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Abstract 

Korruption är ett problem som finns på alla nivåer överallt i hela världen. 
Speciellt utbrett är dock problemet i utvecklingsländer. Precis som att synen på 
bistånd ständigt förändras och förnyas, har biståndsorganisationernas syn på 
korruption genom åren förändrats mycket.  

I den här uppsatsen undersöker vi vilka diskurser som fyra olika svenska 
biståndsorganisationer har om framförallt korruption, men även bistånd och 
utveckling, genom att intervjua representanter från organisationerna och analysera 
material som de publicerat. Vi använder oss av Laclau och Mouffes 
diskursanalytiska metod och socialkonstruktivistiska utgångspunkt i vår analys, 
och tar hjälp av tre olika kritiska teorier om utveckling från Duffield, Minogue 
och Moyo för att förklara de maktstrukturer som bestämmer vilka diskurser som 
är självklara och objektiva hos svenska biståndsorganisationer idag.  

Vår slutsats är att svenska biståndsorganisationer idag har en hegemonisk 
diskurs om korruption som vi har kallat anti-korruptionsdiskursen. Denna 
hegemoniska diskurs är starkt influerad av liberala, västerländska värderingar och 
normer. 

 
Nyckelord: Korruption, biståndsorganisationer, diskursanalys, utveckling, Laclau & 
Mouffe 
Antal ord: 9626 
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1 Inledning 

Korruption är ett stort problem för inte bara biståndsorganisationer utan för 
de flesta samhällsinstitutioner över hela världen. Problemet är som mest 
utbrett i utvecklingsländer. Utvecklingsländerna är också de som tar emot 
mest av det internationella biståndet. Om bistånd ges till stater genomsyrade 
av korruption kommer biståndsgivare därför oundvikligen utsättas för risken 
att deras pengar försvinner i korruption istället för att gå till det avsedda 
ändamålet (Cremer 2008, s. 2, 29). Korruptionen har blivit allt mer 
uppmärksammad som ett stort problem i samband med bistånd (ibid., s. 4f). 
Detta har lett till att man kan se en anti-korruptionsrörelse som börjat växa 
fram och influerar biståndsindustrin allt mer. Det införs idag allt fler anti-
korruptionsprogram för att bekämpa korruptionen av stater, 
biståndsorganisationer och organisationer som FN, Transparency 
International och Världsbanken (Thelander 2006, s. 22). 

Ända in på 1990-talet var dock korruption ett tabuämne som inte 
diskuterades och som inte ansågs vara ett särskilt stort problem (Cremer 
2008, s. 3). Vissa ansåg till och med att korruption var något positivt, 
åtminstone i jämförelse med långsamma byråkratiska processer (Leff 1964). 
Korruption sågs som något som kunde användas som smörjmedel i 
maskineriet för att påskynda dessa långsamma byråkratiska processer (Wei 
1999, s. 14). Det har även länge setts som en fas som samhällen går igenom 
innan de blommar ut som fullt moderna samhällen och ekonomier 
(Thelander 2006, s. 21).  

Korruption är ett begrepp med många olika definitioner. Hur man ser på 
och talar om korruption varierar därför mycket över tid och rum (Thelander 
2006, s. 17). Georg Cremer menar att korruption som ett tabuämne och 
korruption som något positivt fortfarande påverkar korruptionsdiskursen 
idag. Detta har fått oss intresserade av att undersöka hur man talar om och 
ser på korruption idag inom svenska biståndsorganisationer. Påverkar dessa 
äldre diskurser, som Cremer pratar om, än idag? Vem har egentligen makten 
att skapa den verklighetsbild biståndsorganisationer har av korruption idag, 
och varför? 

Vi kommer i denna uppsats göra en diskursanalys, utifrån Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffes diskursteori, av primärmaterial från de svenska 
biståndsorganisationer vi undersöker i form av intervjuer och offentligt 
material. Vi kommer anta diskursanalysens socialkonstruktivistiska 
utgångspunkt, och analysera materialet med hjälp av kritiska teorier om 
bistånd och utveckling från Mark Duffield, Martin Minogue och Dambisa 
Moyo.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka diskurser som finns om 
korruption på policynivå inom svenska biståndsorganisationer och se vilka 
sociala konsekvenser dessa diskurser får. Anledningen till att vi är 
intresserade av korruptionsdiskursen på policynivå och inte på lägre nivå är 
att det finns mycket makt på högre nivåer och det finns därmed ett visst 
definitionsföreträde som vi vill komma åt. Syftet med att göra en 
diskursanalys är att vi vill blottlägga maktstrukturer inom 
biståndsorganisationerna när det gäller synen på korruption. 

Vårt fokus i analysen ligger på korruption, men vi kommer även 
analysera diskursordningar kring bistånd och utveckling, då dessa 
diskursordningar riskerar att påverka och gå in i diskursordningen om 
korruption (Winther Jörgensen & Phillips 1999, s. 136). Detta blir än mer 
påtagligt då vi inte hittat färdigutvecklade teorier om korruption och bistånd. 
Vi har därför fått lov att använda oss av kritiska teorier om bistånd och 
utveckling som till viss mån berör korruption. Dessa kommer således 
behöva utvecklas till viss del. Syftet med att klarlägga diskursordningarna 
om bistånd och utveckling är alltså att kunna besvara vår huvudsakliga 
frågeställning om korruptionsdiskursen, och detta kräver kunskap om 
bistånd- och utvecklingsdiskurser då dessa diskursordningar påverkar 
varandra. För att besvara vår huvudsakliga frågeställning måste vi därför 
även besvara frågan: Hur ser diskurserna kring utveckling och bistånd ut hos 
svenska biståndsorganisationer? 

 
Vår frågeställning är: 

� Hur ser diskursen kring korruption ut hos svenska biståndsorganisationer, och 

vilka sociala konsekvenser skapar diskursen?  

1.2 Teori och metod 

Metoden vi kommer använda oss av är diskursanalys. Det finns många olika 
former av diskursanalyser, men då vi till viss del har en teoriutvecklande 
ambition och ska komplettera diskursanalysens socialkonstruktivistiska 
teoretiska utgångspunkt med andra teorier, kommer vi använda oss av 
Laclau och Mouffes diskursteori. Laclau och Mouffes diskursteori lämpar 
sig nämligen bra i dessa syften (Winther Jörgensen & Phillips 1999, s. 31).  

Vår metod är följaktligen diskursteorin och vår teoretiska utgångspunkt 
är socialkonstruktivistisk. Utöver detta kommer vi även i vårt teoretiska 
ramverk använda oss av tre olika teorier från Duffield, Minogue och Moyo 
kring bistånd och utveckling. Minogue och Moyo behandlar till viss del 



 

 3 

redan korruption, men det gör inte Duffield och vi har därför avsikten att 
utveckla denna teori till att även behandla korruption. De olika teorierna 
behandlar bistånd, utveckling och korruption på olika sätt och har en 
kompletterande funktion. 

1.3 Begrepp och definitioner 

Ett stort problem med korruption är hur svårdefinierat begreppet är. 
Korruption betyder olika saker i olika sammanhang över tid och rum (Wei 
1999, s. 14) och fenomenet är ibland svårt att separera från andra sociala 
utbyten. Vad som exempelvis är en muta i Sverige, kan anses vara en gåva i 
Thailand (Thelander 2006, s. 17). Idag finns det därför väldigt många olika 
definitioner om korruption i internationella sammanhang. 

Vi kommer inte utgå ifrån någon fastställd definition av begreppet 
korruption, då syftet med vår studie är att undersöka vilka definitioner de 
olika biståndsorganisationerna utgår ifrån och inte att ansluta oss till en 
specifik definition av fenomenet. Detta gäller även för begreppen bistånd 
och utveckling. Däremot kommer analysen av materialet givetvis påverkas 
av vår förförståelse av begreppen bistånd, utveckling och korruption. När vi 
har analyserat vårt material har vi dock försökt vara så öppna som möjligt i 
vår närläsning och tolkning och inte letat efter vissa diskurser. 

1.4 Material och avgränsningar 

För att studera våra diskursordningar kommer vi främst använda oss av 
primärmaterial i form av samtalsintervjuer och offentliga dokument kring 
bistånd, utveckling och korruption från de biståndsorganisationer vi ska 
studera. 

Genom att komplettera intervjuerna med offentligt material kan vi 
jämföra de olika diskurser som biståndsorganisationerna framför i det 
offentliga materialet, med diskurserna vi kan se från det material vi får från 
intervjuerna. Utöver detta är det offentliga materialet lättillgängligt och kan 
svara på en del av våra frågor. Det offentliga materialet, som 
antikorruptionspolicys och organisationers riktlinjer, kompletterar våra 
intervjuer och är därför viktiga för analysarbetet. I följande avsnitt går vi in 
lite närmare på hur våra intervjuer är utformade.  
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1.4.1 Intervjuer och transkribering 

Vi har valt att använda oss av samtalsintervjuer för att det är ett bra sätt att 
upptäcka diskurser då man låter respondenten tala mer fritt, vilket 
exempelvis en frågeundersökning där man använder sig av ett mer 
kvantitativt material inte på samma sätt tillåter (Esaiasson et. al. 2007 s. 
284). De personer vi har intervjuat arbetar på olika höga poster inom de 
studerade organisationerna och har erfarenhet av korruptionsfrågor på olika 
sätt. Att de personer som vi har intervjuat arbetar med korruptionsfrågor 
anser vi är en förutsättning för att upptäcka diskurser. I och med att detta är 
en respondentundersökning ser vi alla intervjupersoner som nyckelpersoner 
och har främst fokuserat på deras uppgifter och kompetens och inte på andra 
faktorer, som är viktiga för spridningen, som ålder och kön (ibid., s. 290).  

