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Abstract- Good governance in development aid. Making democracy-reforms sustainable. 

Claes Nilsson, Södertörns högskola, vt 2005. 

 

February through March, 2005, I conducted a Minor Field Study (MFS) in Lao PDR 

together with a fellow-student. We were interested in a project in Laos called GPAR 

Luang Prabang, in which Sida, UNDP and the Lao Government are trying to improve the 

governance system in Laos. Luang Prabang is the province in the northern parts of Laos 

where the good governance-project were being implemented. 

 

The main interest in this study concerns democracy aid in the shape of good governance 

and local ownership in development aid. Good governance is a highly debated topic in 

aid-literature, both because of the explosion of good governance projects the last ten or so 

years and because of the ambiguity that lies in the concept good governance. Different 

aid-actors give different meanings to good governance. Two definitions stand out: First 

there is the “narrow” definition that focuses on the economical steering of a country’s 

resources. The second, or “broad” definition of good governance, focuses on democratic 

aspects of the concept. Areas like participation, transparency, accountability and rule of 

law are high-lighted here. Different actors in the aid-society thus have different 

definitions of the concept.  

 

Whether democracy aid works and becomes sustainable relies, according to the literature, 

on how well the partners in an aid-project can foster local ownership. Ownership means 

that the recipient is in control of the policy process, from highlighting a problem to 

implementing the solutions. The starting point in this thesis is the question whether the 

ambiguity in good governance- definitions constrains ownership in the policy process. 

Also, in democracy aid there is an interesting paradox: How can a project that aims at 

changing political power-structures be driven by those who have the most to gain from 

these structures? My study shows that when the partners in an aid-project are unable to 

settle for one definition of good governance, ownership is hard to reach. If the partners 

can not reach an agreement at an early stage in the process, ownership will suffer and 

sustainability will be hard to reach. 
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1. Inledning 
 

Bistånd utvecklades under andra halvan av 1900-talet till en mycket omfattande industri 

som dessutom fortsätter att växa. Under 1900-talet har mål och motiv förändrats i detta 

arbete och nya utmaningar, exempelvis miljöfrågor och inbördeskrig har kommit att 

kräva mer uppmärksamhet. En ökande globalisering ger nya problem och samtidigt nya 

möjligheter för alla parter i utvecklingssamarbetet. 

 

I denna uppsats har jag intresserat mig för en tämligen ny trend inom biståndet, 

demokratibistånd (democracy aid eller political aid används också i litteraturen som 

beteckning för området). Demokratibistånd brukar delas in i tre kategorier: mänskliga 

rättigheter, demokrati och good governance. Tidigare ansågs det att bryta mot staters 

suveränitet att lägga sig i vilken form av styre som rådde i landet. I de fall där 

stormakterna under kalla kriget stödde eller störtade regimer inom respektive maktsfär 

var det i stort sett uteslutande av säkerhetspolitiska skäl och det var snarare auktoritära 

regimer som fick stöd än de demokratiska. Efter Sovjetunionens fall har dock nya motiv 

för bistånd gjort sig gällande. Demokrati ses nu som en rättighet och dessutom som en 

garant för fred och tillväxt. Mänskliga rättigheter har fått en sådan tyngd att de i vissa fall 

går före suveränitetsprincipen. Stora summor satsas genom bistånd på 

demokratiseringsprocesser runt om i världen, somliga drivna av mottagarländerna själva, 

somliga drivna utifrån trots en inhemsk motvilja. De processer som i Europa tog mer än 

hundra år har omvärlden försökt att driva igenom på bara ett fåtal år i exempelvis 

Kambodja och Irak.  

 

Sverige har sedan 1960-talet haft som mål att stödja en demokratisk utveckling i de 

länder man har givit bistånd men det var först efter kalla krigets slut det blev möjligt att 

mer aktivt påverka politiska strukturer i andra länder. Förutom Sovjetunionens fall har en 

svängning i det internationella systemet möjliggjort en sådan utveckling. Svängningen 

innebär att individens rättigheter betonas allt starkare och allt oftare går dessa rättigheter 

före staters suveränitet, manifesterat bland annat i internationella domstolar och 

internationella militära insatser mot länder som sägs bryta mot de mänskliga 
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rättigheterna. Detta är dock fortfarande ett mycket känsligt område. Att ställa krav på 

politiska reformer med bistånd som hävstång kan uppfattas som mycket olämpligt i 

många utvecklingsländer, vilket antas ställa särskilt höga krav på ett mycket genomtänkt 

agerande vid demokratibistånd.  

 

De flesta stora bilaterala bidragsgivarna har nu demokrati på agendan. Detta gäller också 

organisationer som FN, EU samt politiska partier, fackföreningar med flera. De stora 

internationella ekonomiska institutionerna har också infogat demokratisering i sina 

program även om detta inte är lika explicit som i många andra givares retorik (Carothers 

1999: 8). Denna utveckling leder till nya utmaningar, både för dem som ger bistånd och 

dem som tar emot. Samtidigt finns det inga tydliga svar på huruvida demokratibiståndet 

har gett de effekter givarna hoppats på. Eftersom området är tämligen outforskat är det 

svårt att säga vad det är som fungerar och vad som inte gör det.  

 

Hur gör man då för att få demokratibiståndet att fungera? Risken är relativt stor att 

bistånd riktat mot politiska reformer i ett icke-demokratiskt land blir kortlivade och att de 

förändringar som har skett snart blir till ett minne blott när givarna drar sig tillbaka. Det 

finns alltid politiska och ekonomiska eliter i mottagarlandet som har mycket att vinna på 

att den gamla regimen behåller makten. En enkel lösning skulle vara att helt upphöra med 

demokratibiståndet i de länder som ännu inte visat någon avgörande vilja att reformera 

sin politiska regim. Sida och flera andra givare menar dock att det är viktigt att samarbeta 

också med dessa stater, även om de inte är demokratiska. Man menar att 

demokratibiståndet i det långa loppet kan bidra till en positiv utveckling för befolkningen. 

I sådana stater gäller det främst för givarna att hitta öppningar i landet, som kan verka 

positivt för demokratisering, och stödja dessa. Samtidigt är det avgörande att man inte 

”går bakom ryggen” på en regering i detta arbete, något som skulle kunna leda till 

försämrade relationer mellan givare och mottagarland. 

 

En tämligen ny strategi som många givare har börjat använda allt mer handlar om att 

skapa ”lokalt ägarskap” eller ”ägarskap” över biståndet. Enligt många givare, inklusive 

Sida, är det avgörande i varje biståndsprojekt att det finns ett lokalt ägarskap för att 
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biståndet skall få en långvarig effekt. Med lokalt ägarskap menas att mottagarlandet 

kontrollerar varje steg i projektet i så stor utsträckning som möjligt. Motsatsen till 

ägarskap blir då när givare själva styr hela processen i biståndet och mottagaren blir just 

en passiv mottagare (Sida 2002: 59). Det finns i biståndslitteraturen en utbredd konsensus 

gällande vikten av ägarskap för biståndets effektivitet. Utan lokalt ägarskap blir det i stort 

sett omöjligt att de eventuella reformer man uppnår i ett biståndsprojekt blir hållbara när 

givarna försvinner. Det är ett måste att de människor som kommer att leva med 

reformerna också har varit delaktiga i projektet för att det skall kunna fungera i längden 

(Olsson och Wohlgemuth 2003: 15, 16).  

 

I demokratibistånd blir ägarskapet extra viktigt då ett lokalt deltagande är en demokratisk 

process i sig. Genom att låta dem som påverkas av reformerna kontrollera desamma får 

även biståndsprocessen en demokratisk karaktär. Genom att skapa ett lokalt ägarskap kan 

det således vara möjligt att skapa hållbarhet i demokratibiståndet. I de fall givarna själva 

driver demokratibiståndet utan att involvera det mottagande landet finns risken att vare 

sig makteliter eller den breda befolkningen tar direkt ansvar för eller ser hur de kan tjäna 

på en demokratisk utveckling. Man kan genom ägarskap minska riskerna för att projekten 

dör ut så fort givarna drar sig tillbaka.  

 

Samtidigt finns här en intressant paradox: Det är som nämnt ovan helt avgörande att 

landet ifråga driver reformerna för att de skall bli hållbara och fungera när givarna drar 

sig tillbaka. En hållbar demokrati måste förankras inifrån landet även om starka 

influenser kommer utifrån. Samtidigt kan man räkna med att det i icke-demokratiska 

länder ofta finns en ovilja mot dessa reformer, om inte hos befolkningen så hos dem som 

tjänar på den rådande regimen. Det kan också saknas tillräcklig kunskap eller 

institutionella förutsättningar för att driva biståndet då man är ovan vid denna typ av 

projekt, särskilt som demokratibiståndet i sig ofta är tämligen svårt att konkretisera, även 

för givarna. Demokratibistånd är ett nytt fenomen och med det följer att det finns en stor 

oklarhet gällande hur man bör arbeta med detta område. I länder där 

demokratiseringsprocessen har kommit långt kan det vara tämligen smärtfritt för givarna 

att lämna över kontrollen över program och projekt till mottagarna eftersom man vet att 
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dessa har incitament att genomföra olika processer på ett så bra sätt som möjligt. I ett 

land där dessa processer precis har startat kan det dock var mer problematiskt eftersom 

erfarenhet av demokratisk utveckling ofta saknas. Detta ställer höga krav på samarbetet 

och dialogen mellan parterna.  

 

Hur skapar man då lokalt ägarskap över demokratibistånd? Vilka är de största hindren för 

en hållbar utveckling i demokratiprojekt? I dialogen mellan givarna och mottagarna finns 

möjligheterna att gemensamt komma fram till hur projekten skall se ut och hur de skall 

drivas. Det är här ägarskap kan uppnås. Jag kommer i denna uppsats att undersöka 

faktorer som kan påverka ägarskapet i ett demokratiprojekt och vilka särskilda hinder 

som givare och mottagare har att övervinna i ett icke-demokratiskt land för att de 

reformer man strävar efter skall vara hållbara och fungera även när givarna drar sig 

tillbaka.  

 

Jag har tillsammans med en studiekamrat, Daniel Fredriksson, genomfört en Minor Field 

Study (MFS) under två månader våren 2005 och undersökt ett biståndsprojekt i Laos. 

