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1.0 Inledning 

Det svenska biståndet firar i år 50 år och många har debatterat kring vilken 

historiebeskrivning som är korrekt: Vad är resultatet av 50 års utvecklingspolitik? Under 

2000-talet har också globala diskussioner tagit fart om utvecklingsarbetets resultat, vilket 

resulterat i nya internationella överenskommelser med mål om att öka effektiviteten i det 

globala biståndsarbetet. FN:s Millenniemål från år 2000, Parisdeklarationen från 2005 och 

uppföljningsmötena i Busan och Accra, har satsat på intensifierad fattigdomsbekämpning 

genom nya principer om bland annat ökad grad av anpassning till förhållandena som råder i 

det land som tar emot bistånd (Forum Syd, 2008). Redan år 2003 fick den svenska 

biståndspolitiken en ny inriktning när regeringen införde Politik för Global Utveckling 

(PGU), som framhäver att utvecklingssamarbetet i huvudsak ska bidra till kompetens- och 

institutionsutveckling, samt att ett villkor för att detta ska kunna ske är att ett aktivt ägarskap 

återfinns i mottagarländerna (Riksrevisionen 2009, s. 22) 

Att gå ifrån färdiga paketlösningar till ett mer anpassat bistånd, som tar hänsyn till länders 

lokala kontext med ökat fokus på institutionsuppbyggnad för att landet ska kunna ta makten 

över sin egen utveckling, innebär att det internationella biståndet präglats av vad ny 

institutionell ekonomisk teori
1
 de senaste 20 åren fokuserat på. Teorin framhåller 

institutioners betydelse för utveckling. I en publikation från Sidas internrevision uttrycks 

detta enligt följande: 

“In many countries, it is the existing ‘rules’ which prevent sustainable development and poverty reduction 

from taking place. Donors and their partners recognize this. Institutional reform has been on the agenda 

since the late 1980s, and supporting institutional development […] is now a strategic issue” (Eriksson 

Skoog 2007, s. xi).  

I linje med vad PGU säger, ska flera svenska aktörer från statsförvaltning och privat 

näringsliv engageras i att bidra till utvecklingsarbetet (Riksrevisionen 2009, s. 23). Svenska 

myndigheter är aktörer som i allt större utsträckning har använts som genomförare av det 

svenska biståndet och år 2010 gick över en miljard kronor av den svenska biståndsbudgeten, 

till svenska myndigheter som bedrev utvecklingsarbete utomlands (Sadev 2010, s. 1). Den 

vanligaste metoden för myndigheternas arbete är så kallat myndighetssamarbete. Med 

utgångspunkt i myndigheternas kunskap i förvaltning och sakkunskap syftar denna metod till 

                                                 
1
 Teorin kommer att framöver benämnas institutionell teori. 
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att främja institutionell förändring och uppbyggnad. Metoden innebär ett samarbete mellan 

två, ibland flera, systerorganisationer från olika länder inom liknande verksamhetsområde 

inom offentlig förvaltning (Riksrevisionen 2009, s 21-22).  

Hur har dessa biståndsinsatser fungerat? Myndigheter har använts som ”genomförare” av 

svenskt bistånd i varierande utsträckning under tjugo år, men det är först på senare år som 

utvärderingar har gjorts av denna typ av utvecklingsarbete (se bland annat Sadev 2010 och 

Riksrevisionen 2009). Myndighetssamarbete, eller twinning som det kallas när EU och inte 

Sida är finansiär av projektet, har dessutom utvärderats i begränsad omfattning i 

forskningslitteraturen. De få studierna som gjorts har inte alla varit positiva till att metoden 

används just för att främja institutionell utveckling (se bland annat Jones och Blunt, 1999). 

Kritikerna menar i huvudsak att få bevis finns på att denna typ av myndighetssamarbete 

verkligen lyckas påverka det institutionella ramverket som organisationen verkar inom. Med 

bakgrund i detta funderade vi på hur det fungerar att ansvaret för en hållbar 

utvecklingsprocess läggs i händerna på en svensk myndighet, som visserligen kan ha djup 

kunskap om sitt sakområde, men inte nödvändigtvis kring hur detta kan sättas i kontext och 

förvaltas i ett övergångs- eller utvecklingsland. Utifrån detta menar vi att det är oerhört 

viktigt att öka vår kunskap om svenska myndigheters utvecklingsarbete och ämnar att genom 

vår studie att bidra till kunskap i ämnet. Detta kommer vi att göra genom att analysera ett 

antal myndigheters eget resonemang om sitt arbete, med utgångspunkt i hur institutionell 

teori menar att institutionell förändring går till och kan främjas. Analysen syftar till att mynna 

ut i slutsatser om huruvida myndigheternas inställning till och uppfattningar om 

utvecklingsarbete skapar möjligheter till att bidra till just institutionell förändring. 

1.1 Myndighetssamarbete 

Denna metod har ett egentligen ett flertal namn beroende på kontext och är känd bland annat 

som twinning, institutionssamarbete och myndighetssamarbete, varav vi i denna studie 

kommer att använda det sistnämnda begreppet. Dock kommer respektive forskares och 

organisations val av begrepp att användas vid referat. 

Världsbanken beskriver twinning som ”a process that pairs an organizational entity in a 

developing country with a similar but more mature entity in another country” (Ouchi 2004, s. 

1). Konceptet har sitt ursprung i de “vänorts”-samarbeten som skapades mellan städer och 

kommuner i Europa i strävan efter långsiktig fred efter andra världskriget (ibid  s. 3). 
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Johnston och Wohlgemuth (1997, s. 94) beskriver vidare att twinning innebär att en 

biståndsgivare förmedlar kontakt mellan den sökande organisationen i mottagarlandet och en 

liknande systerorganisation i Sverige eller något annat i-land. ”Systrarna” arbetar tillsammans 

genom en kombination av personalutbyte, utbildning, långtidsplacering av experter och 

tillförsel av expertis i form av korttidsanställda konsulter och lagstiftning för att stärka och 

bygga upp mottagarorganisationen. I Sverige finns två förmedlare och finansiärer av 

myndighetssamarbete: EU och Sida. När samarbetena genomförs med EU som finansiär 

kallas metoden för twinning och när Sida är finansiär kallas den för myndighetssamarbete 

(Borgström 2012).  I Sverige användes tidigare också begreppen ”twinning” och 

”institutionssamarbete” mer generellt, men detta kom att förändras när EU införde sitt 

twinning-program 1998 och begreppet twinning blev förknippat med EU-projektets riktlinjer 

och form. 

EU menar att twinning är ett instrument som syftar till att stärka länders administrativa och 

juridiska kapacitet genom ett nära, delat, administrativt samarbete inom ett visst område, och 

inte genom traditionell teknisk assistans eller genom att mottagarlandet härmar en viss typ av 

förvaltning hos något medlemsland. Därtill ska institutionsuppbyggnad kopplas till 

gemenskapslagstiftningen genom införandet av EU:s generella och ”bästa praxis” (best 

practice) (Europeiska Kommissionen 2009, s. 8-14). Myndighetssamarbete som finansieras 

av Sida syftar oftast till ”reformering, effektivisering och kapacitetsutveckling av 

samarbetsländernas offentliga sektor” (Sadev 2010, s. 1;9). I myndigheternas regleringsbrev 

framgår regeringens vilja kring myndigheternas internationella arbete. Till exempel ska 

Kemikalieinspektionen (KemI) bedriva tjänsteexport, medan Kronofogden (KFM) får 

bedriva tjänsteexport (ibid, s. 12). Tillvägagångssättet för den här typen av samarbeten styrs 

till viss del av avtal och riktlinjer från EU och Sida, och projektformen skiljer sig något åt 

beroende på finansiär. För mer information om upphandlings- och projekteringsprocessen för 

båda projektformerna, samt begreppet ”kapacitetsutveckling”, se Appendix 1. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Eriksson Skoog, citerad i inledningen, hävdade i en utvärdering 2007 att Sida saknar 

specificerad och systematiserad kunskap om arbete som leder till institutionell utveckling, 

trots att insatser för detta genomförts sedan cirka tjugo år tillbaka (s. 57-61). I kombination 

med att Riksrevisionen år 2009 kom fram till att Sida inte gjort någon ”formaliserad 

bedömning av de svenska myndigheternas förmåga och kompetens att genomföra svenskt 
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bistånd” (s. 84), trots att dessa också använts som genomförare av bistånd i cirka tjugo år, 

menar vi att det är både samhällsnyttigt och vetenskapligt relevant att studera vilken 

uppfattning svenska myndigheter har om sin roll som aktör för institutionell utveckling. 

Innebär denna uppfattning rätt förutsättningar för att svenska myndigheter ska kunna bidra till 

att förändra institutioner i samarbetsländerna? I och med att svenska myndigheter har relativt 

stort eget ansvar i att tillsammans med systerorganisationen utforma projektet och få till stånd 

en utveckling, menar vi att en studie av detta måste utgå från myndigheternas uppfattningar 

och åsikter kring metoden. Det avgör nämligen hur myndigheterna använder metoden och 

arbetar mot institutionell förändring, menar vi. Av denna anledning kommer vi att analysera 

myndigheternas uppfattningar, och inte insatser, utifrån institutionell teori, för att svara på 

frågan om myndigheternas uppfattning innebär rätt förutsättningar till att bidra till 

institutionell förändring. 

Syftet med denna studie utgår därmed från en sammanställning av ett antal myndigheters 

uppfattningar om och inställningar till myndighetssamarbeten som metod för institutionell 

förändring. Genom att spegla detta mot det som teorin menar krävs för att institutioner ska 

förändras, kan vi dra slutsatser om vilka möjligheter myndighetssamarbete som metod har att 

främja institutionell förbättring. Studien har dels en deskriptiv ansats med mål om att ge en 

nulägesanalys över tankar, åsikter och reflektioner som myndigheterna har kring det 

utvecklingsarbetet de bedriver, och dels en analytisk ansats i att utreda huruvida denna 

uppfattning om metoden möjliggör hållbar institutionell förändring. Vi kommer att i 

metodstycket ”3.2.3 Operationalisering” närmare operationalisera hur vi ämnar fånga in 

denna ”uppfattning”. Vår frågeställning formuleras således enligt följande: 

Kan myndighetssamarbete, utifrån myndigheternas uppfattning om metoden, bidra 

till institutionell förändring? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie är avgränsad till att studera myndigheter uppfattning om myndighetssamarbete 

som metod för institutionell förändring. Det innebär att inga andra metoder eller insatser för 

institutionell utveckling kommer att studeras. Då denna studie i huvudsak inriktar sig på att 

bredda kunskapen om myndigheters egna tankar och åsikter kring hur de arbetar med 

utveckling i dessa projekt, och att utifrån en analys av detta bidra med förståelse för vad 

denna uppfattning skapar för förutsättningar för att myndighetssamarbete ska leda till 
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institutionell utveckling, ska studien inte misstas för en utvärdering av måluppfyllelse i 

tidigare genomförda myndighetssamarbeten. Studien fokuserar inte heller på hur styrningen 

av myndigheterna påverkar möjligheten till att bidra till institutionell förändring eller på 

eventuella skillnader och likheter mellan EU- eller Sida-finansierade projekt skiljer sig åt. 

Studien fokuserar endast på vilka förutsättningar som finns för denna typ av utveckling 

utifrån myndigheternas egen uppfattning om hur de kan bidra till utveckling hos 

samarbetspartnern. Därutöver har uppsatsen en given avgränsad omfattning, både vad gäller 

tillgänglig tid och storlek. Detta påverkar bland annat avgränsningen gällande insamlad 

empiri, vilket i sig kan påverka studiens resultat. Detta behandlar vi närmare i avsnittet ”3.0 

Metod”. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex delar. Denna första del - om inledning och frågeställning - följs 

av en teoretisk redogörelse för vad dagens forskning säger om institutioners betydelse för 

utveckling, om biståndets påverkan på institutionell förändring och om myndighetssamarbete 

som metod för detta. Därefter följer uppsatsens tredje del, där vi redogör för de 

metodtekniska valen i vår undersökning samt vilka konsekvenser detta kan ge. I kapitel fyra 

presenteras resultatet av genomförda intervjuer och avslutningsvis återfinns i uppsatsens 

femte och sjätte delar analys av resultatet samt slutsatser som kan dras utifrån detta. 

2.0 Teori  

2.1 Vad är institutioner? 

Det institutionella begreppet är svårt att fånga i en definition men i denna studie har vi har 

valt att använda oss av Douglass C. Norths vedertagna och ganska allmänt hållna definition; 

att institutioner är ”spelreglerna i ett samhälle, eller, mer formellt uttryckt, de restriktioner 

som människor sätter upp för att ange formerna för mänsklig samverkan”, vilket i kontext av 

ekonomisk utveckling innebär ett slags regler för det ekonomiska spelet. Dessa regler kan 

vara både formella, exempelvis konstitutioner, lagar och regler, och informella, till exempel i 

form av traditioner, normer och uppförandekoder, där de senare är en del av samhällens 

kulturella arv (North 1993a, s. 16). 

Teorin som fokuserar på institutionell förändring är inte en enad forskningsdisciplin och det 

finns många olika klassifikationer som forskare använder för att konceptualisera institutionell 
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förändring och för att skapa ett ramverk för att använda denna typ av komplexa 

analysmodeller. Vi kommer att i huvudsak utgå ifrån Norths begreppsapparat och modell 

kring institutionell förändring på grund av att hans perspektiv innebär vad Kingston och 

Caballero (2008, s. 14) kallar en ”blandning” av evolutionär teori och collective choice-teori. 

Den tidigare skolan använder sig av en typ av ”darwinistiska” principer för evolution och 

fokuserar på hur institutioner ”muteras” av människor, hur de konkurrerar ut andra 

institutioner (eller själva dör ut) och till sist hur de kan ”ärvas” och fortleva i samhällen. 

Collective choice-pespektivet fokuserar på hur regler uppkommer som resultat av politiska 

gruppers förhandlingar, kompromisser och konflikter. Nackdelen med de teorier som 

härstammar ur en av dessa skolor är att evolutionära teorier tenderar att underskatta politiska 

processers resultat, medan collective choice-teorier har svårt att förklara informella 

institutioners roll i förändring och varför dessa förändras (ibid, s. 1; 8-14).  

I huvudsak är dock de allra flesta teoretiker överens om att formella institutioner kan 

förändras snabbare än vad informella institutioner kan förändras, vilket är en anledning till att 

Roland (2004, s. 4) väljer att kalla dem för ”snabba” (fast-moving) och ”långsamma” (slow-

moving) institutioner. Formella institutioner är av sådan karaktär att de har möjlighet att 

ändras från en dag till en annan, medan det ofta tar lång tid att, gradvis, förändra de 

informella reglerna. North (1993b, s. 20-21) menar att genom incitamentsstrukturer som 

inverkar på transaktionskostnader för utbyte och produktion, präglar institutionerna alla 

enskilda valsituationer och styr på så sätt hela ekonomins beteende. Därmed kan val kring typ 

av investeringar i färdigheter och kunskap avslöja underliggande incitamentsstrukturer: 

Vilken typ av kunskap uppfattas, givet rådande institutioner, som gynnsamt att investera i? 

Det avgörande för att förstå restriktionerna som styr människor, organisationer och samhällen 

är att se till hur institutionerna verkställs. Särskilt vad gäller formella institutioner, som ofta 

verkställs på olika sätt beroende på uppsättningen av informella institutioner, som i sin tur 

kan legitimera de formella (Roland 2004, s. 5). De informella har så att säga en förmåga att 

avgöra om en formell regel verkställs eller inte, beroende på människors normer och 

uppfattningar.  

North (1993b, s. 19) gör också en viktig skillnad mellan institutioner och organisationer. 