Vi har genomfört fem intervjuer på tre av de studerade organisationerna. 
Respondenterna är Cecilia Ängelid (Administrativ chef) och Ulrika Modéer 
(Policy- och opinionschef) från Diakonia, Ina Eriksson (Anti-
korruptionsrådgivare) från Sida, samt Ulrika Jerre (Utvecklingssekreterare) 
och Micael Fagerberg (Chef för den Internationella Avdelningen) från 
Individuell Människohjälp. Alla intervjuer, utom intervjuerna med Jerre och 
Fagerberg, har varit telefonintervjuer. Vi är medvetna att detta kan vara ett 
problem för att få ett bra samtal mellan intervjuare och respondent som är 
viktigt i diskursanalysen (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s.120f), men 
vi har inte märkt någon skillnad mellan telefonintervjuerna och de vanliga 
intervjuerna. Samtalen har flutit på bra oavsett.  

Forum Syd har inte, trots åtskilliga kontakttillfällen med flertalet olika 
personer, velat ställa upp på intervju. Vi kommer ändå analysera offentligt 
material från Forum Syd. Om vi hade lyckats få en intervju även på Forum 
Syd hade vårt resultat kanske blivit annorlunda. 

Intervjuerna har sett en aning olika ut beroende på respondentens 
kompetens, men i stort har vi utgått från samma frågeunderlag [se bilaga 1]. 
Efter genomförd intervju, som vi spelat in, har vi transkriberat intervjun och 
har för avsikt att analysera intervjuerna på samma sätt som det övriga 
materialet även om dessa är mer riktade direkt mot det vi är intresserade av. 
På grund av detta kommer intervjuerna att ligga till grund för en stor del av 
analysen. 

1.4.2 Avgränsning 

I vår frågeställning vill vi analysera korruptionsdiskursen hos svenska 
biståndsorganisationer. Då det är väldigt svårt att systematiskt kontrollera 
för alla svenska biståndsorganisationer har vi fått lov att avgränsa oss. Vi 
har valt fyra biståndsorganisationer, som vi anser är en bra representation av 
svenska biståndsorganisationer. Analysenheterna är Sida, Diakonia, 
Individuell Människohjälp och Forum Syd. Dessa är några av de största och 
mest inflytelserika biståndsorganisationerna i Sverige, och därför anser vi 
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att de ger en bra bild på hur svenska biståndsorganisationer allmänt pratar 
om korruption.  

I och med att vi främst är intresserade av hur biståndsorganisationerna 
på en teoretisk och hög policynivå pratar om korruption har vi främst sökt 
intervjupersoner på relativt höga positioner. På grund av svårigheter att få 
kontakt med högt uppsatt personal på de olika biståndsorganisationerna, 
samt begränsad tid för detta arbete, så har vi genomfört så många intervjuer 
vi kunnat få och inte systematiskt lika många från de olika 
biståndsorganisationerna.  

Istället för att basera studien på många fall behandlar vi ett mindre antal 
fall av svenska biståndsorganisationer som vi undersöker mer djupgående. 
Enligt Esaiasson et. al. är det lämpligast om man har en teoriutvecklande 
ambition att samla in mycket material från ett mindre antal fall och studera 
detta noga, än att samla in mindre material från ett större antal fall 
(Esaiasson et. al. 2007, s. 124f).  

1.5 Disposition 

Vi kommer, efter denna inledning i kapitel 1, som inbegriper en kortfattad 
beskrivning av ämnet och vår problemformulering samt vårt metodiska och 
teoretiska tillvägagångssätt, att presentera vårt teoretiska ramverk i kapitel 
2. Detta ramverk innefattar Laclau och Mouffes diskursteori som metod, 
diskursteorins teoretiska utgångspunkt och de tre kritiska teorierna från 
Duffield, Minogue och Moyo. Vidare följer ett bakgrundskapitel i kapitel 3 
där vi kortfattat presenterar vilka diskurser som har funnits om bistånd och 
utveckling samt om korruption sedan andra världskriget fram till idag 
utifrån sekundärlitteratur om ämnet. I kapitel 4 kommer vår analys där vi 
presenterar resultaten från vår textanalys av intervjuerna och det offentliga 
materialet från de undersökta biståndsorganisationerna och där vi mer 
tydligt kopplar samman vårt resultat med våra kritiska teorier. Detta följs av 
ett avslutande kapitel i kapitel 5 där vi sammanfattar uppsatsen. 
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2 Teoretiskt ramverk 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vår metod och den tänkta 
tillämpningen av denna på materialet, samt vår teoretiska utgångspunkt och 
de teorier som vi kommer att använda oss av. 

2.1 Diskursanalys 

Då diskursanalysen innefattar både teori och metod kommer vi här 
presentera vårt teoretiska ramverk som innefattar både de metodologiska 
bitarna och sedan även vår teoretiska utgångspunkt. Då metod och teori 
hänger ihop i en diskursanalys är de därför svåra att särskilja och kommer 
till viss del gå in i varandra i nedanstående resonemang.  

Vi har valt att använda oss av diskursanalys som metod för att vi då på 
ett relevant sätt kan tolka och belysa olika paradigm inom de 
biståndsorganisationer som vi studerar. Vi har definierat tre 
diskursordningar, alltså avgränsningar för vad vi studerar, inom vilka vi 
bland annat studerar hegemoni och potentiell antagonism. Det vill säga om 
det finns en övergripande diskurs som styr helt och hållet, eller om det inom 
diskursordningen finns någon form av konflikt mellan olika diskurser 
(Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 64). De diskursordningar vi har 
avgränsat oss till är hur svenska biståndsorganisationer talar eller skriver, 
om bistånd, utveckling och korruption.  

Inom diskursanalysen finns flera olika inriktningar som alla faller under 
begreppet diskursanalys. Den som vi har valt att använda i första hand är 
Laclau och Mouffes diskursteori. Utöver denna har vi lånat 
diskursordningsbegreppet från Faircloughs kritiska diskursanalys. I de 
följande avsnitten ska vi gå in mer på hur vår metod ser ut och även på hur 
vi tillämpar den mer praktiskt på vårt material. 

 

2.1.1 Diskurs enligt Laclau och Mouffe 

 
För att studera makt och konfliktuella diskurser använder vi oss av Laclau 
och Mouffes diskursteori. Detta av flera olika anledningar, dels fungerar 
metoden bra i teoriutvecklande studier och dels är den lämplig om man vill 
kombinera och använda sig av flera olika teorier. Detta genom att man söker 
efter svagheter, motsägelser och eventuella möjligheter till utveckling av 
teorierna (Winther Jörgensen och Phillips 1999 s. 31). En diskurs är enligt 
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Laclau och Mouffe en ”fixering av betydelse inom en bestämd domän”, vad 
detta innebär kommer vi att förklara i följande två avsnitt.  

Diskursteorin behandlar såväl språket som den sociala praktiken, andra 
inriktningar inom diskursanalysen separerar dessa men inom diskursteorin 
anses de båda tillhöra den diskursiva praktiken (Bergström & Boréus 2005, 
s.315). Diskursen strävar hela tiden efter fixering och det kan finnas krafter 
inom diskursen som är starkare än andra och har definitionsföreträde. När 
detta lyckas har man en hegemonisk diskurs inom vilken betydelserna 
uppfattas som självklara och inte är något man ifrågasätter (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s. 13). Om detta å andra sidan inte lyckas och 
det finns mycket antagonismer, det vill säga strider om eller glidningar av 
betydelser inom diskursen, får detta följder för den sociala praktiken 
(Bergström & Boréus 2005, s.319). Den sociala praktiken studerar vi med 
hjälp av våra teorier. Även om diskursen hela tiden strävar efter en fixering 
finns hela tiden en viss kontingens. Detta innebär att diskursen hela tiden är 
i viss rörelse och att vissa betydelser inom diskursen förändras (Winther 
Jörgensen & Phillips 2000, s. 32). 

2.2 Tillämpning av metoden 

Vår studie är en textanalys som skulle kunna utföras på många olika sätt. I 
det här fallet rör det sig om närläsning och tolkning av ett mindre antal 
texter, där våra intervjuer är en del av dessa. Detta innebär att vi inte gör en 
kvantitativ textanalys där man letar efter specifika ord som man räknar, utan 
en kvalitativ textanalys där vi söker påvisa diskurser och belysa ideologier 
inom den valda diskursordningen (Esaiasson et. al. 2007, s. 287). 

I vår analys kommer vi att använda oss av ett antal begrepp från Laclau 
och Mouffe som är viktiga för att diskursanalysen ska bli hållbar. Dessa 
begrepp är diskursordning, nodalpunkter, ekvivalenskedjor, moment, 
element, flytande signifikanter, artikulation och diskursivt fält. I detta 
avsnitt kommer vi att förklara begreppen lite närmare.  

 

2.2.1 Diskursordning 

Begreppet diskursordning är något som vi lånar från Faircloughs kritiska 
diskursanalys och använder i diskursteorin. Detta för att det inte finns någon 
motsvarighet inom diskursteorin och för att det underlättar för studien att 
kunna avgränsa det studerade (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 34). 
Diskursordning är en avgränsning till att man studerar en ”grupp diskurser 
som opererar på samma område” (ibid., s. 65) vilket i vårt fall innebär att vi 
studerar tre olika diskursordningar. Vi har valt att separera bistånd och 
utveckling även om dessa diskurser tangerar varandra för att det enligt 
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Fairclough är viktigt att vara uppmärksam så att man inte blandar olika 
diskursordningar. Detta är även anledningen till att vi just studerar 
diskursordningarna kring bistånd och utveckling, för att dessa 
diskursordningar även går in i och påverkar diskursordningen om korruption 
(ibid., s. 136). 