MFS är ett stipendium som delas ut av Sida för att möjliggöra studier inriktat på 

utvecklingssamarbete i utvecklingsländer. Projektet vi undersökte är Governance and 

Public Administration Reform Luang Prabang (GPAR LP), där Sida, United Nations 

Development Programme (UNDP) och den laotiska regeringen arbetar för att förbättra 

det man kallar governance i den laotiska administrationen i provinsen Luang Prabang. De 

långsiktiga målen är bland annat ett ökat folkligt deltagande, tydligare ansvarsutkrävande 

och större öppenhet, samtliga grundläggande reformer för ett demokratiskt styre. Good 

governance är ett mycket omstritt begrepp inom biståndslitteraturen. Under de senaste tio 

åren har det fått allt större utrymme inom biståndet och området har kommit att få allt 

större del av många givares budget. Samtidigt har många kritiserat användandet av good 

governance då man anser att det kan betyda allt och ingenting. Det finns en rad olika 

definitioner av begreppet och givare har arbetat med olika metoder inom ramen för good 

governance. Både givare och forskare menar att begreppets mångtydighet är ett stort 

problem och ett hinder för att mottagaren skall kunna driva dessa processer och göra 

projekten hållbara. Dessa problem kommer jag att undersöka i min uppsats. 
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GPAR LP hade kommit halvvägs när denna undersökning inleddes våren 2005. 

Utgångspunkten för min uppsats var att Sida mitt i projektet beställt en utvärdering som 

visade på allvarliga brister i de delar av projektet som skulle stärka governance. Väldigt 

lite hade hänt i Luang Prabang inom områden som deltagande och transparens och man 

menade att den lokala förståelsen för good governance och hur man skulle driva dessa 

frågor var alltför låg. Utvärderingen ledde till att Sida beslutade att skjuta upp nästa fas 

av projektet då man ansåg att dessa frågor måste lösas innan man kunde vidare.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 
 

För att bistånd skall vara effektivt och hållbart är det avgörande att det finns ett lokalt 

ägarskap. Finns det inget ägarskap är risken stor att både givare och mottagare slösar tid 

och resurser på projektet. Ett stort problem är att begreppen man arbetar med i 

demokratibiståndet, framförallt good governance, är väldigt svåra att konkretisera. Detta 

är ett problem för både givare och mottagare och mycket problematiskt i förhållande till 

ägarskap. Lyckas man inte förankra en samstämmig syn på good governance och det man 

vill åstadkomma kommer mottagaren att få mycket svårt att driva dessa frågor när 

givaren drar sig tillbaka. Det blir allt vanligare att grupper av givare arbetar tillsammans i 

länder om projekten man driver är liknande. Är man då inte tydliga mot givaren vad man 

vill uppnå och hur detta skall gå till finns risken att ägarskapet blir lidande.  

 

Syftet med min uppsats är att studera om och i så fall hur ägarskapet i ett 

demokratiprojekt påverkas av hur parterna definierar good governance. I definitionen 

ligger också hur givare och mottagare väljer att arbeta med dessa frågor. Lyckas parterna 

inte uppnå ägarskap hindrar det ett effektivt och hållbart bistånd. Problem med ägarskap 

kommer att uppstå i allt bistånd men i synnerhet i demokratibistånd vilket gör att detta 

område är viktigt att studera. Förhoppningen är att kunna visa på områden som är särskilt 

viktiga för inblandade parter att ta hänsyn till när man arbetar med good governance. 
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Frågeställningarna i uppsatsen är: 

 

Frågeställning 1: Hur definierar parterna i GPAR LP good governance? 

Frågeställning 2: Finns det olika tolkningar av good governance hos parterna i projektet? 

Frågeställning 3: Om det finns olika tolkningar av good governance, vad innebär det i 

sådana fall för ägarskapet i projektet? 

 

1.2. Uppsatsens upplägg 
 

Jag kommer inledningsvis att ge en bakgrund till demokratibistånd där jag visar hur detta 

område har utvecklats under 1900-talet fram till idag. Jag kommer sedan att gå vidare till 

min teoridel där den del av demokratibiståndet jag har valt att arbeta med, good 

governance, kommer att problematiseras. I denna del kommer jag också att visa hur jag 

har dragit mina frågor ur teorin. Jag kommer också i teoridelen att diskutera ägarskap och 

hur detta område förhåller sig till demokratibiståndet.  

 

Jag kommer sedan att gå vidare i uppsatsen genom att diskutera metod och material. Här 

tas återigen frågeställningarna upp och jag kommer även att diskutera hur fältstudien har 

gått till samt eventuella svårigheter i denna forskningsmetod. I metoddelen kommer jag 

också kort att diskutera dialogen i biståndsprocessen, vilket är nödvändigt för att förstå 

hur policyprocessen formas och drivs. Att denna del kommer så sent är främst för att det 

kan vara nödvändigt att läsa den teoretiska genomgången för att förstå hur frågorna har 

dragits ur teorin och hur dessa kommer att appliceras på empirin. Nästa del är uppsatsens 

undersökning. Jag kommer inledningsvis att diskutera projektet jag har undersökt och de 

avgränsningar jag har gjort samt ge en kortare bakgrund till den politiska situationen i 

Laos. Denna bakgrund är viktig då den visar på den kontext man har att förhålla sig till i 

projektet. Sedan följer min empiriska undersökning och analys av mina resultat. Efter 

detta kommer mina slutsatser och diskussion om vidare forskning. 
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1.3. Demokratibistånd  
 

Det fenomen som vi tänker på när vi hör ordet ”bistånd” har en relativt kort historia. Man 

kan spåra dess ursprung till andra världskrigets efterspel och Marshallplanen, där USA 

bistod Europa med uppbyggnaden av kontinenten efter kriget. Samtidigt startades OEEC, 

föregångaren till OECD, av de europeiska länderna. Flera europeiska länder, inklusive de 

nordiska skulle snart följa upp med egna biståndsprogram (Degnbol-Martinussen och 

Engberg-Pedersen 2003: 8, 9). 

 

Motiven för att engagera sig i utvecklingssamarbete har varit flera, baserade på både 

moraliska motiv och mer direkta intressen. Marshallplanen hade som syfte att säkerställa 

en fredlig uppbyggnad av Europa samtidigt som man sökte förhindra kommunismens 

utbredning på kontinenten. Det fanns även ekonomiska motiv, biståndet var en utmärkt 

väg för att skaffa viktiga marknadsandelar för amerikanska företag i Europa. Även i det 

europeiska biståndet fanns det delade syften. Frankrike och Storbritannien förde till 

exempel en politik där man motiverade sitt bistånd till de forna kolonierna från en 

moralisk synpunkt, samtidigt som man ville stärka sitt ekonomiska inflytande över dessa 

delar av världen. De nordiska länderna, som saknade resurser eller strategiska övertag för 

att föra en sådan politik, var mer klara med att det var humanitära och moraliska 

överväganden som skulle vara drivande i biståndet (Degnbol-Martinussen och Engberg-

Pedersen 2003: 8, 9). Utöver säkerhet, ekonomi, moraliska och humanitära motiv har det 

också sedan mitten av 1980-talet vuxit fram en allt större uppfattning att miljöproblem är 

något som bör bekämpas genom bistånd, särskilt som fattigdom i utvecklingsländer ofta 

påvisas vara en bidragande orsak till många miljöproblem (Degnbol-Martinussen och 

Engberg-Pedersen 2003: 15). 

 

Crawford använder begreppet new policy agenda för den ökande fokuseringen på 

demokrati och mänskliga rättigheter som uppstått i biståndsvärlden sedan 1990-talet. Det 

fanns redan tidigare givare som hade policies rörande dessa områden. Sida hade som 

nämnts tidigare, demokratiska riktlinjer och USA introducerade i mitten av 1970-talet en 

policy för mänskliga rättigheter i sitt biståndsarbete. Det var dock inte förrän efter kalla 
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krigets slut som det blev en större uppslutning kring dessa mål och det var också först då 

som riktlinjerna omsattes i praktik. En mycket viktig bakomliggande faktor var att en av 

de viktigaste aktörerna i biståndssammanhang, Världsbanken, började svänga i sitt arbete. 

Från att betona en smal stat vars huvudfunktion skulle vara att upprätthålla marknaden, 

övergick Världsbanken till att betona vikten av en effektiv stat för att biståndet skulle få 

maximal effekt. Detta skickade en signal som bröt med de neo-liberala idéer som under 

1980-talet varit gällande. Det gav också att organisationer som Världsbanken började 

fundera över vilket det mest effektiva styret var, vilket gav begrepp som good governance 

och democratic governance allt större utrymme (Crawford 2001: 11, 13, 14). 

 

Sovjetunionens fall innebar flera mycket viktiga förändringar i biståndsdiskursen. Till att 

börja med försvann ett block av givare, Östeuropa. Även om man inte tidigare varit 

någon av de viktigare givarna, fick det stor betydelse då man gick från att vara givare till 

att vara mottagare, denna gång från Väst. Samtidigt fick länder som Kuba, Vietnam och 

Kambodja vända sig till en ny del av världen för bistånd, vilket ytterligare ökade trycket 

på de västerländska biståndsorganisationerna. Samtidigt har sammanbrottet betytt att 

vissa av de motiv som tidigare varit drivande i biståndsarbetet nu till stor del försvunnit, 

eller i varje fall förändrats. Det upplevda hotet från kommunismen har försvunnit och det 

finns inte längre lika stora strategiska fördelar att vinna på att skaffa sig allierade 

utvecklingsländer. Det har också brutit ut fler konflikter av etnisk och nationalistisk 

karaktär sedan sammanbrottet, vilket har ställt biståndet inför nya utmaningar, bland 

annat med krav på fredsbevarande operationer (Degnbol-Martinussen och Engberg-

Pedersen 2003: 23, 24). 

 

Efter kalla kriget har frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter blivit allt 

viktigare motiv för biståndet i världen. Samtidigt som de begränsningar det kalla kriget 

satte upp försvann har också viktiga internationella principer förändrats, från att vara ett 

system ytterst baserat på varje stats suveränitet till att värden som respekt för individen 

och mänskliga rättigheter har lika stor, och i vissa fall större tyngd (Sörensen 1993: 1, 2). 

