
Lunds universitet  STVM01 
Statsvetenskapliga institutionen  VT12 
  Handledare: Jakob Gustavsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

Budgetstöd och politisk vilja     
Analys av budgetstöd utifrån ett korruptionsperspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Serwa Quarm 



 

 

Abstract 

 
The aim of this study is to examine the relationship between budget support and 
corruption. This is done by conducting a case study of political will to fight 
corruption of Tanzanian reformers, using Brinkerhoffs framework of political 
will. The study shows that the Tanzanian reformers have a weak political will to 
fight corruption, which impedes the results of the budget support. Also, budget 
support does not seen to be an effective strategy for strengthening the political 
will, this due to the strong  top-down focus, which has proven to be not very 
successful in the case of Tanzania. 

The analysis made visible some weaknesses in Brinkerhoffs framework of 
political will. An analysis of the allocated resources to anticorruption activities is 
used as a measure of political will. However, this method is problematic when 
applied to aid-dependent developing countries as most government programs are 
underfunded. The large influence of external donors, especially in the case of 
budget support, makes it even harder to draw correct conclusions. Therefore it is 
suggested in this study that measuring the extent of the mandate and the 
independence of the governmental institutions assigned to fighting corruption, is a 
better method. 
 
Nyckelord: Budgetstöd, korruption, politisk vilja, Brinkerhoff, Tanzania, 
korruptionsbekämpning 
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1 Inledning 

Efter decennier av bistånd finns det mycket kritik mot biståndet eftersom det inte 
har lett till den minskning av fattigdom som man hade hoppats på. Därför försöker 
den svenska regeringen att effektivisera biståndet och fattigdomsbekämpningen, 
bl. a. genom ett tilltagande fokus på korruptionsbekämpning samt genom att ge en 
relativt ny form av bistånd, nämligen budgetstöd. (Andersson 2008:3; Hydén 
2005:1; Maipose 2000:87; SADEV 2008:16; Shaxson 2007:6) 

Budgetstöd, också kallad programstöd, är en biståndsform som innebär att 
medel kanaliseras genom samarbetslandets1 egna betalnings- och 
redovisningssystem, vilket innebär att pengar går till samarbetslandets statsbudget 
istället för enskilda projekt drivna av biståndsgivare. Fördelarna med denna 
biståndsform anses vara många men det finns också alvarliga nackdelar med 
budgetstöd. Risken finns att budgetmedel inte används för avsett ändamål. Denna 
risk är ofta kopplad till samarbetslandets interna problem som exempelvis brister i 
administrationen och just en utbredd inhemsk korruption. Trots att budgetstöd 
anses vara känslig för korruption tros det samtidigt kunna motverka korruption. 
Budgetstöd är nämligen kopplat till krav på ökad insyn i samarbetslandets 
offentliga finanser för biståndsgivarna. Detta skall öka transparensen vilket i sin 
tur skall motverkar korruption. (Sida 2009a:2; Utrikesdepartementet (UD) 2010a; 
UD 2011:25)  

Eftersom relationen mellan korruption och budgetstöd är komplex och 
antaganden om relationen sinsemellan är motsägelsefull blir det intressant att 
undersöka denna relation. Relationen kommer att undersökas genom en fallstudie 
av budgetstöd till samarbetslandet Tanzania och genom en analys av den politiska 
viljan att motverka korruption i Tanzania.  

1.1 Studiens syfte och problemställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka budgetstöd som biståndsform utifrån ett 
korruptionsperspektiv. Relationen kommer att undersökas utifrån den politiska 
viljan att motverka korruption i samarbetslandet, eftersom korruptionsforskare 
och biståndsorganisationer pekat ut denna vilja som en avgörande faktor för 
framgång för antikorruptionsreformer. (Abdulai 2009; Kpundeh 1998:92; 
SADEV; SIDA 2011a 2008:107, 110-111; U4 Expert Answer 2007:3) 

 Politisk vilja är ”sociala aktörers avsikt att angripa korruptionens yttringar 
och orsaker i ett försök att minska eller eliminera dem.” (Brinkerhoff 2000:242)  

                                                
1 Samarbetsländer är en beteckning för länder som tar emot bistånd, även kallad mottagarländer. 
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En viktig förutsättning för att budgetstöd skall kunna effektivisera 
fattigdomsbekämpningen är en förbättrad korruptionsbekämpning, som i sin tur är 
beroende av den politiska viljan i samarbetslandet. För om det inte finns någon 
genuin politisk vilja att motverka korruptionen i samarbetslandet, och se till att 
biståndet faktiskt används för fattigdomsbekämpning, försämrar detta avsevärt 
förutsättningarna för att budgetstödet skall lyckas. Därför skall undersökas: 

 
• Hur ser den politiska viljan att motverka korruption ut i samarbetslandet, 
d.v.s. Tanzania? 

 
Den ovanstående problemställningen täcker in hur förutsättningarna för 

budgetstödets framgång ser ut. Eftersom man på Sida och UD menar att 
budgetstöd motverkar korruption, samt anser att den politiska viljan att motverka 
korruption i samarbetslandet är en viktig faktor som påverkar succén av 
antikorruptionsåtgärder, är det även intressant att undersöka:  

 
• Om och i så fall hur budgetstöd påverkar den politiska viljan i 

samarbetslandet, d.v.s. Tanzania? 
 
Figur 1.2 förtydligar hur variablerna i problemställningen förhåller sig till 

varandra. Den första frågeställningen representeras av frågetecknet med ettan, den 
andra föreställningen av frågetecknet med tvåan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Urval och avgränsning 

Det finns många faktorer som påverkar budgetstödets resultat, i denna uppsats 
kommer budgetstödets möjligheter att bidra till fattigdomsbekämpningen endast 
att analyseras utifrån ett korruptionsperspektiv. Korruption är även i sig ett väldigt 
stort vetenskapligt problemområde, denna studie kommer endast gå in på aspekten 
av den politiska viljan att motverka korruption. De främsta forskare av den 
politiska viljan att motverka korruption är Kpundeh (1998) Johnston (2004), 
Abdulai (2009) och Brinkerhoff. Deras teorier om politisk vilja har många 
överenskommelser men eftersom jag anser att Brinkerhoff har den mest 
utarbetade och utförliga teorin om politisk vilja, kommer uppsatsen att utgå från 
Brinkerhoffs idéer kring detta.  

 Förbättrad 
Korruptionsbekämpning 

Effektivare 
fattigdomsbekämpning 
 

Budgetstöd 

 
Politisk vilja 

1.? 
2.? 
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En rimlig fråga att ställa är vems politiska vilja det är som kommer att 
undersökas. Liksom Brinkerhoff själv anger kan politisk vilja finnas hos olika 
aktörer och på olika nivåer. Brinkerhoff menar att politisk vilja är ett komplext 
fenomen som innefattar; (a) individuella aktörer med deras mål och kapaciteter; 
(b) organisationer inom vilka individer agerar och på vems vägnar individer ofta 
agerar; (c) socioekonomiska och governance system som ramar in både 
begränsningar och incitament för individer och organisationer; och slutligen (d) 
policys, program och aktiviteter som aktörer och organisationer är involverade i i 
olika skeden av policyprocessen (identifikation, utformning, implementering och 
utvärdering). (Brinkerhoff 2000:241) 

Utifrån denna definition av politisk vilja är många olika intressanta upplägg 
möjliga. Själv arbetar Brinkerhoff vidare med en begränsning av aktörerna till 
”valda eller tillsatta ledare, och seniora offentliga tjänstemän”. (Brinkerhoff 
2000:242) Till dessa seniora offentliga tjänstemän räknar han politiska ledare, 
specialister på områden såsom rättsväsendet och administrativa- och 
governancereformer. Dessa kallar han för reformatorer eller reform teams, 
termerna används som synonymer. Alltså begränsas aktörerna vars politiska vilja 
att motverka korruption som undersöks till dessa reformatorer i Tanzania, d.v.s. 
landets politiska ledare och seniora offentliga tjänstemän.  

Som tidigare nämnts kommer en fallstudie att göras, empirin kommer att 
avgränsas till det enskilda fallet av budgetstödet till Tanzania. Valet av Tanzania 
som fall beror på att Sverige sedan 1960-talet har haft ett biståndssamarbete med 
Tanzania. Tanzania beskrivs som ett av givarsamfundets favoriter och en av den 
svenska biståndsindustrins verkliga ”kelgrisar” eftersom det utgör en av Sveriges 
främsta samarbetspartners inom utvecklingsarbete och bistånd. Än viktigare är att 
Tanzania tillsammans med Moçambique får mest bistånd av Sverige i form av 
budgetstöd. År 2010 fick Tanzania ca. 665 miljoner kronor i budgetstöd, 
(Moçambique fick ca. 660 miljoner kronor). Budgetstöd utgör den vanligaste 
formen av bistånd till Tanzania. 2006 var det den svenska regeringens ambition 
att budgetstödet skulle motsvara 50-70% av allt bistånd till Tanzania år 2010. 36 
% av Tanzanias statsbudget utgörs av budgetstöd, varav det svenska bidraget 
utgör ca. 8 procent av det totala budgetstödet. (Krause 2007:21; UD 2006:7-8, 10; 
UD 2010b:4, UD 2011b).  Tanzania är ett s.k. ”prioriterat samarbetsland” varmed 
Sverige bedriver ett långsiktigt samarbete med.(regeringen 2009:26) 

1.3 Metodologisk angreppssätt 

För att besvara uppsatsens undersökningsfrågor kommer det göras en fallstudie av 
budgetstödet till Tanzania. Valet att göra en kvalitativ fallstudie motiveras främst 
av frågeställningen, politisk vilja i sig är så pass komplext att ökad förståelse 
kräver en djupgående analys. Valet av denna metod hänger även ihop med 
teorivalet, eftersom Brinkerhoffs teori är så pass omfattande är det inom ramen för 
denna uppsats inte är möjligt att kombinera en kvalitativ analys med en 
kvantitativ.  
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Uppsatsen teoretiska ramverk består av Brinkerhoffs teori om politisk vilja. 
Fallstudien kommer att ge större insikter om hur den politiska viljan att motverka 
korruption ser ut i Tanzania och insikter om relationen mellan budgetstöd och 
politisk vilja. Studiens metodologiska angreppssätt påverkar generaliserbarheten 
av studiens slutsatser. Den första undersökningsfrågan ger insikter i budgetstödets 
förutsättningar i just Tanzania. Den andra frågan undersöks främst utifrån 
Brinkerhoffs teori, med därmed större generaliserbarhet, därvid används dock 
insikter från fallstudien av Tanzania. Eftersom politisk vilja ständigt förändras så 
är slutsatserna även ur ett tidsperspektiv relativa. Som oftast är fallet är fördelarna 
förknippade med vissa nackdelar. Premieringen av djupförståelse innebär 
minskade generaliseringsmöjligheter eftersom man inte kan bygga 
generaliseringar på enskilda fall. Därför bör man inte överskatta värdet av 
studiens slutsatser, trots att slutsatserna man drar endast gäller för det specifika 
fallet kan de ändå leda till insikter och kunskap som kan fungera som 
utgångspunkt för fortsatt forskning.  