2.2.2 Diskurs, moment och element 

Diskursen ses enligt Laclau och Mouffe som en betydelsefixering inom ett 
bestämt område (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s.33). Detta område är 
i det här fallet svenska biståndsorganisationers syn på bistånd, utveckling 
och korruption. Fixeringen innebär att man ger tecken bestämda betydelser 
genom att skilja dem från varandra och från utomstående tecken som inte 
har någon funktion inom den bestämda diskursen. Dessa fixerade tecken 
med en betydelse som står relativt oemotsagd kallas för moment. Alla 
tecken kan givetvis inte vara fixerade utan det finns även de som har flera 
betydelser, dessa kallas för element. Dessa hotar diskursens fixering och 
man försöker göra om dem till moment, alltså fixera dem vid en betydelse 
(Winther Jörgensen och Phillips 2000, s. 34ff).  

 

2.2.3 Nodalpunkter, flytande signifikanter och ekvivalenskedjor 

När vi gör vår analys kommer vi att fokusera på ett antal begrepp inom varje 
diskursordning som Laclau och Mouffe kallar för nodalpunkter. Diskursen 
kretsar, enligt diskursteorin, kring dessa. Nodalpunkter är privilegierade 
tecken inom diskursen som betydelser skapas kring (Winther Jörgensen & 
Phillips 2000 s. 33). Dessa tecken är inte bestämda på förhand och färdiga 
att hämta utan forskaren får själv lokalisera de i sin analys. För att 
tydliggöra kan man ta ett exempel på en nodalpunkt som vi kommer att 
använda i analysen av diskursen kring utveckling. Vi kommer bland annat 
att använda oss av nodalpunkten demokratisering, som är ett viktigt begrepp 
inom utvecklingsdiskursen. Kring begreppet demokratisering skapas mycket 
betydelse av vad utvecklingsarbete är till för. Vi kommer att använda oss av 
olika nodalpunkter inom de tre diskursordningar som vi studerar och utifrån 
dessa studera vårt material. Nodalpunkterna kan också vara flytande 
signifikanter, detta innebär att de är ”tecken som olika diskurser försöker ge 
innehåll åt på just sitt sätt”, det pågår alltså en hårdare kamp om dessa 
tecken än om somliga andra (ibid., 35). 

När man sedan ska studera diskursen i stort så sammanlänkar man sina 
nodalpunkter i ekvivalenskedjor så att de får specifika betydelser i 
förhållande till varandra (ibid., s. 50ff). Relationen mellan tecknen, den som 
ger dem just den betydelsen som de har inom den bestämda diskursen, 
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kallas för artikulation. Det är den som avgör tecknens betydelse i 
förhållande till varandra (ibid., s. 35). 

2.2.4 Det diskursiva fältet 

Diskursivt fält är det man inte uttalar, det man utesluter ur diskursen för att 
definiera den mot (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 34), och detta är 
också centralt för vår analys. För att studera detta kommer vi att ställa ett 
antal frågor kring vad som inte finns med i materialet för att få en möjlighet 
att ta oss utanför diskursen för att få en uppfattning om vad diskursen 
utesluter. Vi tänker oss att på detta sätt mer djupgående problematisera den 
hegemoniska diskursen. Detta kommer vi främst att titta på i vår avslutande 
lite större analys av diskursen kring korruption. I det diskursiva fältet finns 
ibland tecken som också förekommer inom diskursen men har en annan 
betydelse, dessa betydelser ignoreras inom den bestämda diskursen för att 
de ska behålla sin fixering (ibid., 34).  

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Som nämnt är teori och metod tätt sammanlänkat när man gör en 
diskursanalys; man måste helt enkelt acceptera de socialkonstruktivistiska 
filosofiska antagandena angående ontologi, epistemologi och teori för att 
kunna använda diskursanalys som metod (Winther Jörgensen & Phillips 
1999, s. 10). Därför har vi en socialkonstruktivistisk utgångspunkt i denna 
uppsats, vilken vi förklarar i nedanstående avsnitt. Det är dock ofta 
nödvändigt vid en diskursanalys att ta hjälp av kompletterande element från 
teorier som har andra tillvägagångssätt än det diskursanalytiska 
perspektivet, och således ha en mångperspektivistisk utgångspunkt (ibid., s. 
142). Detta beror bl.a. på att de diskursanalytiska teorierna ligger på en så 
pass hög abstraktionsnivå att det kan krävas andra teorier för att på ett bra 
sätt kunna analysera det empiriska materialet. Vi kommer därför i denna 
uppsats komplettera socialkonstruktivismen med tre olika kritiska och 
socialkonstruktivistiska teorier på lägre abstraktionsnivå från Mark 
Duffield, Martin Minogue och Dambisa Moyo.  

2.3.1 Socialkonstruktivism 

Vår teoretiska utgångspunkt i denna uppsats är alltså socialkonstruktivistisk. 
Socialkonstruktivismens ontologiska och epistemologiska uppfattning går ut 
på att det inte finns en objektiv sanning om hur världen är beskaffad, och 
inte heller att det finns någon självklar och säker kunskap. Enligt 
socialkonstruktivismen är således människans syn på kunskap och världen 
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inte en avspegling av hur verkligheten ser ut, utan istället skapas dessa 
uppfattningar av hur vi kategoriserar och upplever världen. Vår kunskap och 
världsbild varierar även över tid och rum, de är alltså föränderliga beroende 
av de historiska och kulturella förutsättningarna (Winther Jörgensen & 
Phillips 1999, s. 11). Hur vi uppfattar världen får sociala konsekvenser då 
våra världsuppfattningar skapas och upprätthålls i sociala processer, och 
olika världsbilder leder till olika sociala handlingar (ibid., s. 12).  

2.2.2  Duffield 

Det är enligt Mark Duffield (Duffield 2007 s. 18), sedan länge accepterat 
inom bistånds- och utvecklingsindustrin att utvecklingens mål först och 
främst är att förbättra villkoren för människor i underutvecklade länder 
genom att ge dessa människor verktyg till självförsörjning. Duffield menar 
även att utvecklingsdiskursen sedan kalla krigets slut är präglad av 
sambandet mellan utveckling och säkerhet. Utveckling och säkerhet antas 
förutsätta varandra, då västerländska politiker, förvaltare och forskare idag 
är av den allmänna uppfattningen att säkerhetshot, som samhälleligt förfall, 
ohållbar befolkningsökning, ökad miljöbelastning och fattigdomsspridning, 
skapar global instabilitet vilket skadar utvecklingen. Samtidigt kan säkerhet 
inte uppnås utan utveckling. Västerländska stater skall idag inte bara 
bekämpa fattigdomen av moraliska och etiska skäl, utan även av 
säkerhetspolitiska skäl. Exempel på detta är att ta fram policyinstrument för 
att stärka statens kapacitet och skapa ordning, samt ge människor 
grundläggande förutsättningar för ekonomisk välfärd (ibid., s. 1ff). 
Utveckling, menar således Duffield, är en liberal teknik för att kontrollera 
människor i underutvecklade stater för att skapa internationell säkerhet 
(ibid., s. 15). 

2.2.3  Minogue 

Martin Minogue presenterar (Kothari & Minogue 2002, s. 117) olika 
kritiska teorier om utveckling som menar att en betydande 
utvecklingsstrategi för västerländska biståndsgivare är att främja införandet 
av s.k. ”good governance” i mottagarstater. Biståndsgivare arbetar utifrån 
förutsättningen att det finns ett kausalt samband mellan ekonomisk 
förändring och politisk förändring, samt demokratisering och ekonomisk 
utveckling. Genom att kräva införande av demokratisering, skydd av 
mänskliga rättigheter, öppenhet och ansvarighet av biståndstagares 
regeringar i utbyte mot ekonomiskt bistånd skall utvecklingen gynnas. 
Forskning har dock enligt Minogue visat på att det är oerhört problematiskt 
att veta i vilken riktning kausaliteten går och ett fungerande ekonomiskt 
system kan exempelvis leda både till demokrati och diktatur. Kritikerna 
menar alltså att det inte finns belägg för biståndsgivares ”good governance”-



 

 11 

strategier. Det är endast ett medel för västerländska stater att sprida sina 
värderingar och normer för att bevara sin dominans i världen (ibid., s. 117, 
124ff) 

Bistånd används även enligt Minogue och andra kritiska röster som ett 
politiskt medel för att straffa och belöna mottagarstater utifrån hur de lyckas 
möta biståndsgivarnas specifika politiska krav. Bistånd styrs således av 
politik. Denna politiskt expansionistiska strategi leder till inkonsekvens, 
selektivitet och ineffektivitet, eftersom det ofta finns konfliktuella synsätt på 
hur man ska agera. Korruption är ett sådant exempel. Korruption är ett 
problem som under lång tid blivit ignorerat, mycket eftersom 
biståndsgivarna inte vetat hur de ska hantera det p.g.a. olika teoretiska 
perspektiv på problemet. Exempelvis menar teoretikern Little att korruption 
långsiktigt bara kan bekämpas med hjälp av demokratisering, medan 
empiriska exempel som Kina och Vietnam visar att övergången till 
marknadsekonomi har lett till ökad korruption (ibid., s. 131ff). 