Många givare menar nu att demokrati och good governance är viktiga förutsättningar för 

fattigdomsminskning. Samtidigt skriver Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen att 
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många länder och organisationer gått längre och ser dessa områden som mål snarare än 

medel (Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen 2003: 30). Ett ytterligare skäl till det 

nya intresset för demokratibistånd kan vara att regeringar och organisationer behöver nya 

infallsvinklar för att få stöd på hemmaplan för biståndspolitiken. Gordon Crawford menar 

att motiv som anti-kommunism i USA eller solidaritet i Sverige inte längre har samma 

stöd hos befolkningen, vilket leder till stramare budget för biståndsorganisationerna, och 

att nya grunder, som demokrati och mänskliga rättigheter blivit ett sätt att motverka 

denna trend (Crawford 2001: 14). 

 

I anknytning till denna utveckling har det blivit allt vanligare att enskilda givarländer 

knyter bistånd till villkor för demokratisering och mänskliga rättigheter. Som redskap för 

att genomdriva dessa krav använder man både morot och piska. Går ett land i ”rätt” 

riktning kan de få ytterligare ekonomiska medel och erhålla goodwill från omvärlden. 

Går de åt fel håll, det vill säga faller tillbaka till tidigare former av auktoritärt styre, kan 

givarna exempelvis hota med indragna medel. Den allra vanligaste metoden för att driva 

fram demokratiska reformer är dock sedan en tid tillbaka demokratibistånd. 

Demokratibiståndet innebär att givare och mottagare tillsammans initierar och driver 

projekt som syftar till att demokratisera landet i fråga. Det kan handla om att konsolidera 

demokratin i länder som har kommit långt i sitt reformarbete eller så kan det handla om 

att skapa öppningar för reformer i länder som fortfarande är auktoritärt styrda (Carothers 

1999: 6). Enskilda givarländer har alltså ett antal redskap för att driva på 

demokratireformer. Stora givarorganisationer som FN och Världsbanken saknar mandat 

för att blanda sig i enskilda staters statsskick och har därmed inte samma möjligheter 

(Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen 2003: 31).  

 

Det råder ingen konsensus i givarvärlden huruvida man bör ge demokratibistånd till 

auktoritära stater. Vissa givare väljer att arbeta med andra aktörer än staten, exempelvis 

det civila samhället. Sverige har en mer pragmatisk inställning och den svenska 

regeringen har slagit fast att det ändå kan vara legitimt att samarbeta i dessa frågor om 

insatserna har en chans att förbättra situationen för befolkningen i landet även om alltför 
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stora brott mot exempelvis de mänskliga rättigheterna kan leda till att man avbryter 

samarbetet (Regeringens skrivelse SKR 1997/98:76: 81, 82).  

 

Det är relevant att fråga sig om det överhuvudtaget är möjligt att ”exportera” demokrati. 

En vanlig invändning mot demokratibistånd är att demokrati måste växa inifrån, 

drivkraften måste komma från landet självt för att en transition skall lyckas. Thomas 

Carothers, en av det fåtal forskare som har försökt att ge en mer heltäckande bild av 

demokratibistånd, utmanar denna uppfattning och menar att inget land uppfinner 

demokratin utan påverkan utifrån. Han instämmer i att det måste finnas en vilja och 

avgörande drivkraft inom landet ifråga men att denna inte är isolerad. I tidigare 

demokratiseringsvågor har externt inflytande spelat en viktig, om än inte avgörande roll. 

Länder i närregion samt internationell påverkan har alltid spelat en viss roll när länder har 

demokratiserats och demokratibistånd bör då kunna hjälpa dessa processer, även om det 

inte är möjligt att förändra regimen i ett land där reformvilja helt saknas (Carothers 1999: 

62, 63).  

  

Det är också relevant att fråga huruvida den västerländska modellen för demokrati är 

lämplig i resten av världen. Frågan är svår och något entydigt svar står inte att finna. Man 

kan dock se att det egentligen inte finns någon annan variant av demokrati som har visat 

sig fungera. De länder utanför väst som har kommit längre än andra i konsolideringen av 

demokrati liknar samtliga den västerländska modellen (Carothers 1999: 99, 100).  

 

Carothers menar att det är uppseendeväckande hur lite forskning som har bedrivits 

gällande demokratibistånd, trots att så stora resurser satsas. Effekterna av biståndet är 

därför tämligen osäkra. Forskare har länge varit intresserade av demokrati och 

demokratitransitioner men har sällan tittat på biståndets roll i denna process. Carothers 

menar att det finns stor kunskap inom de organisationer som arbetar inom fältet men 

säger vidare att denna kunskap sällan förs vidare eller ges ut utanför organisationen. 

Carothers menar dessutom att de utvärderingar av demokratiprojekt som utförs av 

givarorganisationer ofta är ytliga och att de som går på djupet sällan får den 

uppmärksamhet de förtjänar (Carothers 1999: 8, 9).  
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Samtidigt är demokratibistånd inte enkelt att utvärdera eller ge en klar bild av. För det 

första är det mycket svårt att sätta upp kriterier som visar på att ett projekt har lyckats 

eller inte. Det är inte lätt att visa i siffror hur en demokratireform fortskrider. För det 

andra är det i stort omöjligt att påvisa kausalitet mellan ett visst projekt och en förändring 

i demokratisk riktning i ett land. Det svar Carothers själv ger på frågan är att 

demokratibistånd kan ha en positiv påverkan på ett lands demokratisering men att man 

måste sänka sina förväntningar. Biståndet kan hjälpa till att konsolidera demokratin och i 

vissa fall kan man hjälpa till att skapa demokratiska öppningar i ett auktoritärt land eller 

möjligtvis hindra att länder går åt ”fel håll”, men Carothers menar att man inte kan 

hoppas på mer än så. De överdrivna förhoppningarna ser han istället som ett problem då 

många människor kan känna frustration över att reformer sker så långsamt och i ett så 

ojämnt tempo. Istället menar han att vi måste sänka våra förväntningar för att 

effektivisera biståndet (Carothers 1999: 304- 308). Vad det är som fungerar och vad som 

inte gör det är alltså inte lätt att svara på. Eftersom området är så färskt är det ännu inte 

möjligt att dra några generella slutsatser och det är därför viktigt att demokratibiståndet 

analyseras och får den uppmärksamhet det förtjänar.  

 

2. Teori 
 

Jag kommer alltså att studera ett good governance-projekt i Laos. Good governance är 

som nämnts tidigare ett mycket omdiskuterat begrepp. Jag kommer därför i teoridelen att 

visa hur begreppet definieras och används i biståndssammanhang. Detta är av stor vikt då 

klarhet gällande begrepp är en viktig förutsättning för att ägarskap skall kunna växa fram. 

Efter detta avsnitt kommer jag att närmare gå in på ägarskap och visa tydligt vad det 

innebär och vilka svårigheter som ligger i denna strategi.  
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2.1. Good governance  
 

Crawford delar upp ”the new policy agenda” i tre delar: mänskliga rättigheter, demokrati 

och good governance. Dessa tre begrepp har enligt Crawford framförallt det gemensamt 

att de är både omstridda och svåra att definiera. Även Carothers tar som sagt upp detta 

problem och pekar framförallt på hur svårt det blir att utvärdera demokratibistånd på 

grund av oklarheten i vad det är man försöker uppnå (Carothers 1999: 291 och Crawford 

2001: 15). Detta har fått många att ifrågasätta den centrala roll dessa begrepp ändå har i 

biståndsdiskursen. Crawford menar att mänskliga rättigheter är det begrepp som är minst 

oklart, följt av demokrati och good governance i stigande skala. Samtliga begrepp går in i 

varandra. Delar av de mänskliga rättigheterna är exempelvis grundläggande för en 

demokrati och, som kommer visas, överlappar delar av good governance med demokrati 

(Crawford 2001: 15, 28). Sida diskuterar i en utredning gällande democratic governance 

vikten av att tydliggöra begreppen och sprida dessa kunskaper. Man pekar på vikten av 

att studera hur man kan operationalisera begrepp som good governance för att biståndet 

skall få den effekt man eftersträvar (Sida 2003: 5, 7). 

 

Good governance är det begrepp som enligt Crawford är det mest omstridda inom the 

new policy agenda. Även flera givarorganisationer har påpekat den begreppsförvirring 

som har omgärdat good governance och det är därför både intressant och viktigt att 

belysa begreppet. Good governance har kommit att användas mer och mer inom 

demokratibiståndet och det finns ett behov av att tydliggöra begreppets innebörd utifrån 

både givares och mottagares syn. Detta gäller inte minst i relation till ägarskap. För att 

mottagaren skall kunna vara den drivande parten i samarbetet är det helt avgörande att de 

begrepp man arbetar med är klara och väl förankrade hos mottagaren. Givaren har ofta ett 

stort övertag gällande kapacitet och det är av mycket stor vikt att arbeta med denna 

asymmetri för att ägarskap skall kunna förekomma.  

 

Governance är inget nytt begrepp men dess innebörd varierar och kan åsyfta vitt skilda 

saker. R.A.W. Rhodes menar att governance kan användas i en rad olika sammanhang. 

Det kan exempelvis innebära fokus på en ”smal” stat, det kan användas för att visa hur 
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organisationer och företag styrs och det kan användas för att beteckna fokus på good 

governance inom biståndsvärlden (Rhodes 1999: 47- 49). Då fokus i denna uppsats är på 

demokratibistånd och good governance kommer de andra betydelserna i begreppet att 

lämnas utanför. Det är dock viktigt att poängtera att governance är ett brett begrepp och 

det sätt som good governance används i biståndsvärlden är inte den enda betydelsen av 

begreppet.  

 

Världsbankens tolkning, som är en av de mest accepterade i biståndslitteraturen, säger att 

governance är ”the manner in which power is exercised in the manangement of a 

country’s economic and social resources” (World Bank 1994 i Dethier (ed) 2000: 3). 

Begreppet innebär alltså det sätt på vilket makten och styrningen i ett land fungerar och 

regleras. Den svenska översättningen av begreppet är samhällsstyrning1. Hur denna 

styrning sedan fungerar avgörs av en rad institutioner som kan betraktas som spelregler, 

de sätter upp de ramar inom vilka de som utövar makten över resurserna har att hålla sig. 

Dessa ramar styr sedan statens, individers, organisationers samt företags agerande. 