Genom applicering av Brinkerhoffs teori om politisk vilja får man även 
insikter om teorins användbarhet och förklaringsvärde. Med andra ord så är teorin 
ett bra instrument för att studera empirin men empirin kan i sin tur även belysa 
teorins styrkor och svagheter. På så vis blir studien i viss mån även teoriprövande. 

Det är också viktigt att uppmärksamma uppsatsens metodologiska problem.   
Ett problem som finns i alla studier av korruption är att korruption till sin natur är 
svårt att studera då korrupta handlingar ofta försöks döljas så gott som möjligt 
eftersom det är kriminellt och därför att folk som är involverade i det inte vill bli 
associerade med det p.g.a. möjliga negativa konsekvenser. Det gäller även för 
korruption på högre nivå; samarbetsländer kan exempelvis försöka dölja 
korruptionen för att undvika att deras bistånd dras in.  

Politisk vilja är också svårt att studera eftersom genuin politisk vilja främst 
visar sig indirekt genom handlingar. Om korruption effektivt bekämpas och 
förebyggs är det möjligt att fastställa att det finns en politisk vilja. Däremot är det 
svårare att bedöma avsaknaden av effektiva antikorruptionsåtgärder. Det kan bero 
på bristande politisk vilja men det kan även bero på bristande kunskap eller 
medel. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa metodologiska problem när slutsatser 
dras.  

Även om Utrikesdepartementet, Sida och Sadev alla framhäver vikten av 
politisk vilja att motverkar korruption preciserar de inte vad de förstår under 
politisk vilja, därför kan man inte jämföra deras definition med Brinkerhoffs eller 
ens utgå från Sidas definition. (finns nog ett bättre stycke i en äldre version)  

1.4 Material 

Uppsatsens materiella underlag består av såväl primära som sekundära källor. Det 
har varit svårt att få tag i tanzaniska rapporter och policyförslag om korruption, 
därför har det varit svårt att få en egen uppfattning om reformatorernas 
antikorruptionsåtgärder. För att komma runt detta problem kommer jag att främst 
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använda sekundär litteratur i form av empiriska studier om korruption i Tanzania. 
Den sekundära litteraturen består av vetenskapliga artiklar om korruption och 
korruptionsbekämpning i Tanzania och rapporter från olika internationella 
institutioner som arbetar med korruptionsfrågor i Tanzania. Man får dessutom inte 
all information man behöver för att analysera den politiska viljan från offentliga 
utredningar och policyförslag eftersom den kan finnas en stor skillnad mellan ord 
och handling. Sekundärlitteratur kan ge bättre förståelse för hur 
antikorruptionsreformerna ser ut i praktiken. 

Det är viktigt att poängtera att det finns några problem som är relaterade till 
uppsatsens material. Eftersom studien utgår från sekundära källor är man därmed 
hänvisad till andras analys och bedömningar. Genom att begränsa materialet till 
vetenskapliga källor och material från renommerade institutioner och 
organisationer har jag försökt att minska problemet med missvisande källor. 
Genom att använda så många olika källor som möjligt försöker jag minska 
problemet att slutsatserna blir allt för färgade av författarnas åsikter. 

Ett annat problem är att visst material har några år på nacken. Detta kan leda 
till validitetsproblem eftersom det kan ge en missvisande bild av den politiska 
viljan eftersom makt och politisk vilja kan förändras mycket över tiden. Jag har 
ändå valt att ta med dessa källor p.g.a. brist på recent material.   Jag har även 
övervägt att själv införskaffa nyare information genom att göra intervjuer, men 
detta var tyvärr av praktiskt inte möjligt. Eftersom jag är medveten om problemet 
med föråldrat material kan jag ta hänsyn till det och därmed försöka minska dess 
negativa påverkan på analysen.  

1.5 Studiens relevans 

Uppsatsen har en allmän relevans då budgetstöd internationellt blir en allt 
vanligare form att bedriva utvecklingssamarbete på. Sverige beviljar årligen 
budgetstöd motsvarande cirka 1 miljard kronor, detta utgör ungefär 6 procent av 
Sveriges samlade budget för utvecklingssamarbete. (Sida 2009a; Sida 2009b; 
SADEV 2008:107) Studier visar att upp till ungefär 20% av Tanzanias statliga 
budget försvinner på grund av korruption.  (Global Integrity, 2010; Sida 2009d; 
Utrikesdepartementet, 2010b:4; U4 Expert Answer, 2009:2) Således är det 
relevant att undersöka biståndsformen.  

Genom att undersöka relationen mellan budgetstöd och korruption ser man om 
biståndsformen lever upp till regeringens egna krav på att svenskt 
utvecklingssamarbete skall förebygga korruption. Så står det exempelvis i Sidas 
instruktion från regeringen ”§ 3.10 - Sida skall särskilt stödja samarbetsländernas 
strävan att bekämpa korruption, samt motverka att korruption förekommer i 
insatser finansierade med svenskt bistånd.” (Sida 2009c:2)”.  

Ambitionen är att uppsatsen också skal vara intressant och relevant ur ett 
(stats)vetenskapligt perspektiv. Korruptionslitteraturen är omfattande men trots 
den utbredda uppfattningen att den politiska viljan att motverka korruption i 
samarbetslandet är en viktig faktor som påverkar antikorruptionsåtgärder har det 
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paradoxalt nog gjorts lite forskning på området.  Dessutom saknar mycket av det 
som är skrivet om politisk vilja att motverka korruption en teoretisk ansats. Därför 
är förhoppningen att uppsatsen kan bidra med en fördjupad analys där politisk 
vilja utforskas utifrån en teoretisk grund.  Appliceringen av teorin kan även leda 
till större insikter om teorin och dess användbarhet. 

Slutligen, om det nu är så att budgetstödets resultat är beroende av den 
politiska viljan att bekämpa korruption i samarbetslandet, så är det viktigt att öka 
förståelsen för samspelet mellan dessa fenomen. Hittills har jag inte funnit några 
studier där budgetstöd analyseras utifrån ett perspektiv av politisk vilja, därför kan 
studien även utifrån detta avseende vara relevant.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer de variabler som undersöks i uppsatsen närmare att 
introduceras, samt kommer definitionerna av uppsatsens viktigaste begrepp att 
förtydligas. Eftersom politisk vilja förutom en definition även är uppsatsens 
teoretiska ramverk, kommer politisk vilja att behandlas utförligare i ett eget 
kapitel.  

2.1 Korruption 

När man som i denna uppsats ska analysera korruption är det viktigt att ha en 
tydlig definition. Detta gäller i högsta grad för korruption eftersom det finns så 
många definitioner. Uppsatsen kommer att utgå från en begreppsbestämning av 
korruption där korruption definieras som ett missbruk av förtroende, makt eller 
position som medför otillbörlig vinning, exempelvis genom mutor, bestickning, 
utpressning, favorisering och nepotism men också förskingring, svindleri och jäv. 
Det finns flera anledningar till att utgå från denna definition, för det första är detta 
definitionen som Sida hanterar. Att utgå från deras egen definition är mer rättvist 
än det skulle vara att bedöma hur väl de uppnår deras mål att hantera och 
bekämpa korruption utifrån andra kriterier än deras egna. En annan fördel med 
denna definition av korruption är att den stämmer överens med Brinkerhoffs 
definition av korruption. (Brinkerhoff 2000:241; Gardiner 2007: 25-39; Harris 
2003:4-9; Philp 2007:41-44 Sida 2009d) En tredje fördel är att korruption inte 
definieras utifrån juridiska termer, därför är denna definition av korruption mindre 
kontextbunden.  

