenya var därför inte givarnas samordning eller brist på 
detsamma, utan snarare det faktum att de nöjde sig med flerpartival. Då handlar 
problematiken istället om vad som läggs i de begrepp politisk konditionalitet 
baseras på, vilket jag redan har diskuterat. Även om båda parter är väl införstådda 
i vad de olika kraven innebär är en effektiv konditionalitet emellertid beroende av 
att givare faktiskt reagerar när kraven inte uppfylls. Är givarna hängivna upp-
giften att främja en demokratisk samhällsutveckling måste de låta andra intressen 
stå tillbaka i förhållande till de politiska kraven.      
 
 

3.3.3 Givaren, mottagaren och effektivitet  
 
Jag nämnde tidigare att givare inte själva respekterat mänskliga rättigheter, 
demokrati och good governance under kolonialtiden men att det inte kan tydas 
som brist på hängivenhet till liknande krav på biståndsmottagare idag. Då givare 
ofta är gamla kolonialmakter, och mottagare forna kolonier, har emellertid ko-
lonialismen fortfarande inverkan på flera samarbetsrelationer mellan givare och 
mottagare. Har relationen dem emellan präglats av kolonialism finns det risk för 
att mottagare inte accepterar den inblandning av en extern aktör som politisk 
konditionalitet trots allt medför (Baehr, 1997: 369; Stokke, 1995: 73). Ur ett eff-
ektivitetsperspektiv är det därför ytterst centralt att givare öppnar upp för ett 
jämlikt samarbete, där givarens roll som agendasättare minimeras och mottagaren 
blir delaktig i både förarbetet och reformarbetet (Leandro m fl, 1999: 288). Skapar 
givare inte förutsättningar för att mottagaren känner delaktighet riskeras syftet 
med politisk konditionalitet att motverkas (Burnell, 1997b: 121).  
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         När givare och frivilligorganisationer inledde påtryckningar gentemot 
Kenya, för att få arap Moi och hans regering att genomföra demokratiska reformer 
och respektera mänskliga rättigheter, svarade arap Moi istället med att förlöjliga 
deras krav. Han hävdade att anklagelserna om tortyr och politisk förföljelse var 
falska och att européerna inte förstod afrikanernas och kenyanernas situation 
(Schmitz, 1999: 60). Arap Mois reaktion speglar visserligen en ytterst negativ 
inställning men tydliggör trots det svårigheterna med att föra en dialog och ett mer 
jämlikt samarbete. För att givare ska kunna påverka mottagare att förändra sitt 
politiska system krävs en öppenhet hos mottagaren. Jag anser dock att ansvaret för 
att skapa förutsättningarna för en sådan öppenhet ligger hos givaren, som då 
måste se till att mottagaren är delaktig i och ansvarig för det reformarbete givaren 
kräver. Hittills har denna typ av ”local ownership” varit bristfällig i utvecklings-
samarbetet, de krävda reformerna har inte haft tillräcklig lokal förankring 
(Leandro m fl, 1999: 285). Det är också en av de faktorer som haft en negativ 
inverkan på effektiviteten hos politisk konditionalitet. För att en fullskalig 
demokratisering ska infalla, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och good 
governance, behöver även civilbefolkningen vara aktivt deltagande. 
Förändringsprocessen måste ha stöd på gräsrotsnivå, annars kommer den 
eftersträvansvärda ”demokratiska kulturen” inte uppnås. Det räcker således inte 
med att skapa konstitutionella förutsättningar för en demokrati, även det civila 
samhället måste uppmuntras. Bristen på lokal delaktighet hänger samman med 
samarbetets utformning och kan därför härledas till givares agerande och deras 
möjlighet att avgöra premisserna för samarbete. Det offentliga, bilaterala 
utvecklingssamarbetet medför därför begränsningar gällande effektiviteten hos 
politisk konditionalitet.  
         Sammanfattningsvis visar min analys att givares formulering och hantering 
av politiska krav i samband med utvecklingssamarbete bidragit till en in-
effektivitet i systemet. Trots att nödvändiga konstitutionella reformer ofta genom-
förts har mer djupgående förändringar saknats och ibland även motarbetats. 
Politisk konditionalitet har i de flesta fall inte medfört en djuplodande demo-
kratisk kultur, med fullständig respekt för mänskliga rättigheter och good 
governance (Brown, 2005: 190; Burnell, 1997b: 121). Det speglas även i exemplet 
Kenya, där givares tyck omedelbart resulterade i flerpartival men där 
oppositionella partier motverkats och en fullskalig demokrati fortfarande inte 
infallit (Grosh & Orvis, 1996: 50; Källa 1). Med detta i åtanke är det svårt att 
legitimera politisk konditionalitet, något jag anser vara beroende av en effektiv 
implementering. Det ojämna maktförhållandet mellan givare och mottagare ligger 
indirekt till grund för den ineffektivitet som råder, då det medför att givare 
utformat samarbetet så det tillgodoser deras intressen i större utsträckning än det 
gynnar en demokratisk samhällsutveckling i mottagarländerna.  
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4. Slutdiskussion  
 