Styrningen sätter också upp ramar för hur individer eller grupper för fram sina intressen  

(http://www.undp.org/dpa/choices/2000/march/pg6.htm). 

 

Även om begreppet governance har använts under lång tid är begreppet något relativt nytt 

inom biståndsvärlden, något som förmodligen också bidrar till oklarheten i innebörden. 

Ett antal författare ser 1989 och Världsbankens rapport gällande utvecklingen i södra 

Afrika som startpunkten för begreppets snabba spridning. Denna rapport, som nämnts 

tidigare, påvisade alltså vikten av en effektiv stat i motsats till den tidigare förespråkade 

begränsade staten enligt neo-liberala mått. Fokus skulle flyttas från nedskärningar till 

åtgärder för bekämpandet av exempelvis korruption och svaga administrationer i 

utvecklingsländer för att på så sätt få igång ekonomin. I denna svängning låg också tron 

hos många författare att en effektiv stat var detsamma som en demokratisk stat, 

demokrati och ekonomisk utveckling sågs nu som sammanhängande (Crawford 2001: 

24). Alla multilaterala givarorganisationer betonar nu vikten av good governance och 

                                                 
1 Jag har i denna uppsats konsekvent använt mig av begreppet good governance då det är så det har använts 
av parterna i det projekt jag har undersökt samt i relevant litteratur i ämnet.  
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vissa menar till och med att democratic governance är ett måste för att exempelvis 

Millenniemålen skall kunna uppnås (Keuleers 2004: 4).  

 

Good governance inom demokratibistånd är koncentrerat till den offentliga 

administrationen och målet kan dels vara att effektivisera denna, dels att göra den mer 

demokratisk. I detta finns ingen uppenbar motsättning men målen i ett good governance-

projekt kan ändå skilja sig åt. Gordon Crawford gör en lätthanterlig uppdelning som jag i 

denna uppsats kommer att använda mig av. Som nämnts tidigare är forskningen 

begränsad inom fältet för demokratibistånd och Crawford är en av få forskare som 

närmare problematiserar good governance inom biståndet. Fördelen med Crawfords 

modell är att den är tydlig vilket underlättar min undersökning.  

 

Crawford menar att Världsbanken står för den ena av två syner på good governance. 

Världsbankens definition ser en effektiv stat med fokus på administrativ och ekonomisk 

kapacitet som begreppets kärna. Här fokuserar man på den exekutiva maktens 

effektivitet. I denna smalare definition begränsar man områdena inom administrationen 

när man diskuterar governance. Den smalare definitionen tar i de flesta fall enbart hänsyn 

till de institutioner som arbetar med ekonomisk policy. Denna smalare tolkning av 

begreppet innebär i praktiken att good governance skulle kunna återfinnas i ett icke-

demokratiskt land (Crawford 2001: 23, 27, 28).  

 

I kontrast till denna tolkning finns det andra som menar att begreppet är bredare och 

inbegriper värden som i stor utsträckning överlappar demokratiska värden. 

Grundläggande aspekter i en demokrati som folkligt deltagande och möjlighet till 

ansvarsutkrävande i den offentliga administrationen är områden som är ett måste i ett 

demokratiskt samhälle och enligt den bredare tolkningen också grundläggande delar av 

good governance. Den breda tolkningen handlar inte enbart om ansvarsutkrävande och 

transparens med mera inom administrationen utan även utåt. Detta innebär att 

administrationen inte enbart skall kunna kontrolleras och hållas ansvarig inför 

parlamentet, finansiella kontrollorgan och ett oberoende rättsväsende. Det skall även vara 
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möjligt för icke-statliga organisationer som medier eller intressegrupper i det civila 

samhället att ta del av arbetet och utkräva ansvar (Crawford 2001: 23).  

 

En helt samstämmig syn på vad som menas med good governance enligt denna bredare 

syn verkar inte vara möjlig att finna. Stora givare som FN, EU och OECD/DAC har alla 

egna definitioner. Även Sida gör sin egen tolkning och good governance ingår här i det 

bredare begreppet democratic governance. DESA (Division for Democratic Governance 

på Sida) skriver i ”Digging Deeper” från 2003 att fattigdomsminskning inte enbart går via 

en ökad tillväxt utan att det även inbegriper ett stärkande av politiska rättigheter för 

fattiga människor. Detta, menar man vidare, uppnås bäst genom effektiv samhällsstyrning 

som leds av demokratiska värden (Robinson och Eyben 2003: 3).  

 

DESA bygger sitt arbete rörande demokratisering på OECD: s koncept ”democratic 

governance”. Democratic governance innefattar i DAC: s definition demokratisering, 

mänskliga rättigheter, good governance och deltagande. Sida definierar begreppet något 

vidare och menar att deltagande, öppenhet, ansvarsutkrävande och jämlikhet mellan män, 

kvinnor och barn är en sida av begreppet, utöver detta institutionella stöd bör man även 

främja framväxten av en demokratisk kultur genom biståndet (Robinson och Eyben 2003: 

8, 9).  

 

Good governance är alltså enligt Sida en del i ett mer övergripande arbete för 

demokratisk samhällsstyrning (det kan dock, som nämnts tidigare, vara svårt att särskilja 

good governance ifrån demokratisering). Sidas definition av good governance är inte helt 

överensstämmande med andra givares men den är tämligen bred och tar hänsyn till de 

områden som andra givare pekar på som avgörande (se exempelvis Cheema, UNDP). Jag 

kommer i denna uppsats att använda mig av Sidas definition för att peka ut och diskutera 

de grundläggande komponenterna i begreppet. Även om DESA menar att man behöver 

arbeta ytterligare för att få fram en mer konkret definition av good governance pekar man 

ut sju aspekter som är grundläggande. Dessa är: tydligt ansvar, möjlighet till 

ansvarsutkrävande, transparens, förutsägbarhet, rättsstatens principer, effektivitet och 

deltagande i den exekutiva makten (Robinson och Eyben 2003: 27, 28).  
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Flera av dessa aspekter hänger ihop och skulle inte fungera utan varandra. Är det tydligt 

vem som ansvarar för vad inom den exekutiva makten är det också möjligt att kontrollera 

vad dessa personer gör och på så sätt hålla dem ansvariga, det vill säga 

ansvarsutkrävande. Detta är avgörande i en demokrati då man verkligen kan se att 

regeringen och administrationen utför det arbete de är utsedda att göra och om detta 

missköts skall det vara möjligt att hålla dem ansvariga. För att det skall vara möjligt att 

hålla någon ansvarig är det avgörande att det finns öppenhet, eller transparens, både inom 

administrationen och utåt, mot befolkningen. Om människor inte kan kontrollera vad som 

händer i det statliga arbetet kommer de heller inte att kunna utkräva något ansvar vid 

exempelvis korruption. Förutsägbarhet är viktigt då befolkningen vet vad de har att 

förvänta sig av staten i form av service samt vad de själva har för skyldigheter. Utan att 

veta vad man har rätt till blir det mycket svårt att protestera mot eventuella orättvisor. Att 

upprätthålla rättsstatens principer (rule of law) innebär att ingen individ i samhället skall 

stå över lagen, att alla individer har samma skydd av lagen samt att alla individer har 

möjlighet att få rättvisa skipad (Keuleers 2004: 18). Detta är naturligtvis mycket viktigt 

för demokratin då konflikter kan lösas på ett fredligt sätt och alla är lika inför lagen. 

Effektivitet inom den administrativa makten är ett måste för att staten skall vinna 

legitimitet hos befolkningen. Det måste komma något ut ur staten för att man skall kunna 

legitimera sitt styre. För att staten skall kunna fungera effektivt krävs det vidare att 

människor kan delta i beslut som rör dem själva. Deltagande innebär bland annat att 

människor är informerade, att deras röster blir hörda och att de kan påverka beslut, 

exempelvis genom röstning. 

 

Att skilja mellan demokrati och good governance i denna bredare tolkning är alltså inte 

helt lätt. Ett demokratiskt statsskick har möjligtvis fler komponenter som exempelvis fria 

val som inte ingår i begreppet good governance. Samtidigt kan man hävda att till exempel 

deltagande är en förutsättning för att fria val skall kunna genomföras och att transparens 

är avgörande för att människor skall kunna bilda sig en oberoende uppfattning om den 

politik som förs i ett land. Begreppen är alltså tätt sammankopplade och good governance 

i den breda versionen är en avgörande del av en demokratisk regim. 
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Som visats ovan är good governance långt ifrån ett oproblematiskt begrepp att arbeta med 

inom biståndet. Vilka aspekter och definitioner av good governance som man inom 

biståndsvärlden bör och kan arbeta med är inte självklart. Världsbanken har ansett att 

man inte hade mandat att arbeta med den breda definitionen av good governance och 

anpassar därmed sina biståndsprojekt efter detta. Även andra stora biståndsorganisationer 

som IMF, och UNDP är fortsatt försiktiga med att ge sig in i politiskt känsliga 

reformprogram som de anser ligga utanför sitt mandat. Enskilda givarländer som Sverige 

har däremot drivit dessa frågor hårdare och arbetat utifrån den bredare tolkningen när det 

varit möjligt.  

 

Denna oklarhet i definitioner och variationerna i metoder i arbetet med good governance 

inom biståndet skulle kunna vara ett stort problem, inte minst i förhållande till ägarskap. 

När alltmer bistånd blir multilateralt och olika givare med olika tolkningar av begreppet 

arbetar inom samma område med en mottagare finns det uppenbara risker att mottagaren 

får svårt att vara drivande i dessa frågor. Givare har olika definitioner och olika metoder 

för att arbeta med dessa frågor vilket gör att mottagaren kan få svårt att själv definiera 

begreppet. Detta leder till att det blir mycket svårt för mottagaren att utöva ett effektivt 

ägarskap i good governance-projekt, då det är oklart vilka aspekter av good governance 

som de själva förväntas driva. Att förankra projekten i mottagarlandet och skapa en bred 

förståelse för vad man försöker uppnå är utmaningar som Carothers menar är avgörande 

inom good governance. Lyckas inte givare förankra de frågor man vill arbeta med hos 

mottagaren är risken stor att mottagaren kommer att bli en passiv deltagare vilket riskerar 

att minska hållbarheten i projektet drastiskt (Carothers 1999: 344, 346). Definitionen blir 

dessutom ett slags ställningstagande, antingen vill man driva på en politisk reformprocess 

eller så nöjer man sig med de områden som omfattas av den smala definitionen. Att detta 

är klart för alla parter på ett tidigt stadium i ett good governance-projekt bör vara 

avgörande för att det i längden skall bli hållbart. Det är alltså upp till givare och 

mottagare att förankra begrepp och arbetsmetoder hos relevanta stakeholders i 

mottagarlandet. Med stakeholders menas här personer som har intressen i projektet och är 
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delaktiga i projektet. Dessa stakeholders kan vara ministrar i regeringen och det kan vara 

lokala tjänstemän inom administrationen där man arbetar med dessa frågor.  