2.2 Budgetstöd 

I Parisdeklarationen (år 2005) och Accra Agenda for Action (år 2008) enades 
biståndsgivare och samarbetsländer om att givare ska koordinera deras bistånd 
bättre och att de i större utsträckning ska använda samarbetsländernas 
administrativa system. Budgetstödet skall användas av samarbetslandet för deras 
egen strategi för fattigdomsbekämpning och för att nå millenniemålen. 
(Andersson 2008:3) 

Fördelarna med budgetstöd anses vara att denna biståndsform ökar 
samarbetslandets möjlighet att planera hur resurser ska användas, därmed ökar 
samarbetslandets egna ansvar för att bekämpa fattigdom och genom att 
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biståndsgivares hjälp harmoniseras och bättre samordnas, minskar kostnaderna för 
hanteringen av biståndet för samarbetslandets administration. Vidare anses det 
kunna bidra till en effektivare och mer framgångsrik fördelning av offentliga 
medel och öka allmänhetens insyn i hur pengarna används. Då samarbetslandets 
budget stärks ökar landets möjlighet att styra resurserna dit de behövs bäst och 
den långsiktiga planeringen förbättras. Också får landets parlament och 
folkrörelser bättre möjligheter att utkräva ansvar från sin regering jämfört med om 
biståndet ges i en mängd olika givarstyrda projekt. (OECD 2011; Regeringen 
2009: 24-25; Sida 2009b; SADEV 2008:107; UD 2008; UD 2010; UD 2011:25) 

I grafiken nedan återges relationen. Den svarta färgen visar uppsatsens 
avgränsning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Eftersom budgetstöd i hög grad är känslig för korruption, prövar Sveriges 

regering först samarbetslandets fattigdomsinriktade politik och bedömer om 
samarbetslandets offentliga styrning lämpar sig för budgetstöd. (Sida 2011a; UD 
2008) 

Budgetstöd är kopplat till konditionalitet, eftersom biståndsgivaren vid 
budgetstöd inte i detalj kan följa hur pengarna används av samarbetslandet. 
Konditionalitet innebär villkorat bistånd, d.v.s. att det finns krav som 
samarbetslandet måste uppfylla för att få eller få fortsatt bistånd eller lån. Det görs 
kontinuerligt utvärderingar för att bedöma om biståndet har används på ett riktigt 
sätt, skulle samarbetslandet inte leva upp till kraven som ställs kan budgetstödet 
minskar för nästa år, eller till och med dras in helt. (Andersson 2008:4, 6; SIDA 
2009:a & 2011a:18; SADEV 2008:107, 110-111; Svenska Ambassaden Dar es 
Salaam, 2011; UD 2010) 
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3 Brinkerhoffs teori om politisk vilja 

Brinkerhoff definierar politisk vilja som ”sociala aktörers avsikt att angripa i 
korruptionens yttringar och orsaker i ett försök att minska eller eliminera dem.” 
(Brinkerhoff 2000:242) Hans definition av politisk vilja är uppbyggd av sju 
komponenter; (1) regeringens initiativ, (2) val av policy/program, (3) mobilisering 
av intressenter, (4) offentligt åtagande och allokering av resurser, (5) sanktioners 
trovärdighet, (6)  kontinuitet av insats och (7) lärande och anpassning. 
(Brinkerhoff 2010:2-3) 

1. Regeringens initiativ: Denna aspekt av politisk vilja handlar om ursprunget 
av antikorruptionsdrivkraften. Drivs antikorruptionsinitiativet från aktören som 
förväntas genomföra antikorruptionsreformen eller programmet? Finns det 
indikatorer som visar att denna aktör uppfattar korruption som en viktig fråga som 
förtjänar uppmärksamhet? Eller ligger initiativet till förändring istället hos en 
extern grupp, exempelvis biståndsgivare, som har satt igång eller till och med 
tvingat aktören att acceptera eller stödja antikorruptionsarbetet? 

Inhemska initiativ till antikorruptionsarbete bör föredras då detta visar att 
arbetet har en förankring då reformatorer själva uppfattar korruption som en viktig 
fråga och att de har viljan att bekämpa det. Påtvingande antikorruptionsinitiativ 
har problemet att de kan sakna förankring, dessutom finns det alltid frågan om 
reformviljan är äkta eller ej. Därför bör man vara misstänksam mot den politiska 
viljan om drivkraften till förändring helt och hållet finns hoss externa aktörer. I 
viss mån bör initiativ komma från samarbetslandets beslutsfattare om man 
meningsfullt ska kunna tala om politisk vilja. (Brinkerhoff 2010:2)  

Brinkerhoff menar att ursprunget av initiativet är en indikator för politisk vilja 
som kan betecknas som hög eller låg i en skala, beroende på utsträckningen i 
vilken antikorruptionsarbetet drivs av inhemska reformatorer. I ju högre 
utsträckning initiativ till antikorruptionsreformer kommer från inhemska 
reformatorer, ju högre är den politiska viljan att motverka korruption. En hög 
klassificering på denna skala indikerar en starkare politisk vilja att reformera. 

2. Val av policy/program: Denna del av politisk vilja berör utsträckningen av 
reformatorernas vilja att göra en ingående analys av korruption för att sedan 
använda denna analys för att utforma ett tekniskt riktigt och politiskt 
genomförbart reformprogram.  

Har reformteamet försökt att förstå korruptionens komplexa orsaker? Har 
reformteamet byggt strategin på en rimlig modell av korruption som tar hänsyn till 
institutioners struktur och regler? Har de identifierat och utvecklat strategier för 
att hantera dessa institutioner, mandat och beteende som hindrar eller främjar 
integriteten inom statsapparaten och/eller privata företag. Har teamet analyserat 
kostnaderna av korruptionen och vägt dessa mot kostnaderna att bekämpa 
specifika typer av korruption?  
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Reformatorer som inte har gått igenom dessa steg, och/eller som förespråkar 
strategier som uppenbarligen är otillräckliga för att ta itu med problemen, 
demonstrerar en ytlig vilja att förändra. Liksom ovanstående, visar aggregationen 
av svaren till dessa frågor den politiska viljan enligt en hög-låg skala. 
(Brinkerhoff 2000:242; Brinkerhoff 2010:2)  

3. Mobilisering av intressenter: denna del av politisk vilja behandlar strävan 
och förmågan av reformatorerna att identifiera och mobilisera stöd för 
antikorruptionsaktiviteter. Har teamet utvecklat en trovärdig vision av framgång, 
och en strategi som främjar deltagande och som tar hänsyn till intressena av 
viktiga intressenter? Får reformatorerna äkta och fortsatt stöd? Ett stöd som 
övervinner motståndet från de aktörer vars intressen är mest hotade av 
reformerna? Finns det en vilja att offentligt rapportera om utvecklingen, 
framgångar och misslyckanden? Finns det en vilja att stärka ställningen av 
reformanhängare kontra reformmotståndare? Tas det i mobiliseringsprocessen 
hänsyn till att bekämpning av korruption är en långsiktig process och att man 
därför måste kunna bevara stödet över en längre period? 

Indikatorer av denna aspekt av politisk vilja bör bedömas enligt om försöken 
är många eller få, starka eller svaga, effektiva eller ineffektiva; varvid många, 
starka och effektiva försök är kopplade till en starkare politisk vilja. 

4. Offentligt åtagande och allokering av resurser: Utsträckningen i vilken 
landets beslutsfattare prioriterar antikorruptionsinsatser och anslår resurser för att 
uppnå den uttalade policyn och programmål. I ju större utsträckning detta sker, ju 
högre blir den positiva bedömningen av den politiska viljan. 

5. Sanktioners trovärdighet: Utan effektiva sanktioner kan korruption inte 
reduceras. Välutformade sanktioner, vare sig negativa eller positiva, som 
efterlevs, signalerar verklig avsikt att bekämpa korruption. Har det utvecklats 
genomtänkta, trovärdiga och genomförbara åtgärder för att skapa och/eller tvinga 
fram beteendeförändringar? Symbolisk och/eller selektiv utövande av dessa 
sanktioner visar på halvhjärtat politisk vilja. 

6. Kontinuitet av insats: Det sjätte kännetecknet av politisk vilja är 
allokeringen av resurser för pågående insatser som stödjer antikorruptions 
aktiviteter. Bekämpning av korruption kräver resurser och insatser över en längre 
tidsperiod. Enstaka eller episodiska insatser indikerar svag och/eller skiftande 
politisk vilja. 

Behandlar reformatorerna insatsen som en enstaka ansträngning och/eller som 
symbolisk gest, eller pågår insatsen över en längre tid? Etableras det en process 
för att övervaka effekten av antikorruptionsreformerna för att försäkra sig av att 
reformmålen i slutändan möts? Det innebär även att avsätta passande human- och 
finansiella resurser för reformprogrammet och tillgodose den nödvändiga graden 
av inflytande över tid för att försäkra att reformen når önskat resultat.  

Liksom med de andra karakteristikerna av politisk vilja, visar ihållande 
kontinuitet av insatser på en större politisk vilja, däremot visar svaga, episodiska 
eller enstaka insatser på en svagare politisk vilja. 

7. Lärande och anpassning: Landets aktörer demonstrerar politisk vilja när 
de etablerar processer för att bevaka fortskridandet av antikorruptionspolicy och 
program. Samt aktivt styrning av implementeringen av reformatorerna genom att 
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de anpassar policyn till nytt uppkomna omständigheter. Lärandet innefattar även 
att landets policyförfattare observerar antikorruptionsprogam av andra länder, för 
att sedan tillämpa best-practice.  

I Brinkerhoffs ramverk är kapacitet en del av den politiska viljan. Han menar 
på man oftast vill något som man tror man kan uppnå och tvärtom om man vet att 
man inte kan uppnå något så låter man hellre bli att försöka. Detta skulle vara 
speciellt sant för politiker som inte vill sätta upp mål som de inte kan förverkliga 
för att de skulle framstå som svaga, vilket skulle minska deras förutsättningar att 
bli omvalda, vilket också antas vara politikers främsta drivkraft. Detta förklarar 
varför Brinkerhoff anser att brist på stöd för antikorruptionsarbetet från övriga 
aktörer i samhället är ett tecken på att den politiska viljan hos reformatorerna är 
svag.  

3.1 Reflektioner om Brinkerhoffs teori 

Brinkerhoff undersöker politisk vilja att bekämpa korruption på både makro- och 
mesonivå. På makronivå eftersom han tar hänsyn till den breda kontexten vari 
policy skapas. Tyngdpunkten ligger dock på mesonivån, eftersom han fokuserar 
på institutioner och organisationer. De främsta aktörerna är institutioner och 
organisationer eller enskilda personer i deras roll som t.ex. president. Brinkerhoffs 
teori går inte in på personliga karaktärsdrag som skulle kunna påverka 
benägenheten till korruption och därmed påverka den politiska viljan på 
individnivå. Därmed undersöks den politiska viljan ej på mikronivå. (Hudson & 
Lowe 2009:8) 

Brinkerhoffs teori av politisk vilja är både en definition och ett 
analysinstrument. Fördelen med denna definition av politisk vilja är att den är mer 
nyanserad än en binär definition som enbart konstaterar att ’ja, det finns en 
politisk vilja’ eller ’nej, den finns inte’. Denna definition ger möjligheten till en 
mer djupgående analys, eftersom den är uppbyggd av olika komponenter kan 
varje del mätas för sig. Genom att väga samman bedömningen per komponent kan 
man sedan ge en bättre helhetsbild av den politiska viljan. En annan fördel med 
denna definition är att den även ger möjligheten att mäta förändringar i den 
poliska viljan över tid, samt att man kan bedöma styrkan av den politiska viljan, 
dessutom kan viljan även vara negativ. 