Ekonomins beteende påverkas inte bara av institutionerna, utan även av de organisationer 

som har uppkommit till följd av dessa institutioner. Organisationerna kan vara politiska, 

ekonomiska och sociala enheter eller utbildningsenheter. Vilka organisationer som skapas 
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styrs alltså av de institutioner som finns, men organisationerna påverkar sedan i sin tur den 

institutionella matrisens utveckling. I strävan efter att uppnå sina mål är organisationerna 

betydelsefulla medel för institutionella förändringar, enligt North (1993b, s. 19). Kingston 

och Caballero (2008. s. 3) förklarar i sin jämförelse av institutionella teorier att North gör ett 

förenklat antagande om att organisationer verkar och samverkar som enheter inom den 

institutionella matrisen, med syfte att studera övergripande samhällsförändringar, det vill säga 

interaktionen mellan organisationer och institutioner. De framhåller dock att många andra 

teoretiker lägger vikt vid att undersöka förändringen av formella och informella institutioner 

inom organisationer och att även North menar att organisationer också kan ses som 

institutioner. 

2.2 Institutioners betydelse för utveckling 

North menar att länder i tredje världen är fattiga eftersom ett bristfällig institutionellt ramverk 

både innebär högre transaktionskostnader och en grundläggande struktur för produktionen, 

som ”har en benägenhet att permanenta underutvecklingen” (1993, s. 108-109). Det 

bristfälliga institutionella ramverket byggs upp av djupt rotade övertygelser som försämrar ett 

samhälles produktivitet och effektivitet och som enligt North (2006, s. 233) förs över till 

transaktionskostnader. Att gårdagens institutioner har möjlighet att permanenta 

morgondagens utveckling beror på att länders dåliga prestationsförmåga präglas av 

spårbundenhet. Djupt rotade övertygelser och fördomar, som medverkar till en bristande 

institutionell matris, ärvs från det förflutna, vilket gör informella institutioner trögrörliga. 

Även Olson (2003, s. 47) menar detta och skriver att det inte alls är resurser eller skillnader i 

produktionsfaktorer som förklarar varför vi generellt ser större skillnader i inkomstnivå 

mellan olika länder än mellan olika regioner i samma land, eller varför områden i samma 

region, som är skiljda av en landsgräns, kan ha kraftiga skillnader i inkomst. Den enda 

tänkbara förklaringen, menar han, är att skillnaderna i ländernas inkomst huvudsakligen beror 

på kvaliteten hos deras institutioner och ekonomiska politik. Att dessa bristande 

institutionella ramverk, som verkar produktionshämmande, kvarstår även på lång sikt (när 

inte spårbundenhet ensamt kan förklara trögrörligheten) menar North beror bland annat på att 

institutionerna har skapat organisationer eller politiska aktörer med egenintresse i att dessa 

institutioner. På grund av detta kan utfallet av institutionsförändringar förstås i bättre dager 

med hjälp av begrepp som vinnare och förlorare (North 2006, s. 238), vilket vi återkommer 

till.  
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2.3 Hur förändras institutioner?  

Svårigheterna med att förändra institutioner hänger ihop med deras tendens att vara 

spårbundna, där ekonomiska och politiska ”entreprenörer” som har möjlighet till att påverka 

institutionerna själva är begränsade av spelregler som härstammar från institutioner från igår 

(North 2006, s. 14). Även om de formella reglerna kan ändras genom till exempel politiska 

beslut, så tar förändringar av de informella regler som utgörs av de sociala normer, 

uppfattningar och beteenden, som styr människors (och organisationers) beteende, lång tid 

(Eriksson Skoog 2007, s. 6). Kulturarvet kan enligt North sägas bestå av både teknik och 

institutioner - formella som informella - som ärvs genom institutioners spårbundenhet. 

Huruvida detta kulturella arv medvetet kan förändras, anser han inte vara något som vi ännu 

vet med säkerhet (2006, s. 233-235).  

I vilken utsträckning kan institutioner förändras? Teoretiker inom den institutionella skolan är 

långt ifrån eniga kring detta (se till exempel Kingston och Caballeros jämförelse av teorier 

som förklarar institutionell förändring, 2008, s. 14). I synnerhet i frågan om institutionella 

förändringar kan ”införas” medvetet eller inte; huruvida det är institutionell design eller 

institutionell evolution som avgör utfallet hos samhällsekonomiers prestationer. Detta innebär 

ofta en diskussion om hur informella institutioner påverkar formella och politiska processers 

inflytande på förändring. Kingston och Caballero säger dock att båda dessa typer av processer 

troligtvis interagerar i verkligheten, varför det kan vara svårt att i teorin separera dem. Norths 

teori är som påpekat en kombination av collective choice-teori, som är mer positiv till 

institutionell ”design”, och evolutionär teori. Detta då han inom sitt ramverk inkluderar 

politiska aktörers avsiktliga påverkan på formella institutioner med interaktion av informella 

institutioner, som inte kan förändras lika avsiktligt (Kingston och Caballero 2008, s. 2;15). 

Att osäkerheten kring möjligheten till medvetna och kontrollerade institutionella förändringar 

kräver försiktighet hos den som önskar förändra institutioner, med avsikt att öka den 

ekonomiska prestationen i ett land, är därför ett av Norths huvudbudskap. North (2006, s. 

235) lyfter fram tre potentiella problem som kan uppkomma vid arbete som riktar sig mot 

institutioner: 

1) En institutionell struktur kan vara oemottaglig för en typ av förändring dels på grund av 

att den inte kan förenas med övertygelserna som utgör de informella institutionerna och 

dels på grund av att föreslagna institutionsförändringar kan utgöra ett hot för 
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organisationers ledare. Har dessa aktörer ett politiskt inflytande kan reformen därmed 

förhindras.  

2) Ekonomisk prestation avgörs inte av en institution utan flera som samverkar. Att förändra 

en av dessa är alltid en ofullständig åtgärd och ibland rent av något som ger negativa 

konsekvenser. 

3) Formella och informella institutioner, i kombination med tillämpningen av dem, 

bestämmer tillsammans ekonomins prestationsförmåga. Även om formella institutioner 

medvetet kan förändras på kort sikt, är inte informella institutioner mottagliga för detta, 

liksom tillämpningen av dem också är svår att medvetet förändra och påverka. 

Problemet med att endast inrikta sig på formella institutioner i förändringsarbete i 

kombination med att inte ta hänsyn till politiska (organisationers) intressen i rådande 

institutioner ger Johnson exempel på. Han diskuterar korruptionsbekämpning i afrikanska 

länder (2004, s. 157-159). Om åtgärderna för institutionell förbättring - i det här fallet 

korruptionsbekämpning - enbart riktar sig mot byråkratin, och den politiska eliten fortfarande 

tjänar på det korrupta systemet, ändras de informella reglerna de facto inte och den 

institutionella förbättringen undermineras. North framhäver å sin sida att för att förändrade 

formella regler ska bli effektiva måste dessa kompletteras med informella restriktioner och en 

struktur som upprätthåller dem (2006, s. 239). Institutionerna har ingen betydelse om de inte 

implementeras och upprätthålls, och organisationer eller politiska aktörer som ”hotas” av nya 

institutioner kan därför försöka förhindra implementeringen av dem. Utfallet av 

institutionsförändringen avgörs därmed av respektive aktörs makt, varför förändringsperioder 

kan studeras med en maktanalys och med resonemang kring institutionella ”vinnare” och 

”förlorare”. Johnsons analys riktar sig mot institutionell förbättring i afrikanska länder, men 

belyser även allmänt vikten av politisk förankring. Enligt Johnson (2004, s. 162) har de flesta 

förbättringarna i de länder han undersöker ägt rum främst på grund av enskilda politikers 

preferenser, snarare än på grund av konsensus i de organisationer som berörs. Inom Norths 

modell lyfts politiska (och ekonomiska) entreprenörer fram som aktörer som vid olika 

tillfällen kan se chanser som resulterar i åtgärder och förändring av institutioner (2006, s. 14). 

Detta kan inkludera politiker som ser möjligheter till att förbättra sina ekonomiska eller 

politiska positioner genom att till exempel förorda förändring av lagar eller regler, som då 

kan innebära utveckling för ett land. 
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När North (1993b, s. 1) sammanfattar vad som medför institutionella förändringar menar han 

att eftersom ekonomi alltid handlar om att hushålla med begränsade resurser är det den 

konkurrens som uppkommer i interaktionen mellan organisationer som är nyckeln till 

institutionell förändring, då denna konkurrens leder till investeringar i utbildning och 

färdigheter. Det institutionella ramverket skapar incitament utifrån vilka organisationer 

agerar, och deras agerande påverkar sedan i sin tur vilka nya institutioner och incitament som 

uppkommer. Här syns återigen det faktum att institutioner å ena sidan skapar organisationer, 

men att organisationerna och individerna i dessa å andra sidan har möjlighet att påverka och 

utveckla institutionerna, när ekonomiska och politiska aktörer ständigt vidtar åtgärder av 

konkurrensskäl som leder till vissa resultat. North kanske viktigaste budskap, att förstå vid 

denna typ av analys och utvecklingsarbete, är att se komplexiteten i institutioners existens 

och verkan och att införandet av nya (formella) institutioner sällan kan ge ett exakt, 

förutbestämt utfall. Han sammanfattar en förenklad beskrivning om hur han menar att 

samhällen historiskt har presterat: 

Övertygelser  Institutioner Organisationer  Åtgärder Resultat 

 

Även om North här målar upp förändringen som enkelriktad, menar han att resultatet av 

organisationernas åtgärder också som sagt har möjlighet att påverka den institutionella 

matrisen, vilken kan påverka de föreställningar om verkligheten som aktörerna har. Detta 

påtalar han har ibland lett till välstånd men ibland också till misär (2006, s. 14, 232). North 

menar att det är viktigt att förstå att en förbättring av prestationsförmågan hos ekonomier är 

något som tar mycket lång tid; något ”som vida överskrider horisonten hos den politiker som 

måste godkänna sådana förändringar”. Därtill är kanske den bästa ”åtgärden” med mål om att 

skapa institutioner som också kan fungera i en ständigt förändrad värld, enligt North, ett 

arbete som upprätthåller anpassningsbara institutioner. Sådana institutioner ger utrymme för 

”trial and error”, bland åtgärder och kompensation för de ”förlorande” av nödvändiga 

institutionella förändringarna (ibid, s. 243) 

Även om North, av förenklande skäl, konstruerar en teori som befinner sig på en 

abstraktionsnivå där organisationer behandlas som enheter, ses individer och deras förmåga 

till att skapa sig en ”verklighetsuppfattning” som källan till institutioners uppkomst. Därtill 

menar han att ”the stock of knowledge the individuals in a society possess is the deep 

underlying determinant of the performance of economies and societies”. Nyckeln till 
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långsiktig utveckling av institutioner är därför utbildning av individer och organisationer 

(1993a, s. 3). Johnston och Wohlgemuth menar att så länge det finns en politisk vilja till 

förändring kan kompetensutveckling inom organisationer vara en tänkbar väg mot 

institutionell förbättring. De menar dock att det krävs att kompetensutvecklingen är knuten 

till organisationen, till det övergripande systemet, snarare än till individer. Det vill säga att 

kompetensutbyggnad och institutionsuppbyggnad måste komplettera varandra och gå hand i 

hand (1997, s. 89). 

2.4 Hur kan man med bistånd förbättra institutioner? 

Traditionellt har rådgivningsbistånd inletts med att ett mottagarland begär stöd för att lösa ett 

specifikt problem eller uppnå ett mål. Givarlandet har då försett mottagaren med expertis 

enligt en uppdragsbeskrivning, men ofta har man inte tagit tillräcklig hänsyn till 

mottagarorganisationens förmåga att fungera och att hantera de uppgifter som kvarstår i sin 

”verkliga situation”, det vill säga när biståndet avslutas och experterna åker hem. 

Biståndsgivaren kan ha överseende med hinder i mottagarlandet, till exempel i form av 

bristande rutiner och krångliga regelsystem, och istället skapa sina egna rutiner, ett parallellt 

system, för att underlätta biståndsarbetet (så kallad ”by pass” av rådande institutioner). Då 

kommer dock förbättringen med största sannolikhet enbart hålla i sig så länge biståndet 

pågår, för att sedan återigen undermineras av samma konflikt mellan formella och informella 

regler som vi tidigare beskrivit (Johnston och Wohlgemuth 1997, s. 91). 

Av denna anledning har biståndet på senare tid i stort präglats av en strävan efter ”lokalt 

ägarskap”, inte minst i och med den så kallade Parisdeklarationen. Denna strävan betyder i 

princip att man försöker anpassa biståndet till gällande procedurer, system och regler. 

Biståndsfinansierade aktiviteter måste gå genom redan befintliga institutioner och inte 

försöka gå runt dem. Inga parallella byråkratiska procedurer, till landets egna, ska skapas för 

biståndet. Annorlunda uttryckt innebär det att utvecklingen ska ske på mottagarens villkor 

och inte dikteras av biståndsgivaren. Mottagaren måste själv ”äga” utvecklingsarbetet (OECD 

2005, s. 4). ”Om inte detta engagemang finns hos mottagaren kan inte någon bärkraftighet 

utvecklas.” (Odén och Wohlgemuth 2010, s. 16). 

Parisdeklarationen ”för ett effektivare bistånd” skrevs under 2005 av 120 delegationer från 

bilaterala och multilaterala biståndsgivare, länder som tar emot bistånd, samt från 

civilsamhället. Genom deklarationen åtar sig mottagarländerna ett större ansvar för sin egen 
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utveckling genom ekonomiska och politiska reformer, och biståndsgivarna lovar att förändra 

attityder och metoder för att anpassa sitt bistånd till varje enskilt samarbetsland 

(Utrikesdepartementet 2011). Denna starka fokus på lokalt ägarskap (”recipient ownership”) 

innebär till stor del att man stödjer uppbyggnaden av kompetens och kunskap inom 

organisationer. Syftet är att detta ska leda till att ett ”organisatoriskt minne” snarare än ett 

”individuellt minne” skapas, genom att inte bara enskilda individer eller enheter i 

organisationer tar del av kompetensutveckling (Johnston och Wohlgemuth 1997, s. 92). Ett 

delat ansvar mellan biståndsgivare och mottagarland kan enligt Odén och Wohlgemuth också 

vara ett sätt att komma närmare en lösning på problematiken kring att skapa ett genuint 

partnerskap mellan en resursrik givare och en fattig mottagare (2010, s. 37). Ägarskapet 

ställer också högre krav på mottagaren, som måste se till att det finns resurser, tid och 

personal för genomförandet av insatserna på alla nivåer, samt inte minst ta ansvar för 

administration och ledning. Johnston och Wohlgemuth menar att detta innebär att ”alla 

biståndsstödda projekt på ett eller annat sätt blir kompetens- och 

organisationsutvecklingsprojekt” (1997, s. 91). 

North framhäver, i linje med ovanstående resonemang om ägarskap och anpassning, att 

ekonomiers prestationsförmåga inte förbättras genom att västerländska modeller för 

institutioner kopieras, utan att essensen ligger i vilken typ av motivationsstruktur som byggs 

upp och därmed förändrar beteenden och förväntningar om beteenden, som verkar 

produktionshämmande. Detta kräver, åtminstone för en hållbar utveckling, en 

samförståndspolitik som bygger på normer som begränsar politiska mandat. Som North 

generellt hävdar är detta en process som tar och kräver tid, då en samförståndspolitik kräver 

legitimitet av informella, trögrörliga institutioner. Samförståndspolitik kräver humankapital 

menar han, varför kunskapsöverförande insatser och övrig assistans kan stimulera processen 

genom att stödja humankapitaluppbyggnad. Utländskt bistånd som riktar sig mot utbildning 

och det juridiska systemet (i synnerhet stöd som stärker äganderätten och upprätthållande av 

kontrakt) och som innebär kunskapsöverföring, är en väg att gå menar North. Han påtalar 

dock, återigen, att försök till utveckling av humankapital givetvis måste ta hänsyn till 

ekonomins kulturarv för att kunna förändra prestationsförmågan (2006 s 238-240; 245). 