2.2.4  Moyo 

Moyo representerar en biståndskritisk skola som menar att biståndet skadar 
utvecklingsländer (med fokus på utvecklingsländer i Afrika) (Moyo 2009). 
Moyo menar att en idé som förespråkar mer internationellt bistånd och ser 
det som lösningen på utvecklingsproblemet växt sig allt starkare i världen. 
Men denna idé är enligt Moyo ”en fullständig politisk, ekonomisk och 
humanitär katastrof [egen översättning]” (Moyo, 2009). Bistånd lämnar 
nämligen fattiga (afrikanska) länder än mer skuldtyngda, inflationsdrabbade 
och utlämnade till den nyckfulla valutamarknaden, samt mindre intressanta 
för kvalitativa och verkligt betydelsefulla investeringar. Den starkaste 
kritiken mot bistånd anser Moyo är korruptionen som biståndet lämnar efter 
sig. Biståndet som är avsett för fattiga medborgare hamnar i händerna på 
byråkrater i fattiga länders regeringar och givarfinansierade NGO:s. 
Biståndet är som en drog som dessa fattiga länder blir beroende av; en 
konstant ström av gratis pengar kan hålla ineffektiva och korrupta regeringar 
vid makten, samtidigt som den inte behöver söka bättre vägar för 
utveckling. Trots starka bevis om biståndets påverkan på och medverkan i 
korruption, blundar biståndsgivare för problematiken och biståndet fortsätter 
att flöda in i Afrika (Moyo, 2009). 
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2.4 Tillämpning av teori 

Vi vill i vår kritiska diskursanalys med hjälp av dessa olika kritiska teorier 
analysera de diskurser som kan tänkas finnas inom de svenska 
biståndsorganisationer vi avser att undersöka. Framförallt vill vi använda 
dessa teorier för att avslöja ojämlika och orättvisa maktstrukturer som ligger 
till grund för de diskurser som biståndsorganisationerna har. Syftet med vår 
diskursanalys är dock inte att påvisa att vissa diskurser är mer sanna eller 
bättre än andra, utan att blottlägga de maktstrukturer som skapar vissa 
diskurser (Winther Jörgensen & Phillips 1999, s. 29). 

Dessa tre teorier ser på korruptionsproblemet inom bistånd och 
utveckling på olika sätt, men med det radikala och socialkonstruktivistiska 
synsättet gemensamt. Vi tycker därför att de tillsammans på bra sätt kan 
hjälpa till att bringa förståelse och förklaring till de olika diskurser vi hittar. 
Vi tror inte att någon av dessa teorier ensamt på ett fullständigt och bra sätt 
skulle ha kunnat förklara biståndsorganisationernas diskurs angående 
korruption, utan vi anser att det är essentiellt att se till flera olika aspekter. 
Vi har absolut inte tagit hänsyn till alla aspekter som finns, men vi tycker att 
utifrån våra avgränsningar och vårt ämne så är dessa teorier ändå tillräckliga 
för att ge en bra förklaring till bakomliggande maktstrukturer hos 
biståndsorganisationernas korruptionsdiskurser. 

Även om Duffield inte specifikt uttrycker att korruption skulle vara ett 
säkerhetshot mot utvecklingen så anser vi att korruption passar in i hans 
resonemang kring detta, främst under rubriken samhälleligt förfall och 
därför anser vi att Duffields utvecklingsteori är användbar i vår uppsats. 
Med hjälp av textanalysen av vårt material kommer vi utveckla och styrka 
vår tankegång om korruption som ett säkerhetshot. 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi ge en bakgrundsbild av biståndsindustrins 
diskurser på dels bistånd och utveckling men framförallt på korruption 
sedan andra världskrigets slut till nutid ur ett globalt perspektiv. 

3.1 Utvecklingen och biståndets idéhistoria 

”Bistånd är som tvättmedel – alltid nytt och förbättrat” (Odén 2006, s. 9).  
Citatet ovan visar på att hur man har uppfattat och pratat om utveckling och 
bistånd har varierat väldigt genom tiderna (Escobar 1995, s. 12f). Vi har valt 
att dela in utvecklingens och biståndets idéhistoria, i två övergripande 
perioder, där diskurserna följt vissa övergripande riktningar, samtidigt som 
det har funnits en del skiftande uppfattningar om hur man sett på bistånd 
och utveckling.  

3.1.1 Moderniseringsskolan vs beroendeskolan 

Biståndets avstamp kan hittas i efterkrigstidens Bretton Woods-konferens 
1944 och den efterföljande Marshallhjälpen då segrarna från andra 
världskriget dels ville återuppbygga Europa och dels utveckla den fattiga 
delen av världen. Detta för att förhindra en lika förödande ekonomisk 
utveckling som under mellankrigstiden (Odén 2006, s. 42). Under denna 
period präglades utvecklings- och biståndsdiskursen av att ekonomisk 
tillväxt och utveckling likställdes begreppsligt. Genom industrialisering och 
modernisering skulle problemen lösas och utvecklingen ta fart (ibid., s. 49).   

Som en motreaktion till denna diskurs fick den kritiska beroendeskolan 
ökat inflytande på 1970-talet. Beroendeskolan var kritisk mot att ekonomisk 
tillväxt och utveckling användes som synonymer, och det ansågs inte längre 
självklart att ekonomisk tillväxt skulle leda till utveckling. Beroendeskolan 
menade att u-länder var i en beroendeställning till industriländer, och att 
bistånd var en del av västs nykoloniala strategier. Beroendeskolan 
förespråkade istället att utvecklingens syfte måste vara att fattiga grupper 
skulle få det bättre genom rättvisare resursfördelning, avlänkning från 
världsekonomin till mer nationellt inriktade ekonomier och fokus på 
jordbruk- och landsbygdsutveckling (ibid., s. 73ff). 
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3.1.2 Neoliberlism 

Från och med 1980-talet till idag har neoliberalismens mer eller mindre haft 
patent på utvecklings- och biståndsdiskursen. Marknaden står i fokus istället 
för staten; fattiga stater ska ”räddas” genom att de invigs i fria marknader 
och uppmuntras till entreprenörskap. Neoliberalerna menade tidigt i denna 
epok att för att skapa utveckling måste makroekonomisk stabilitet skapas i 
de skuldsatta utvecklingsländerna, och detta skulle ske genom bistånd (ibid., 
s. 93ff, 99).  

Sedan slutet av kalla kriget är utvecklingstankarna inte lika plikttroget 
liberalistiskt influerade, marknaden är fortfarande en central aktör men 
statens roll har återigen blivit större (ibid., s. 107f). Biståndet är på de 
fattigas villkor och syftet är att minska fattigdomen, inte så mycket att skapa 
stabila makroekonomier.  För effektiv utveckling och bistånd har man börjat 
fokusera på betydelsen av demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och ”good governance”. Biståndsorganisationer söker metoder där individer 
och samhällen själva ska lära sig att styra sin utveckling (Escobar 1995, s. 
158). Teoretikern Pieterse menar att orsaken till att det idag inte finns någon 
inflytelserik, alternativ diskurs som hotar den neoliberala, är att de 
alternativa diskurserna om utveckling framgångsrikt blivit integrerade i den 
allmänna neoliberala diskursen. Den neoliberala teorin kan således utifrån 
Pieterses perspektiv idag inte ses som en renodlad teori, utan en blandning 
av flera (Kothari & Minogue 2002, s. 9f).  

3.2 Korruptionens idéhistoria inom 
biståndsindustrin 

3.2.1 Korruption som något positivt 

Cremer menar att det funnits en diskurs om korruption inom 
biståndsindustrin som hävdar att det krävs korruption för att ekonomisk 
utveckling ska kunna ta form och att korruption är en nödvändighet för att 
fattiga samhällen ska fungera (Cremer 2008, s. 17). Detta är främst en äldre 
uppfattning om korruption som var gemensam för både vetenskapen och 
praktiken i mitten av 1900-talet och framåt. En av de mest inflytelserika 
förespråkarna för denna teori var Nathaniel H. Leff (1964) som beskrev en 
byråkratisk korruption som något positivt för samhället och som inte 
behöver innebära ineffektivitet. Exempelvis kan mutor enligt detta synsätt 
användas som ett smörjmedel i byråkratiska processer och skynda på dessa, 
och även gynna konkurrens i samhällen där konkurrens är förbjudet. 
(Cremer 2008, s. 18). Denna syn är idag inte den vanligaste i 
biståndsindustrin (Minogue 2002, s. 133), men Cremer menar (2008, s. 17) 
att den fortfarande till viss del lever kvar i biståndsorganisationerna. I 
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forskarvärlden lever teorin onekligen kvar, om än hos ett fåtal forskare som 
fortfarande i modern tid står fast vid att korruption i utvecklingsländer inte 
bara är något negativt. Bl.a. anser teoretikern Gordon White att korruption 
kan vara nödvändigt och till och med fördelaktigt i samhällen där vitala 
ekonomiska mekanismer inte fungerar (Minogue 2002, s. 133).  

3.2.2 Korruption som ett tabu 

Ovannämnda diskurs om korruption som något positivt för utvecklingen kan 
inte hävdas ha varit den hegemoniska diskursen fram till på 1990-talet då en 
mer negativ diskurs om korruption tog fasta. Det har även funnits en ganska 
utspridd och vedertagen idé om korruption som problem, men där problemet 
förklarats utifrån ett kulturperspektiv. Anledningen till att korruption är så 
utvecklat i just utvecklingsländer skulle enligt detta perspektiv vara att 
korruption är ett kulturellt fenomen som är mer vanligt i vissa kulturer 
(Thelander 2006, s. 26). 