Med Brinkerhoffs ramverk av politisk vilja kan man ringa in viktiga faktorer 
som påverkar den politiska viljan och därmed mer strukturerat och systematiskt 
analysera viljan. Men Brinkerhoffs definition av politisk vilja är snarare ett 
ramverk än en teori eftersom den främst identifierar variabler som påverkar ett 
visst fenomen men den är den inte lika sofistikerad som en teori eftersom 
preciseringen av relationen mellan variablerna inte är lika stor som vid en teori. 
(Ostrom 2007: 25; Sabatier 2007:6) 

Det finns dock anledningar att vara kritisk till denna teori, så uppstår det 
exempelvis metodologiska problem när man försöker tillämpa den. För det första 
anges inte några måttstockar varmed man kan avgöra vart på hög-låg skalan en 
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komponent ska hamna. Mycket blir därmed en tolkningsfråga och därmed blir 
bedömningen väldigt subjektiv. Detta får konsekvenser för intersubjektiviteten, då 
flera undersökningar som använder samma teori, alltså Brinkerhoffs teori av 
politisk vilja, för att studera samma fenomen, kan få olika resultat p.g.a. olika 
tolkningar. (Bergström & Boréus 2005:37) För att motverka detta problem 
kommer jag att försöka att så noggrant som möjligt motivera mina slutsatser för 
att synliggöra det bakomliggande resonemanget i analysen av politisk vilja i 
Tanzania. Detta kommer även att höja studiens intrasubjektivitet.  

Ett annat metodologiskt problem är hur man exempelvis avgör 
reformatorernas vilja att göra en ingående analys. Det ända man kan mäta är ju 
slutresultatet, d.v.s. själva policyn och effektiviteten av korruptionsbekämpningen. 
Om dessa inte skulle vara tillräckliga och ogenomförbara kan det ju bero på en rad 
andra faktorer än den politiska viljan.  
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4 Analys av den politiska viljan i 
Tanzania 

4.1 Regeringens initiativ 

Det är svårt att avgöra ursprunget av antikorruptionsdrivkraften i Tanzania. Å 
ena sidan har alla presidenter som Tanzania haft uttalat sig kraftigt emot 
korruption och de har alla lovat att bekämpa korruption. (UD 2011:17; U4 Expert 
Answer 2009:1) Här exempelvis ett uttalande från Tanzanias nuvarande president 
Kikwete:  

 
”In my inaugural speech to Parliament in 2005, I said the following and I quote: we will 

accelerate the war on corruption in a more scientific way and by addressing its root courses…But 
all this will not account much if the public is not cooperative. I ask the full cooperation of citizens 
in the war on corruption” (PCCB 2009: vii) 

 
Uttalet pekar på att korruption uppfattas som en viktig fråga som förtjänar 

uppmärksamhet, men det är svårare att avgöra om drivkraften är inhemsk. En 
orsak till detta är att Tanzania har en lång historia av bistånd och från och med 80-
talet även av villkorat bistånd. Liviga (2011:21) menar att mycket av 
policyförslagen som den tanzaniska regeringen lägger fram har sitt ursprung i 
kravpaketet från Världsbanken. Många författare är dessutom av meningen att de 
högt uppsatta beslutsfattarna säger det som krävs för att få bistånd men att 
regeringen inte lever upp till deras löften om korruptionsbekämpning. (Africa 
Research Bulletin 2010; Hussman 2007:26; Liviga 2011:20; Muganda, 2004: iii; 
Presidents Office & Planning Commission 2009). Samtidigt är det viktigt  

Samtidigt uppfattas biståndsgivares politiska och finansiella inflytande på 
Tanzanias policyprocess i hög grad som påträngande av såväl Tanzanias regering 
och det civila samhället.(Lawson & Rakner 2005:5; Therkildsen 2000:64-65) 

Det finns fortfarande ett starkt motstånd mot implementering av 
antikorruptionsreformer, reformer som till en viss utsträckning uppfattas som 
drivna av biståndsgivare. Det regerande CCM partiet anklagas för en allmän brist 
av ledarskap och intresse för att aktivt främja transparens och ansvarstagande. (U4 
Expert Answer, 2009:7) Maktdelningen i Tanzanias författningssystem är svag 
och maktstrukturen domineras av presidenten, den verkställande makten och 
CCM partiet. Detta anses av Lawson & Rakner (2005:5) som underlättande för att 
få till en sammanhängande och kraftfull policy, utan att ständigt behöva 
kompromissa och långrandiga konsultation. Härutav kan man härledda att den 
högsta politiska och verkställande makten har möjligheter att mer framgångsrikt 
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driva antikorruptionsreformer än vad görs och därför kan detta tyda på brister i 
den politiska viljan. Detta tyder på att antikorruptionsreformerna saknar 
förankring hos de högsta politiska ledarna, samma ledare som skall fungera som 
reformatorer och driva kampen mot korruptionen. Detta kan vara ett tecken på att 
reformerna är påtvingade. Även svenska UD bedömer kampen mot korruption 
som fortsatt långsam och rapporterar om ”ett intryck av en trots allt bristande 
politisk vilja att på allvar ta itu med korruptionsproblematiken (…)”. Detta har i 
sin tur lett till att budgetstödsgivarna åter lyft fram frågan om den underliggande 
principen om korruption till dialog på högnivå. ”Sverige har lett givarnas 
budgetstödsdialog om korruptionsbekämpning och ambassaden ser denna dialog 
som den starkaste möjligheten att driva på för mer effektiv 
korruptionsbekämpning.” (UD 2011:17) Alltså, ökar biståndsgivarna villkoren för 
budgetstöd och kraven på antikorruptionspolicy p.g.a. att de anser att det finns en 
”bristande politisk vilja”.  

 
”Samtidigt noteras att budgetstödsdialogen inte har bidragit till det policy-inflytande som 

givarna förväntat. Det är tveksamt om den ökande användningen av konditionalitet2 genom 
variabla trancher kopplade till genomförande av reformer varit framgångsrik.” (UD, 2011:26)  

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är svårt att avgöra ursprunget 

av antikorruptionsdrivkrafterna men det finns anledning att vara tveksam till 
förankringen av den politiska viljan hos Tanzanias reformatorer. Den politiska 
viljan hos reformatorerna på högsta nivå uppfattas inte alltid som genuin av 
forskare och biståndsgivare, något som har lett till än mer extern påtryckning, 
vilket kan tyda på en svag inhemsk politisk vilja. Men för att avgöra detta bör man 
närmare analysera implementeringen av dessa antikorruptionsåtgärder.  

4.2 Val av policy 

Denna del av politisk vilja behandlar utsträckningen i vilken reformatorerna 
bygger antikorruptionsåtgärder på en ingående analys av korruption. 

Det är Warobia-rapporten som kom ut 1996 som på allvar inledde 
korruptionsbekämpningen. President Benjamin Mkapa hade tillsatt kommissionen 
”Presidential Commission of Inquiry against Corruption” som hade i uppdrag att 
undersöka typerna av korruption och utsträckningen av korruptionen i Tanzania, 
och även att undersöka dess orsak samt komma med rekommendationer för 
korruptionsbekämpningen. Kommissionen konkluderade att statsapparaten var 
väldigt inkompetent och korrupt. (Hope & Chikulo 2000:20; Muganda 2004:8; 
PCCB 2009: vii, 1) I Warobia-rapporten dras till och med slutsatsen att det finns 
en brist på politisk vilja att bekämpa korruption vilket har gjort det svårt att 

                                                
2 Konditionalitet är villkorat bistånd, d.v.s. krav som samarbetslandet måste uppfylla för att få eller få fortsatt 
bistånd eller lån.  
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minska korruptionen inom staten. (Heilman, Kamata & Ndumbaro 2000:505)3 
Vidden av mandaten och faktumet att kommissionen tilläts vara grundliga och 
ärliga talar för att det fanns en genuin politisk vilja hos Tanzanias reformatorer att 
göra ett grundligt arbete. 

Warobia-rapporten var den första av en lång rad rapporter. År 2002 
publicerades ”the Annual State of Corruption in Tanzania Report” som en 
uppföljning av Warobia-rapporten.  År 2006 kom den andra NACSAP. NACSAP 
är ett ambitiöst landstäckande program för att förebygga korruption samt utreda 
misstankar om korruption. (PCCB 2009: vii, 1: UD 2011:16) 

 Sedan Warobia-rapporten har landet fått en omfattande mängd av regler, 
stadgar och lagar för att motverka korruption liksom en mängd 
tillsynsinstitutioner som har i uppdrag att förebygga, undersöka och sanktionera 
korrupta handlingar. Bland institutionerna finns, ”the Prevention of Corruption 
Bureau (PCCB), ”Good Governance Coordination Unit”, ”the Ethics and 
Inspectorate Department”, riksrevisionen CAG, (Controller and Auditor General), 
och flera andra institutioner som etablerats för genomförande av regeringens 
nationella anti-korruptionsstrategi och handlingsplan NACSAP.  UD anser dock 
att NACSAPs genomförande fortfarande är svagt, beroende på alltför omfattande 
prioriteringar. (Presidents Office & Planning Commission 2009:iv; UD 2011:16-
17; U4 Expert Answer, 2009:1) 

Mer än 15 år efter Warobia-rapporten har viktiga rekommendationer inte 
implementerats. Så finns det brister i den parlamentariska kontrollen av 
antikorruptionsreformer och det saknas ett incitamentssystem som är knutet till 
antikorruptionsreformerna.  I ett av de viktigaste förslagen som Tanzania lagt 
fram för att bekämpa korruption var målet att ”i mars 2010 fullborda en 
omfattande roadmap för att förbättra affärsklimatet.” (Africa Research Bulletin 
2010) Efter decennier av antikorruptionsstrategier kan man tycka att de i alla fall 
borde ha en handlingsplan.  