 

Till min empiri kommer jag inledningsvis att ställa frågorna: Hur definierar parterna i 

GPAR LP good governance? samt Finns det olika tolkningar av good governance hos 

parterna i projektet? Dessa frågor har jag ställt för att ta reda på om den inneboende 

oklarheten i begreppet påverkar utformningen av biståndet på projektnivå.  Frågorna gör 

att jag kan se hur givare och mottagare har arbetat för att uppnå en gemensam förståelse 

för begreppet samt om det är förankrat hos stakeholders. Slutligen kommer jag att 

diskutera frågan: Om det finns olika tolkningar av good governance, vad innebär det i 

sådana fall för ägarskapet i projektet? Genom att undersöka denna fråga kan jag se 

huruvida oklarhet i definitioner av begreppet påverkar ägarskapet i projektet.  

 

2.2. Ägarskap 
 

”One of Sida’s most important tasks is to strengthen its partner’s possibilities for 
exercising ownership of processes leading to poverty reduction.” (Sida 2002: 6). 

 

Sida har länge betonat vikten av ägarskap i biståndet och man har under de senaste 20 

åren kommit att intensifiera arbetet inom området. Under 1990-talet menade man att den 

låga effektiviteten i biståndet till Afrika hade sin grund just i det svaga ägarskapet. I Sidas 

definition föreligger nationellt ägarskap när den mottagande regeringen har kontroll över 

projektets utformning, implementering och övervakning/utvärdering. Man kallar det 

nationellt ägarskap för att regeringen här skall fungera som en förlängd arm för 

befolkningen och i den ultimata processen har de som kommer att beröras av projektet 

kunnat vara med och utforma det. Man betonar dock att ägarskap kan uppnås även i ett 

icke-demokratiskt land utan valda regeringsrepresentanter så länge de som berörs av 

projektet blir delaktiga genom andra kanaler (Sida 2002: 7, 9).  

 

Sida beskriver ägarskap som en dynamisk process. Det kan bli starkare och svagare under 

ett projekts gång och det är viktigt att givarna förstår detta och låter det ta sin tid. Man 
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menar samtidigt att man måste arbeta för att skapa ett tillräckligt ägande då det inte 

tillkommer av sig självt. Till exempel är det viktigt att man redan när man sätter igång ett 

projekt tydligt klargöra att det är mottagaren som förväntas vara drivande i processen. 

Ännu viktigare menar man det är att man förvissar sig om att det finns tillräcklig 

kompetens hos mottagaren för att kunna axla ägarskapet. Saknas detta är det avgörande 

att man arbetar med kapacitets-höjande åtgärder inom projekten för att de skall kunna 

fungera (Sida 2002: 10, 11). 

 

Det ägarskap som Sida eftersträvar är inte helt oproblematiskt. Till att börja med har det 

hänt att mottagarens ägarskap har blivit för stort. Makteliter har kunnat styra över stora 

delar av biståndspengarna och berikat sig själva istället för att använda medlen som de till 

en början var tänkta. Detta problem har dock minskat under senare tid då givarna har 

börjat ställa fler krav på hur mottagande myndigheter skall använda och redovisa vart 

biståndspengarna går (Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen 2003: 271, 272).  

 

Ett annat, mer svårlöst, problem rör svårigheter eller motvilja hos givare att lämna över 

biståndsprocessen till mottagaren då man anser sig sitta inne med kunskaper som 

mottagaren saknar. Till detta kommer också att många givare fortsatt vill ha möjligheten 

att knyta villkor (conditionality) till biståndet inom områden som de ser som centrala. 

Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen menar att lokalt ägarskap och de villkor 

som givare sedan 1990-talet allt oftare knyter till biståndet, exempelvis demokratisering 

och good governance, egentligen utesluter varandra. De menar att både ägarskap och de 

krav som förs fram är ett måste inom biståndet men menar samtidigt att det är mycket 

svårt att få båda två att fungera samtidigt. Accepterar givarna att biståndet kontrolleras av 

mottagaren, för att uppnå ägarskap och i längden hållbarhet, finns risken att de mål 

givaren har inte uppfylls. Samtidigt blir det mycket svårt att uppnå ett fullvärdigt 

ägarskap när mottagaren tvingas till reformer de inte annars hade genomfört. Författarna 

menar att det är svårt att säga vad som bör prioriteras men når ändå slutsatsen att det inte 

är möjligt för givarna att släppa vissa grundläggande krav. Man anser att ägarskap bör 

eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt men om man hamnar i en situation där 

mottagaren inte längre uppfyller dessa krav bör man ta tillbaka åtminstone en del av 
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kontrollen över biståndet. Den bästa vägen för att slippa konflikter är enligt författarna att 

i dialogen föra fram krav med stor uppmärksamhet för hur den politiska situationen i det 

aktuella landet ser ut (Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen 2003: 294- 296). 

Även Sida påpekar att alla givare, inklusive de själva, har egna intressen som kan var 

mycket svåra att släppa. Viktigt här menar man är förmågan att vara flexibel och försöka 

anpassa sina egna intressen till dem som finns hos mottagaren (Sida 2002: 6, 11).  

 

Det finns olika sorters krav som kan knytas till biståndet och vart och ett av dessa typer 

behöver inte nödvändigtvis vara lika problematiska i relation till ägarskap. Exempelvis 

finns det i alla biståndsprojekt krav på mottagaren att ha en klar redovisning för de medel 

som ställs till förfogande. Detta är oftast ingen känslig fråga och brukar lösas smidigt 

mellan parterna. Det blir desto svårare att lösa krav på politiska reformer och samtidigt 

försöka skapa ett ägarskap baserat på gemensamma värden. I den inledande fasen när 

givare och mottagare diskuterar projektförslag skall man kunna se ifall det är möjligt att 

arbeta med sådana krav. Är det inte det kan båda parter avsluta samarbetet utan att någon 

skada behöver ha skett. Det blir desto värre om givaren efter att projektet har startats 

anser att mottagaren bryter mot denna typ av krav. Resultatet kan då i värsta fall bli att 

projektet avbryts mitt under pågående process. Detta har naturligtvis extra vikt vid 

demokratibistånd som handlar om politiska reformer. För att undvika denna typ av 

problem är det alltså nödvändigt att på ett mycket tidigt stadium klargöra vad det är 

givarna vill och vad mottagaren vill för att sedan se om det är möjligt att enas och gå 

vidare i arbetet. Det finns dock en risk enligt Sida att man kommer till situationer i ett 

projekt där man måste ta tillbaka en del av ägarskapet. Om man märker att mottagaren 

inte längre respekterar de gemensamma värden man har enats om kan det bli nödvändigt 

för Sida att ta tillbaka delar av kontrollen över projektet. Gör man inte detta finns risken 

att man tvingas avbryta projektet vilket enligt Sida sällan är en önskvärd åtgärd (Sida 

2002: 29- 32, 47).  

 

Sida delar upp sin ägarskapsstrategi i fyra olika stadier: konceptualisering, formulering, 

implementering och utvärdering. Denna uppdelning är inte ovanlig inom policyanalyser 

även om det finns vissa variationer. En vanlig delning gör Brewer och deLeon när de 
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använder sig av sex olika steg för att dela upp policyprocessen. Det första steget, 

initiation, startar när ett problem (eller möjlighet) först uppenbaras. I detta steg handlar 

det om upptäckten av problemet och de första försöken eller förslagen till problemets 

lösning. Nästa steg, estimation, innebär att man utvärderar de förslag som kom fram i den 

tidigare fasen. Man bedömer här ifall förslagen kan uppnå de mål man har.  

 

I det tredje steget, selection, har man kommit fram till beslutsfattandet. Detta steg är 

enligt Brewer och deLeon det mest politiska steget i processen. Beslutsfattaren tar här 

hänsyn till det som kommit fram i de tidigare stegen men kan också lyssna till andra 

uppfattningar. Nästa steg i processen är implementation där det valda förslaget skall 

genomföras. Författarna pekar på att man tidigare ansåg det tredje och fjärde steget som 

detsamma men att det har blivit alltmer uppenbart att implementeringen av en policy kan 

påverka resultatet minst lika mycket som beslutet. Det femte steget är evaluation, 

utvärdering av de tidigare stegen där fokus ofta ligger på implementering.  

 

Det sjätte och sista steget i en policyprocess är enligt författarna termination. I detta steg 

handlar det om att förändra eller avbryta en process som inte är tillfredsställande. Brewer 

och deLeon menar att detta är ett förbisett steg som är viktigt i policyprocessen. Att 

förändra eller avbryta en process eller policy kan innebära nya problem, vilket författarna 

menar är viktigt att känna till (Brewer och deLeon 1983: 17- 21). Howlett och Ramesh 

gör en liknande uppdelning (agenda-setting, policy formulation, decision-making, policy 

implementation och policy evalutation). Även om de inte använder sig av Brewer och 

deLeons sista steg, termination, diskuterar de ändå möjligheten att utvärderingar kan leda 

till ”re-conceptualization of policy problems and solutions” (Howlett och Ramesh 1995: 

11).  

 

I Sidas uppdelning kan man se att beslutsfattande bakas in i formuleringen medan det 

sista stadiet som nämns i båda ovanstående studier, termination, utelämnas. I min 

undersökning kommer jag att behandla beslutsfattandet likadant som i Sidas uppställning, 

jag kommer alltså att diskutera beslutsfattande men inte lägga en separat undersökning på 

detta steg. Termination är däremot ett intressant steg i min undersökning, då man under 
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min fältstudie just var inne i denna fas. Jag kommer att diskutera detta steg efter mina 

slutsatser i uppsatsen. 