 Men framförallt var korruption, fram till den breda anti-korruptionsera 
som vi befinner oss i idag, ett ämne som man inte pratade om 
överhuvudtaget inom biståndsindustrin. Inom både den vetenskapliga 
världen och praktiken kring bistånd var korruption ett tabuämne långt in på 
1990-talet (Cremer 2008, s. 1). Detta tabu är något som allt mer håller på att 
uppluckras idag, även om vissa aktörer inom industrin fortfarande inte vill 
handskas med problemet (ibid., s. 5f). Anledningen till tabut menar Cremer 
är dels den tidigare diskursen att korruption skulle kunna vara något positivt 
för utvecklingsländer, men även att biståndsgivare inte vetat hur de skulle 
hantera problemet och att de inte velat ta på sig ansvaret för andra staters 
inrikesangelägenheter och då bryta suveränitetsprincipen (ibid., s. 3).  

3.2.3 Korruption som något negativt 

På 1990-talet i och med dels kommunismens fall och det faktum att det inte 
längre fanns någon mening att på samma sätt använda korruption som medel 
för att få utvecklingsländer att ge en viss sida stöd i kalla kriget (Cremer 
2008, s. 4), och dels faktumet att ett stort missnöje hos organisationer som 
Valutafonden och Världsbanken gällande biståndets ineffektivitet började 
växa, så har också en ny diskurs om korruption uppstått (Minogue 2002, s. 
122). Biståndets och utvecklingens misslyckande började bl.a. skyllas på 
svaghet, inkompetens och korruption hos mottagarländer, och därför blev 
korruption ett problem som måste prioriteras (ibid., s. 122). Enligt denna 
diskurs, som är dominerande idag, anses korruption ha uteslutande negativa 
effekter på utvecklingen och är ett stort problem för det internationella 
biståndet. Forskning visar att hög korruption i en stat hindrar inhemska och 
utländska investeringar, skapar enorma offentliga utgifter och leder till att 
de offentliga utgifterna blir bortprioriterade från utbildning, hälsovård och 
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infrastruktur (Wei 1999, s. 2). Biståndsorganisationer, men även 
organisationer som Världsbanken, FN och OECD säger sig idag aktivt 
bekämpa korruption med hjälp av anti-korruptionsprogram, internationella 
standarder och avtal och en global anti-korruptionsrörelse kan sägas ha tagit 
form (Cremer 2008, s. 4ff). 
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4  Analys 

Vi kommer i detta kapitel först kortfattat redogöra för de diskurser vi har 
funnit att svenska biståndsorganisationer har om bistånd och utveckling och 
hur de kan kopplas till våra teorier. Huvudfokus kommer dock sedan ligga 
på diskursen kring korruption, och vilken betydelse 
biståndsorganisationerna ger denna. Vi kommer först presentera vilken 
korruptionsdiskurs vi har utläst ur vårt material, för att sedan i ett avsnitt 
fördjupa analysen och se vilka sociala konsekvenser diskursen får genom att 
se till det diskursiva fältet, motsägelser och glidningar samt genom att 
tillämpa våra kritiska teorier och utveckla dessa.  

4.1 Utveckling- och biståndsdiskurs 

De diskurser om bistånd respektive utveckling som vi upptäckt hos svenska 
biståndsorganisationer är väldigt snarlika. Detta beror troligen på att bistånd 
anses vara ett medel för att utveckling ska vara möjligt och därför är 
diskurserna kring dessa fenomen svåra att skilja åt och går ofta in i 
varandra. Men det finns dock skillnader, och med hjälp av Laclau och 
Mouffes teknik att utröna diskurser med hjälp av nodalpunkter skall vi här 
försöka särskilja på diskurserna. Dessa nodalpunkter är i sig tomma tecken, 
men när de kopplas till andra tecken och till varandra får de sin betydelse 
och det är just runt denna ekvivalenskedja diskurserna får sin betydelse. 

 Vi har främst hittat en hegemonisk diskurs kring både bistånd och 
utveckling, som i mycket stämmer överens med den neoliberala diskursen 
som vi presenterat i bakgrunden. Dessa diskurser är inte särskilt ifrågasatta, 
och de förefaller för biståndsorganisationerna vara tämligen objektiva och 
självklara bilder av verkligheten. 

4.1.1 Biståndsdiskursen hos svenska biståndsorganisationer 

Vi har kunnat lokalisera följande nodalpunkter i den hegemoniska 
biståndsdiskurs som finns hos de svenska biståndsorganisationerna: 
 
- Fattigdomsbekämpning  
- Mänskliga rättigheter 
- Utveckling 
- Demokrati 

Alla de biståndsorganisationer vi analyserat har sagt att deras främsta mål 
med biståndet är att bekämpa fattigdomen i världen (t.ex. Jerre 2010, 
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intervju). Fattigdomsbekämpningen ska ske genom att 
biståndsorganisationerna arbetar rättighetsbaserat utifrån FN:s mänskliga 
rättigheter om alla människors lika värde samt utifrån de fattiga 
människornas behov, för att skapa en rättvisare värld och en långsiktig 
hållbar utveckling (Davies, 2009) (Forum Syd 2007, s. 3, 7). En rättighet 
som biståndsorganisationerna tycker är speciellt essentiell är demokrati. 
Diakonia menar att ”bistånd spelar […] en viktig roll som stöd till 
exempelvis demokratiarbete” (Davies, 2009), vilket visar på att de även med 
sitt bistånd vill arbeta för och främja demokrati på andra plan än 
hemmaplan. Bistånd anses även vara ett centralt medel för utvecklingen, 
bl.a. förespråkar Diakonia mer och bättre bistånd för att nå deras främsta 
målsättning som är ”ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling” 
(Davies, 2009).  

4.1.2 Utvecklingsdiskursen hos svenska biståndsorganisationer 

Som nämnt innan går diskursordningarna kring bistånd och utveckling in i 
varandra på många sätt, då samma knuttecken finns i de respektive 
diskurserna. Således passar de nodalpunkter som vi presenterat för 
biståndsdiskursen in även på utvecklingsdiskursen och vice versa. Av 
pedagogiska skäl försöker vi dock särskilja de här, och nedan är de 
nodalpunkter som vi lokaliserat finns i svenska biståndsorganisationers 
utvecklingsdiskurs: 
 

-  Demokratisering 
-  Civilsamhället 
-  Hjälp till självhjälp 
-  Långsiktighet och hållbarhet 

Flera av de intervjupersoner vi har pratat med har tryckt på att det är viktigt 
att stödja och utveckla civilsamhället i utvecklingsländerna (Eriksson 2010, 
intervju). Civilsamhället hjälper enligt exempelvis Eriksson (2010, intervju) 
och Modéer (2010, intervju) till att bygga upp demokratiska strukturer i 
samhället och bidrar därmed till demokratisering, vilket ofta är ett mål med 
projekten. En annan central punkt i utvecklingsdiskursen är hjälp till 
självhjälp, något som alla organisationerna arbetar för. Med hjälp till 
självhjälp menas att de fattiga människorna ska skaffa sig en egen 
försörjning och själva ta sig ur fattigdomen (t.ex. Jerre 2010, intervju).  

Civilsamhället, demokratisering och hjälp till självhjälp är alltså alla 
centrala faktorer för att gynna utvecklingen. De är alla olika medel för att 
uppnå biståndsorganisationernas mål, alltså en långsiktig och hållbar 
utveckling (Forum Syd 2007, s. 3). Denna långsiktiga och hållbara 
utveckling poängteras ofta att den ska ske på flera nivåer, global, regional, 
lokal och nationell (Ängelid, 2010, intervju) och inom de sociala, 
ekonomiska, politiska, ekologiska och kulturella områdena (IM 2007 s. 8). 
Den långsiktiga, hållbara utvecklingen är ett led i att människor i 
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utvecklingsländerna ska lära sig att försörja sig själva och själva bygga ett 
hållbart samhälle (Jerre 2010, intervju).  

4.1.3 Koppling till teorier 

Dessa diskurser om bistånd och utveckling stämmer väl överens med våra 
kritiska teorier och hur dessa menar att biståndsindustrin ser på sitt eget 
arbete och utvecklingen. I enlighet med Duffield så går de svenska 
biståndsorganisationernas arbete ut på att ge hjälp till självhjälp. 
Biståndsorganisationernas utvecklingssamarbete genomsyras också av 
uppfattningen att miljöproblem och fattigdom är ett hot mot utvecklingen 
samtidigt som utvecklingen krävs för att bekämpa dessa problem (Forum 
Syd 2007, s.5f).  

När organisationerna talar om bistånd som rättighetsbaserat och hjälp till 
självhjälp är det helt utan att ta upp andra perspektiv än det neoliberala. 
Samtliga intervjuade intar det neoliberala, hegemoniska perspektivet att de 
har rätt, då de ger bistånd att kräva av mottagarländerna att de anpassar sina 
strukturer efter biståndsorganisationens önskemål. Detta är inget man 
förnekar utan något som man berättar utan att reflektera över dess 
konsekvenser. Exempelvis skriver IM att man önskar att 
samarbetsorganisationer agerar ”i demokratisk anda och i linje med IM:s 
verksamhetsidé” (IM 2007, s. 5). Detta skulle kunna vara ett led i det som 
Duffield menar är en liberal teknik för att kontrollera utvecklingsländer. 
Även Minogue målar upp en liknande bild. Han menar att de rika 
biståndsgivarländerna utövar ”good governance” på de fattiga, 
mottagarstaterna. Det som IM i det här dokumentet beskriver är en idealtyp 
av Minogues teori eftersom det rör sig om att sprida demokrati och 
mänskliga rättigheter, som enligt Minouge innebär att västerländerna kan 
upprätthålla sin dominans.  