I Tanzania finns det en fokus på att bekämpa korruptionen i statsförvaltningen 
och i den ekonomiska styrningen, däremot berörs kärnproblemen; landets 
politiska styrning, maktdelningen i författningssystemet knappt. (Hussman 2007: 
32) 

Hussman (2007:32) anser att antikorruptionspolicyn i Tanzania inte baseras på 
recent analys av korruption i dess olika former och på olika nivåer. Världsbanken 
föreslog att utföra en sådan undersökning men Tanzanias regering tackade nej till 
erbjudandet och utförde ej heller egna undersökningar. Dessutom påverkar den 
bristfälliga kunskapen om riskerna i specifika sektorer och institutioner negativt 
policyn av myndigheter. I visa fall så togs uppsåtligen inga åtgärder mot missbruk 
på hög nivå av offentliga tjänstemän, p.g.a. politiska skäl. Therkildsen (2000:1) 
beskriven en paradox i den tanzaniska policyprocessen, nämligen att flera 
reformer drivs i den offentliga sektorn trots ett bräcklig politiskt stöd för 
reformerna och trots att förutsättningarna för att kunna implementera reformerna 
inte förbättras. Detta beror på att policyutformningen är för fragmenterad och 
p.g.a. ett stort externt inflytande på processen, dessutom är kopplingen mellan 

                                                
3 Jag har inte lyckats få tag i Wariobia-rapporten. Det är inte tydligt vilken definition av politisk vilja som man i 
rapporten har utgått ifrån.  
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policyutformning och implementering svag. Därmed kan man säga att 
reformprogrammen inte är genomförbara och där det inte tas hänsyn till 
institutionella förutsättningar. Detta är enlig Brinkerhoff ett tecken på svag 
politisk vilja.  

Det är svårt att avgöra denna komponent av politisk vilja, litteraturen indikerar 
att det finns brister i analysen av korruptionens orsaker. I vilken grad detta beror 
på okunskap eller av regeringens sida en medveten strategi att ha 
antikorruptionsstrategier som är ouppnåeliga och dåligt anpassade till situationen 
är svårt att avgöra. Det finns dock tecken på att det senare kan vara fallet vilket då 
innebär att det finns allvarliga brister i den politiska viljan. Men som tidigare 
nämnts är denna aspekt av politisk vilja kanske den svåraste att avgöra.  

4.3 Mobilisering av intressenter 

Denna del av politisk vilja behandlar strävan och förmågan av reformatorerna 
att identifiera och mobilisera stöd för antikorruptionsaktiviteter.  

Något som motverkar mobiliseringen av intressenter är att organisationerna 
och intressenterna i det civila samhället inte är organiserade på ett effektivt sätt, 
något som underminerar deras inflytande. Det finns åtgärder som försöker öka 
allmänhetens inflytelse över policyprocessen vad gäller 
korruptionsbekämpningen. Staten har utbildat allmänheten och organiserat 
medborgarkampanjer för att förändra den allmänna inställningen till korruption. 
NACSAPs ”Triangular Partnership Programme har utvecklats för att stödja och 
koordinera samarbete mellan det civila samhället, staten och den privata sektorn 
för att försäkra en effektiv implementering av antikorruptionsreformer. Genom 
NACSAP programmet skall det civila samhället även ge feedback, vilket ska 
främja transparensen, och ansvarsutkrävande genom deltagande av alla 
intressenter. Exempelvis har staten utvecklat hemsidan www.wananchi.go.tz som 
möjliggör kommunikation mellan regeringen och allmänheten. De icke-statliga 
aktörerna som är involverade i The Triangular Partnership Programme är dock 
ganska svaga men det finns en rad andra aktiva koalitioner, såsom ”The Policy 
Forum” som koordinerar NGOs input i den offentliga policyprocessen de senaste 
åren. Enligt experter som skall konsulteras inom koalitionen förblir de ibland 
exkluderade av regeringen. Exempelvis exkluderas the Policy Forum från viktiga 
möten såsom årliga granskningar av budgetstödet. Generellt gäller att det civila 
samhället till stor del hålls utanför den officiella policydialogen och därmed 
begränsas det civila samhällets bidrag till antikorruptionsreformsprocessen. Det 
civila samhället har dessutom få möjligheter att effektivt kontrollera 
antikorruptionsarbetet. Bristande tillgång till information hindrar medborgares 
möjlighet att utkräva ansvar från beslutsfattare. ((Hussman 2007: 31; Hussman, K; 
Mmuya, M. 2007:185; UD 2011a:16; U4 Expert Answer, 2009:1,7-8) 

På lokal nivå finns det lite insyn i beslutsfattandet och en brist på tillgång till 
information om tillgängliga resurser och uppnådda resultat. Detta försvårar 
ansvarsutkrävandet för grupper i det civila samhället. (Lawson & Rakner 2005:4) 
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Därför är det tveksamt om försöken att mobilisera det civila samhället har 
varit framgångsrikt i Tanzania; det finns fortfarande inget starkt civilt samhälle 
som arbetar med governancefrågor. Detta är en av anledningarna till att 
koalitionsbyggandet inom NACSAP inte har varit så framgångsrikt som 
förväntats. I detta avseende, bör kapaciteten av olika intressenter byggas upp så att 
de mer effektivt kan delta i reformprocessen. Det är intressant att notera att det 
svenska utrikesdepartementet gör en mycket mer positiv bedömning av det civila 
samhället än de flesta andra författare. De menar att ”civila samhällets 
organisationer har utvecklats kraftigt, vilket inneburit att de fått en starkare roll i 
samhället och även blivit alltmer accepterade. (UD 2011a:2) (Presidents Office & 
Planning Commission 2009:5; U4 Expert Answer, 2009:1, 3, 7-8) 

En annan anledning till att det civila samhället är svagt är att yttrande-, 
förenings-, och religionsfriheterna ofta skänds trots att de är garanterade enligt 
den tanzaniska lagen. Kikwetes regering har en ambivalent ställning till att tillåta 
kritiska röster in den offentliga debatten. Å ena sidan uppmuntrar politiska ledare 
i tal, debattartiklar och konferenser vikten av att bekämpa korruption men de som 
faktiskt ifrågasätter korrupt beteende eller försöker kräva ansvar av politiska 
ledare får räkna med negativa konsekvenser. (Fjeldstad; Ngalewa Katera 2008:6; 
Heilman; Kamata & Ndumbaro 2000:504; Hussman, K; Mmuya, M. 2007:183, 
185; UD 2011a:7; U4 Expert Answer, 2009:5-6,8)  

En mer positiv utveckling är att politisk liberalisering har lett till att statens 
monopol på insamling, produktion och spridning av information i Tanzania är 
bruten. Median har tidigare varit strikt kontrollerad av staten med lite utrymme för 
privat media. Nu finns det sju tv-kanaler, 18 radiokanaler och mer än 25 
dagstidningar i landet. Detta medför att den statliga censuren av nyheter och 
information har avtagit avsevärt och med utbredningen av internet får fler 
människor tillgång till information. Median har även blivit allt mer granskande 
och kritisk. (Hussman, K; Mmuya, M. 2007:183; Liviga 2011:16; UD 2011a:2) 

Generellt kan man konkludera att reformatorerna har en 
antikorruptionsstrategi som i ökande utsträckning är inkluderande av det civila 
samhället. P.g.a. brister i tillhandahållandet av information för aktörer från det 
civila samhället och eftersom dessa aktörer blir uteslutna från beslutsprocessen 
kan man konkludera att reformatorerna inte har utvecklat en strategi som främjar 
deltagande och mobilisering av antikorruptionsaktivister. Därmed tas det inte vara 
på det stöd för antikorruptionsreformer som finns, vilket tyder på brister i den 
politiska viljan. Istället är det median som är den främsta drivkraften bakom den 
offentliga korruptionsdebatten.  

4.4 Offentligt åtagande och allokering av resurser 

Detta verkar vara en av de svagaste komponenterna av den politiska viljan att 
motverka korruption. Genomförandet av antikorruptionsåtgärder förblir begränsat 
eftersom Tanzanias antikorruptions institutioner är underbemannande, saknar 
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tillräckliga resurser och samordning. (Doig, Watt & Williams 2007: 253; U4 
Expert Answer, 2009:1) 

Av de mer än 10 000 rapporterade fall av korruption har bara några hundra 
blivit åtalade och än mindre har blivit fällda. Väldigt få högt uppsatta tjänstemän 
har blivit åtalade för korruption. Endast ungefär 5 procent av korruptionsfallen 
som hade blivit rapporterade till PCB (antikorruptionsverket) regionala kontor 
mellan år 2000 och 2005 hade förts inför domstol. Denna rättsliga ineffektivitet 
beror på knappa resurser och den stora mängden fall. (Bertelsmann Foundation 
2010:8; U4 Expert Answer, 2009:3-4)  

PCB anses dessutom ha för lite makt och förmåga för att effektivt kunna 
utreda administrativ och politisk korruption. Minst lika allvarligt är att PCB själv 
anses behövas kontrolleras strängare för att trygga verkets egna integritet. Denna 
integritet är en avgörande förutsättning för att PCB ska ha den auktoritet som 
krävs för att kunna utmana politisk korruption på högre nivå. (Doig, Watt & 
Williams 2007: 255; U4 Expert Answer, 2009:6) 

Problemet med för lite personal och för knappa resurser gäller även 
riksrevisionen (CAG) som därför inte effektivt kan uppfylla dess uppgift. (U4 
Expert Answer, 2009:6,7) Utrikesdepartementet ger en ljusare bild, de menar på 
att riksrevisionen både har fått stärkt mandat och ökade resurser vilket ska ha lett 
till framgångar. Däremot anser de att det fortfarande finns brister i riksrevisionens 
kapacitet och i kvalitén av granskningarna. (Utrikesdepartementet 2011:16) 

Implementering av antikorruptionpolicy görs till stor del med hjälp av mjuka 
lån och bilateralt bistånd i form av budgetstöd. Det är främst bidragsgivare som 
Världsbanken, FN och IMF som bidrar med pengarna till 
antikorruptionsåtgärderna, det är därmed svårt att avgöra hur pass genuint den 
inhemska politiska viljan är. (Fjeldstad; Ngalewa & Katera, 2008:1; Liviga 
2011:15–16, 20; PCCB 2009: viii) 

Man kan konstatera att de flesta av antikorruptionsinstitutionerna har för 
knappa resurser för att kunna göra ett bra jobb. Dock är det problematiskt att 
därför dra slutsatsen att den politiska viljan är låg p.g.a. att budgeten för 
antikorruptionsreformer är för låg för att uppnå resultat. I Tanzanias fall är nästan 
alla statliga myndigheter och projekt underfinansierade.  