2.4.1 Institutionell förändring genom myndighetssamarbete 

Ouchi hävdar i en utvärdering från Världsbanken att myndighetssamarbete mellan två 

organisationer gör att partnerskapen har möjlighet att bli mer jämlika och att ökad 
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trovärdighet och acceptans från mottagarens sida således gör förändringen mer varaktig. 

Samtidigt gör upplägget att man kan vara flexibel utifrån samarbetsorganisationens behov 

och situation. Å andra sidan konstaterar han att metoden är mer effektiv på den operativa 

sidan, det vill säga när det gäller att förbättra kompetens i organisationerna, än på den 

institutionella. De organisatoriska förbättringarna har alltså skett i högre grad, än vad 

institutionella förändringar har (Ouchi 2004, s. vii-viii). 

Hos Jones och Blunt framkommer det delade ansvar som Parisdeklarationen tar upp: 

Twinning kan enligt dem bara lyckas om de båda parterna har gemensamt ansvar och samma 

grad av motivation. De poängterar också svårigheten att välja rätt partner för 

twinningsamarbeten, då ett liknande uppdrag i respektive land inte nödvändigtvis innebär att 

organisationerna överhuvudtaget liknar varandra. Man måste ta hänsyn till politisk, social och 

geografisk kontext, samt till storlek, erfarenhet, metoder och organisationskultur (Jones och 

Blunt 1999, s. 390). Ouchis slutsats om att twinning har lett till kompetensutveckling i 

organisationer snarare än till institutionell förbättring återfinns också hos Jones och Blunt, 

som menar att bevisen för det förstnämnda är större (1999, s. 1). 

3.0 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Eftersom vi vill fokusera på aktörernas inställning till myndighetssamarbete, för att utifrån 

detta analysera metodens möjlighet till att främja institutionell förändring, anser vi att en 

kvalitativ metodansats är den mest lämpliga. McCracken skriver nämligen att man med en 

kvalitativ studie kan få tillgång till data som man i en kvantitativ studie inte får (1998, s. 8). 

Istället för att ta reda på hur många, eller vilken sorts, organisationer som till exempel gör på 

ett visst sätt, eller genom att studera utfall av dessa samarbeten i målindikatorer, är vårt syfte 

att få en inblick i de uppfattningar som styr organisationernas agerande. Då 

myndighetssamarbete innebär stora möjligheter för de svenska myndigheterna att välja 

utformning själv, i synnerhet inom ramen för Sida- finansierade projekt, och ett stort eget 

ansvar i utvecklingsprocessen, inom både EU- och Sida- finansierade projekt, menar vi att 

insikt i myndigheternas uppfattning kring metoden är viktigt för att kunna förstå metodens 

tillämpning. En sådan förståelse är i sin tur värdefull för att utveckla det svenska biståndet.  

Då studien syftar till att studera hur myndigheternas egna uppfattningar, inställning och 

åsikter påverkar användningen av metoden, är samtalsintervjun en välfungerande metod för 
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att ha god möjlighet till att ”fånga upp” detta (Esaiasson et al. 2010, s. 285). 

Karaktären på studiens syfte, ger också anledning till att vi har valt att genomföra en 

intervjuundersökning, snarare än exempelvis en enkätundersökning. Vi vill fånga in öppna 

svar och i största möjliga mån undvika de ”officiella” - på förhand tillrättalagda - svaren. 

Genom att undvika att myndigheterna ger svar utifrån styrdokument vill vi fånga upp 

myndigheternas egna resonemang och åsikter. Vi vill också undvika att lägga begrepp i våra 

respondenters mun, utan istället genom ett öppet samtal försöka få en bild av de uppfattningar 

och inställningar som styr deras agerande. 

Arbetets utgångspunkt har varit insamlandet av relevant teori om institutionell förändring och 

myndighetssamarbete, för att skapa ett analysverktyg att använda för att tolka de svar som vi 

får i intervjuundersökningen. Det andra steget var att genomföra samtalsintervjuer med fem 

svenska myndigheter som har deltagit i myndighetssamarbeten i olika omfattning. Genom att 

spegla de uppfattningar som framkommer i samtalsintervjuerna med vad som framkommer i 

teorin skapar vi oss sedan en bild av myndighetssamarbetenas möjlighet att främja 

institutionell förändring. Väl medvetna om att man utifrån resultaten i en kvalitativ studie 

aldrig kan generalisera, menar vi att vår studie bidrar till forskningen genom att visa på hur 

ett urval aktörer inom det svenska internationella utvecklingsarbetet tänker kring 

institutionellt förändringsarbete, vilket ändå ger viktigt insikt i hur utvecklingsarbete 

tillämpas. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Semi-strukturerad samtalsintervju 

Esaiasson el al. (2010, s. 296) menar att man i en studie av informantkaraktär bör välja ut en 

relativt bred uppsättning av intervjuobjekt för att bygga upp ett underlag för analys 

(författarna använder som exempel intervjuer med lärare inom en bred variation av ämnen för 

att ta reda på attityder på en skola). Eftersom samtliga myndigheter vi har intervjuat 

representerar varsitt verksamhetsområde och har olika erfarenhet (från Riksgälden med 

erfarenhet av ett projekt till SCB med 25 års erfarenhet av myndighetssamarbete) anser vi oss 

på ett tillfredsställande sätt kunna ge en inblick i uppfattningarna hos de svenska myndigheter 

som bedriver myndighetssamarbeten. Vad gäller antalet myndigheter som vi har intervjuat, så 

anser vi att en undersökning av fem myndigheters uppfattning är ett relevant bidrag för att 

öka förståelsen för myndighetssamarbete i en svensk kontext. Annorlunda uttryckt är alltså 
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antalet myndigheter inte problematiskt för att den kvalitativa studien ska vara värdefull. 

Däremot har myndigheterna i den här studien representerats av en enskild individ, och i ett 

fall två individer, anställda vid myndigheten. Även om det i samtliga fall har rört sig om en 

person i en befattning som har ansvar för all samordning av internationellt samarbete och 

myndighetssamarbete på myndigheten, kan det givetvis vara problematiskt att en djupintervju 

med en individ får ligga till grund för en analys av myndighetens uppfattning som sådan. Det 

optimala hade varit att intervjua flera personer vid samma myndighet, vid separata tillfällen, 

men detta omöjliggörs av uppsatsens omfattning. Därför kommer vi ändå att presentera dessa 

individers svar i termer av att: ”Riksgälden menar att…”. För att i största möjliga mån 

kompensera för denna brist, har vi lagt ner omfattande arbete på att tänka igenom, planera 

och förbereda våra intervjuer, för att skapa intervjusituationer som upplevs som så öppna som 

möjligt för respektive respondent och som därmed kan tillåta dem att fundera, resonera och 

ge olika perspektiv på olika frågor som inte upplevs ha ett ”rätt” svar. 

Vi har använt oss av en ”semi-strukturerad” intervjutyp, eftersom en helt strukturerad intervju 

(med helt och hållet färdiga frågor som betas av i tur och ordning) förmodligen skulle ge den 

sorts korta svar med stöd i officiella dokument som vi vill undvika. Det är inte frågan om en 

helt och hållet öppen samtalsintervju, men en semi-strukturerad intervju med stor öppenhet 

inom ramen för ett antal givna huvudteman, där vi har pratat lite och våra respondenter har 

pratat mycket. 

I övrigt har den kvalitativa forskningsstrategin sina brister precis som andra strategier. En av 

den kvalitativa forskningsstrategins svårigheter är att den inte kan utvärderas utefter de 

kriterier som akademisk forskning vanligtvis bedöms efter, framför allt generaliserbarhet 

(Moisander och Valtonen 2006, s. 23). Lincoln och Guba menar dock att man i brist på 

generaliserbarhet ändå kan vidimera en studies kvalitet, till exempel genom att vara medveten 

om metodens svagheter och försöka kompensera för dessa i sin datainsamling samt att låta 

sitt arbete granskas i så kallad peer review (1985, s. 300-308). Vi menar att vi har gjort båda 

dessa, inte minst i och med den seminariegrupp som vi har deltagit i tillsammans med 

handledare och andra studenter. Vårt ledord har varit hög intersubjektivitet (Esaiasson 2010, 

s. 24-25), varför vi har strävat efter en så transparent studie som möjligt, där alla våra val i 

högsta möjliga grad motiverats tydlig för att ge trovärdighet åt vårt resultat. 
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3.2.2 Intervjuade myndigheter 

Myndighet (förkortning): Riksgälden 

Företrädare (titel): Christine Holm (Ansvarig, Internationella relationer) och Johan Palm 

(Seniorrådgivare) 

Kommentar: Avslutade i februari sitt första twinningprojekt, som genomfördes i Ukraina 

under ca två år. Man deltog där som "junior partner" tillsammans med Frankrike och Ungern. 

 

Kronofogdemyndigheten (KFM) 

Lars Klint (Internationell Samordnare) 

KFM genomför just nu sina två första myndighetssamarbeten. Båda är förlagda i Georgien, 

men det ena finansieras av Sida och det andra av EU. 

 

Ekonomistyrningsverket (ESV) 

Bo Dahlström (Ansvarig, Internationell verksamhet) 

Har genomfört myndighetssamarbeten sedan 2000. Deltar för tillfället i ett EU-finansierat 

twinningprojekt i Moldavien och har, liksom Riksgälden, just avslutat ett i Ukraina. ESV har 

haft en ramöverenskommelse med Sida (en ny håller på att förhandlas) och har genom denna 

genomfört myndighetssamarbeten även utanför Europa. 

 

Kemikalieinspektionen (KemI) 

Ingela Andersson (Sekretariatschef, Internationella sekretariatet) 

Bedriver ett stort internationellt arbete, där myndighetssamarbeten ingår. Har genomfört två 

EU-finansierade twinning-projekt i Ungern respektive Polen och deltar just nu i projekt i 

Kroatien och Tunisien. Är en av de myndigheterna som har en ramöverenskommelse med 

Sida, inom vilken ett flertal myndighetssamarbeten har genomförts på flera kontinenter. 

 

Statistiska Centralbyrån (SCB) 

Berit Olsson (Avdelningschef, International Consulting Office) och Mats Nordin (Controller, 

International Consulting Office) 

En av ”jättarna” inom svensk tjänsteexport och har stor erfarenhet av myndighetssamarbeten 

internationellt. Sedan tio år har samtliga samarbeten genomförts med Sida som finansiär, 

inom ramen för en ramöverenskommelse. SCB var den första myndigheten i Sverige som 

stiftade denna typ av avtal med Sida. 

 

3.2.3 Operationalisering 

För att studien ska uppfylla intersubjektivitetskravet, behöver vi operationalisera innebörden 

av tidigare nämnda ”uppfattning” som vi ämnar studera hos myndigheterna. Uppfattningen 
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innebär i denna studie en samlad bild av myndigheternas tankar och åsikter om hur de 

använder metoden för att nå de mål de har med utvecklingssamarbetet. Detta ska vi sedan 

analysera utifrån institutionell teori. Hur kan vi ”mäta” denna uppfattning? Vi menar att 

”uppfattning” om en arbetsmetod allra bäst kan fångas upp genom att våra analysobjekt – 

myndigheterna - tillåts resonera fritt kring vad de anser är metodens mål och syfte, samt får 

redogöra för hur de tänker kring och utformar dels uppstartsfasen, dels genomförandefasen. 

Vi bär med oss att de officiella målen enligt EU och Sida är institutionell uppbyggnad och 

kapacitetsutveckling, men i enlighet med tidigare nämnda metod vill vi undvika att lägga ord 

i munnen på myndigheterna, utan undersöka deras egen uppfattning om målet med projektet. 

Utifrån dessa tre huvudindikatorer (mål, uppstart, genomförande), som enligt oss fångar in 

myndigheternas uppfattning på ett bra sätt, har vi formulerat våra övergripande 

intervjufrågor, som presenteras i Appendix 2. Vår operationalisering av myndigheternas 

uppfattning utgörs alltså av tre indikatorer som vi kan studera: 

 Uppstart: Vad är viktigt att tänka på i ett inledande skede? Vilka förberedelseanalyser 

genomför myndigheten? Vilka svårigheter kan uppkomma?  

 Arbetet på plats: Vad är viktigt att tänka på under implementeringsfasen? Vad för 

typer av insatser genomförs? Vilka svårigheter finns under arbetets gång? Vad krävs 

för att samarbetet ska lyckas?  

  Syfte och mål: Varför genomför man samarbetet? Vad vill man åstadkomma? 

Värt att notera är att resultatet från våra intervjuer inte redovisas helt och hållet enligt denna 

uppdelning. De två första avsnitten i resultatdelen innebär dock en redogörelse för om vad 

man vill åstadkomma, respektive vad som är viktigt att tänka på inledningsvis, vilket 

återspeglar indikatorerna mål och uppstartsfas. I samtliga intervjuer återkommer dock flera 

aspekter i myndighetssamarbete som myndigheterna diskuterade och själva lade mest fokus 

på i intervjuerna (politisk förankring, deras roll i en utvecklingsprocess och mottagarens 

delaktighet). Dessa aspekter av myndighetssamarbetet var övergripande ”teman” som 

återkom i diskussionen om vad som är viktigt inledningsvis i ett projekt, och i synnerhet om 

vad som är viktigt vid genomförandet. Vi har därför valt att redovisa resultatet i två 

kategorier, som sammanställer mål respektive generell förberedelsefas och därutöver 

”resterande” resultat sorterat i dessa tre återkommande aspekter eller teman, oberoende av när 

i samtalet svaren uppkom. Vi menar att detta inte bör ses som ett urval som riskerar att 
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snedvrida resultatet, eftersom uppdelningen i resultatet syftar till att ge en så tydlig och 

rättvisande bild som möjligt av vad som framkom under intervjuerna. Genom att lyfta fram 

det som myndigheterna oftast återkom till, menar vi att vi presenterar detta kvalitativa 

material på ett både tydligt och, ännu viktigare, sanningsenligt sätt.  

4.0 Intervjuresultat 

4.1 Syfte och mål – vad vill man åstadkomma? 

När vi i intervjuerna har frågat om målet med myndighetssamarbetena, om vad man vill 

åstadkomma, har vi fått svar som å ena sidan knyter an till formella mål formulerade i 

projektplaner och å ena sidan som inbegriper mer generella resonemang om vilken typ av 

förändring man vill se i mottagarlandet. Därtill säger alla myndigheter, utom KemI, att 

kompetensutveckling av sin egen personal antingen är ett mål i sig, eller som KFM 

formulerar det: ”en bonus”, som gör myndigheten attraktiv i rekryteringssammanhang. SCB, 

Kronofogden och KemI nämner alla att det arbetet som finansieras av Sida sker på villkor att 

det finns samarbetsavtal och landstrategier för det aktuella samarbetslandet. 

Många myndigheter nämner det faktum att gällande EU-twinning är målen utarbetade utan att 

Sverige, eller de svenska myndigheterna, som partner är delaktig i utformandet av dem. 

Därtill syftar de flesta, men inte alla, EU-projekt till att förbereda samarbetslandet för att bli 

en del av EU-gemenskapen enligt flera myndigheter. Målen specificeras då i 

anbudsförförfarandet i Terms of Reference (TOR), även om det framgår från flera 

myndigheter att denna kravspecifikation inte alltid är vare sig konkret eller aktuell. 