Även Moyos teori om att det finns en idé om att mer bistånd ska lösa 
utvecklingsproblemet verkar stämma, då exempelvis Diakonia förespråkar 
mer och bättre bistånd i deras utvecklingsarbete (Davies, 2009). 

Det finns dock en glidning i biståndsdiskursen, då Modéer på vår fråga 
om bistånd leder till utveckling svarade att ”det finns en felaktig bild hos 
människor att bistånd ska lösa fattigdomsproblemet och det kommer bistånd 
aldrig att göra. Det är bara som en liten droppe i havet.” (Modéer 2010, 
intervju) Även vid våra andra intervjuer (Ängelid 2010, intervju) (Eriksson 
2010, intervju) (Jerre 2010, intervju) har biståndets roll för främst 
utvecklingen tonats ner, och således stämmer inte den bild som 
biståndsorganisationernas policys ger med den bild som dess representanter 
målar upp. Denna glidning skulle kunna tyda på, som Pieterse menar och 
som nämns i bakgrundsdelen, att det finns konkurrerande diskurser mot den 
neoliberala diskursen idag, men den neoliberala diskursen anammar dessa 
diskurser i sin egen (Kothari & Minogue 2002, s. 9f), kanske för att undvika 
antagonismer. I många av sina policyer och i intervjuerna är nämligen 
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biståndsorganisationerna kritiska mot härskande globala strukturer och 
anammar exempelvis feministiska och många andra diskurser. Samtidigt är 
de ändå en del av det de kritiserar.  

 

4.2 Korruptionsdiskurs 

Utifrån det material vi har analyserat så finns det en hegemonisk 
korruptionsdiskurs hos svenska biståndsorganisationer. Då denna diskurs 
enbart ser korruption som ett väldigt stort problem för biståndet och 
utvecklingen har vi här valt att kalla denna diskurs anti-
korruptionsdiskursen.  
 
 
4.2.1 Antikorruptionsdiskursen 
Anti-korruptionsdiskursen utgår ifrån nedanstående nodalpunkter som vi 
lokaliserat:  
 

-  Utvecklingshinder 
-  Transparens 
- Ansvarsutkrävande 
-  Civilsamhälle 
-  Kapacitetsbyggande 
-  Nolltolerans 

 
”Korruption utgör ett konstant hinder för en god utveckling” (Forum Syd 
2007, s. 7) Citatet från Forum Syd är väldigt talande för den anti-
korruptionsdiskurs vi har kunnat identifiera. Anti-korruptionsdiskursen ser 
nämligen framförallt korruption som en risk och ett hinder för de mål som 
de vill uppnå med biståndet (Eriksson 2010, intervju), och 
biståndsorganisationernas främsta mål är, som nämns tidigare, en hållbar 
och långsiktig utveckling samt att bekämpa fattigdomen (Forum Syd 2007, 
s. 7).  

Vi har funnit att det finns en grunduppfattning i svenska 
biståndsorganisationer att korruption är ett strukturellt samhällsproblem som 
beror på dåligt fungerande ekonomiska och politiska strukturer. Eftersom 
det oftast är just utvecklingsländer som har bristande demokratiska 
institutioner som skulle kunna möjliggöra exempelvis transparens och 
ansvarutkrävande, så är det därför korruptionen uppstår i dessa stater 
(Ängelid 2010, intervju). För att bekämpa korruptionen är det därför helt 
essentiellt att bygga demokratiska institutioner, stärka civilsamhället och 
öka transparensen och ansvarsutkrävandet (Ängelid 2010, intervju). Precis 
som det är de fattiga människorna som ska ta sig ut ur fattigdomen med 
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hjälp av självhjälp, så är det de korruptionsdrabbade människorna som ska 
bekämpa sin egen korruption (Eriksson 2010, intervju).  

I den antikorruptionsdiskurs man möter på policynivå hos svenska 
biståndsorganisationer så är nolltolerans en utgångspunkt som samtliga 
organisationer har givit uttryck för (t.ex. Diakonia 2010, s. 7). Alla 
organisationerna har nämligen antagit Sidas grundläggande princip om 
korruption och att ”aldrig acceptera, alltid agera och alltid informera” 
(Sida). Detta är Sidas nolltolerans-policy (Eriksson 2010, intervju). 

 

4.3  Fördjupad analys 

Av de diskurser vi har funnit om bistånd, utveckling och korruption är det 
tydligt att det är en västerländsk syn på dessa fenomen som, i enlighet med 
våra kritiska teorier, skapar dessa diskurser. Det är här makten att skapa 
diskurser finns. Det verkar inte idag finnas några stora motsägande diskurser 
mot anti-korruptionsdiskursen vi har presenterat ovan. En anledning till att 
vi inte har kunnat identifiera några sådana tror vi kan vara att vi främst har 
studerat diskurserna på policynivå. Antagonismer kan mer troligen tänkas 
finnas mellan policynivå och exempelvis biståndsarbetare på fält. Detta 
innebär dock inte att vi inte har funnit några glidningar och motsägelser 
inom diskursen. Antikorruptionsdiskursen är relativt ny, de flesta av de anti-
korruptionspolicys vi har läst är skrivna de senaste två åren och innan detta 
har det inte funnits några nedskrivna anti-korruptionspolicyer hos 
åtminstone IM och Diakonia (Fagerberg 2010, intervju) (Ängelid 2010, 
intervju). Exempelvis är ”Svenska missionsrådets antikorruptionspolicy” 
som IM använder sig av antagen av SMR:s styrelse 2010-03-11 och 
Diakonias anti-korruptionspolicy 2010-11-19. Detta visar att diskursen 
kanske inte är så etablerad som man först kan tro, vilket vi tror kan vara 
orsaken till vissa glidningar och motsägelser som vi hittat i diskursen. 

Nedan ska vi utveckla detta resonemang och även fördjupa analysen 
kring hur biståndsorganisationer ser på korruption och vilka sociala 
konsekvenser detta synsätt får genom att tillämpa våra tre olika kritiska 
teorier. 

 
 

4.3.1  Minogue och nolltoleransens mångtydighet 
 
Det är främst i intervjuerna vi har funnit att en del av de nodalpunkter, som 
vi menar att biståndsorganisationers korruptionsdiskurs får sin betydelse 
runt, ibland inte är helt självklara. Det verkar fortfarande finnas motsägelser 
om hur man ska ge betydelse åt vissa av dessa tecken. Dessa glidningar 
tyder på att det finns vissa flytande signifikanter inom anti-
korruptionsdiskursen, vilket innebär att det finns mångtydiga tecken som 



 

 22 

inte fått sina slutgiltiga definitioner ännu och som det strids om att ge 
betydelse åt. Dessa strider får sociala konsekvenser.  

Den mest tydliga glidningen vi har funnit gäller nodaltecknet 
nolltolerans. IM, Sida och Diakonia har uttalat nolltolerans mot korruption i 
sina anti-korruptionspolicyer, och Forum Syd kan sägas ha det genom att de 
anslutit sig till Sidas policy. När vi vid intervjutillfällena frågat om 
nolltolerans har dock motsägelser och glidningar från policyerna uppstått, 
och vilken betydelse de egentligen ger nolltolerans är otydligt. Ängelid 
(2010, intervju) från Diakonia svarade på frågan om det är rimligt med 
nolltolerans:  
 

Ja och nej. Alltså nolltolerans, vad innebär det? 
 
Ett liknande svar ger Jerre (2010, intervju) från IM på samma fråga;  
 

Ja, alltså jag tror man måste ha en nolltolerans samtidigt som man, ehm, 
alltså vad innebär en nolltolerans? Man ska ha nolltolerans. Man ska inte 
tolerera någon form av korruption. Men samtidigt så finns det ju alltid… jo, 
man ska ha nolltolerans.  

 
Modéer, (2010, intervju) också från Diakonia, ger ett mer tydligt svar som 
går än mer emot den egna organisationens policy: 
 

Nej, om du menar i förhållande till biståndet så tror jag inte det. Jag tror i och 
för sig att det är viktigt som en moralisk ståndpunkt. Men i de miljöer som 
biståndet finns så är det omöjligt i realiteten att ha en nolltolerans mot 
korruption. 