4.5 Sanktioners trovärdighet 

Före 2008 fanns det bara ett fall av storskalig korruption i domstolen, det har 
nu ökat till totalt 21 fall. Detta indikerar en ökning av den politiska viljan, dock 
det är minst lika viktigt att det också leder till åtal. Experter menar att det har 
tagits få sanktioner mot offentliga tjänstemän som har varit involverade i 
korruption. (U4 Expert Answer, 2009:6-7; (Utrikesdepartementet 2011:17) 

En oberoende internationell revision av Tanzanias Centrala Bank avslöjade att 
mer än 120 millioner USD hade betalts till lokala företag, många som dessutom 
var påhittade, i något som har blivet den mest prominenta korruptionsskandalen 
på senare år. Efter utredningen tvingades den dåvarande premiärministern Edward 
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Lowassa och två ministrar avgå i februari 2008. Deras avgång ledde till slut till att 
hela regeringen fick avgå. Detta talar för handlingskraft och signalerar verklig 
avsikt att bekämpa korruption. Dock är många högt uppsatta tjänstemän som har 
varit involverade i korruptionsskandaler fortfarande aktiva medlemmar av det 
regerande partiets CCMs nationella verkställande kommitté NEC (National 
Executive Committee). Det är till och med så att en av ministrarna som 2008 
tvingades avgå, Andrew Chenge, har blivit utnämnd till en kommitté som ska 
granska anklagelser om korruption där även den förra premiärministern Lowassa 
är inblandad.  Detta undergräver självklart trovärdigheten av sanktionerna och 
generellt den politiska viljan att motverka korruption. (Business Anti-Corruption 
2011; UD 2011a:7, 17; U4 Expert Answer, 2009:1-3) 

I april 2011 uppmanade CCM-partiet några av dess högt uppsatta medlemmar 
som var inblandade i en korruptionsskandal att avgå för att förbättra partiets 
image, vilket de också gjorde. (Business Anti-Corruption 2011) 

Lawson & Rakner( 2005:5) menar att den dömande makten i realiteten inte 
har någon möjlighet att hålla den verksställande makten ansvarig eftersom CCM 
partiet har en sådan stor majoritet och därför det inom partiet har vuxit fram en 
praxis av intern disciplinutövning inom partiet. Detta urholkar trovärdigheten av 
hela rättsapparaten.   

Lagförslag som främjar ansvarsutkrävande och insynen i den statliga 
verksamheten har eller inte gått igenom eller efterlevs inte.  (Hussman 2007: 27) 

CHRGG är en statlig korruptionsnämnd som i likhet med ombudsmännen 
skall ta emot klagomål från medborgare som handlar om korruption. Vidare skall 
nämnden utfärda ickebindande rekommendationer till regeringen, dessa 
rekommendationer följs sällan upp av regeringen. Kommissionen saknar 
självständighet från presidentens ämbetsverk, ett verk som kommissionen inte har 
mandat att utreda. (U4 Expert Answer, 2009:7)  

Allt detta talar för att det hos landets högsta beslutsfattare kan saknas en 
genuin politisk vilja att ta itu med korruption. 

4.6 Kontinuitet av insats 

Den viktigaste karakteristiken av denna komponent av politisk vilja är allokering 
av tillräckliga resurser för att stödja antikorruptionsåtgärder över en längre 
tidsperiod så att reformmålen faktiskt uppnås. Det är biståndsgivare som till stor 
del finansierar antikorruptionsåtgärderna. Detta kan vara ett tecken på att de 
tanzaniska reformatorerna har bristande politisk vilja, men eftersom en sådan stor 
del av den tanzaniska offentliga budgeten finansieras av biståndsgivare kan man 
inte entydigt dra denna slutsats. (U4 Expert Answer, 2007:3) 

Det har visat sig att olika antikorruptionsinitiativ som inleddes under tidigare 
nationella antikorruptionsstrategier i otillräcklig utsträckning har genomdrivits. 
Regeringen har skapat det institutionella ramverket för att bekämpa korruption, 
främst genom att förbättra lagstiftningen och nu finns det institutioner för att 
utreda och förebygga korruption. (Muganda 2004:17; UD 2011a: 16-17) 
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Ytterligare arbete bör läggas ned på att se till att de lagar och stadgar som finns 
faktiskt efterlevs och att de anpassas där det behövs för att se till att NACSAP 
implementeras fullt ut. Exempelvis finns det lagar på att statliga tjänstemän bör 
deklarera deras tillgångar men allmänheten har bara begränsad tillgång till denna 
information. Whistle-blowers som informerar om olaglig verksamhet skyddas inte 
tillräckligt mot trakasserier och mobbning. (Muganda 2004:17; Presidents Office 
& Planning Commission 2009:32; UD 2011a: 16-17; U4 Expert Answer, 2007:2) 

En annan aspekt av brist på uppföljning av insatser är att trots det ansenliga 
arbetet som har lagts ner på att utforma ett system för övervakning och 
kommunicering av resultatet av antikorruptionsåtgärderna, så används det i liten 
utsträckning. Dessutom rapporteras allmänhetens bedömningar eller tjänstemäns 
uppskattningar av korruptionen knappast. Även om kvartalsrapporter publiceras 
om antikorruptionsarbetet så sprids dessa inte aktivt. Revisionsverket försöker 
dock att producera mer användarvänliga rapporter och i högre utsträckning sprida 
informationen.  (Hussman, K; Mmuya, M. 2007:188) 

Även om det har utvecklats en mängd av antikorruptionsreformer och 
institutioner så finns det en brist på långvarigt politisk stöd så att de faktiskt kan 
leda till en minskning av korruptionen.  (Hussman 2007: 27) 

Många författare är av meningen att de högt uppsatta beslutsfattarna säger det 
som krävs för att få bistånd men att regeringen inte lever upp till deras löften att 
bekämpa korruption. Biståndsgivare känner sig svikna. (Africa Research Bulletin 
2010) Nedan återges en analys från det svenska utrikesdepartementet: 

 
”Det finns en tröghet i genomförande av reformer som riskerar att bromsa resultat för 

fattigdomsbekämpning inom alla sektorer. Denna tröghet är delvis kopplad till en ambivalens i 
politisk vilja till förändringar som kan påverka rådande maktbalans och delvis till svag kapacitet 
att driva komplexa reformer. Den långsamma takten är också en följd av den hierarkiska kultur 
som är en kvarleva från enpartistaten och som leder till att endast högsta ansvariga kan fatta beslut, 
med en stor fördröjning som följd. ” (UD2011a:33) 

 
Den tanzaniska regeringen har främst satsat på förebyggande 

antikorruptionsstrategier som främst anses fylla funktionen att möta kritiken från 
medborgarna och biståndsgivarna. Denna satsning valdes för att erkänna bristerna 
i statsapparaten men det fanns redan från början en brist på stark politisk ledning 
och konsensus för att faktiskt bekämpa dessa brister. Detta talar för en brist på 
politisk vilja att faktiskt genomföra alla dessa antikorruptionsåtgärder. (Hussman 
2007: 30) 

4.7 Lärande och anpassning 

Denna del av politisk vilja att motverka korruption behandlar i vilken mån 
reformatorerna har etablerat processer för att bevaka antikorruptionsreformerna. 
Samt hur aktivt reformatorerna anpassar antikorruptionsåtgärderna till 
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omständigheterna, det innefattar även i vilken utsträckning reformatorerna 
tillämpar best-practice från andra länder.  

Hussman menar dock att man bör vara försiktig med best-practise metoden när 
det gäller korruption eftersom korruption är så kulturellt betingat. 
Antikorruptionspolicy är ofta baserat på definitioner av korruption och etiska 
standarder som härstammar från internationella fördrag och internationella 
organisationer som FN och Världsbanken. Oftast görs det inga försök att 
undersöka lokala normer och värderingar och hur väl dessa stämmer överens med 
fördragen och de generella policyförslagen från dessa institutioner. Denna 
försumning hindrar en effektiv korruptionsbekämpning. (Hussman 2007: 32) 

African Peer Review Mechanism (APRM) är ett initiativ initierad 2002 av 
medlemsländer av den Afrikanska Unionen för att öka samarbetet mellan länderna 
i policyfrågor. Målet är att förbättra den politiska stabiliteten och den ekonomiska 
utvecklingen genom att lära av varandras policyreformer. En underdel i detta 
arbete är regelbundna granskningar av den politiska och socio-ekonomiska 
utvecklingen. I januari 2010 beslöt ledningen av APRMs panel och Tanzanias 
utrikesminister att det i april samma år skulle inleddas en granskning i Tanzania 
men APRM fick aldrig någon uppföljning av den tanzaniska delegationen. 
Granskningen ställdes ut till efter valet i oktober 2010 eftersom APRM i regel inte 
kommer ut med granskningar precis före val. Men fram tills nu har det ännu inte 
gjorts någon granskning. (APRM 2011) 

Som beskrivs i 4.6 finns de brister i bevakningen av fortskridningen av 
antikorruptionspolicy och program. I de första antikorruptionsstrategierna var de 
lokala myndigheter exkluderade, men efter NACSAP II har dessa kommit ombord 
i implementeringsarbetet av antikorruptionsstrategier. Detta är en viktig 
förbättring eftersom mycket av korruptionen utspelar sig på denna nivå.  Detta är 
ett exempel varpå antikorruptionsprogrammet anpassats och förbättras. (Fjeldstad; 
Ngalewa & Katera, 2008:1-2) 

Riksrevisionen CAG skriver årliga rapporter men regeringen följer sällan upp 
dess rekommendationer. Enligt det UD tar Tanzanias parlament en allt mer aktiv 
roll i uppföljningen av riksrevisionens rapporter.  (Utrikesdepartementet 2011:26; 
U4 Expert Answer, 2009:6,7) En sammanlagd bedömning tyder på att det finns 
bristande politisk vilja hos reformatorerna men att viljan långsamt stärks.  