Oavsett om det gäller Sida- eller EU-finansierade projekt, beror myndigheternas mål till viss 

del på vilken typ av verksamhet man bedriver. KemI blir ofta tillfrågad om att delta i ett 

samarbete med länder som har ”kommit på att man behöver en kemikalieinspektion”. Målet i 

sådana fall är generellt att etablera myndigheten genom att utbilda den personal som sedan är 

tänkt att bli en ”kärna” som kan bygga vidare på myndigheten. Det kan också vara så att det 

redan finns en lagstiftning och en etablerad myndighet i området, och att målet ligger i att ge 

stöd åt att utveckla den verksamheten. SCB utvecklar ofta befintlig statistikproduktion på en 

statistikbyrå. Riksgälden talar om sina mål både i termer av sakkunskap och som styrning. Att 

styrning och delegering är något viktigt i arbetet, förutom kunskapsöverföring i sakfrågor, 

framkommer hos alla myndigheter. Flera myndigheter, däribland Riksgälden och ESV påtalar 
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dock att det är viktigt att förstå att myndigheter sällan är autonoma i andra länder, som de är i 

Sverige, varför arbete kring delegering av ansvar ofta innebär stora förändringar och är mål 

som tar lång tid. 

Utöver detta definierar flera av myndigheterna även mer långsiktiga och övergripande mål för 

projekten och själva metoden. ESV och KFM nämner mål som institutionell uppbyggnad; 

SCB säger kapacitetsutveckling; Riksgälden tycker det är viktigt att bidra till den ”europeiska 

utvecklingstanken”. 

På den direkta frågan om vad målet är med twinning refererar dock Riksgälden, om än 

skämtsamt, till ”sidan 3 i twinningmanualen” och konkretiserar sedan inte mer vad målet är. 

KemI pratar om institutionell utveckling för att på så sätt förbättra hälsa och miljö i de länder 

där man arbetar. I KemI:s fall kräver detta då också att man får en lagstiftning på plats, att 

man bygger upp kapaciteten inom samarbetsorganisationen och att de börjar utöva 

myndighetsuppgifterna, vilka ses som delmål på vägen för att nå det övergripande målet; ett 

mål som ”ju alltid är svårt att mäta”. Även ESV konstaterar att det formella målet är att man 

genomför det som står i arbetsplanen, men menar att det egentliga resultatet inte syns direkt - 

på antalet genomförda seminarier eller framtagna arbetsdokument - utan först efteråt, då man 

möjligen ser en förändring i sättet att arbeta. 

Flera av myndigheterna betonar att målet aldrig handlar om att utföra samarbetsmyndighetens 

arbetsuppgifter, utan att få dem att själva utföra dessa. KemI menar att: 

Det handlar till syvende och sist om att de blir självgående. Både att de har rätt system på plats 

och att de har rätt kompetens på plats och att det här samverkar, så att man bygger upp just den 

här egna kapaciteten att driva utvecklingen vidare. Även efter att vi har lämnat dem. 

ESV påtalar också vikten av att man inte ses som en konsultorganisation hos samarbetslandet, 

utan ett stöd för att föra över kunskap. Framför allt är detta ett problem i länder som tidigare 

har tagit emot mycket bistånd i form av konsultinsatser, och det ställer krav på alla 

mottagarländerna att avsätta tillräckligt mycket resurser. 

Vi måste väldigt tydligt göra klart att det här är institutionsuppbyggnad vi arbetar med. Vi lär ut, 

vi visar hur man kan göra - och ni kan ta till er det, men ni måste avsätta tid för det. Det är inte 

så att vi ska komma dit och göra jobbet åt dem. 

ESV och KFM påtalar vidare att det inte är ”den svenska modellen” som ska säljas in, även 
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om det händer att det svenska arbetssättet används indirekt som målbild. Detta har att göra 

med att projektmålet ska vara anpassat till landet. När ESV tar upp att Frankrike har vunnit 

många EU-twinning uppdrag ställer man sig dock frågande till om det verkligen är ”den 

franska modellen som är bäst?”. Riksgälden menar också att en del av vad de har att bidra 

med hör till ”själva förvaltningsbiten”, hur myndigheterna agerar: 

Där är ju vårt sätt ändå ganska överlägset, av allt man hört, vad gäller stora förvaltningar, stora 

ministerier... 

Slutligen framkommer hos några av myndigheterna en viss osäkerhet kring långsiktigheten i 

det man vill åstadkomma. Trots möjligheten att ibland också stödja departementsnivån, anser 

KFM att det är främst på kort eller medellång sikt som har en påverkansmöjlighet: 

 [...]mål som vi sätter på lång sikt de sätter vi alltid för att vara ultimat relevanta, men 

 det är alltid mycket svårare att kunna nå dit. Det är inte alltid vi ser att motparten har 

 de egna möjligheterna att styra mot ett långsiktigt mål och där av finns det alltid en 

 svårighet i de långsiktiga målen. Så fokus är på kort och medellång sikt i det här fallet. 

KemI betonar också att de mål som egentligen finns med samarbetet kräver en tidshorisont 

som är längre än projekten faktiskt sträcker sig: 

Sen är det ju också att man får uppdragen på en begränsad tid. Och ett institutionellt samarbete, 

att verkligen utveckla det från vaggan...från ett tidigt skede, det är ju en väldigt långsiktig 

process. Säg att man får kontrakt eller överenskommelser på tre år sikt, så räcker ju inte det hela 

vägen, utan man måste ju ha en tidshorisont som är inställd på åtminstone det dubbla eller 

kanske ännu mer för att verkligen få den här utväxlingen av resultat. 

SCB nämner att de inte går in i projekt om inte arbetet är långsiktigt, de pratar om en 

tidshorisont på 10 år. Riksgälden diskuterar inte tiden i sig som ett problem, men hade 

problem med samarbetet i Ukraina som ledde till en viss frustration av att saker inte 

fullföljdes. De uttrycker dock att det i EU finns en uppfattning om ett slags långsiktigt mål 

som går utanför ramen för projekten. 

Den här EU-representanten på plats, hon som sköter om EU:s twinningprojekt i Ukraina[...]sa 

ju det också att så kort tålamod får man inte ha. Här måste man ha en långsiktig syn på saker 

och ting. 

ESV säger rakt ut att de tycker att EU-projekten borde utformas på 3 år istället för 2, då det 
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senare ”blir för mycket på för kort tid”. 

4.2 Förberedelseanalys och planering 

Denna del sammanställer myndigheternas tankar, åsikter och resonemang kring den inledande 

delen av ett projekt av dels förberedelseanalys och dels insatsplanering. Vad menar 

myndigheterna är viktigt att tänka på när man påbörjar ett myndighetssamarbete? 

Flera myndigheter uttrycker samma sorts tankar, kring att en ordentlig analys behövs, och vad 

man i en förberedelseanalys bör studera. Det gäller i synnerhet myndigheterna med erfarenhet 

av Sida-projekt. När det kommer till EU-projekten begränsas projektet av EU:s projektform 

och analysen blir inte lika omfattande på grund av mindre tidsmarginaler. Riksgälden ställer 

sig dessutom skeptisk till att de överhuvudtaget skulle kunna göra en mer politisk analys av 

ett projekt, inledningsvis. 

Gällande Sida projekt inleder KemI med en förstudie om landet, efter att en första kontakt 

gjorts mellan mottagarlandet och Sida. KemI berättar att de besöker olika myndigheter, 

ministerier och även andra organisationer för att se vem som har den egentliga 

”förändringsmakten”. Detta beror på att Kemikalieinspektionens arbetsområde kan ”ägas” 

både av ett industridepartement eller ett miljödepartement. ”Rätt samarbetspartner” måste 

därför hittas innan projektet startar. Ett ”helhetspussel” måste läggas för att förstå förklaringar 

till drivkrafter och få en bild av aktörerna. 

Även KFM påtalar att det är viktigt att förstå strukturerna i ett samhälle för att förstå hur ens 

insatser kan anpassas för att bli så effektiva som möjligt. KFM nämner att detta inkluderar 

vad som tidigare har gjorts i landet och när det kommer till Sida-finansierade projekt tar man 

hjälp av det lokala kontoret. Man tar bland annat reda på vilka utvecklingstendenser som 

finns i landet, vilket de andra myndigheterna också nämner. SCB brukar genomföra något de 

kallar ”Planning Identification Mission” och ESV gör ibland en analys och studie av landet 

och projektet utgångspunkt som kallas ”Fact Finding Mission”. Både SCB och KFM menar 

att det i förberedelsefasen är viktigt att bygga ett förtroende med samarbetspartnern. Att 

svenska myndigheter inte har något vinstintresse pekas som KFM ut som en fördel för 

förtroendeskapande. SCB å sin sida hävdar att deras expertkunskaper inom sakområdet ger en 

grogrund för ett djupt förtroende, då statistikarbete är standardiserat och möjliggör för 

myndigheterna att ”tala samma språk”, vilket öppnar för samarbete och skapar förtroende. 
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KemI, SCB, KFM och ESV har alla erfarenhet av både Sida- och EU-finansierade projekt. 

De säger alla att EU-twinning har fastare ramar som låser projektet, KemI formulerar det som 

att där ”levererar” de bara; ingen institutionell analys görs. Där finns redan en 

uppdragsbeskrivning, som övriga EU medlemsländer lägger sina anbud på, medan det i Sida-

projekten ingår att utarbeta en uppdragsbeskrivning. ESV beskriver hur EU-projektet 

upplevs: 

[…]här är 24 månader och under den tiden ska ni uppnå de här resultaten och aktiviteterna 

[...]det finns redan i uppdragsbeskrivningen, så det är ju mer att hitta namn och sedan 

vidareutveckla lite bättre tillsammans med partnern, ja vad är det vi ska göra: aktivitet 1a, 

aktivitet 1b, och så vidare. 

KemI menar dock att slutprodukten i de två projekten ändå liknar varandra. Riksgälden, som 

inte uttrycker något vidare resonemang om föreberedelseanalys utöver samarbetslandets 

enhetsarbete, säger att de inte skulle haft möjlighet till en större politisk analys innan 

projektet startade. Twinningprojekten, menar de, bygger på att EU och IMF har stora 

biståndsprogram på plats. 

[…]och det är väl ett välkänt faktum att många länder de tar emot allt som ges. Så jag vet inte 

hur vi hade kunnat armbåga oss in där och frågat om det politiska läget […]. Utan det hela 

bygger ju på att EU har någon slags vilja att hjälpa ett land och då arbetar de på det här viset. 

Så varje enskilt land kan nog inte åka ner och känna dem på pulsen. 

Riksgälden säger också att även om de i inledningen av projektet vetat om vart landet var på 

väg, ”är det inte säkert att vi hade resonerat på något annorlunda sätt ändå”. Det är inte upp 

till Riksgälden att göra den avvägningen, menar de. Också KFM säger att man upplever 

begränsade möjligheter till en djupare bakgrundsstudie i och med den korta tiden av 

anbudsperiod. Dock nämner KFM att man nu faktiskt har möjlighet att besöka 

mottagarlandet, tvärt emot vad Riksgälden nämner, med syfte att få en klarare bild av landet 

och projektet, så att man förstår vad ”twinningfichen verkligen innebär”. 

Den större flexibiliteten i de Sida-finansierade projekten präglar också genomförandet av 

samarbetena, vilket, enligt de fyra myndigheterna som har erfarenhet av Sida-projekt, beror 

på att Sida har större förståelse för att förutsättningarna för ett projekt kan förändras. Det 

innebär dock inte nödvändigtvis att målen förändras, utan snarare ökad möjligheten till 

måluppfyllelse, påtalar KFM. SCB illustrerar sin berättelse om EU-projekten som mindre 

följsamma, även under projektets gång, genom ett ”skräckexempel” de varit med om i 
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Kroatien: 

De hade lagt en plan: de skulle ha 54 missioner under ett år. Det är väldigt svårt att ta emot så 

många missioner. Och de kunde egentligen inte ta emot det. Men de pressade igenom det och då 

fick vi pressa folk här att åka, som inte hade någonting att göra när de kom dit. Det var väldigt 

frustrerande. Då kunde de sitta där och ha hur mycket som helst att göra här hemma, men fick 

säga att vi har lovat att vi ska göra det här. Så där finns det ingen flexibilitet. 

Överlag uttrycker SCB att de erhåller ett stort, närvarande och ganska dynamiskt stöd från 

Sida gällande olika sorters problematik som kan uppkomma i ett projekt. Även om EU-

projekten upplevs mer låsta både innan och under projektet, framhäver Riksgälden vikten av 

dialog i inledningsfasen också i EU-twinning. I förberedelsefasen, efter vunnet anbud, 

behövde man få svar på frågor om vad som skulle göras, hur detta skulle göras och varför. 

”Har vi diskuterat det, så vet vi vad vi ska leverera” säger de. I Riksgäldens fall var det 

särskilt viktigt då uppdragsbeskrivningen eller kravspecifikationen, som de lade sitt anbud på, 

visade sig vara inaktuell, då det mesta i den redan genomförts. Detta berodde på att 

kravspecifikationen kring detta projekt hade utarbetats under fem års tid och ursprungligen 

utgjorde det första twinningprojektet som börjat projekteras för landet, enligt Riksgälden. 

Riksgälden menar att detta är ett relativt vanligt problem. Ett ”lyckokast” var att de i 

uppstartsfasen bestämde tydliga ramar för hur en utbildningsvecka skulle se ut, med 

konsekvensen att de kunde ”spruta ut utbildningsveckor”. Även KFM nämner detta problem, 

att twinning-ficher kan bli mindre användbara om det efter författandet händer något i landet 

som förändrar förutsättningarna: 

I de här länderna, länder som är stadda i väldigt kraftig utveckling normalt sett, så sker det 

förändringar väldigt snabbt, vilket innebar att här hade ju spelplanen redan då hunnit ändra sig 

lite grann. 

Därför, menar KFM, måste uppdragsbeskrivningen vara gjord relativt nära tiden för 

projektets start för att eventuellt striktare riktlinjer, i och med EU:s modell, ska kunna vara en 

fördel. 

När det kommer till insatsplaneringen menar KemI att de gör en ”syntes” av all information 

om hur det fungerar i Sverige och hur det har fungerat i många andra länder, som kan 

presenteras för samarbetslandet. Därtill ges förslag på hur ett förslag kan passa in i landets 

kontext, hur man skulle kunna göra och vilka nuvarande institutioner som kan användas. 

Insatserna som planeras beror på förstudien och de inledande analyserna och dialogerna, 
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enligt KemI, SCB och KFM.  

Exempel på en vanlig utgångspunkt för KemI är att samarbetslandet önskar öppna en ny 

myndighet, en kemikalieinspektion, vilket oftast innebär att man både diskuterar element i ny 

lagstiftning och grundläggande myndighetsfunktioner; även personalfrågor i form av antal 

anställda och kompetens. Om landet i fråga redan kommit en bit kan stöd vid inspektionen 

och mer ”training” efterfrågas. Kronofogden beskriver ett liknande skeende kring sin egen 

rolll. Där ser man gärna att utvecklingen ska gå från ren ”handpåläggning” till mer 

konsultativa insatser längre fram. SCB menar att det blir en ganska detaljerad arbetsplan av 

insatser som utarbetas efter förberedelseanalys. Riksgälden beskriver också att insatserna 

grundade sig i den analys som gjordes av den rådande situationen på enheten och i vad de 

lade fram som ”best practice” i EU och världen. En ”gap-analys” gjordes över skillnaderna 

mellan dessa lägen och därefter lades rekommendationer. Både ESV och Riksgälden nämner 

insatser (inom internrevision och skuldsanering) som underlättades att planera och utforma 

med utgångspunkt i internationell praxis och regelverk som fanns som stöd för arbete, vilket 

knyter an till vad SCB menar underlättar för att skapa förtroende genom ett gemensamt 

sakområde. 