 
 
 
 
Det har visat sig att politisk konditionalitet varit ett svåranvändbart instrument för 
att nå en demokratisk samhällsutveckling, inom vilken respekt för mänskliga 
rättigheter och good governance också är viktiga komponenter. Politiska krav är 
på grund av sin värdegrund svåra att omvandla till mätbara och metodologiskt för-
svarbara enheter. Problemen med att operationalisera kraven i samband med 
utvecklingssamarbete gör det svårt för inblandade parter att enas om vilka mål 
som samarbetet faktiskt strävar efter att nå. Otydliga målsättningar leder inte bara 
till ett försvårat reformarbete för mottagaren utan gör det svårt för givare att 
utvärdera både mottagarens arbete och kravens effekter, något Sida och andra 
givare också är medvetna om. På sikt är det därför svårt att dra slutsatser om 
effektiviteten hos politisk konditionalitet, samt vilken inverkan även uppfyllda 
politiska krav har på den ekonomiska utvecklingen.  
         En historisk återblick visar dock tendenser till en ineffektiv konditionalitet, 
inte så mycket beroende av svårdefinierbara krav utan framförallt på grund av 
givares agerande i relation till mottagarländer. För det första har givare i flera fall 
stöttat auktoritära regimer, samtidigt som mänskliga rättigheter, demokrati och 
good governance figurerat i givarnas retorik. Det medför att givare vid ett flertal 
tillfällen indirekt bidragit till att icke-demokratiska regimer kunnat behålla 
makten, ofta med fortsatta kränkningar av civilbefolkningens rättigheter som 
följd. Vi ser exempel på detta i Kenya, där givare vid flera tillfällen lugnat 
oppositionen när den motsatt sig regimens hantering av de så kallade fria valen 
under 1990-talet. Givares dubbelmoral gällande politisk konditionalitet under-
minerar kravens normativa grund, vilket på sikt försvårar en effektiv 
implementering. Om mänskliga rättigheter, demokrati och good governance inte 
ges samma utrymme i praktiken som på pappret minskar deras chans att 
förverkligas avsevärt. Visar givare större hänsyn till andra politiska eller 
ekonomiska intressen förlorar de politiska kraven sin funktion och politisk 
konditionalitet blir istället ett ihåligt utrikespolitiskt instrument. Givarsamhället 
har tyvärr ofta styrts av andra målsättningar än de politisk konditionalitet 
representerar, bland annat kritiseras mindre viktiga handelspartners oftare än 
mottagarländer med starkare politiska och ekonomiska band till en eller flera 
givare. Problematiken förstärks också genom brist på lokalt ägande, givarnas 
politiska krav på reformer har ofta saknat en betydelsefull lokal förankring.  
         Givares agerande har därför i flera avseenden bidragit till en ineffektiv 
konditionalitet, där brist på hängivenhet och intresse utgör de mest avgörande 
faktorerna. Politisk konditionalitet har i de allra flesta fall inte inneburit att mot-
tagare fullständigt respekterar mänskliga rättigheter, demokrati eller good 
governance. Utifrån mitt effektivitetsperspektiv är det därmed inte möjligt att rätt-
färdiga politisk konditionalitet. Istället för att främja en demokratisk samhälls-
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utveckling har de politiska kraven använts för att gynna givarnas intressen, utan 
speciellt mycket hänsyn till mottagarlandets behov. Flertalet biståndsmottagare, 
däribland också Kenya, är enligt Freedom House index fortfarande inte fria. Pol-
itisk konditionalitet som ett verktyg för att nå demokrati, fungerar därför inte som 
det är tänkt. Då givares politiska krav ofta inte leder till en förstärkt demokrati, 
inbegripande good governance och respekt för mänskliga rättigheter, är de heller 
inte legitima. Det blir istället ytterligare ett sätt på vilket givarsamhället förstärker 
sin maktposition gentemot mottagare. Mänskliga rättigheter, demokrati och good 
governance är eftersträvansvärda målsättningar men en ineffektiv konditionalitet 
riskerar att underminera deras värdegrund och kan därför inte rättfärdigas.  
         Om vi för ett ögonblick breddar mitt effektivitetsperspektiv kan vi dock 
finna grund för ett rättfärdigande av politisk konditionalitet. Trots att fullgjorda 
demokratiseringsprocesser inte kan härledas till givares påtryckningar har givare 
ofta spelat en viktig roll vad gäller införande av flerpartival. Jag står fortfarande 
fast vid att flerpartival inte kan likställas med en fullvärdig demokrati men det kan 
fungera som en katalysator för en fortsatt demokratisk utveckling. I Kenya anses 
till exempel det tredje och senaste valet 2002 spegla befolkningens vilja i 
betydligt större utsträckning än de första två. Givarnas reaktion mot Kenyas icke-