 

I Sidas strategi för ägarskap tar man upp ett antal områden där man i 

utvecklingssamarbetet måste vara uppmärksam. På ett tidigt stadium menar Sida att det är 

avgörande att man har tålamod och uppträder tolerant gentemot mottagaren samt att man 

hjälper till att stärka dennes kapacitet. Man menar att om man trycker på i dessa faser, på 

grund av exempelvis en pressad tidsplan, finns risken att detta stadium blir givardrivet. 

Det gäller också enligt Sida att givarna lyssnar noga på mottagarna så att man inte går 

förbi dem i processen (Sida 2002: 49, 50). Det är också enligt Sida viktigt att det finns en 

konstruktiv givardialog i de fall man inte själva står för den primära kontakten med 

mottagaren (Sida 2002: 50). Risken finns alltså enligt Sida att man hastar igenom den 

inledande planeringen i ett projekt, både gällande viktiga begrepp och hur mål skall 

uppnås för att så snabbt som möjligt komma igång med arbetet. Häri ligger inte bara 

risken att ägarskapet blir svagt då man utesluts från dessa stadier, risken finns dessutom 

att mottagaren inte är klar över de koncept och begrepp man arbetar med.  

 

3. Metod och material 
 

Jag kommer att undersöka hur parterna i GPAR LP (Sida, UNDP och den laotiska 

regeringen) arbetar i de stadier som Sida tar upp i biståndsprocessen: konceptualisering, 

formulering, implementering och utvärdering. Jag kommer också att diskutera det steg i 

processen som Brewer och deLeon kallar termination. Att dela upp arbetet i stadier gör 

att jag tydligt kan se var eventuella hinder ligger i processen för att ägarskapet skall 

möjliggöras. De områden jag har studerat i min undersökning gäller alltså good 

governance-aspekterna av GPAR LP. Resterande delar av projektet har inte varit av 

intresse för denna uppsats och har alltså inte undersökts.  

 

Som redan framgått kommer jag att ställa följande frågor till min empiri: Hur definierar 

parterna i GPAR LP good governance? och Finns det olika tolkningar av good 

governance hos parterna i projektet? Jag kommer inledningsvis att gå igenom viktiga 
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styrdokument hos parterna där man definierar good governance. Jag kommer att 

komplettera denna del med intervjuer för att ta reda på om man i projektet har lyckats 

etablera en gemensam definition. Som har noterats tidigare är det avgörande både att 

begrepp och arbetsmetoder är förankrade hos mottagaren för att mottagaren själv skall 

kunna driva dessa reformer när givarna lämnar projektet. Frågan kommer att undersökas i 

konceptualiseringsfasen och formuleringsfasen då det främst är här man arbetar med 

definitioner av begrepp. I nästa fråga: Om det finns olika tolkningar av good governance, 

vad innebär det i sådana fall för ägarskapet i projektet? kommer jag att undersöka hur 

implementeringen av good governance-reformer eventuellt har påverkats av oklarheten i 

begreppet. Även denna fråga kommer att besvaras genom svar från de intervjuer jag har 

genomfört. Jag kommer i slutet av denna uppsats även att diskutera de vidare stegen i 

policyprocessen som har presenterats ovan för att visa hur man fortsatt arbetade i 

projektet.  

 

Utgångspunkten för studien är ett antal intervjuer med representanter för Sida, UNDP 

samt den laotiska regeringen. Även ett antal bakgrundsdokument såsom projektplan och 

utvärdering har använts. Genom dessa källor har jag kunnat ta del av de olika stadierna i 

biståndsprocessen. Då de genomförande parterna (UNDP och den laotiska regeringen) 

arbetar på både central och provinsiell nivå har jag i flera stadier använt mig av intervjuer 

med respondenter från båda dessa nivåer. 

 

3.1. Fältstudien 
 

Intervjuerna i Laos genomfördes av mig och Daniel Fredriksson. I de olika stadierna har 

jag använt mig av intervjuer med stakeholders i projektet från Sida, UNDP och 

mottagaren. Laotiska stakeholders finns på två nivåer i projektet, på central nivå inom 

GPAR-Central och på provinsiell (lokal) nivå inom administrationen i Luang Prabang. 

Även givarna är stakeholders i projektet och jag har genomfört intervjuer med Sida-

personal på Svenska Ambassaden i Vientiene samt med UNDP-personal både i Vientiene 

och i Luang Prabang. Jag har också använt mig av dokument, exempelvis mottagarens 

Governance Policy Paper och de utvärderingar som har gjorts i projektet. Sammanlagt 
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genomförde vi 16 intervjuer med olika personer som var delaktiga i projektet. Tre av 

dessa intervjuer kommer inte att användas i denna uppsats då de inte tillförde något till 

undersökningen. Bandspelare användes vid de flesta intervjutillfällen. Vid samtliga dessa 

tillfällen tillfrågades respondenten om det gick bra att vi använde oss av detta instrument, 

något som alla svarade ja på. Vid de tre intervjuer där respondenten var laot uppmanades 

vi av andra respondenter att inte använda bandspelare. Detta främst på grund av att de 

frågor vi ställde kunde uppfattas som politiskt känsliga varpå respondenten skulle kunna 

se bandspelaren som ett störningsmoment. Detta hade kunnat bli ett problem då det kan 

vara svårt att uppnå en produktiv intervju samtidigt som man måste anteckna de svar man 

får. Eftersom vi var två stycken som genomförde intervjuerna var detta inget avgörande 

problem.  

 

Våra intervjuer byggde på en intervjuguide där vi sammanställt frågor av en öppen 

karaktär för att våra respondenter skulle kunna tala fritt och, när de ville, utveckla vissa 

svar som de tyckte var viktiga. Intervjuerna var semi-strukturerade för att möjliggöra en 

mer öppen diskussion gällande de frågor vi ville ha svar på. Intervjuguiden var styrande 

under diskussionerna men följdes inte alltid. Vissa respondenter tog exempelvis själva 

ibland upp frågor som ännu inte ställts av oss. Det gjorde också att vi kunde komma med 

följdfrågor när respondenten svarade otydligt eller kom in på frågor som inte täcktes i 

intervjuguiden.  

 

Denna metod är enligt Fiona Devine lämplig när undersökningen syftar till att ta reda på 

personers subjektiva upplevelser, alltså hur de upplever ett fenomen och vilken mening 

de tillskriver detta fenomen. Metoden ger också forskaren möjlighet att sätta in personen 

och de svar man får i den vidare kontext man befinner sig i (Devine i Marsh and Stoker 

2002: 198, 199). Detta var också meningen med våra intervjuer. Exempelvis var en fråga 

hur man definierade good governance och genom intervjuerna fick vi fram hur 

respondenterna såg på begreppet. 

 

Inledningsvis hade vi kontakt med representanter från UNDP och Sida i Laos. När vi gick 

vidare för att nå de personer vi ansåg viktiga för att besvara våra respektive frågor 



 27

använde vi oss framförallt av den så kallade snöbolls-metoden. Detta är det vanligaste 

sättet när man genomför en fallstudie genom intervjuer. Den person vi inledningsvis 

intervjuade tipsade om andra nyckelpersoner i projektet som sedan i sin tur ledde oss 

vidare till andra och så vidare tills vi ansåg att vi hade en tillräckligt stor mängd källor. 

Devine skriver att det är viktigt att se upp så att den population man hämtar sina 

respondenter inte enbart uttrycker samma åsikt. Risken med snöbolls-metoden är att de 

man intervjuar enbart leder forskaren vidare till personer de vet kommer bekräfta deras 

åsikter (Devine i Marsh and Stoker 2002: 205).  

 

Vi var uppmärksamma på detta problem och var noggranna med att få svar bekräftade 

från olika källor med olika position i projektet. GPAR LP är inget gigantiskt projekt, 

populationen med möjliga respondenter och nyckelpersoner i projektet var så pass 

avgränsad att det var möjligt för oss träffa även personer som vi inte på förhand blivit 

tipsade om. Det blev också snart uppenbart att många respondenter hade olika svar på 

våra frågor och långt ifrån höll med varandra vilket stärker representativitet i 

undersökningen. Det skall dock tilläggas att det i vissa fall kunde vara mycket svårt att få 

till stånd intervjuer med mottagarsidan. Då vår fältstudie hade en begränsad tidsperiod 

var det svårt att skapa de kontakter som behövs för att komma högre upp i den laotiska 

statsapparaten. Detta var dock ett problem som inte kunde hjälpas och som det senare 

visade sig hade även Sida och UNDP liknande problem.  

 

Alla respondenter var alltså på ett eller annat sätt delaktiga i projektet. Detta innebar att 

de också hade olika intressen när de svarade på våra frågor. Exempelvis kan man anta att 

man inte vill tala illa om den egna organisationen eller påvisa problem som kan ha 

skapats genom misstag i projektet. Detta var vi medvetna om när vi genomförde våra 

intervjuer. För att säkerställa att en respondent svarade uppriktigt fick flera olika 

respondenter samma fråga vilket gjorde att vi kunde se ifall de av någon anledning höll 

inne med information, en strategi Yin anser är av stor vikt (Yin, 1994: 84). Samma risker 

fanns också i de dokument jag har använt mig av. De har alla producerats av någon eller 

några av parterna i projektet och det vore naivt att tro att dessa endast innehåller objektiva 
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fakta. Därmed inte sagt att vissa personer medvetet ljög. Olika personer kommer att 

uppleva saker olika och detta är viktigt att ta hänsyn till.  

 

Huruvida resultaten från undersökningen är generaliserbara bör diskuteras. Man kan 

exempelvis hävda att populationen av intervjuer har varit för liten eller man skulle kunna 

säga att endast ett good governance-projekt i endast ett land inte är möjligt att 

generalisera till några högre och mer abstrakta nivåer. Det är förvisso sant att de resultat 

jag når i min uppsats inte går att applicera på varje good governance-projekt i hela 

världen. Detta är heller inte mitt mål. Istället hoppas jag kunna visa på aspekter av 

biståndet som kan vara viktiga att ta hänsyn till när man jobbar med denna typ av projekt. 

Förhoppningsvis är det möjligt att peka på områden som tidigare har varit dåligt belysta 

och som i förlängningen kan göras bättre. 