4.3 Politisk förankring 

De flesta myndigheterna nämner projektens politiska förankring i mottagarlandet antingen 

som en bra, eller i vissa fall som en nödvändig, förutsättning. Många myndigheter pekar 

också ut avsaknaden av politisk förankring som en huvudanledning till projekt som varit 

problemfyllda. KemI nämner att man i förstudien inför ett projekt försöker skapa en bild av 

hur trovärdiga drivkrafterna är, vilket man menar beror på om det är förankrat hos mer än 

några få personer: 

[…] ibland är man uppe på vice-ministrar eller statssekreterare, den typen av nivå, som är 

jätteengagerade och är med på studiebesök och kommer hem och gör det här till sin egen baby 

[…] Det är ju ofta de framgångsrika samarbetena […]. Och sen finns det andra samarbeten, där 

man kanske har det undertecknat på en sådan nivå, men sen uteblir man helt och hållet […]. 

Helt enkelt för att då är drivkraften - och det är ju mina tolkningar - att man tyckte det var en 

fjäder i hatten att ha ett projekt, men man var inte intresserad av resultatet. Och återigen, det är 

ju de samarbeten som vi försöker avsluta så snabbt det går om vi upptäcker att det är så det är, 

för det gagnar ingen att vi fortsätter. Men vi har inte haft många sådana, det har hänt i några 

enstaka fall. 
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ESV formulerar det som ett ”grundkrav” att man har förankrat vilja och överenskommelser så 

högt upp i hierarkin som möjligt, gärna på ministernivå. Annars finns det risk, menar man, för 

att ett departement inte kan ge stöd under hela projektet till den myndighet som är under 

utveckling, på grund av att andra politiska intressen kommer in och påverkar departementet. 

ESV säger att det då finns risk för att projektet inte ges rätt grogrund, varför det blir svårt att 

dra effekter av arbetet. KFM lyfter fram vikten av att alltid ha en kontinuerlig dialog med 

högre beslutsfattare, till exempel på ministernivå, även om arbetet sker på myndighetsnivå: 

Men är det så att man lyckas väl i samarbetet med sin systerorganisation, och de är 

framåtsträvande och tar snabba kliv, så kan man ju hamna i en situation där man upplever att 

myndigheten utvecklas väldigt mycket snabbare än vad man från departementshåll har möjlighet 

att svar upp emot. [...] då ser vi att det är än mer viktigt att ha den här dialogen - att titta på hur  

vi med systerorganisationen kan stödja in på departementssidan - för att man inte ska känna att 

man är på efterkälken på nåt vis. För det kan ju få en effekt som gör att man håller igen. 

Riksgälden hade problem med att nå cheferna på den myndighet de arbetade i Ukraina, vilket 

gjorde att det huvudsakliga arbetet riktades mot ”lower management”. I kombination med att 

de upplevde Ukraina som väldigt toppstyrt, säger de att det var väldigt svårt att implementera 

förändringar. För Riksgälden innebar detta stora problem, då arbetet de genomförde rörde 

förvaltningsarbete och rollen som myndighet. Styrningen som de försökte påverka var 

styrningsmodellen från parlament och regering, ner till skuldförvaltarna. Denna nya modell 

om delegering lades fram som ett lagförslag. Något man lyckades med, menar Riksgälden, 

var att förklara för de ansvariga i Ukraina att skuldförvaltning och budgetplanering enligt 

”best practice” egentligen inte alls borde hanteras gemensamt, som i det här projektet. 

”[...]det tog oss ett och ett halvt år att förklara för dem.” 

Också ESV beskriver problemet med att, som man upplever, det saknas delegering inom 

statsförvaltningen i gamla öststatsländer. ESV, som också hade problem med projekt i 

Ukraina, menar att en del av förklaringen var det inte fanns ”tillräckligt engagemang hos 

finansministern” och att projektet hade lagts i knäet hos Ukraina: ”det här får ni genomföra 

bara”. Även i KFM:s projekt i Georgien har man sett att ministerns närvaro i projektet 

minskat och SCB diskuterar myndigheterna beroende av departementen enligt följande: 

Oftast är ju inte de här statistikbyråerna lika autonoma som vi är, utan de kan ju vara en del av 

ett ministerium. De kan vara väldigt nära knutna till en premiärminister eller någonting sådant. 

Så det är ju också någonting som man måste acceptera, att alla är inte helt oberoende. 
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KemI och SCB förklarar att deras problem i projekt ofta handlar om att rätt resurser inte 

avsätts av de ansvariga i mottagarlandet. KemI säger: 

Det handlar ju mycket om att de som sitter på resurserna ska förstå att de ska avsätta pengar, så 

att den här kärnan som behövs […] för att det ska börja gå att utöva myndighetsuppgifter. Och 

får man inte det gehöret, då stagnerar man på nåt sätt. Man kan fortsätta med utbildningar, men 

det är samma människor de skickar gång på gång. Och den slutsatsen drog vi i Makedonien, nej 

nu skickar de samma människor igen, då har vi bättre saker att göra. 

Riksgälden nämner emellertid att även om cheferna hade varit mer närvarande i projektet, 

hade det ändå kanske inte spelat någon roll. Detta eftersom man upplever en såpass stor 

personalomsättning att folk ”kom och gick konstant”. Detta problem nämner samtliga 

myndigheter. Problemet, i kombination med politiska reformer, nämner KemI är en 

huvudanledning till varför deras projekt i Ukraina inte har avancerat. Även KFM diskuterar 

personalomsättning, men ser omsättning av ledarpositioner som ganska typiskt för ett land i 

kraftig och snabb utveckling; en åsikt som stödjs av SCB. KemI:s uppfattning är att investerat 

förtroendekapital då försvinner, vilket gör att projektet drar ut på tiden.  

4.4 Utbildning och utveckling 

Några av myndigheterna resonerar en del om sin roll i myndighetssamarbetet: hur den skiljer 

sig från vanlig konsultverksamhet och skillnaden mellan utbildning och utveckling. Detta 

knyter an till deras målformuleringar om institutionell utveckling och uppbyggnad som flera 

av myndigheterna nämner. Resonemanget kring att målet är någonting mer än utbildning 

framkommer till exempel när ESV resonerar kring lyckosamma projekt: 

Det märks inte så mycket i projektet, utan först efteråt, när man tittar på vad har vi lyckats med, 

vad har vi uppnått. Och då menar jag inte antalet genomförda seminarier eller att vi producerat 

en handbok, utan mer att vi ser en förändring i sättet att arbeta. Och det märks inte på en gång, 

så det är lite svårt att säga. Och vi går själva inte tillbaka, utan det blir via konferenser och 

sådant, att man träffar folk och hör hur det funkar. 

ESV diskuterar också kring önskvärd inställning hos mottagaren för bästa 

utvecklingsprocess. Detta ligger i sin tur nära KemI:s resonemang om att det gäller att hitta 

rätt människor inom ett projekt ”som förmår att ta det här vidare så att det landar i den 

institutionella struktur som man har i landet”. KemI förklarar att man kan utbilda människor i 

hög grad och ”göra dem oerhört kompetenta på det här”, men att den viktiga pusselbiten för 

utveckling är om de kan ”gå vidare i sina egna system med de här frågorna”. Detta genom att 
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bland annat motivera sin verksamhet gentemot andra aktörer i landet. I KemI:s resonemang 

kring EU-finansierade twinningprojekt, lyfts denna aspekt fram som ett viktigt komplement 

till viljan att bli medlem i unionen. Även om vissa länder har ett potentiellt medlemskap som 

motivation till projektet menar KemI att: 

[…]sen kan det gå olika bra beroende på om man bottnar på ytterligare en nivå, nämligen att 

man inte bara måste ha det, utan att man förstår också vitsen med det. Att det här är nåt som 

gagnar mitt land att vi har, då kommer man längre, då blir det mer framgångsrikt. 

KemI framhåller, i kombination med politisk förankring, vikten av mottagarpartners 

möjlighet till att inte bara vilja, utan också kunna förstå varför förändringarna är viktiga, som 

den viktigaste faktorn kring om ett projekt senare kan bli självbärande. Att det också handlar 

om en grupp personer som kan fortsätta arbetet, inte bara genom praktiska arbetsuppgifter 

utan genom att argumentera för vikten av deras arbete för att påverka högre beslutsled. KFM 

nämner att myndighetssamarbetet kan få en styrka i sitt utvecklingsarbete över att båda 

parterna bedriver verksamhet som ska gynna medborgarna i respektive land. Det finns en 

tjänstemannaroll och ett tjänstemannaansvar som man kan känna igen sig i, menar man. SCB 

menar till och med att det i slutet av långa projekt, har växt fram riktiga vänskapsrelationer 

mellan tjänstmän från de olika länderna. 

Liksom KemI bland annat pekade på vikten att mottagarlandet förstår varför arbetet som görs 

kan gagna landet i stort, menar även ESV att det är viktigt hur landet tänker kring om och hur 

man har möjlighet att förvalta den kunskap som överförs i samarbetet: ”för att verkligen få 

någon utväxling på det”. Detta gäller särskilt när det kommer till situationer där 

utvecklingsprojekt konkurrerar, vilket enligt ESV kräver att man samordnar och harmoniserar 

projekten. För att få ut en fullständig effekt av det utvecklingsarbetet som bedrivs hos 

mottagaren menar KFM att det är viktigt att se hur strukturer runt omkring kan svara mot 

detta, vilket knyter an till vad man betonade kring politisk förankring: att projektet kan 

behöva ”stödjas in på departementssidan”, om myndigheten utvecklas snabbare än 

departementet. 

Som presenterades i stycket om myndigheternas mål med arbetet, nämner nästan alla 

myndigheterna att den förändring man önskar bidra till egentligen tar väldigt lång tid. Man 

pratar då om tid som en förutsättning för att både långsiktig och hållbar förändring ska kunna 

komma till skott.  Ett exempel ges av ESV:s resonemang från projektet i Ukraina: 
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Och det här insåg vi väl att transformera gamla kontrollörer som har jobbat i 20 år till att bli 

internrevisorer - det gjorde vi inte på 24 månader, utan de ville ha kvar det. Trots att de 

egentligen sa att vi ska försöka anpassa oss till den europeiska modellen. Men det är inte så 

konstigt egentligen, det tar tid att förändra. 

SCB talar till viss del om vad de menar är paradoxer inom utvecklingsarbetet. De berättar att 

de i utvärderingar av biståndet har uppmanats att tidigare i projekten satsa på att ändra 

mottagarpartens sätt att leda och styra sin organisation, något SCB tycker är ett ganska 

känsligt område att försöka förändra: 

För där är vi ju faktiskt på och tafsar på deras ägarskap. [...]Det är motstridiga krav som ställs 

på oss i det här, tycker jag, att dels ska man se till att det är väldigt starkt ägarskap och dels 

trycks det på oss att vi ska försöka få ut den här managementkomponenten och börja jobba med 

managementfrågor väldigt tidigt i ett projekt och det här går inte ihop riktigt. 

4.5 Delaktighet  

SCB menar att de alltid upplever att mottagarlandet är delaktig i utformningsprocessen, vilket 

förklaras med att i Sida-projekten, som är den enda typ av myndighetssamarbeten som 

myndigheten deltar i, nästan alltid inleds med att mottagarlandet tar kontakt med Sida. Även 

ESV, som har projekt både via EU och Sida, säger att engagemanget inledningsvis alltid är 

positivt. SCB förklarar att i och med att initiativet kommer från samarbetspartnern, är denna 

på ett naturligt sätt med i förberedelsefasen genom att förklara vad man önskar genomföra. 

KFM, med sin erfarenhet i Georgien, har endast positiv erfarenhet av samarbetspartens 

engagemang. Detta inkluderar att ”svara upp emot” frågeställningar om rådande situation, 

vad som exakt ska genomföras, och övrigt som KFM tar upp i en inledande dialog. 

Riksgälden har motsatt erfarenhet efter sitt första avslutade projekt i Ukraina. Man beskriver 

att ”mottagarna satt väl någonstans i skuggorna. De var sådär aktiva, kan man säga!”. 

Därutöver hade projektet en dålig TOR, vilket krävde mycket självständigt arbete och egna 

initiativ från Riksgälden ”för [Ukraina] hade ingen koll över huvudtaget.” Riksgälden tycker 

sig se en del av förklaringen till detta i det faktum att Ukraina, till skillnad från många andra 

länder som deltar i EU:s twinningprojekt, inte på samma sätt är en kandidat för EU-

medlemskap: 

De var och är inte intresserade på det sättet. Visst, de vill lära sig lite om best practice och så 

där... men till vadå? Det är ju inte för att bli medlem; eller det är i alla fall inte en så tydlig 

medlemstanke som det var i de här andra länderna. Så det är en jättestor skillnad och 
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komplicerar saken. Och jag [...] är inte säker på att twinning är det bästa instrumentet för just 

Ukraina. 

På grund av frånvaron av både avdelningschef och enhetschef kom utbildningen i Ukraina, 

även gällande organisatoriskt ramverk, i huvudsak att inkludera handläggare. ESV säger 

genomgående att deltagandet alltid finns, men nämner samtidigt att det i Ukraina saknades ett 

genuint intresse och istället handlade om att genomföra aktiviteter eftersom pengar hade 

mottagits. ESV ser dock det projektet som ett undantagsfall och kontrasterar med 

framgångsexempel som Slovenien och Tjeckien. Alla myndigheter utom SCB nämner dock 

att viljan hos mottagarlandet är bland det viktigaste för måluppfyllelse. KemI pratar om ett 

genuint intresse, ett sug. 

Vi kan föda in tankar, idéer; vi kan dela med oss av erfarenheter: vad som funkat i andra 

sammanhang, vad som inte har funkat, vanliga fallgropar, och så vidare. Men det måste vara de 

som driver det, det måste det vara! 

Därför försöker KemI i förberedelsefasen också kartlägga vilka drivkrafter som finns - varför 

landet har intresse för de aktuella frågorna - för att se att landet själv har förstått varför 

förändringarna är viktiga. Detta för att undvika situationen att projektet endast tas emot på 

grund av de extra resurser som det innebär, och att det därmed aldrig får slå rot i landet. 

Riksgälden säger rakt ut att twinning kanske bara fullt ut kan fungera om det används i ett 

kandidatland. ”En blåslampa är aldrig fel” säger de. Har man viljan med sig har man också 

styrningen med sig. Även ESV rör vid detta, då de säger att annars är ”målet inte lika nära”. 

Varför Sida-projekt utanför EU ändå kan bli lyckosamma förklarar ESV med att samarbetet 

då ofta inleds med en uttryckt önskan från mottagaren, vilket insinuerar en genuin vilja. KemI 

nämner att en del av drivkraften hos samarbetslandet kan ha att göra med andra aspekter än 

KemI själva ser som det slutliga målet, till exempel att genom att följa internationella regler 

kring märkning av varor få tillgång till en global marknad. KemI hävdar också att viljan och 

mottagarens delaktighet går att påverka: ”det är en del i helheten att visa på fördelarna med 

olika saker, visa på nyttan”. KemI ger ett exempel angående EU:s twinningprojekt, där man 

kan visa på fördelarna att arbeta med att anpassa en lag och inte bara kopiera en EU-lag: 

Och det kan ju vi förklara - vitsen av att göra på det sättet - och är man då lite receptiv och 

intresserad och inte bara vill att lagen ska svara mot listan av lagar som ska finnas inför EU-

inträdet, utan faktiskt ska vara något bra för landet, då hoppar man på det. 
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5.0 Analys 

I ovanstående resultatdel presenterades myndigheternas uttalanden i totalt fem kategorier, 

dels i två kategorier om mål och förberedelse och dels i tre kategorier som var återkommande 

”teman” som myndigheterna tenderade att diskutera på ett eller annat vis. Dessa teman 

framhölls vara både viktiga att tänka på inför ett projekt, men i synnerhet under projektets 

gång. Analysen kommer i denna del att följa dessa kategorier, med undantag för politiskt 

deltagande som tolkas och analyseras ur olika perspektiv och med anknytning till övriga 

teman på olika sätt, och därför är en del av den löpande analysen i flera delar. Dispositionen 

av analysen avgörs till stor del av uppsatsens syfte, vilket är att analysera möjligheten till att 

bidra till institutionell förändring med utgångspunkt från myndigheternas eget resonemang. 