demokratiska samhällskick under 1990-talet kan därför ses som en avgörande 
faktor till att en demokratisk samhällsutveckling över huvud taget kom att ske. 
Det är först nu vi kan se resultaten av denna utveckling, som då medfört en 
anpassning till demokrati för både Kenyas politiska system och befolkning. Ur ett 
mer långsiktigt perspektiv är det därmed möjligt att rättfärdiga politisk 
konditionalitet, eftersom det kan skapa förutsättningar för att mänskliga rättig-
heter, demokrati och good governance respekteras. Genom att anlägga ett lång-
siktigt tidsperspektiv på effektiviteten hos politisk konditionalitet kan dess 
legitimitet därmed också förstärkas. 
         Att kombinera ett tids-, och effektivitetsperspektiv medför dock ytterligare 
svårigheter med att prioritera bland givares krav, hur länge ska givare exempelvis 
vänta på resultat gällande demokrati eller good governance? För att även på kort 
sikt kunna rättfärdiga politisk konditionalitet anser jag därför fortfarande att 
effektivitet är den avgörande faktorn. En utökad effektivitet skulle, förutom att 
stärka legitimiteten hos politisk konditionalitet, även bidra till att befolkningen i 
mottagarländer fick utökade rättigheter och större möjligheter att påverka sin 
omgivning. Då jag fastställt att ineffektiviteten hos politisk konditionalitet kan 
härledas till kravens natur men framförallt till givarnas agerande, är det också 
dessa problem som måste åtgärdas för att effektivitet ska uppnås. Mänskliga 
rättigheter, demokrati och good governance är värdebaserade krav, vilket uppen-
barligen försvårar en operationalisering av dem. I samband med politisk 
konditionalitet krävs dock tydliga definitioner av dess innebörd, något jag trots 
deras normativa natur anser möjligt. I ett sådant tydliggörande av kravens be-
tydelse blir en utökad samordning mellan givare centralt. Kan givares krav 
synkroniseras till enhetliga definitioner minskar risken för motsägelser, vilket 
underlättar mottagarens arbete avsevärt. Det medför även att enskilda givares ut-
rymme att agera utifrån egna intressen minimeras, samtidigt som kraven i större 
utsträckning kan anpassas till en specifik mottagare och dennes behov.  
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         Förbättrad samordning mellan givare kan därmed effektivisera politisk 
konditionalitet på flera plan, vilket då också stärker dess legitimitet. Skulle 
mottagare dessutom få en större roll i utvecklingssamarbetet, exempelvis mer 
delaktighet gällande kravens anpassning till mottagarens unika förutsättningar, 
skulle även det lokala ägandet öka. Samordning givare emellan kan då förstärkas 
med ett utvidgat samarbete med mottagarparten. Kan givare och mottagare enas 
kring vad mänskliga rättigheter, demokrati och good governance innebär och när 
krav på detsamma är uppfyllda underlättas deras gemensamma arbete. Om båda 
parter har en ömsesidig förståelse för vilka mål som ska nås ökar chansen för att 
kraven uppfylls. Tydliga, gemensamma riktlinjer skulle därför göra politisk kond-
itionalitet mer effektivt. Genom att låta mottagaren ta större plats i samarbetet 
skulle det ojämna maktförhållandet som råder mellan parterna också balanseras. 
Ett så jämlikt och synkroniserat samarbete som möjligt försvagar därmed givarens 
maktövertag, stärker den lokala förankringen och skapar gemensamma fokus, 
faktorer som alla är avgörande för en effektiv konditionalitet.  
         Med utgångspunkt i min definition av effektivitet är ett rättfärdigande 
argument för politisk konditionalitet svagt. Då de politiska kraven hittills inte 
fungerat som det är tänkt bör de, trots sin eftersträvansvärda status inte användas i 
bilateralt utvecklingssamarbete. Den ineffektivitet som nu präglar systemet med 
konditionalitet riskerar istället att motverka kravens syfte och underminera deras 
normativa grund. Vill givare ändock påverka mottagares politik i försök att främja 
en demokratisk samhällsutveckling kan de istället stödja exempelvis lokala 
organisationer. En demokrati, good governance och mänskliga rättigheter 
inkluderad, är beroende av ett aktivt civilt samhälle. Genom att stödja lokala 
organisationer kan givare indirekt påverka den politiska utvecklingen i mottagar-
länder. Jag ser fortfarande mänskliga rättigheter, demokrati och good governance 
som goda världen men i samband med en ineffektiv konditionalitet försvagas 
deras legitimitet. Först när politisk konditionalitet fungerar gynnar det verkligen 
en demokratisk samhällsutveckling och först då kan fenomenet också rättfärdigas.   
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