 

Validitet är en annan aspekt som är avgörande i varje undersökning. Validitet i en 

undersökning uppnås genom att man faktiskt har studerat det som man till en början tänkt 

studera (Kvale, 1997: 215). GPAR LP i Laos är endast ett fall av good governance-

bistånd och man kan hävda att det är ett alltför isolerat fenomen för att vara möjligt att 

utifrån undersökningens resultat göra någon generalisering. Mitt mål är dock inte att visa 

på kausala samband som kommer att gälla för samtliga good governance-projekt var de 

än utförs. Istället har jag valt att visa på vilka speciella utmaningar dessa projekt kan stöta 

på i icke-demokratiska länder. Laos ansåg jag vara ett bra fall då man fortfarande har en 

lång väg att gå och man startar därmed dessa processer från början. Validitet uppnås i en 

fallstudie genom att de resultat man uppnår i en undersökning kan generaliseras genom 

teorin (Yin 1994: 35, 36) Jag anser att mina resultat är giltiga för good governance-

bistånd i icke-demokratiska länder, mer än enbart i det valda fallet för varpå validitet i 

denna form uppnås i uppsatsen. 

 

3.2. Dialog  
 

Jag kommer nu kort att precisera vad som menas med dialog. Detta är av vikt i 

undersökning då det är här jag söker efter mina svar. Grundläggande för allt bistånd är en 
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fungerande dialog mellan parterna. I dialogen innefattas samtliga kontakter mellan 

parterna i projektet. Detta kan alltså innebära direkta samtal men även dokumentation 

såsom utvärderingar. Den inledande dialogen sker oftast mellan givaren/givarna och ett 

lands regering men kan också till exempel inbegripa grupper ur det civila samhället. Det 

är naturligt nog oftast omöjligt att föra en dialog med alla människor i ett samhälle som 

kommer påverkas av ett projekt men förhoppningen är att denna kontakt skall gå genom 

regeringen. Detta blir problematiskt i ett auktoritärt land då regeringen ofta är mer sluten 

och inte i samma behov av att konsultera befolkningen. Att givare och mottagare har 

gemensamma värden är dock avgörande för att mottagaren skall kunna överta kontrollen 

över biståndet. Detta kan vara extra viktigt att trycka på inom demokratibiståndet då det 

blir mycket svårt för exempelvis Sida att samarbeta kring dessa frågor med ett land som 

exempelvis inte respekterar de mänskliga rättigheterna. I denna typ av dialog är frågorna 

och de värden man diskuterar mer känsliga vilket ställer högre krav på dialogen. Det är 

alltså i dialogen mellan parterna som man slår fast de gemensamma värdena och utifrån 

dessa man sedan kan formulera projektförslag och gå vidare med arbetet i projektet och 

lösa eventuella problem som dyker upp under projektets gång (Sida 2002: 12, 15). 

 

Sida skriver om tre olika dialoger i biståndsprocessen. Den första gäller den mellan 

givare och mottagare (Partner Dialogue) som redan beskrivits ovan. Den andra är den 

mellan givarna (Donor Dialogue), förutsatt att det rör sig om ett multilateralt projekt eller 

att flera givare arbetar inom samma område. Det blir allt vanligare att olika givare 

koordinerar sitt arbete i ett givet land då man har sett att enskilda insatser ofta väger för 

lätt eller till och med konkurrerar med andra projekt. Detta ställer extra krav på dialogen 

då givarna måste tillmötesgå vissa krav och arbeta efter andra metoder jämfört med vad 

de är vana vid. På Sida anser man att detta är mycket viktigt då det ofta förekommer att 

implementeringen drivs av en extern grupp eller organisation (exempelvis en lokal NGO 

eller ett FN organ) tillsammans med mottagaren. I dessa fall kommer givaren dessutom 

längre ifrån mottagaren varpå det är extra viktigt att man lyckas etablera en gemensam 

syn på hur man vill driva biståndssamarbetet (Sida 2002: 42, 50). 
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Den tredje dialogen är den mellan mottagaren och det civila samhället i landet (Social 

Dialogue). Denna dialog menar man är svår för Sida att påverka men man kan genom att 

slå fast att man har gemensamma värden i partner dialogen möjligen se om den sociala 

dialogen kommer att fungera. Förhoppningen är att mottagaren kommer arbeta efter en 

demokratisk agenda med deltagande och insyn eller i varje fall ha avsikten att göra det 

(Sida 2002: 16- 18). Denna dialog har inte varit en del av undersökningen. Dels är 

givarna bortkopplade från denna process vilket har medfört att det har varit svårt att hitta 

information gällande hur denna har fungerat. Vidare är Laos ett auktoritärt land med 

begränsad insyn och ett starkt begränsat civilt samhälle. Detta leder till att denna dialog 

kan antas vara svag och samtidigt mycket svår att studera genom en fältstudie. 

 

4. Undersökning 
 

Jag har undersökt ett biståndsprojekt i Laos, Governance and Public Administration 

Reform (GPAR), där man arbetar för att förbättra governance i den laotiska 

administrationen. UNDP är den centralt genomförande organisationen tillsammans med 

den laotiska regeringen. Sida stödjer ett pilotprojekt (GPAR Luang Prabang) som ligger 

under GPAR Central. GPAR LP är en decentraliseringspilot, vilket innebär att man vill 

bygga upp kapaciteten för GPAR även utanför huvudstaden. Laos är starkt centraliserat 

och decentralisering är något man tillsammans med givare nu har börjat arbeta med. De 

långsiktiga målen är att förbättra governance i Luang Prabang genom bland annat ett ökat 

folkligt deltagande, tydligare ansvarsutkrävande och större transparens, samtliga 

grundläggande reformer för ett demokratiskt styre. Man vill också i projektet stärka 

provinsen i dess förmåga att tillhandahålla tjänster till befolkningen och ett effektivt 

förvaltningssystem (Government of the Lao PDR och UNDP, 2004: 3). GPAR LP passar 

mina syften av flera anledningar. GPAR LP startade 2002 och våren 2005 hade man 

kommit halvvägs in i projektet. Jag kunde alltså ta del av de erfarenheter man hittills 

samlat i projektet samtidigt som jag kunde följa den pågående dialogen och själv dra 

mina slutsatser av hur arbetet fortskred. Under projektets gång har man redan gått igenom 

de faser jag beskrivit i metoddelen. Anledningen är att man har delat upp projektet i två 

faser där man mitt i projektet har utvärderat den första fasen för att sedan lägga fram ett 
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nytt projektförslag för fas II. Detta har gjort det möjligt för mig att undersöka samtliga 

stadier under fas I i projektet. Jag har också kunnat se hur man på nytt gått in i det första 

stadiet, konceptualisering inför fas II.  

 

Vidare är GPAR LP ett multilateralt projekt där både Sida och UNDP är involverade 

vilket gör att jag har kunnat se ifall det finns skillnader mellan de olika givarnas metoder. 

Projektet kommer inte leda till att Laos blir en demokrati när projektet är färdigt, det är 

heller inte målet. Det är istället viktigt att se den här typen av projekt som en del i en 

process där varje reform för landet framåt, i demokratisk riktning för att på så sätt kunna 

se värdet i dem. Governance-systemet i Laos är ett av de allra svagaste i världen. 

Världsbanken har försökt att ta fram indikatorer på good governance för att på så sätt 

kunna se var olika brister i governance-system vanligen uppkommer. Indikatorerna ser 

bland annat till möjligheterna för befolkningen att uttrycka sina åsikter och utkräva 

ansvar, kontroll över korruption och rättsstatens principer. Laos hamnar i denna ranking 

väldigt långt ner, med låga resultat i samtliga kategorier (Keuleers 2004: 7). GPAR är 

därmed ett mycket viktigt steg i Laos utveckling och har potential att stärka, för 

utvecklingen avgörande, delar av administrationen i dess utveckling mot good 

governance.  

 

4.1. Avgränsningar 
 

GPAR LP handlar inte enbart om de demokratiserande aspekterna av good governance 

som har diskuterats i teoriavsnittet. Flera av målen har ingen uppenbar koppling till 

demokratisering. Dessa delar är inte av intresse i denna uppsats och har därför inte 

undersökts. Det kan dock vara viktigt att påpeka att man i projektet har haft en rad 

framgångar i dessa delar. Exempelvis har man haft en bychefsutbildning som har blivit 

mycket uppskattad och man har testat ett nytt nationellt redovisningssystem. Risken finns 

att jag i uppsatsen genom att fokusera på de svårare aspekterna av good governance i 

projektet ger en negativ bild av hela projektet. Detta har inte varit min avsikt. Det är 

därför viktigt att lägga på minnet att det är en avgränsad del av projektet som jag har 

undersökt och inte hela GPAR LP. 
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4.2. Bakgrund Laos 
 

En bakgrund över Laos politiska historia är nödvändig, inte minst för att förstå vilka 

problem man nu har inom området för good governance. Martin Stuart-Fox är historiker 

och har studerat den politiska utvecklingen i Laos i över 30 år. Han skriver att den 

politiska strukturen i Laos idag till stor del liknar de strukturer som fanns redan långt 

innan landet Laos grundades. Traditionellt har Laos varit strikt hierarkiskt styrt och 

ledarskapet har hämtats från de ledande aristokratierna i landet. Personliga förbindelser 

har alltid varit en avgörande tillgång för dem som har velat göra karriär. Tron på karma 

har enligt Stuart- Fox varit betydelsefullt då den laotiska befolkningen ansåg, och i viss 

mån fortfarande anser, att de i maktposition har kommit dit på grund av god karma. 

 

Den traditionella strukturen av tämligen autonoma provinser överlevde både starkt 

thailändskt (från slutet av 1700- talet och hundra år framåt) och franskt kolonialt 

inflytande efter 1893. Istället för att omorganisera det laotiska samhället anpassade man 

den koloniala administrationen till de förhållanden som redan fanns. Aristokratin hade 

fortsatt stor makt i landet och stödde fransmännen i utbyte mot ännu mer kontroll. 

Fransmännen införde inte någon ny form av administration i landet och det bedrevs heller 

inte någon omfattande exploatering av landets resurser vilket begränsade kolonialmaktens 

påverkan. 