Vi menar att det är viktigt att de teman som framkom i intervjuerna - vad myndigheterna lyfte 

fram som viktigt att förhålla sig till i myndighetssamarbeten - återspeglas i analysen på ett 

tydligt sätt. Därför är teorin applicerad på myndigheternas resonemang inom dessa teman, för 

att kunna analysera huruvida resonemangen möjliggör hållbar, institutionell förändring. 

5.1 Målsättning och inledande analys 

”Vi måste veta vart vi har varit, för att kunna veta vart vi eventuellt är på väg.” (North 2005, s. 244) 

Teorin talar om att de institutioner som existerar i ett land styr vilka organisationer som 

skapas och påverkar deras agerande genom incitamentsstrukturer som uppkommer ur 

institutionerna. Detta agerande kan sedan påverka i sin tur hur institutionerna förändras. För 

att kunna förändra institutioner är det därför viktigt att vara medveten om i vilken kontext 

man arbetar, för att förstå de reella utfallen av sina formella förändringar. 

Som vi har sett behandlas i samtliga våra intervjuer på ett eller annat sätt vikten av att 

undersöka vilka förutsättningar som finns inför ett myndighetssamarbete. När det handlar om 

vilka förutsättningar man vill identifiera och analysera och hur man i uppstarten av ett 

samarbete genomför en sådan analys, finns det både likheter och skillnader mellan studiens 

myndigheter. Framförallt skiljer sig detta beroende på finansiär. De myndigheter som har 

erfarenhet av Sida-finansierade myndighetssamarbeten beskriver en uppstartsfas där ett eller 

flera besök i det aktuella landet ofta ingår, medan man i EU-twinningen i 

upphandlingsförfarandet utgår från en uppdragsbeskrivning som man inte själv är med och tar 

fram, utan endast ”svarar” på genom anbud. EU-projektet är således mer ”låst”. På 

efterfrågan från medlemsländerna infördes dock möjligheten till ett ”Fact Finding Mission”, 
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vilket kan ses som ett uttryck för önskan att kunna få insikt i en vidare kontext, för att förstå 

de rådande strukturerna och hur myndigheternas förslag på insatser skulle kunna tas emot och 

implementeras. I och med att myndigheterna uttrycker det som något positivt med mer 

ambitiösa förstudier, vilket de fyra myndigheter som har erfarenhet av Sida-projekten menar, 

ser vi inte att några generella brister i myndigheternas medvetenhet om vikten av att förstå 

länders situation för att kunna bedriva ett bra utvecklingsarbete. Vi ska dock analysera detta 

ytterligare innan vi kan drar några absoluta slutsatser. 

Vårt syfte var aldrig att utreda några skillnader mellan de EU- respektive Sida-finansierade 

projekten, men utifrån vad som framgått ur vårt material drar vi slutsatsen att EU-twinning 

och dess projektform tycks ge svagare incitament för myndigheterna att fördjupa sig i 

samarbetsmyndighetens kontext, vilket är ett problem. Detta kan vara en del i förklaringen till 

att Riksgälden, vars enda myndighetssamarbete genomfördes inom ramen för EU:s twinning, 

resonerar något annorlunda kring hur man ser på förberedelsefasen. Riksgälden att någon 

förberedande analys på plats i landet, av bland annat politisk situation, inte var möjlig eller 

ens lämplig att genomföra. Därutöver menar man att man nog inte skulle ha ändrat någonting 

i sitt förhållningssätt gentemot myndighetssamarbetet, även om man i förväg hade känt till 

svårigheterna med engagemang och politisk förankring. Även om det kan sägas vara 

förståeligt, kan man å andra sidan diskutera Riksgäldens resonemang om att en djupare 

förberedelseanalys inte skulle ha förändrat deras arbetssätt eller mål. Givetvis skapar det 

frågor om karaktären på Riksgäldens mål, och på vilket sätt de menar att målet kan uppnås 

utan att känna till myndighetens bredare kontext? 

På frågan om vad målet är med twinning som metod, refererar Riksgälden till ”sidan 3 i 

twinningmanualen”; visserligen skämtsamt men ändå utan övertygande utveckling av svaret. 

Detta ger intrycket att man inte har skapat sig en egen djupare förståelse för eller innebörd av 

vad projektet egentligen innebär och därför har svårt att sätta egna ord på utvecklingsarbetet. 

Samtidigt nämner Riksgälden i inledningen av intervjun att man tycker att det är viktigt att 

bidra till den ”europeiska utvecklingstanken”. Vad den ”europeiska utvecklingstanken” 

närmare innebär preciseras dock inte. Vi kommer senare återkomma till Riksgälden och hur 

man ska tolka deras syn på hur metoden bör användas för att bidra till institutionell 

förändring, men vad vi vill ta fasta på i deras uttalanden är att fokus tycks vara en relativt 

intensiv och effektiv utbildning av mottagarpartnern. Detta medel för att bidra till den 

”europeiska utvecklingstanken” skulle kunna förklara varför de inte skulle ha gjort något 
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annorlunda, även om den instabila politiska situationen och förankringen hade framkommit 

tidigare. North menar visserligen, som vi också kommer att återkomma till, att 

humankapitalföring i sig kan vara ett sätt för biståndsgivare att bidra till institutionell 

förändring, men det är just under förutsättning att man tar hänsyn till kontexten och det 

kulturella arvet. Detta tycks inte ha varit framträdande i Riksgäldens förberedelse inför 

projektet, vilket får ses som ett problem. 

Övriga myndigheter skiljer sig från Riksgälden både vad gäller förberedelseanalys och 

målformuleringar. Målen som övriga myndigheter nämner för myndighetssamarbete är 

institutionell förändring, eller uppbyggnad, samt kapacitetsutveckling, med betydelsen att 

landet ska bli ”självgående” inom det arbetsområdet de verkar. Denna bredare målbild 

avspeglas i dessa myndigheters inställning till att en bred analys av ”helhetspusslet” och 

”strukturer” är viktiga att genomföra inför projekten. Vi menar att detta kan tolkas som att 

myndigheterna i viss mening skaffar sig en förståelse om landet och myndighetens ”kulturella 

arv” som bakomliggande förklaring, även till rådande informella institutioner . Samtidigt 

talar man om att ”slutprodukten” är den samma i de Sida-finansierade projekten som i de mer 

”låsta” EU-finaniserade, vilket oundvikligen leder till funderingar kring varför man då menar 

att en bredare analys av diverse aspekter i landet ändå är viktiga att ta hänsyn till. Innan vi 

kan dra några slutsatser kring detta kan det vara viktigt att titta på vilka typer av analyser som 

ändå genomförs, i synnerhet inom Sida-finansierade projekt. 

Vad samtliga myndigheter på ett eller annat sätt nämner som viktigt att känna till är var i det 

politiska systemet som möjligheten finns att påverka det område som samarbetet rör. KemI 

betonar specifikt vikten av att identifiera vilket departement som ”äger” deras frågor. Det 

nämns också att det är viktigt att förankra projektet så högt upp i den politiska hierarkin som 

möjligt, så tidigt som möjligt. Detta kan å ena sidan tolkas som att myndigheterna genom 

politisk förankring vill ha en garant för att förändringar av formella institutioner, som 

lagstiftning eller nya regler kring ett nytt sätt att bedriva internrevision, effektivt går att driva 

igenom, för att det är just de formella institutionsförändringarna man fokuserar på. Å andra 

sidan kan det vara så att myndigheterna tänker att en stark politisk förankring innebär att en 

utbredd vilja finns till förändring inom det land eller de institutionerna där förändringsarbetet 

ska bedrivas, vilket teoretiskt kan tolkas som att myndigheterna söker efter ”politiska 

entreprenörer” som både har intresse och möjlighet till inflytande på uppfattningar som 

påverkar förändringsarbetet. 



35 

 

Vi får intrycket av att myndigheterna ibland jämställer denna ”vilja”, som alltså är viktigt 

under projektet och som de därför analyserar inledningsvis, med något slags generell, 

underlättande förutsättning för samarbetet, något som kan tolkas i termer av informella 

institutioner som legitimerar de formella förändringar som genomförs. Ett potentiellt EU-

medlemskap nämns som något som fungerar som ett tydligt ”incitament” till förändring hos 

myndigheten och som av myndigheterna upplevs som närmast en garanti för att förändringar 

kommer att kunna äga rum. Har man viljan att gå med i EU, har man också viljan att 

genomföra förändringar, tycks myndigheterna resonera. Vi menar dock att det kan vara 

riskfyllt om myndigheterna lägger mer vikt vid detta än att förstå lokala uppfattningar; 

informella institutioner som stödjer de rådande formella institutionerna som man är ute efter 

att förändra. Då riskerar man att bortse från det kulturella arvet som North menar är så viktigt 

att ha förståelse för vid förändringsprocesser. Att ett land snart ska gå med i EU säger ju 

nödvändigtvis ingenting om landets kulturella arv i avseenden som kan vara relevanta för en 

svensk myndighet att förstå innan förslag på förbättrande åtgärder görs. Relevanta, eftersom 

de avgör hur de formella förändringarna om exempelvis transparens i förvaltningen faktiskt 

kommer att implementeras. Man skulle å andra sidan kunna tänka sig situationer där ett 

hägrande EU-medlemskap skapar möjligheter för politiska entreprenörer att få igenom sin 

agenda – till exempel genom större twinningprojekt - och att förändringarna då kan få 

bärkraft genom snabba formella institutionsförändringar och ett starkare tryck på 

uppfattningar innanför och utanför myndigheten som kan legitimera förändringarna på lång 

sikt. Projekten i till exempel Slovenien och Tjeckien lyfts fram som framgångsrika av några 

myndigheter, vilket skulle kunna bero på en sådan effekt, det vill säga att politisk förankring 

vid dessa tillfällen sammanfallit med informella institutioner som för tillfället varit 

”rörligare”. Johnson är en av dem som framhåller just vikten av politikers engagemang i en 

förändringsprocess, som utmanar rådande institutioner.  

Men även om politiska entreprenörer kan driva förändringen som initieras av 

myndighetssamarbetet, är det viktigt, som North påtalar, att se till eventuella förlorare och 

vinnare i denna process, för att inte riskera stora bakslag i förändringsprocessen. Man kan till 

exempel tänka sig ett scenario där det finns en genuin vilja hos ett departement, men där 

generaldirektören för myndigheten som genomför samarbetet skulle förlora delar av sitt 

inflytande i händelse av en föreslagen förändring och därför indirekt kommer att motarbeta 

denna. I samma stil kan man tänka sig en situation där både departement och myndighet har 

en genuin vilja till förändring – en ideal situation enligt de resonemang som har framkommit 
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i intervjuerna – men där ett annat departement skulle förlora inflytande om förändringarna 

implementerades och således försöker få dem att inte äga rum (ett industridepartement skulle 

kunna försöka sätta käppar i hjulet för kemikalieinspektionens förändringar som påverkar 

”spelreglerna” för landets industrier) . Detta är scenarier där institutionella förändringar som 

initieras av myndighetssamarbetet förmodligen kommer omöjliggöras av att det finns 

politiska och/eller ekonomiska aktörer som just har egenintressen i den rådande institutionella 

strukturen. Myndigheterna tycks inte vid något tillfälle reflektera kring att förändringarna 

även kan leda till ”förlorare”, och inte bara ”vinnare”, vilket skulle kunna hota deras projekt. 

Vi påtalade tidigare risken vi ser i myndigheternas förberedelsearbete; att ett alltför stort 

fokus på politisk vilja gör att andra kontextanalyser inte görs, i synnerhet kring informella 

institutioner som legitimerar de formella. Det finns dock åtminstone vissa uttalanden från 

myndigheterna som kan tolkas som medvetenhet kring informella institutioner inflytande som 

styrmedel. Att ett rådande formellt system åtföljs av ett ”osynligt” system - som vi tolkar i 

termer av informella institutioner - nämns i resonemanget angående vad flera myndigheter 

beskriver som det ”toppstyrda” systemet i länder i Östeuropa. Denna toppstyrning är närmast 

en karaktäriserande ”struktur” som ESV nu ”lärt sig” existerar i dessa länder och därför 

observerar. Här tangerar man återigen något som skulle kunna tyda på att myndigheterna ser 

informella institutioner som en del av den struktur man vill förändra, och därmed behöver 

förstå. Jones och Blunt framhäver att för att myndighetssamarbeten ska fungera, måste 

hänsyn tas inte bara till politiska institutioner, utan också till sociala. Det finns vissa tecken 

på att myndigheterna är medvetna om detta. KFM:s berättade att man som del i analysen 

inför projektet i Georgien hade kontakt med bland annat föreningen ”Kvinna till kvinna”, 

vilket enligt KFM uttryckligen syftade till att bättre förstå de rådande strukturerna i landet. Vi 

menar att detta, framför allt att ta hänsyn till kvinnans ställning i ett samhälle, är ett bra 

exempel på hur informella incitamentsstrukturer studeras och ses som en del av KFM:s 

utvecklingsarbete. Kvinnans ställning kan ses i termer av en social institution som genom 

både formella lagar och informella uppfattningar styr kvinnors möjligheter i ett samhälle. Om 

man bättre förstår sådana underliggande strukturer, kommer man ett steg närmare att se 

helheten i den institutionella matrisen som enligt teorin styr hur förändringar implementeras 

hos människor och organisationer. 

5.2 Utbildning och utveckling 

”Nyckeln till långsiktig utveckling av institutioner är därför utbildning av individer och organisationer” 
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(North 1993 s 3). 

Vi konstaterade i resultatdelen att myndigheterna talar om målen med 

myndighetssamarbetena dels i termer av de mål som är formulerade i arbetsplaner och dels i 

termer av vilken typ av förändring man vill se. Målen i arbetsplanerna är närmare knutna till 

de konkreta insatser som myndigheterna genomför, men den sistnämnda sortens resonemang 

avslöjar myndigheternas indirekta uppfattning om vad ”utveckling” egentligen innebär och 

hur det tar sig uttryck hos samarbetspartnern, vilket vi menar speglar myndighetens 

inställning till metoden. Som mera övergripande eller långsiktiga mål nämner som sagt de 

flesta institutionell uppbyggnad i någon bemärkelse. Vi ska nu närmare analysera hur 

myndigheterna ser på utvecklingsprocessen och vilka insatser de menar att den kräver. 

Att myndigheterna ser ett mål som innebär något mer än utbildningssatser inom enskilda 

områden menar vi kan skönjas i resonemang om projektens tidsomfattning. KemI och ESV 

formulerar på olika sätt att det ”egentliga” målet ligger längre fram i tiden än vad samarbetet 

oftast sträcker sig och att detta mål dessutom är svårt att mäta. ESV säger att det egentliga 

målet inte ligger i antal genomförda utbildningar, aktiviteter eller framtagna arbetsdokument, 

utan i en förändring att arbeta. Detta tyder på att man vill åstadkomma en förändring som 

ligger bortom de utbildningsinsatser, policyförändringar och lagförlag som man genomför 

eller bidrar till att genomföra. Just tidsaspekten – att projekttiden är för kort för den 

förändring som man egentligen vill ha – uttrycks på ett eller annat sätt av samtliga fem 

myndigheter i studien. Även om vi hittills har påtalat en brist på uttryckliga resonemang 

kring informella institutioners betydelse för att införa formella, har vi funnit att 

myndigheterna ofta är medvetna om att långsiktiga institutionella förändringar är svåra att 

uppnå. KFM ger uttryck för just detta, men motiverar denna inställning med att det är 

samarbetspartnern som i huvudsak avgör om de ”långsiktiga målen nås”. Kanske är detta 

egentligen ett uttryck för att man har förstått att institutionell förändring är en komplex 

process, med många påverkande variabler, och att man därför anser att den 

påverkansmöjlighet man har på rådande institutioner beror på hur insatserna i det enskilda 

fallet landar i en svårpåverkad incitamentsstruktur. Det skulle förklara varför man fokuserar 

på insatserna – på kort eller medellång sikt – för att på så sätt skapa förutsättningar för 

institutionell förändring, som det sedan är upp till landet självt att genomföra. Detta kan vara 

en realistisk syn på den påverkansmöjlighet som man faktiskt har i ett projekt, i synnerhet 

tvååriga EU-projekt. Å andra sidan kan vi inte låta bli att problematisera risken för att 

myndigheterna genomför många insatser med hoppet att de kommer ge någon verkan, 
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framförallt då vi tidigare sett ett begränsat fokus på människor och organisationens 

uppfattningar och kultur, vilket kan lämna myndigheterna i en situation där man inte har full 

uppfattning om hur förändringar kommer att tas emot och implementeras i förvaltningen på 

lång sikt. 