 
Jerre och Ängelids svar tyder på att de inte är helt på det klara med varken 
vad som menas med begreppet nolltolerans, eller ens hur deras organisation 
använder begreppet. Oklarheten har vi funnit gäller huruvida man ska ha en 
nolltolerans som innebär att man aldrig ska acceptera, alltid agera och alltid 
informera om korruption, eller en nollvision som betyder att det inte bör 
finnas någon korruption (Eriksson 2010, intervju), alltså en nolltolerans mot 
korruption i sin helhet. Detta får givetvis sociala konsekvenser. Om inte 
personalen vet innebörden av en policy, hur ska den då kunna 
implementeras? Ska man ha nolltolerans eller en nollvision? Minogue 
hävdar att olika motsägande diskurser om vad ett fenomen innebär leder till 
svårigheter i hur man ska hantera ett problem (Minogue 2002, s. 133). 
Glidningen vad gäller nodalpunkten nolltolerans kan leda till att det är 
svårare för biståndsorganisationen att veta hur de ska hantera problemet med 
korruption (ibid.). Om Modéer exempelvis menar att nolltolerans endast är 
möjligt som en moralisk ståndpunkt, men orimligt att införa i praktiken, så 
kan det ifrågasättas om deras nolltoleranspolicy verkligen fungerar på ett bra 
sätt. Eriksson (2010, intervju) är den enda som medger att nolltolerans-
begreppet används slarvigt i deras dokument, och att det är viktigt att skilja 
på nolltolerans och en nollvision. Hon tycker att man ska arbeta för båda, 
men att det är viktigt att skilja de åt.   
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4.3.2 Minogue och bistånd som ett politiskt medel 
 
Vi anser att det är de svenska biståndsorganisationerna som skapat anti-
korruptionsdiskursen. Det är nämligen de som skapat anti-
korruptionspolicyerna som deras lokala samarbetspartners ska implementera 
och efterleva för att få finansiellt stöd för sitt arbete, och detta utifrån 
liberala, västerländska verklighetsuppfattningar. Diakonia framför 
exempelvis i sin anti-korruptionspolicy att det är problematiskt för anti-
korruptionsarbetet att nepotism räknas som korruption i Sverige men inte 
gör det i andra länder, men i slutändan ändå utgår från de svenska 
värderingarna och definitionerna om vad som är korruption och inte 
(Diakonia 2010, s. 19). Att inte ta hänsyn till kulturella skillnader i sin 
definiering av korruption, anser vi, kan få svåra sociala konsekvenser.  Även 
om det ofta tilläggs att de lokala samarbetspartnerna kan utgå ifrån sina egna 
anti-korruptionspolicyer (Eriksson 2010, intervju), så medger de flesta vi 
pratat med att ifall deras policys inte följs så avslutas samarbetet och 
biståndet stryps (Eriksson 2010, intervju) (Modéer 2010, intervju) (Jerre 
2010, intervju). Som Minogue hävdar så används bistånd således när det 
gäller korruptionsbekämpning som ett politiskt medel av 
biståndsorganisationer för att få igenom sina egna politiska intressen. Vi 
anser därför att det ändå är de svenska biståndsorganisationerna, och inte 
den lokala samarbetspartnern, som i slutändan har makten att ge betydelse åt 
vad som ska räknas som korruption, varför det uppstår och hur det ska 
bekämpas. De lokala samarbetspartnerna är därför i ett beroendeförhållande 
till den svenska biståndsorganisationen. 

Ett av dessa sätt att använda bistånd som politiskt medel är 
biståndsorganisationernas införande av ”good governance” för att bekämpa 
korruption, vilket innebär demokrati, transparens och ansvarsutkrävande 
(Minogue 2002, s. 117). Det finns nämligen en grunduppfattning hos 
biståndsorganisationerna om korruption som ett större samhällsproblem som 
beror på politiska och ekonomiska strukturer, och att om fungerande 
demokratiska institutioner införs främjas utvecklingen som 
biståndsorganisationerna i sig menar motverkar korruption (t.ex. Modéer 
2010, intervju). Detta stämmer väl överens med att Minogue menar att det 
finns en syn i biståndsvärlden om att det finns ett kausalt samband mellan 
vissa politiska och ekonomiska system och utveckling (ibid., s. 124). 
Införandet av demokrati och ”good governance” ska då lösa 
utvecklingsproblemen, som korruption. Enligt Minogue är detta dock bara 
ett sätt för väst att bevara sin dominans i världen (ibid., s. 124f).  

Vi har funnit en glidning i vad anti-korruptionsdiskursen menar orsakar 
korruption och inte. Dels finns den ovanstående uppfattningen som vi 
upplever hör hemma i den hegemoniska anti-korruptionsdiskursen, om att 
korruption beror på de ekonomiska och politiska strukturerna i samhället. 
Men det finns även en uppfattning om att korruption är ett individproblem 
som är kopplat till oetiskt beteende. Diakonia (2010, s. 7) menar exempelvis 
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att ”korruption är tätt sammanlänkat med personlig etik och beteende [egen 
översättning]” och hela deras anti-korruptionsarbete ”vilar på allmänna 
uppfattningar om goda etiska värderingar [egen översättning]” (ibid.). 
Därför bör kapacitetsbyggande även gälla utbildning i personaletik och 
integritet (Diakonia 2010, s. 7). Jerre (2010, intervju) hävdar i enlighet med 
denna syn att det alltid kommer finnas kriminella personer som begår 
kriminella gärningar och därför kan man inte bygga helt säkra system för att 
förebygga korruption. Samtidigt pratar både Modéer (2010, intervju) och 
Ängelid (2010, intervju) om att det finns en gråskala när man talar om 
korruption och därför kan man inte tala om korruption som att det alltid 
beror på illvilliga personers enskilda gärningar, utan att det är just bristande 
strukturer som orsakar problemen. Om korruption beror på politiska och 
ekonomiska strukturer i samhället eller på individers kriminella handlingar 
skapar återigen helt olika förutsättningar för hur man ska hantera problemet. 
Ska man införa demokrati eller stärka rättsstaten? Förvisso är båda dessa 
åtgärder något som biståndsorganisationerna talat om bör åtgärdas (t.ex. 
Modéer 2010, intervju), och inte en glidning som tvunget behöver vara en 
motsägelse eller behöver leda till negativa sociala konsekvenser. 

Det finns dock en mer tydlig motsägelse som kan få fatala sociala 
konsekvenser, och som är sammanlänkad med den förra glidningen. Modéer 
(2010, intervju) menar att uppbyggandet av demokrati i utvecklingsländer är 
helt essentiellt för att få bukt på korruptionsproblemet, samtidigt som hon, 
och även flera andra intervjupersoner (t.ex. Eriksson 2010, intervju), gärna 
vill påminna om att korruption är ett problem i hela världen, även i Sverige. 
Man kan då ifrågasätta, som Minogue gör, sambandet mellan odemokratiska 
styrelseskick och korruption. Men detta är inget som 
biståndsorganisationerna är självkritiska emot. Studier har enligt Minogue 
visat att införandet av mer liberala marknadsekonomiska system i Asien lett 
till ökad korruption (Minogue 2002, s. 133). Om detta är fallet, och 
biståndsorganisationer helt okritiskt antar att demokrati minskar korruption, 
kan man fråga sig om biståndsorganisationernas anti-korruptionsprogram, 
som så tungt vilar på uppbyggandet av demokrati, verkligen kommer 
fungera på det sätt som det är menat? 

 
 

4.3.3 Duffield och korruption som ett säkerhetshot 
Enligt alla biståndsorganisationer vi analyserat så är korruption ett hinder 
för utvecklingen. Korruption leder exempelvis enligt Diakonia på alla nivåer 
till underutveckling, men även till politisk instabilitet och kränkningar mot 
medborgares rättigheter (Diakonia 2010, s. 3). Diakonia bekräftar än mer 
synen om korruption som ett hot när de skriver att ”i post-konfliktuella 
områden och instabila stater, förstärker och förvärrar korruption redan 
existerande spänningar [egen översättning]” (ibid.). Denna syn på 
korruption stämmer väl överens med Duffields tankar om förhållandet 
mellan säkerhet och utveckling. 
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Enligt biståndsorganisationer så tenderar säkerhetshot att förekomma i 
vad som Duffield definierar som svaga eller instabila stater (Duffield 2007, 
s. 2). I våra intervjuer har alla (Eriksson 2010, intervju) (Jerre 2010, 
intervju) (Ängelid 2010, intervju) (Fagerberg 2010, intervju) som svarat på 
frågan om varför korruption är ett stort problem i utvecklingsländer menat 
att korruption, och som Forum Syd förtydligar i sin anti-korruptionspolicy, 
tenderar att uppstå i stater som har en svagt utvecklad demokrati, bristande 
transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande, låg ekonomisk tillväxt, 
svaga civilsamhällen och svaga rättssystem för att hantera korruptionen 
(Forum Syd 2007, s. 3). Detta resonemang stämmer bra överens med det 
Duffield menar med svaga eller instabila stater, som enligt honom är de som 
enligt väst främst orsakar instabilitet (Duffield 2007, s. 2). 

Samtidigt som Duffield menar att det finns en syn om att säkerhetshot 
underminerar utvecklingen, så finns det även en syn om att säkerhetshoten 
inte kan bekämpas utan utveckling, och att det därför finns ett 
beroendeförhållande mellan säkerhet och utveckling (ibid., s. 1). Detta är en 
syn som Fagerberg bekräftar då han medger att det krävs transparens, 
ansvarsutkrävande och demokrati, alltså utveckling, för att bekämpa 
korruptionen (Fagerberg 2010, intervju). Även Ängelid pratar om 
korruption och utveckling som en ond cirkel (Ängelid 2010, intervju). 
Forum Syd skriver i sin utvecklingspolicy att korruptionen är ett hinder för 
utvecklingen och därför är ”arbetet mot korruption i alla dess olika former 
[…] en central del av kampen för att bekämpa fattigdomen” (Forum Syd 
2007, s. 7). Utifrån detta resonemang menar vi att biståndsorganisationer ser 
korruption som ett säkerhetshot och även att utveckling är en förutsättning 
för bekämpandet av korruption som ett säkerhetshot. Detta får som sociala 
konsekvenser att biståndsorganisationerna inte ger bistånd endast av 
moraliska och etiska skäl, utan även av säkerhetspolitiska skäl. Duffield 
menar då att biståndsorganisationer använder utvecklingsstrategier för att 
kontrollera människor i utvecklingsländer (Duffield 2007, s. 2). Vi 
ifrågasätter dock om detta egentligen innebär ett problem, då man kan fråga 
sig om det verkligen är ett sådant stort problem, som både Duffield och 
Minogue vill få det till, att införa exempelvis demokrati och mänskliga 
rättigheter. Även om man kan hävda att detta är västs sätt att bevara sin 
dominans i världen, så vill vi hävda att införandet av exempelvis ”good 
governance” och utveckling kan ge mer positiva effekter för människors 
levnadsförhållande i Syd än negativa. Däremot anser vi att man med all rätt 
kan ifrågasätta införandet av liberala marknadsekonomier, då detta inte 
säkert leder till minskning av korruption (Minogue 2002, s. 124). 
 