Ansträngningarna vad gäller denna komponent av politisk vilja tyder på 
bristfällig politisk vilja.  

4.8 Generella reflektioner 

På grund av en allmän brist på resurser och extern finansiering av Tanzanias 
budget är det svårt att bedöma den politiska viljan genom att analysera 
allokeringen av resurser till antikorruptionsåtgärder. Istället kan självständigheten 
av offentliga antikorruptionsinstitutioner och vidden av deras mandat vara en 
bättre indikator för den politiska viljan.  
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Exempelvis ligger den tanzaniska Prevention of Corruption Bureau (PCB) 
(antikorruptionsverket) under presidentens ämbetsverk, detta underminerar 
troligen dess självständighet, särskilt dess finansiella självständighet. Vidare är 
det presidenten som utser medlemmarna av PCB. Verket har inte heller 
befogenhet att åtala offentliga tjänstemän utan samtycke av the Director of Public 
Prosecutions (överåklagaren). Det har visat sig vara svårt att få dessa mandat.  
(Doig, Watt & Williams 2007: 255; U4 Expert Answer, 2009:6) Detta hindrar 
integriteten inom statsapparaten, vilket indikerar svag eller kanske till och med 
negativ politisk vilja. Faktumet att olika offentliga instanser som har som uppgift 
att utreda korruption inte har tillräckliga mandat pekar på en svag politisk vilja att 
ta itu med korruptionen. Att öka olika korruptionsämbetsverks självständighet 
behöver inte kosta så mycket i ekonomiska termer. Däremot kan det vara så att det 
för reformatorerna kostar mycket i politiska termer och att det därför inte anses 
önskvärt att genomföra dessa reformer. Den svaga politiska viljan att motverka 
korruption kan tyda på att reformatorerna har en för svag politisk ställning. 

Detta är inte en komparativ studie därför bör man vara försiktig med 
jämförelser men Abulais studie (2009) visar att Hong-Kong och Singapores 
framgångsrika antikorruptionsreformer till stor del beror att de statliga 
antikorruptionsverk har stor självständighet och har tillräckliga resurser. Detta 
pekar på att analys av självständigheten och utsträckning av mandat av offentliga 
antikorruptionsinstitutioner kan vara en bra indikator för politisk vilja. Därför 
anser jag att det borde vara med i Brinkerhoffs teori.   

Efter denna genomgång av de olika komponenterna av politisk vilja i Tanzania 
är den sammanfattande bedömningen att mycket indikerar en låg politisk vilja hos 
de högst uppsatta reformatorerna. Generellt återkommer uppfattningen att 
antikorruptionspolicy och reformer utformas främst för att tillmöteskomma krav 
främst från biståndsgivarna. De största bristerna finns i implementeringen och 
uppföljningen av dessa reformer. Alla dessa antikorruptionsåtgärder framstår som 
att inte har lett till någon större korruptionsminskning. Eftersom några av de 
viktigaste problemområden, såsom politisk korruption faller utanför de flesta 
åtgärderna tyder på en svag politisk vilja att bekämpa korruption. 

Denna genomgång av de olika komponenterna har som syfte att försöka 
besvara den första frågan av uppsatsen, nämligen hur förutsättningarna för att 
budgetstödet ska kunna uppnå en fattigdomsbekämpning ser ut. Eftersom den 
politiska viljan att verkligen bekämpa korruptionen uppfattas som bristfällig och 
kanske till och med som icke genuin. Detta minskar uppenbarligen 
förutsättningarna för en framgångsrik fattigdomsbekämpning.  
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5 Analys av relationen mellan 
budgetstöd och politisk vilja  

Som tidigare nämnts förväntas budgetstöd kunna minska korruption. Dock 
framförs i ”Bedömningsförelag för ny samarbetsstrategi med Tanzania 2012-
2016” att denna metod inte har lett till det önskade resultatet.  
 
”Sverige var 2009/10 näst största bilaterala budgetstödsgivare efter Storbritannien av de då tolv 
givarna i budgetstödsgruppen. (…) Samtidigt noteras att budgetstödsdialogen inte har bidragit till 
det policy-inflytande som givarna förväntat. Det är tveksamt om den ökade användningen av 
konditionalitet genom variabla trancher kopplade till genomförande av reformer varit 
framgångsrik.” (UD 2011:25-26)  
 
Orsaken till att denna metod inte fungerat som man hoppats anses bero på 
”frågetecken om processen för ansvarsutkrävande och ett intryck av en trots allt 
bristande politisk vilja att på allvar ta itu med korruptionsproblematiken (…).” 
(UD 2011:17) 

I detta kapitel undersöks om och i så fall hur budgetstöd kan påverka den 
politiska viljan. Detta kommer att göras genom att jämföra de metoder varigenom 
biståndsgivare enligt Brinkerhoff kan öka den politiska viljan i samarbetslandet 
med budgetstödet.  

5.1 Brinkerhoffs metoder för att stärka den politiska 
viljan  

På senare år har Brinkerhoff utvecklat hans teori om politisk vilja genom att 
även ge förslag på metoder för att styrka den politiska viljan att bekämpa 
korruption. Nedan återges en tabell sammanställd av Brinkerhoff där har redogör 
för sätt varpå man kan styrka de olika delarna av politisk vilja.  
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Komponent	  av	  politisk	  vilja	   Möjligheter	  för	  biståndsgivare	  att	  påverka	  pol.	  vilja	  
Top-‐down	  sidan	   Bottom-‐Up	  sidan	  

Regeringens	  initiativ	  
•	  Identifiera	  och	  stödja	  tjänstemän	  som	  är	  
engagerade	  i	  antikorruptionsreformer	  

•	  Identifiera	  och	  stödja	  övervakare	  
(watchdogs)	  i	  det	  civila	  samhället	  
och	  media	  

Val	  av	  policy/program	  
•	  Bistå	  med	  teknisk	  assistens	  i	  analysen	  av	  
antikorruptionspolicy,	  formulering,	  prioritering,	  
utformning	  av	  program	  och	  analys	  av	  korruptionens	  
kostnader	  

•	  Bistå	  med	  teknisk	  hjälp	  i	  
undersökningar	  om	  medborgares	  
tillfredsställelse	  även	  av	  offentliga	  
tjänster	  

Mobilisering	  av	  intressenter	  

•	  Stödja	  allmänna	  utbildnings	  kampanjer	  av	  
medborgargrupper	  och	  den	  privata	  sektorn	  
•	  Stödja	  deltagande	  governance	  som	  sammanför	  
medborgare	  och	  statliga	  tjänstemän.	  

•	  Stödja	  byggandet	  av	  valkretsar	  i	  
det	  civila	  samhället	  
•	  Befrämja	  samarbete	  mellan	  
organisationer	  i	  det	  civila	  samhället	  
och	  den	  privata	  sektorn	  

Offentligt	  åtagande	  och	  
allokering	  av	  resurser	  

•Stödja	  ceremoniella	  evenemang	  där	  offentliga	  
tjänstemän	  åtar	  sig	  att	  motverka	  korruption	  
•	  Stödja	  nationella/sektors	  budgetformulering,	  liksom	  
externa	  revision	  

•Stödja	  organisationer	  i	  det	  civila	  
samhället	  som	  är	  engagerade	  i	  PETS	  
och	  medbestämmande	  i	  
budgetfrågor	  

Sanktioners	  trovärdighet	  
•Stödja	  reformer	  av	  rättsstaten;	  utbilda	  utredare,	  
advokater	  och	  domare	  

•	  Erbjuda	  utbildning	  för	  
kontrollorgan	  och	  journalister	  

Kontinuitet	  av	  insats	  

•Tillgodose	  flerårsfinansiering	  av	  
antikorruptionsprogram	  
•	  Använda	  diplomatiska	  metoder	  för	  att	  stödja	  
reformerare	  som	  står	  för	  utmaningar	  
•Stödja	  institutionaliseringen	  av	  ansvarsrelationer	  

•Tillgodose	  bidrag	  till	  
organisationer	  i	  det	  civila	  samhället	  
•Uppmuntra	  media	  att	  rapportera	  
framgångsrika	  anti-‐
korruptionsinsatser	  	  

Lärande	  och	  anpassning	  

•Stödja	  kontroll	  av	  utvecklingen,	  stödja	  bevisbaserad	  
(evidence-‐based)	  beslutsfattande,	  samt	  
programutvärdering	  
•Stödja	  samarbete	  mellan	  olika	  institutioner	  

•	  Stödja	  det	  transnationella	  civila	  
samhällets	  engagemang	  	  
•	  Stödja	  samarbete	  mellan	  
utvecklingsländer	  	  

Metoder för att stärka komponenterna av politisk vilja (Brinkerhoff 2010:3) 

 
Tabellen tilläggs med följande kommentarer av Brinkerhoff. Vad gäller 

ursprunget av antikorruptionsreformerna, vilket faller under komponent regimens 
initiativ, menar han att biståndsgivare i högsta grad bör försöka att samarbeta med 
aktörer som redan har visat en vilja att bekämpa korruption och/eller så kan de 
försöka att bygga upp ett lokalt ägande av de av givarnas startade 
antikorruptionsinitiativ. Hur det sistnämnda ska gå till ger han inga förslag på. 
Idén är att identifiera och stödja samarbetslandets antikorruptionsförkämpar som 
kan leda reformprocessen.  