Det finns flera exempel på myndigheternas uppfattning om hur de med utbildning och 

”training” kan bidra till förändring och utveckling, så som North liksom Johnston och 

Wohlgemuth menar. KemI sammanfattar det på ett väldigt talande sätt genom att säga att man 

vill bidra till rätt system och rätt kompetens, så att samarbetsparten blir självgående och har 

kapacitet att föra sin egen utveckling framåt efter att den svenska myndigheten har lämnat 

landet. ESV poängterar att man inte är någon konsultorganisation som ska utföra 

samarbetspartens jobb, utan ett stöd för att de själva ska kunna bedriva sin verksamhet. 

North, liksom Johnston och Wohlgemuth, nämner just humankapitalöverföring som ett sätt på 

vilket utländskt bistånd kan främja institutionell förändring, så länge hänsyn tas till den 

kulturella kontexten. När till exempel ESV, KFM och SCB resonerar kring problemen med 

hög personalomsättning i samarbetsorganisationerna, tyder det också på att man reflekterar 

över betydelsen att utveckla kompetensen i hela organisationen, vilken Johnston och 

Wohlgemuth i lyfter fram i teorin. Man ser det som ett problem att utbildningsinsatser som 

riktas mot enskilda individer inte kommer organisationen till godo, när dessa individer går 

vidare till andra sektorer. Man lyfter också fram problemet som bristande resurser i tid och 

personal kan innebära för strävan att kompetensutveckla hela organisationen, vilket vi 

återkommer till i nästa avsnitt. Återigen är det KemI som uttrycker det som mest kärnfullt, 

när de menar att i ett samarbete där samma individer gång på gång skickas till 

utbildningsaktiviteterna – där man alltså inte kan tala om ett organisatoriskt lärande som kan 

leda till nya åtgärder som påverkar den institutionella matrisen– är det ingen idé att fortsätta.  

ESV betonar också att utbildningen måste anpassas och få tillåtas landa i organisationen, 

genom att man får tid till att reflektera varför man lär sig något. Även SCB betonar det, 

genom ”skräckexemplet” i Kroatien med alldeles för många insatser på ett år. Dock urskiljer 

sig Riksgälden något även här när de beskriver det som ett ”lyckokast” att de med god initial 

planering sedermera kunde ”spruta ut utbildningsveckor”. 

 Även om myndigheterna reflekterar över möjligheten att kompetensutveckla i hela 

organisationen, säger det oss egentligen ingenting om ambitionen att förändra institutioner, 

utan mer om utveckling av humankapital inom organisationerna. Detta är visserligen en 
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viktig del i ett förändringsarbete, som vi nyss konstaterade med stöd i teorin. Hur man utifrån 

institutionell teori kan tolka myndigheternas redogörelser om vilka insatser de genomför för 

att bidra till institutionsuppbyggnad redogör vi för i följande stycken. 

Vi har tidigare indirekt klargjort att flera myndigheter uttrycker målsättningar och nämner 

insatser som vittnar om en ambition att förändra formella institutioner. Insatser som 

myndigheterna nämner inkluderar ofta lagstiftning; dels inom sakområdet (KemI tar fram ett 

lagförslag om nya kemikalieregler) och dels inom styrning och arbetsfördelning mellan 

regering och denna myndighet (Riksgälden hjälpte till med att ta fram en ny styrmodell för 

detta i Ukraina). Dessa formella ”spelregler” reglerar både vilka beslut som fattas av 

organisationen som helhet samt organisationens interna delegeringsordning. Hur är det då 

med de informella institutionerna? Vi har i avsnittet om förberedelseanalys diskuterat vad vi 

uppfattar är en ganska begränsat och framför allt vagt fokus på normer och uppfattningar som 

en del av förståelsen för dessa. Vi ska nu diskutera huruvida myndigheterna uttrycker något 

som kan tolkas som en ambition att förändra informella normer i samarbetsorganisationen. 

Vikten av samarbetspartnerns vilja har tidigare diskuterats och tolkats både som fokus på 

formella förändringar, och som fokus på en bakomliggande incitamentsstruktur. KemI menar 

att det finns möjligheter till att påverka denna vilja, genom att visa på fördelarna med ett 

annat sätt att bedriva verksamheten. Riksgälden berättar att det tog över ett år att få de 

ansvariga i Ukraina att förstå att ”best practice” föreskriver en uppdelning mellan 

skuldförvaltning och budgetstyrning. Detta skulle kunna ses som en tro på att uppfattningar 

och föreställningar går att förändra relativt snabbt, helt enkelt genom att påtala något som är 

”bättre”. Detta står i stark kontrast till den institutionella teorin om informella institutioner, 

som beteendemönster och uppfattningar, då en viktig del av denna handlar om trögrörligheten 

hos framför allt informella institutioner på grund av spårbundenhet. Vi måste dock säga oss 

kunna utskilja en viss medvetenhet om detta i ESV:s kommentar om svårigheten med att 

omvandla Ukrainas ”kontrollörer” till revisorer. De uttrycker att detta är förståeligt - att 

”förändring tar tid”. I sammanhanget tolkar vi det som en uppfattning om rådande informella 

institutioner, om arbetssätt eller yrkesroll, som kan vara djupt rotade och som innebär att 

tendenser av spårbundenhet uppkommer även i övergångekonomier som Ukraina. Detta dock 

nämns, som tidigare konstaterats, inte av någon myndighet som något viktigt att studera 

inledningsvis. Flera myndigheter nämner emellertid ett flertal konkreta arbetssätt som vi 

tolkar till viss del riktar sig mot att nå informella institutioner. Det handlar ofta om att ”möta” 
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samarbetspartnern, att skapa en relation och ett förtroende för att ”underlätta” arbetet. KFM 

talar om att man kan mötas genom den tjänstemannaroll man har gemensamt och ESV och 

SCB pratar om att man kan ”tala samma språk” utifrån det gemensamma sakområdet. Genom 

att man delar en gemenskap i sin roll, sitt uppdrag eller sin sakkunskap, kan ett förtroende 

skapas som flera av myndigheterna lyfter fram som ett viktigt inslag i förändringsarbetet. 

Kollegialiteten möjliggör fortsatt, informell kontakt efter samarbetet och det är genom sådana 

kontakter som till exempel ESV menar att man på lång sikt kan se om samarbetet har fått 

genomslag på ”sättet att arbeta”. SCB talar till och med om vänskapsrelationer som växer 

fram mellan tjänstemännen i samarbetet. Detta skulle, utifrån Ouchis teoretiska resonemang, 

förbättra möjligheten till trovärdighet och acceptans från mottagarens sida och på så sätt leda 

till förändrade uppfattningar som kan stödja de formella institutionerna förändring. 

5.3 Delaktighet 

”Om inte detta engagemang finns hos mottagaren kan inte någon bärkraftighet utvecklas.” (Odén och 

Wohlgemuth 2010, s. 16) 

När myndigheternas pratar om samarbetspartnerns delaktighet i samarbetet ligger kopplingen 

till begreppet ägarskap nära, eftersom ägarskapets ena dimension är just att en mottagare av 

bistånd är delaktig i och styr sin egen utveckling. Detta ställer krav på engagemang och 

resurser hos mottagaren. Att detta förväntas och nästintill krävs ger samtliga myndigheter 

uttryck för i intervjuerna. Det har vi tidigare tangerat då vi diskuterat myndigheternas 

efterfrågan på samarbetspartens egen vilja till förändring och att kompetensutveckling ska 

måste riktas mot hela organisationen, för att sedan helst bli kvar inom den. Efterfrågan på 

partnerns engagemang tar sig uttryck i ganska konkreta uttalanden från myndigheterna om att 

”vi lär ut[...]och ni kan ta till er det, men ni måste avsätta tid...” (ESV) eller ”Men det måste 

vara de som driver det, det måste det vara!” (KemI). I övrigt syns det i resonemang som det 

hos KFM, om att man till en början sysslar med mer direkt ”handpåläggning” för att sedan gå 

över till att fungera som stöd för samarbetsorganisationen i den egna verksamheten. 

Samtidigt finns en teoretisk motsättning - en paradox om man så vill - i tanken om ägarskap, 

menar vi. Paradoxen utgörs av det faktum att man är på plats i ett samarbetsland för att främja 

en förändring i sättet de arbetar - vilket ofta inte bara inkluderar sakkunskap utan också sättet 

att arbeta; uppfattningar och informella rutiner – och samtidigt ska man som biståndsgivare 

anpassa sig till de befintliga strukturerna. Annorlunda uttryckt kan styrningen och 

vägledningen av samarbetsparten, också krasst innebära att ägarskapet åsidosätts, då till 
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exempel införandet av ”best practice” blir svårt att kombinera med att partnern ska ”äga” sin 

utveckling. SCB är den enda myndigheten som konkret ger uttryck för detta. De menar 

nämligen att de i utvärderingar har blivit tillsagda att de borde arbeta mer med management i 

samarbetena och menar att man i ett sådant arbete faktiskt ”tafsar” på samarbetspartens 

ägarskap. Även de andra myndigheterna, som inte lika tydligt ger uttryck för paradoxen, 

cirklar kring den, menar vi, när de å ena sidan uttrycker behovet av att 

samarbetsorganisationen själv är drivande i arbetet och å andra sidan talar om ett svenskt eller 

europeiskt sätt att arbeta som eftersträvansvärt. ESV och KFM menar att det aldrig är frågan 

om att ”sälja in” en svensk modell, men menar att den används som indirekt målbild. Och när 

ESV ställer sig frågande till om den franska modellen verkligen är den bästa, då Frankrike 

har vunnit många upphandlingar inom EU-twinningen, pekar detta onekligen på att det egna 

sättet att arbeta är en del av det man förmedlar. Riksgälden säger också att man bidrar med 

det svenska sättet att arbeta med förvaltning, då man upplever att det svenska sättet är ”ändå 

ganska överlägset”. 

Teorin talar sitt tydliga språk i denna fråga och knyter an till vår diskussion om att förändra 

informella institutioner: att kopiera formella institutioner riskerar många gånger att 

misslyckas, då de informella institutionerna som skapade och legitimerade det tidigare sättet 

att arbeta finns kvar och riskerar att underminera förändringen. North menar att 

prestationsförmågan i utvecklingsländer inte förbättras av att västerländska modeller för 

institutioner införs, utan att man måste titta på vilka motivationsstrukturer som finns i det 

aktuella landet. Gör man inte det riskerar man alltså att misslyckas med att förändra 

institutioner, även om man har identifierat ”best practice” för förvaltning av ett visst 

verksamhetsområde. Å andra sidan kan man ifrågasätta om inte några av myndigheterna 

(ESV och Riksgälden bland annat) ändå inte har blivit påverkade av EU:s sätt att peka på hur 

utvecklingen ska gå till; genom införandet av EU:s generella och bästa praxis så som det 

formuleras i twinningmanualen. Återigen kan man ifrågasätta vilka incitament EU-projektens 

riktlinjer och utformning ger till institutionsutvecklingen.  

Ovanstående diskussion knyter an till den andra dimensionen av begreppet ägarskap, utöver 

samarbetspartnerns eget engagemang och egna resurser: att biståndsgivaren måste anpassa sig 

efter mottagarlandets förutsättningar. I teorin talar man om vikten av att undvika ”by pass” i 

utvecklingsarbetet, utan istället gå ”igenom” befintliga institutioner, då de förändringar som 

man eventuellt har fått till stånd annars inte kommer hålla i sig när givaren lämnar 
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mottagarlandet. Detta kräver en viss flexibilitet hos givarsidan, vilket till exempel Ouchi 

menar möjliggörs i myndighetssamarbeten. Samtidigt har vi ovan diskuterat tendenserna till 

att myndigheterna ändå tänker i banor av att överföra vissa sätt att arbeta, som man upplever 

som mest lämpliga överlag, vilket North menar väldigt sällan kommer att leda till en hållbar 

förändring. Däremot finns det en genomgående uppfattning hos myndigheterna att 

möjligheten till att agera flexibelt under projektets gång är något som värdesätts. Man menar 

till exempel att arbetsplaner som tas fram för långt innan projektstart, vilket ibland är fallet i 

EU:s twinning-projekt, försvårar projektets genomförande. I mångt och mycket handlar 

resonemanget om flexibilitet i intervjuerna inte om huruvida det är viktigt eller inte, utan om 

hur mycket enklare det är i de Sida-finansierade projekten att anpassa arbetsplanen utifrån 

förändringar i till exempel den politiska situationen i samarbetslandet, andra biståndsinsatser i 

landet, förändringar i den egna personalstyrkan, etc. Sådana ändringar är i fallet med EU-

twinning antingen omöjliga eller åtminstone svåra att genomföra, så till vida att de inkluderar 

en tidskrävande byråkratisk process. Det faktum att Sida-projekten både upplevs av 

myndigheterna som öppnare i förändring, samt pågår under en längre period (ibland uppåt tio 

år) menar vi möjliggör en mer flexibel utvecklingsprocess som kan präglas av en karaktär av 

”trial and error”. Detta innebär att de formella institutionella förändringarna, givet möjlighet 

till en flexibel projektplan, kan tillåtas ”testas”. Man kan därmed anpassa dem medan man 

samtidigt sätter tryck på de informella institutionerna, till exempel angående ett centraliserat 

styrsystem eller en transparent och icke-korrupt statsförvaltning. 

6.0 Slutsatser 

Denna studie syftar till att bidra till ett ännu ganska begränsat område av kunskap i den 

svenska forskningslitteraturen. Vår utgångspunkt för studien återfanns i kritik mot att Sida 

har dålig systematiserad kunskap om arbete som kan bidra till institutionsarbete, samt mot att 

myndigheter har använts som genomförare av svenskt bistånd utan att en översikt av deras 

kunskap om biståndsarbete har gjorts. Följdfrågan vi ställde oss var då: Vad säger att 

myndigheterna har den kunskap som krävs? Med tanke på att myndigheter har stort eget 

ansvar i myndighetssamarbetens utformning, menar vi att det är av största vikt att vi kan 

säkerställa kvaliteten och effektiviteten i deras arbete, för att legitimera finansieringen av det. 

Ett första steg mot detta menar vi måste inledas med en studie av myndigheternas uppfattning 

om och inställning till hur de menar att denna metod kan sägas bidra till institutionell 

förändring. 
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Det bör förtydligas att vi på inga sätt väntade oss att myndigheterna skulle tala om sitt 

utvecklingsarbete utifrån begrepp eller resonemang från institutionell teori. Syftet var därför 

inte att undersöka myndigheternas teoretiska kunskap eller begreppskännedom. Istället ville 

vi undersöka vilka aspekter av myndighetssamarbete som kan sägas styrka metodens 

möjlighet att bidra till att institutioner förändras. Vilka aspekter av myndigheternas 

resonemang talar emot att man i samarbetena kan påverka institutioner? 