 
4.3.4 Moyo och bistånd som något som göder korruption 
Enligt Laclau och Mouffes diskursteori är diskursen en reducering av 
möjligheter. En av de sakerna vi har stött på som man utesluter, och därför 
är i det diskursiva fältet, är frågan om bistånd göder korruption. Detta är en 
relativt vanligt förekommande fråga i dessa sammanhang och det kan tänkas 
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vara en förhållandevis besvärlig fråga för representanter från 
biståndsorganisationer att svara på.  

När vi har berört ämnet i intervjuerna har det bland annat låtit såhär: 
 

”Vad vi betonar är att det är viktigt att se hela korruptionsproblematiken, att 
det både finns t.ex. ledare i fattiga länder som är beredda att låta sig 
bestickas, men det finns också en hand som besticker. Och här är det ju våra 
investerare och företag som är med och bidrar till det här” (Modéer 2010, 
intervju). 

 
Det är alltså företagen och inte bara biståndsorganisationerna som investerar 
pengar utan att följa upp. Vi anser inte att Modéer har fel när hon påstår att 
det är många företag och liknande som också har en skuld i 
korruptionsproblemen, men att biståndsorganisationer skulle vara en del av 
problemet är uteslutet ur diskursen. I vår intervju med Jerre däremot fick vi 
ett medgivande om att om man som biståndsgivare är aningslös och inte 
ställer krav på sin samarbetspartner kan biståndet bidra till korruption (Jerre 
2010, intervju). Detta är ett medgivande som är ganska svagt i jämförelse 
med den skarpa kritik som Moyo riktar mot biståndets skadlighet för 
utvecklingsländer vad gäller korruption. Moyo påstår att biståndsgivare inte 
vill kännas vid att mycket av biståndspengarna försvinner in i korruption 
(Moyo 2009). Förvisso erkänner biståndsorganisationerna att pengarna 
försvinner i korruption, men i förhållande till den kritik som Moyo riktar 
mot biståndsorganisationerna är de medgivanden vi fått som sagt svaga. 
Diakonia förespråkar, som nämnt, mer och bättre bistånd (Davies 2009), 
något som Moyo är starkt kritisk till. Hon vill snarare att det bistånd vi har 
idag ska stoppas (Moyo 2009) Att biståndsorganisationerna skulle hålla med 
Moyo i denna kritik anser vi inte verkar särskilt troligt då det inte skulle 
vara ett rationellt erkännande. Det går dels emot hela deras verksamhet och 
skulle bland annat kunna skapa en negativ opinion mot bistånd. De vi 
intervjuat har inte velat medge något samband om att bistånd på något sett 
skulle öka korruptionen. Att detta samband inte heller nämns i det offentliga 
materialet är helt i enlighet med Moyos teori.  

De diskurser som funnits tidigare, om att korruption skulle kunna vara 
något positivt i jämförelse med byråkratiska strukturer och att korruption 
skulle bero på kulturella förutsättningar, är också något som nästan helt 
utesluts ur den hegemoniska anti-korruptionsdiskursen och tillhör det 
diskursiva fältet. På frågan om korruption någon gång skulle kunna innebära 
något positivt, svarar intervjupersonerna uteslutande att det inte kan göra 
det. Eriksson (2010, intervju) hävdar dock att det ibland kan vara en 
livsnödvändighet för vissa personer, och att det är viktigt att skilja på 
”corruption of need” och ”corruption of greed”. Flera andra (Ängelid 2010, 
intervju) (Fagerberg 2010, intervju) menar i samma spår att korruption kan 
rättfärdigas om det handlar om livshotande situationer. Detta innebär dock 
inte att korruption för den sakens skull skulle innebära någonting positivt. 
Eriksson är också den enda som tar upp att det för inte så länge sedan 
funnits en syn om korruption som positivt, men att den idag ”verkligen är på 
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nedgång” (Eriksson 2010, intervju). Således förnekar hon ändå inte att 
denna syn fortfarande skulle kunna finnas. 

Korruption som ett tabu är dock en äldre diskurs som fortfarande lever 
kvar i biståndsorganisationen. Det mest tydliga exemplet på detta är Forum 
Syds nekande till intervju. Samtidigt som de i sin anti-korruptionspolicy 
ihärdigt påpekar att korruption ska genomsyra allt deras arbete, att det är ett 
viktigt ämne som bör uppmärksammas mer, samt att det ska finnas personal 
som har hand om detta område (Forum Syds Styrelse 2008), så nekade de 
till intervju eftersom de inte hade någon som kunde svara på dessa frågor. 
Detta tycker vi tyder på, som Cremer (2008, s. 5f) påstår, att tabun 
fortfarande till viss del lever kvar när biståndsorganisationer då.  
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5 Sammanfattning 

I denna diskursanalys har vi besvarat frågeställningen hur svenska 
biståndsorganisationers diskurs på korruption ser ut, och vilka sociala 
konsekvenser denna skapar. Vi har kommit fram till att det finns en 
hegemonisk korruptionsdiskurs hos svenska biståndsorganisationer som 
påverkas även av de hegemoniska neoliberala diskurserna kring utveckling 
och bistånd. Anti-korruptionsdiskursen får sin betydelse kring 
nodalpunkterna utvecklingshinder, transparens, ansvarsutkrävande, 
civilsamhälle, kapacitetsbyggande och nolltolerans. Den främsta konflikten 
vi har stött på rör sig om hur definitionen av nolltolerans ska se ut. Pratar 
man om en nolltolerans eller en nollvision? De personer vi intervjuat har 
inte kunnat svara på detta, vilket kan få inkonsekvens och ineffektivitet, 
enligt Minogues kritiska teori, som sociala konsekvenser när man ska 
implementera en policy som man inte vet innebörden av. Vår analys har 
visat att det är västerländska synsätt på korruption som dominerar diskursen, 
vilket kan få diverse sociala konsekvenser. Vi ifrågasätter dock om 
fördelarna med att t.ex. införa demokrati och mänskliga rättigheter inte 
överväger de negativa konsekvenserna av dominansen. 
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Bilaga 1 

Intervjuunderlag 
 
Inledande frågor/uppvärmningsfrågor 

-‐ Vad	  arbetar	  du	  med	  inom…?	  
-‐ Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  för…?	  

 
Bistånd och utveckling 

-‐ Vad	  är	  er	  organisations	  mål	  med	  att	  ge	  bistånd?	  
-‐ Hur	  anser	  ni	  att	  man	  ska	  jobba	  för	  att	  uppnå	  utvecklingen?	  
-‐ Vilken	  roll	  anser	  ni	  att	  bistånd	  spelar	  för	  utvecklingen?	  

	  

Allmänt korruption 
-‐ Vad	  är	  korruption	  för	  er	  organisation?	  För	  dig?	  

o Konkretisering	  
-‐ Vilka	  problem	  kan	  korruption	  innebära	  för	  biståndet?	  
-‐ Kan	  korruption	  någon	  gång	  innebära	  någonting	  positivt?	  
-‐ Kan	  bistånd	  göda	  korruption?	  
-‐ Är	  det	  rimligt	  med	  nolltolerans	  mot	  korruption?	  
-‐ Varför	  anser	  ni	  att	  man	  bör	  bekämpa/inte	  bekämpa	  korruption?	  
-‐ Vem	  har	  ansvaret	  för	  att	  bekämpa	  korruptionen?	  	  	  

	  

Organisationen och korruption 
-‐ Har	  ni	  specifikt	  anställda	  för	  att	  jobba	  med	  korruption?	  
-‐ Vilka	  problem	  har	  ni	  kunnat	  se	  att	  korruption	  skapat	  för	  er	  organisation?	  

o Kan	  du	  ge	  ett	  konkret	  exempel?	  
-‐ Vad	  tycker	  du	  om	  situationer	  där	  biståndsarbetare	  från	  er	  organisation	  har	  

involverats	  i	  korruption	  på	  olika	  sätt?	  Kan	  det	  ibland	  rättfärdigas?	  
-‐ Har	  du	  några	  personliga	  erfarenheter	  av	  korruption/korrumperat	  samhälle	  

där	  du	  har	  arbetet?	  
-‐ Har	  ni	  speciella	  program	  som	  ni	  arbetar	  utefter	  för	  att	  bekämpa	  

korruption?	  
-‐ Hur	  applicerar	  ni	  era	  antikorruptionsprogram	  i	  praktiken?	  
-‐ Tycker	  du	  att	  era	  antikorruptionsprogram	  fungerar	  på	  ett	  tillfredställande	  

sätt?	  
o Om	  ja:	  Hur	  har	  det	  hanterats?	  Kan	  du	  ge	  ett	  exempel?	  
o Om	  nej:	  Varför	  inte?	  	  

	  

 