Det är något paradoxalt att Brinkerhoff förespråkar att biståndsgivare skall 
driva antikorruptionsåtgärderna eftersom han samtidigt menar att man bör vara 
misstänktsam mot den politiska viljan om driftkraften främst ligger hos externa 
aktörer. Brinkerhoff kommenterar inte denna till synes motsättningen. 
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Uppfattningen att biståndsgivare är en viktig drivkraft i antikorruptionsarbetet är 
dock en vanlig uppfattning. (Therkilsen 2000:64–65) 

Som framgår från tabellen har Brinkerhoff både top-down och bottom-up 
åtgärder. Jag ser det som positivt att det är en fördel att Brinkerhoff tar upp både 
top-down och bottom-up metoder, eftersom många antikorruptionsreformer, 
speciellt de drivna av givare, enbart har haft ett top-down åtgärder, något som har 
visat sig inte vara tillräckligt. (Johnston & Kpundeh 2004:1) 

Vidare anser jag det också en styrka att Brinkerhoff tar hänsyn till att 
åtgärderna måste vara politiskt genomförbara. Om de inte är politiskt 
genomförbara kommer de förmodligen ändå inte att implementeras.  

5.2 Budgetstödets möjligheter att påverka den 
politiska viljan 

Brinkerhoffs analys handlar om hur biståndsgivare generellt kan stödja den 
pol viljan. Nu kommer vi att undersöka om och i så fall hur budgetstöd påverkar 
de olika komponenterna både från ett top-down och ett bottom-up perspektiv.  

Vad gäller regeringens initiativ, kan biståndsgivararna försöka se till att stödja 
de tjänstemän som har visat en vilja att bekämpa korruption och som är 
engagerade i antikorruptionsreformer. I vilken utsträckning givarna kan göra detta 
i verkligheten beror på hur mycket inflytelse de har i samarbetslandets offentliga 
verksamhet. Budgetstödet berör egentligen endast den offentliga sektorn, så det 
gäller främst att stödja tjänstemän, övervakare i det civila samhället och median 
faller utanför ramen av budgetstödet. 

Budgetstöd innebär ett långtgående stöd i de olika aspekterna av 
antikorruptionspolicyprocessen. I överensstämmelse med Brinkerhoffs antagande 
ligger budgetstödets starka punkt här. (Som diskuterat i 4.2) 

Budgetstödet medför i sig att ingen av de fyra punkterna vad gäller 
mobilisering av intressenter görs. Biståndsgivarna skulle kanske kunna påverka 
dessa punkter genom att ställa explicita krav på den tanzaniska staten att stödja de 
olika grupperna i det civila samhället. Därmed är det denna punkt, om man utgår 
från Brinkerhoffs tabell, som är budgetstödets svagaste punkt. Däremot försöker 
biståndsgivare genom budgetstöd öka informationen om de offentliga finanserna 
och öka spridningen av denna information. (Lawson & Rakner 2005:4) Denna 
form av stöd till det civila samhället tar Brinkerhoff inte upp, men jag anser att 
detta är ett viktigt sätt att stärka det civila samhället vad gäller 
antikorruptionsåtgärder. (Lawson & Rakner 2005:4) 

När budgetstöd beviljas så görs det för en femårsperiod, därmed kan man 
tillgodose en flerårsfinansiering av antikorruptionsprogram och kan därmed öka 
kontinuiteten av insatsen.  

Vad gäller offentligt åtagande och allokering av resurser är det en av de 
komponenter av politisk vilja där budgetstödet främst gör ifrån sig. Revisioner 
och utvärderingar av policy finansieras främst av biståndsgivare. Biståndsgivarna 
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är också en viktig kraft vad gäller olika former av samarbete mellan olika 
institutioner från olika länder och på olika nivåer. Detta faller innanför ramen av 
budgetstödet. Därmed främjar budgetstödet lärande och anpassning på top-down 
sidan. Däremot stöds inte det transnationella civila samhällets engagemang på 
bottom-up sidan. 

Generellt kan man säga att budgetstödet, enligt Brinkerhoffs teori, främst 
påverkar den politiska viljan i samarbetslandet från top-down sidan. Budgetstöd 
påverkar inte något av komponenterna av politisk vilja direkt på bottom-up sidan, 
d.v.s. det civila samhället, vilket är en förutsättning för att både budgetstöd och 
antikorruptionsstrategier skall leda till effektivare fattigdomsbekämpning. 
Budgetstöd är dock inte den ända formen av bistånd som ett land får, därför skulle 
det vara orättvisst att bedöma budgetstödets möjligheter när det inte ses i hela dess 
kontext, helheten av biståndet. Den svenska staten inte enbart ger budgetstöd till 
Tanzania utan även stödjer icke-statliga organisationer i det civila samhället, 
exempelvis aktörer som bevakar det statliga institutionerna och driver debatten 
om mänskliga rättigheter och ansvarsutkrävande av regeringen och mediafrihet. 
Det civila samhällets vikt för korruptionsbekämpningen erkänns av Sida, UD och 
den svenska ambassadören. (Svenska Ambassaden Dar es Salaam, 2011; UD 
2011:8, 18, 32-33) 

Genom att stärka det civila samhället samt median och deras tillgång till 
information kan man stärka den inhemska kraften mot korruption. Enligt UD är 
det folkliga trycket nödvändigt för att rubba maktpositionerna hos den elit som har 
tjänat på storskalig korruption. (Lawson & Rakner 2005:4)UD 2011:18, 32-33; 
U4 Expert Answer, 2007:4) 

Dock behöver det inte vara så att det finns ett starkt motstånd till korruption i 
det civila samhället. Eftersom budgetstöd i sig inte gör något för att påverka dessa 
värderingar, bör man inte ha en övertro i budgetstödets möjligheter att bekämpa 
korruption. Det kan vara så att folk i princip är emot korruption men eftersom de 
anser att det är så utbrett, eller p.g.a. bristande kunskap om korruption faktiskt är 
positivt inställda. Heilman, Kamata och Ndumbaro (2000:503) menar att 
korruption har blivit en del av vardagen i Tanzania. Om det i det Tanzaniska 
samhället som stort finns en svag politisk vilja, eller till och med en negativ 
politisk vilja att motverka korruption, bör detta också påverka reformatorernas 
politiska vilja. (Hussman 2007:27; Lawson & Rakner 2005:4) 

En annan faktor som både kan påverka den politiska viljan att motverka 
korruption som budgetsstödets möjligheter att uppnå en effektiv 
fattigdomsbekämpning, är hur pass beroende reformisterna är av budgetstödet. Jag 
kan tänka mig att ju viktigare budgetstödet är för reformisterna, såsom den högsta 
politiska ledningen, ju mer villiga är de att genomföra antikorruptionsåtgärder för 
säkra denna inkomstkälla. Har de däremot många andra goda inkomstkällor kan 
detta påverka den politiska viljan negativt, eftersom det då finns alternativ. Den 
svaga politiska viljan att motverka korruption kan också tyda på att 
reformatorerna har en för svag politisk ställning. 

Om man sätter budgetstödet i en bredare kontext ser man att politisk vilja att 
bekämpa korruption bara är en bland många andra faktorer som påverkar 
budgetstödet.  
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6 Slutsatser 

Analysen av den politiska viljan i Tanzania visar tecken på en svag politisk 
vilja och det finns anledning att tvivla på dess genuinitet hos de tanzaniska 
reformisterna. Det finns en stor skillnad mellan ord och handling, en stor klyfta 
mellan policy och lagstiftning å ena sidan och implementeringen och efterlevnad 
av dessa å andra sidan. Många forskare menar att Tanzanias politiska ledare 
uttalar sig negativt om korruption eftersom detta förväntas av dem av 
biståndsgivare och att de i vis mån motverkar korruption för att fylla de krav som 
biståndsgivarna ställer men antikorruptionsåtgärderna uppfattas i vis mån som ett 
för galleriet.  
 Vad gäller budgetstödets möjligheter att motverka korruption genom att 
höja den politiska viljan visar analysen att budgetstödet har begränsade 
möjligheter till detta. Detta beror dels på att budgetstödet, när det påverkar de 
faktorer som Brinkerhoff anser främja den politiska viljan, endast påverkar 
faktorer på top-down sidan. För att öka den politiska viljan är också insatser på 
bottom-up sidan nödvändiga. Eftersom detta faller utanför ramen av budgetstödet 
är det viktigt att komplettera budgetstödet med stöd till aktörer i det civila 
samhället och den fria median. Detta görs också av den svenska staten men det 
finns anledning att tänka över målet att 50-70% av biståndet skall ges i form av 
budgetstöd.  

Analysen har även visat att det finns svårigheter med Brinkerhoffs ramverk av 
politisk vilja. Att analysera politisk vilja utifrån allokering av resurser kan vara 
vanskligt när det gäller fattiga biståndsberoende länder, eftersom det generellt 
finns ett budgetunderskott. Dessutom har utländska biståndsgivare både stort 
inflytelse och samarbetslandets offentliga finanser och är kanske t.o.m. med och 
hjälper till med finansieringen av budgeten. Därför kan det vara bra att i alla fall 
komplettera analysen av allokering av resurser med en analys av mandaten och 
självständigheten av de offentliga institutionerna som har i uppgift att bekämpa 
korruptionen.   

Det är naturligtvis vanskligt att generalisera utifrån denna studie, speciellt med 
tanke på dess metodologiska problem, därför kan studien gärna ses som en 
förstudie. Efter denna analys finns det skäl att fråga sig om politisk vilja verkligen 
är en orsak till politisk vilja eller om det snarare är en indikator på typen och 
graden av korruption som finns i ett land. Detta vore intressant att vidare 
undersöka. 
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