 

En av grundstenarna i institutionell teori är indelningen av institutioner i en formell och en 

informell kategori, där den formella relativt snabbt kan förändras, medan den informella är 

trögrörlig och förändras enbart på lång sikt. I intervjuerna har mycket handlat om formella 

institutioner. En stor del av det som myndigheterna beskriver att man tittar på inför ett projekt 

handlar om formella institutioner, till exempel var i systemet formella beslut fattas, vilken 

myndighet eller motsvarande som är ansvarig för den aktuella verksamheten, vilken 

lagstiftning som finns på plats, etc. När man talar om vad man vill åstadkomma med 

myndighetssamarbeten återfinns också formella institutioner bland det mest uppenbara: att 

införa en lagstiftning eller förändra styrning och rutiner i arbetet. 

Informella institutioner, vilka kan utgöras av till exempel föreställningar och normer, kan 

alltså enligt teorin inte förändras på samma sätt på grund av sin trögrörlighet. Vi menar därför 

att det är främst när de ingår i en inledande analys, och därmed tas hänsyn till vid 

förändringar av formella institutioner, som myndigheternas tankar kring informella 

institutioner påverkar möjligheten att bidra till institutionell förändring. Om det enbart är den 

formella delen av det institutionella ramverket som man på kort sikt kan påverka, torde en av 

huvudprioriteringarna för en biståndsinsats vara att anpassa förändringar av formella 

institutioner med de existerande informella. Utifrån vad som framkommit i intervjuerna kan 

vi inte hävda att någon av myndigheterna på ett tydligt sätt resonerar kring detta. 

Vi har visat att man i en del fall uttrycker förståelse för att vissa rådande förhållanden är svåra 

att förändra, vilket kan ses som ett uttryck för trögrörlighet i informella institutioner, men 

detta har aldrig framkommit som en väsentlig del i analysen inför ett myndighetssamarbete. 

Inte heller framkommer något som tyder på att man i sin analys av förutsättningarna i ett 

samarbetsland inkluderar vilka aktörer som ”vinner” eller ”förlorar” på förändringen, vilket 

framför allt North menar viktigt för att undvika att en förändring motarbetas av aktörer med 

andra incitament. Överlag talar man väldigt lite om sådant som föreställningar och normer, 
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som enligt teorin avgör hur förändringar av formella institutioner kommer att förvaltas, 

framför allt på lång sikt. 

På grund av vikten av bakomliggande informella institutioner har vi ansett det viktigt att 

diskutera vad myndigheterna menar när de talar om att identifiera en ”vilja” hos 

samarbetslandet. Vi menar att de drivkrafter hos samarbetsparten som man ofta lyfter fram, 

till exempel ett EU-medlemskap eller tillgången till en större marknad, snarare handlar om 

politisk förankring än om incitament för aktörerna i det institutionella ramverket. På samma 

sätt som man, genom att fastställa var den politiska beslutsmakten ligger, vill vara säker på att 

förändringar av formella institutioner klubbas igenom, tolkar vi synen på dessa drivkrafter 

som en garant för att förändringsarbetet ska vara sanktionerat av politikernivån.  

Något som ytterligare stärker bilden av att man inte tillräckligt reflekterar över informella 

institutioner är de uttalanden som kan tolkas som att man tror att föreställningar och normer 

kan förändras relativt snabbt, genom att man förklarar nyttan med bättre alternativ. Samtidigt 

framhåller flera av myndigheterna betydelsen av ett långsiktigt perspektiv och talar om 

målsättningar som inte genast går att observera. Den samlade bilden av myndigheternas 

förhållningssätt till informella institutioner och bakomliggande incitamentsstrukturer är 

därför att man rör vid vissa aspekter av utvecklingsarbete som kan kopplas till dessa 

teoretiska resonemang, men att man utifrån det som sagts i våra intervjuer missar att lägga 

fokus på flera av de delar som teorin menar påverkar möjligheten till institutionell förändring. 

Om man försöker förändra de formella institutionerna utan att observera de informella, 

riskerar förändringarna att undermineras och inte bli varaktiga. Som vi tidigare påpekat finns 

det risk att myndighetssamarbetet därmed verkar ”på chans”, det vill säga att man är 

utelämnad till att hoppas att det visar sig att formella förändringar kommer att bäras upp av 

omgivningen när samarbetet är avslutat. 

Detta är beklagligt, då vi tycker oss se ett stort kunnande hos myndigheterna om hur man 

utvecklar kompetens hos samarbetsparten. Man belyser vikten av det förtroende som kan 

skapas genom kollegialitet och betonar vikten av delaktighet hos mottagaren. Man betonar att 

samarbetsparten måste vara drivande i utvecklingsarbetet, att insatser inom ”training” måste 

kompletteras med reflektion hos mottagaren, och att denna måste avsätta tillräckligt med 

resurser, både vad gäller personal och tid. Dessa tankar ligger i linje med det man inom både 

teorin och det internationella biståndet säger om vikten av ”ägarskap”. Dessutom uttrycker 

flera myndigheter att man inte vill sälja in en svensk modell, vilket stämmer överens med 
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Norths konstaterande att en kopia av västerländska institutioner sällan eller aldrig är det rätta 

receptet för utvecklingsländer. I själva verket ser vi en stor förståelse hos myndigheterna för 

vikten av att vara flexibel utifrån förändringar i situationen i samarbetslandet. Detta lyfts till 

och med fram som en betydande fördel hos de Sida-finansierade samarbetena jämfört med de 

EU-finansierade: Man har mycket större flexibilitet med Sida som finansiär, då man upplever 

en större acceptans för att arbetsplanen kan behöva förändras vilket kan tillåta ett längre, nära 

samarbete som ger möjlighet till ”trial and error”. Detta arbetssätt, som indirekt tar hänsyn till 

rådande beteenden och uppfattningar genom ett nära partnerskap, skulle kunna innebära att 

de formella förändringarna ändå anpassas till den rådande strukturen, om än ”omedvetet” och 

outtalat. 

North nämner utveckling av humankapital som ett sätt på vilket utländska biståndsgivare 

faktiskt kan bidra till institutionell förändring. Vi anser att bidra är ett nyckelord i 

sammanhanget. Om myndigheterna lyckas med att kompetensutveckla organisationen, kan 

dessa förändringar på sikt föra med sig förändringar i incitamentsstrukturen och i det 

institutionella ramverket. Informella institutioner går inte att på kort sikt förändra och 

förändringar i formella institutioner kräver stor medvetenhet om de informella; kanske mer än 

vad som är rimligt att som biståndsgivare kunna ta till sig. Det är möjligt att det är dessa 

tankar som återspeglas i myndigheternas resonemang om resultat på lång sikt. Och kanske är 

det samma tankar som ligger bakom KFM:s konstaterande att fokus bör ligga på kort och 

medellång sikt. När det är i princip omöjligt att observera det institutionella ramverket i sin 

helhet, är det kanske bäst att som extern aktör fokusera på sådant som på längre sikt kan 

underlätta för samarbetsparten att själv förändra sina institutioner. Detta tycks ligga nära de 

slutsatser som Jones och Blunt, samt Ouchi, drar när de menar att bevisen för att 

myndighetssamarbete resulterar i kompetensutveckling är starkare än de som pekar på att det 

leder till institutionell förändring. 

Därför anser vi att det aldrig går att utvärdera enskilda myndighetssamarbeten på kort sikt, 

utifrån vilken institutionell förändring de har inneburit. En sådan utvärdering måste göras 

med en betydligt längre tidshorisont och bör lägga stort fokus även på informella 

institutioner. Vad gäller vår egen studie, så hade vi förmodligen kunnat ge en ännu mer 

rättvisande bild av myndigheternas syn på myndighetssamarbete om vi haft möjlighet att göra 

uppföljande intervjuer med respondenterna, intervjua fler individer inom samma 

myndigheter, etc. 
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Svaret på vår frågeställning om myndighetssamarbete som metod, utifrån myndigheternas 

resonemang om det, återfinns i våra slutsatser. I samarbetena förändras formella institutioner, 

men teorin har framhållit att utfallet av dessa förändringar också beror på de informella 

institutionerna; samarbetsmyndigheternas kulturella arv. Då vi har visat på att denna aspekt 

får begränsad uppmärksamhet av myndigheterna, menar vi att det finns risk för att de 

formella förändringarna inte blir hållbara. Anpassning utifrån lokal kontext sker mer enligt en 

outtalad metod, genom bland annat förtroendeskapande. Möjligheten för de svenska 

myndigheterna att bidra till hållbar institutionell förändring skulle därför bli större om mer 

fokus i myndighetssamarbeten lades på att förstå de rådande informella institutionerna, ur 

olika aspekter presenterade i analysen. 

Avslutningsvis menar vi att en intressant aspekt för fortsatt forskning är att undersöka om det 

förtroende, som myndigheterna poängterar måste skapas, faktiskt möjliggör en påverkan av 

informella institutioner i ett myndighetssamarbete, eller främst syftar till att lättare kunna 

kompetensutveckla. 
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7.3 Appendix 1: Kapacitetsutveckling, upphandling och projektering 

Kapacitetsutveckling: 

Sida pratar ofta om myndighetssamarbete som en metod för kapacitetsutveckling, och inte 

som en metod för institutionell uppbyggnad. Kapacitetsuppbyggnad är dock ett begrepp som 

utvecklades inom det internationella biståndsarbetet i början på 1990-talet när arbetet med att 

konstruera och utveckla nya formella institutioner förändrades, framför allt på grund av 

påverkan av förklaringsmodellerna som lyftes av institutionell teori. Den traditionella idén 

som syftade till institutionell uppbyggnad i formell mening kompletterades med ett 

perspektiv om att även se till informella institutioners betydelse och påverkan på 

utvecklingsprocesser (UNDP 1997, s. vi). Under 1990-talet fortsatte den ”gamla” definitionen 

av institutionell uppbyggnad att utvecklas med hjälp av bland annat institutionell teori som 

skapade ökat fokus på ”spelregler”, incitament och transaktionskonstnader inom 

samhällsstrukturer men också på frågor om utvecklingsländers eget ansvar i 

utvecklingsprocessen. Ett behov av ett nytt begrepp uppkom och man introducerade 

”kapacitetsutveckling” (ibid s 5), även om begreppet innebär ett perspektiv på utveckling som 

i generella drag liknar det sätt på vilket institutionell teori förklarar förändring och 

utveckling. 

Projektering och upphandlingsprocesser: 

Ett EU-twinningprojekt är mycket detaljerat, med en form som i huvudsak leds och styrs av 

en omfattande twinningmanual (Europeiska Kommisionen 2012). Ett projekt inleds med att 

ett övergripande stödprogram inrättas för mottagarlandet; ett beslut som fattas av alla 

medlemsländer. Därefter identifierar mottagarlandet tillsammans med EU vilka områden som 

är lämpliga för twinningprojekt och specificerar enskilda twinningprojekt med obligatoriska 

mål, delmål och aktiviteter som presenteras i en så kallad ”twinningfiche” eller ”terms of 

reference” (TOR) (ibid s. 31;37). Därefter startar anbudsprocessen där svenska myndigheter 

har möjlighet att under sex till åtta veckor arbeta fram ett projektförslag (Europeiska 

Kommissionen 2012, s. 16).  Under anbudsperioden tillåts ingen kontakt mellan 

medlemslandet och mottagarlandet, eftersom anbudsprocessen ska vara transparent och alla 

aktörer ska ha samma förutsättningar. Ett undantag från detta är dock möjligheten till ett 

”Fact finding mission”, vilket är en ny inrättning i EU-manualen som tillkommit på grund av 

efterfrågan från medlemsländer om högre grad av insikt i mottagarlandets situation för att 

kunna skriva ett väl avvägt anbud (Europeiska Kommissionen 2010, s. 47). Projekten har 
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vanligtvis en löptid på mellan 18-24 månader och består av aktiviteter knutna till delmålen, 

som i sig ska leda till det övergripande målet om institutionell uppbyggnad. Exempel på 

delmål är införandet av ett nationellt organ ansvarig för policyfrågor inom jordbruk, 

införandet av en lag, utveckling av en utbildningsstrategi eller design och utveckling av 

relevanta mjukvaruprogram (Europeiska Kommissionen 2012, s. 55). 

När Sida förmedlar kontakt mellan två systermyndigheter, sker det vanligtvis utan en 

upphandling bland svenska myndigheter (Sadev 2010, s. 13). Efter upprättad kontakt mellan 

samarbetspartnern håller den svenska myndigheten kontakt med Sida, vanligtvis genom en så 

kallad fokalpunkt som stödjer myndigheten i dess arbete (ibid, s. 31). Därutöver har Sida med 

vissa myndigheter så kallade ramöverenskommelser, vilka syftar till att förenkla 

myndigheternas utvecklingssamarbeten. I samtliga fall av myndighetssamarbeten tecknar 

myndigheten i fråga ett projektspecifikt avtal med Sida och det är det dessa avtal, 

tillsammans med en eventuell ramöverenskommelse som i huvudsak styr projekten 

(Statskontoret 2011, s. 91). Ett detaljerat styrdokument motsvarande twinning-manualen för 

EU-projekt finns inte. 
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7.4 Appendix 2: Intervjumall 
 

Detta är ett generellt exempel på den mall vi använde oss av i intervjuerna. Givetvis anpassas 

frågorna något utifrån vad vi vet om antal genomförda samarbeten, etc. Värt att poängtera är 

också att dessa frågor är formulerade med syftet att stimulera till resonemang som sedan hålls 

i gång med hjälp av följdfrågor. Frågorna behöver inte nödvändigtvis ställas i ordning eller 

ställas överhuvudtaget; detta anpassas utifrån hur samtalet fortlöper. 

Praktiska frågor (främst för att på ett naturligt och enkelt sätt starta påbörja samtalet) 

 Hur länge har ni bedrivit denna typ av myndighetssamarbete 

 Hur många myndighetssamarbeten har ni uppskattningsvis deltagit i? 

 (Hur stor andel av dessa har varit inom EU respektive genom Sida?) 

 Har ni bedrivit några samarbetsprojekt med länder utanför Europa? 

Uppstart 

 Kan du återge för era tankar om vad som var viktigt i den inledande fasen av 

samarbetet? 

 Vad gör ni för typ av analyser i samband med att ni börjar planera en insats? Är 

samarbetsorganisationen delaktig i detta? 

 Vad tycker ni krävs för att två organisationer ska kunna genomföra ett 

myndighetssamarbete? (När är myndighetssamarbete möjligt?) 

 Har ni upplevt några övriga/specifika svårigheter som kan uppkomma i 

uppstartsfasen? 

Genomförande 

 Kan du beskriva hur arbetet genomförs? / Finns det enligt er ett typiskt arbetssätt för 

myndighetssamarbeten? 

 Hur mycket förändras den initiala arbetsplanen? 

 När det gäller helt Sida-finansierade uppdrag, kan du berätta något om hur ni fått stöd 

och riktlinjer kring själva utvecklingsarbetet från Sida?) 

 Har ni själva utvecklad er kapacitet till att främja utveckling och förändring i 

samarbetsländerna, bortsett från er kunskap inom verksamhetsområdet? Hur?  

 Har ni upplevt några övriga/specifika svårigheter under arbetets gång? 

Mål och syfte 
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 Skulle du övergripande kunna beskriva vad målet för myndighetssamarbete är? 

 Om kapacitetsutveckling nämns: Vad innebär det för samarbetspartnern att ha inneha 

kapacitet enligt er?  

 Vad är er syn på vad som krävs för att målet ska uppnås? 

 Vad är er erfarenhet av partnerorganisationens initiala syften och mål med 

myndighetssamarbete? 

 Vilka upplever ni vara de (övriga) största svårigheterna med att uppnå målet för 

samarbetena? 