 

Kungadömet Laos existerade mellan 1946 och 1975. Trots att Laos blev ett land med 

moderna mått mätt under det franska inflytandet fanns även fortsättningsvis många av de 

gamla traditionerna kvar. Aristokratin behöll makten och personliga lojaliteter var 

fortfarande den primära källan till politiskt och ekonomiskt inflytande. Familje- och 

vänskapsband kunde betyda framstående positioner inom exempelvis byråkratin eller 

militären. Samtidigt fick de stora familjerna tillgång till biståndspengar som börjat 

strömma in i landet, främst från USA.  

 

Pathet Lao tog makten genom en revolution 1975. Trots att Pathet Lao var en leninistisk 

organisation där det, till en början, var svårt att bli medlem för en aristokrat, kom den 
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gamla överklassen snart att inkorporeras i det nya styret. Under revolutionen utnyttjade 

Pathet Lao den respekt som redan fanns för de stora familjerna vilket medförde att de 

redan hade en plats som symboler för rörelsen. Snart nog hade den gamla styrande 

klassen fört in gamla värderingar och arbetssätt i den nya regimen och därmed överlevde 

många aspekter av det gamla styret i Laos. I det parti som sedan revolutionen har styrt i 

Laos, Lao People’s Revolutionary Party (LPRP), var det många som föll in i de gamla 

förhållandena av nepotism och korruption. Familjemedlemmar fick betydelsefulla poster i 

byråkratin (som de inte alltid var lämpade för) och i gengäld fick man det politiska stöd 

som behövdes, något som snart spreds från kärnan i Vientiane till resten av landet. 

Makten blev nu extremt centraliserad till LPRP och byråkratin fungerade som en direkt 

förlängning av partiets vilja. LPRP: s maktövertagande bidrog inte till någon förändring 

gällande den strikt hierarkiska strukturen på styret. Det låg väl i linje med hur politik 

alltid har fungerat i Laos. Samtidigt medförde den nya regimen en mycket hög grad av 

hemlighetsmakeri som hade sin grund i Pathet Laos militära bakgrund. Information var 

bara tillgänglig som verkligen behövde den vilket gav politiken i Laos en karaktär av 

starkt uppifrån och ned styrt med mycket låg grad av insyn (Stuart-Fox 2004: 1- 7). 

 

LPRP har fortfarande ett starkt grepp om makten i Laos. Partiet kontrollerar regeringen, 

militären, byråkratin och de massorganisationer som finns i landet. Militären lyder inte 

under regeringen utan dess högsta organ är den militära kommittén i partiet. För att nå 

framträdande poster inom dessa områden krävs det att man är medlem i partiet. Man har 

också stark kontroll över ekonomin genom de statligt ägda företagen samt kontroll över 

de privatägda. För att kunna leda större företag i Laos krävs att man har personliga 

kontakter med partiet. Inga fackföreningar tillåts utom de som styrs av partiet. Det 

nationella parlamentet har viss makt men fungerar i stor utsträckning som en förlängning 

av partiet, särskilt sedan det är partiet som drar upp vilka policies som skall genomföras. 

Regeringen har också representanter som inte sitter i parlamentet.  

 

Det högsta organet i partiet (och landet) är politbyrån vars tio medlemmar väljs av LPRP: 

s Centralkommitté som i sin tur väljs vid partikongresser. Partiets president är också 

landets president. Vice president och premiärministern är också allt som oftast 
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medlemmar av politbyrån. Karriär utanför partiet, både ekonomisk och politisk, är alltså i 

stort sett omöjlig utan medlemskap i partiet. I varje ministerium finns det en particell, 

även i den provinsiella administrationen. Att fatta beslut utan att ha diskuterat med högre 

tjänstemän/partifunktionärer kan kosta en tjänsteman jobbet varpå beslut ofta skjuts uppåt 

och blir liggande. Viktiga beslut fattas enklast genom personliga förbindelser med höga 

partimedlemmar som kan godkänna beslut direkt. Många beslut fattas också inofficiellt 

genom påtryckningar av inflytelsefulla aktörer. Administrationen och beslutsfattande är 

därmed karaktäriserad av en mycket låg grad av öppenhet.  

 

Dessa förhållanden gör att den laotiska regimen är konservativ och mycket svår att 

reformera. De som har makten kan svårligen övertalas att överge sina positioner och 

administrationen fungerar så trögt att det kan ta väldigt lång tid att få igenom beslut. Det 

finns heller ingen opposition, förutom olika uppfattningar inom partiet, vilket gör att 

reformkrav är tämligen modesta (Stuart-Fox 2004: 7- 11). 

 

Ett civilt samhälle saknas i stort sett i Laos, i varje fall ett fritt sådant. Yttrandefrihet och 

pressfrihet saknas vilket gör ett oberoende civilt samhälle omöjligt. Nästan samtliga 

organisationer är grundade och kontrollerade av LPRP. Stuart-Fox menar att man snarare 

kan se dessa organisationer som en förlängning av LPRP, en övervakare av partiets 

intressen. De grupper eller organisationer som uppfattas ha avvikande åsikter godkänns 

inte av staten och får därmed mycket svårt att verka i Laos. Stuart-Fox menar ändå att 

regimen har inlett en viss uppmjukning, bland annat har pressen en något mer fri roll än 

tidigare (Stuart-Fox 2004: 19- 21). 

 

Det är också värt att ta upp Laos internationella relationer. Som ett få Marxist-

Leninistiska länder får Laos betydande stöd av sina grannländer Kina och Vietnam. 

Vietnam och Laos står mycket nära varandra på grund av att LPRP och den 

Vietnamesiska regimen föddes ur samma rörelse och ledargestalter i båda partier har 

fortfarande nära kontakt. Både Kina och Vietnam har strategiska intressen i Laos då 

landet ligger i hjärtat av närregionen. Båda länderna ger också betydande bistånd till 

Laos. Kina har satsat på stora projekt inom infrastrukturen medan Vietnam har bistått 
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med utbildning, både militär och ideologisk. Thailand och Laos har en lång historia 

präglad av både konflikt, och i perioder, samförstånd. Det bor fler laoter i norra Thailand 

än vad det bor i hela Laos. LPRP har dock inte visat något större intresse av att följa i 

Thailands fotsteg, det är fortfarande Kina och Vietnam som är de viktigaste kontakterna. 

1997 upptogs Laos i Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) vilket har lett till 

att landets medlemmar med de andra medlemsstaterna har förbättrats.  

 

Japan, Sverige, Tyskland, Frankrike och EU är viktiga biståndspartners för Laos. 

Samtidigt menar Stuart-Fox att dessa länder kommer få mycket svårt att genomföra några 

djupgående reformer i Laos, då landet skulle vända sig till Kina och Vietnam hellre än att 

gå med på allt för många krav. Författaren menar att så länge det inte ligger i dessa två 

länders intresse att Laos genomgår politiska reformer är det inte heller troligt att så 

händer på grund av internationella påtryckningar. Tillsammans med den tröghet som 

finns i systemet och den ovilja den politiska eliten i Laos hittills har uppvisat gentemot 

politiska reformer kommer det vara en svår och långsam process. Stuart-Fox anser dock 

att reformer är möjliga, även om de kommer att ta tid. Som exempel pekar han på Laos 

omsvängning mot en mer marknadsliberal ekonomi som landet genomgick under 1990-

talet. Detta skedde efter påtryckningar, både inifrån landet och från Ryssland och 

Vietnam, samt IMF. Författaren menar att denna reform var möjlig genom att man 

lyckades övertyga det översta skiktet inom LPRP. Framförallt IMF: s representant i Laos 

hade personliga kontakter med partitoppen och det är genom sådana förbindelser 

förändringar är möjliga enligt Stuart-Fox. Givet den strängt hierarkiska (Top-down) 

ordningen måste förändringarna komma därifrån. Stuart-Fox menar också att det är 

oerhört viktigt att skapa informella kontakter med dessa människor och att träffas 

regelbundet då det är så politiska beslut ofta växer fram i landet. Han skriver vidare att de 

västerländska givarna ännu inte lyckats upprätta dessa kontakter med den laotiska 

regeringen. Dels betraktar fortfarande många laotiska politiker biståndsgivarnas avsikter 

med en viss misstänksamhet vilket gör att de håller ett visst avstånd. Dels menar Stuart-

Fox att det är få västerlänningar som har tagit sig den tid det tar att upprätta dessa 

förhållanden och arbeta inom det laotiska systemet. Det land som har lyckats med detta är 

Vietnam som också har ett mycket stort inflytande över den laotiska politiken. Stuart- 
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Fox anser att den bästa vägen för västerländska biståndsgivare vore att upprätta 

personliga kontakter med partimedlemmar på lägre nivåer som sedan kan föra upp dessa 

synpunkter till högre nivåer inom partiet. (Stuart-Fox 2004: 30- 32, 36, 37). 

 

Laos är alltså ett mycket utmanande land för att driva den här sortens projekt. Ett 

auktoritärt styre och en utbredd fattigdom med bland annat mycket dålig utbildning som 

följd ställer extra krav på dialogen mellan givare och mottagare. Laos har dessutom varit 

tämligen isolerat fram tills nyligen och har främst influerats av sina kommunistiska 

grannländer Kina och Vietnam. Detta innebär att de begrepp man arbetar med i projektet 

good governance är nya för mottagarna.  

 

4.3. Empirisk redovisning och analys 
 

4.3.1. Konceptualisering  
 

Med konceptualisering menas i denna undersökning hur parterna har definierat området 

man arbetar med, alltså good governance. Howlett och Ramesh kallar detta stadium 

agenda-setting och man försöker i biståndsprocessen här tydliggöra ett eventuellt 

problem eller möjlighet och därefter definiera vad man vill göra inom detta område.  

 

I denna del kommer jag att ställa följande frågor till empirin: Hur definierar parterna i 

GPAR LP good governance? Finns det olika tolkningar av good governance i hos 

parterna i GPAR LP? 

 

Sidas definition av begreppet har redan redovisats i teoridelen. Man står för en bred 

definition av begreppet där de demokratiska aspekterna av begreppet spelar en avgörande 

roll. Tydligt ansvar, möjlighet till ansvarsutkrävande, transparens, förutsägbarhet, 

rättsstatens principer, effektivitet och deltagande är alla aspekter som är avgörande för ett 

demokratiskt styre. Den styrning som Sida i Laos får från Sverige i dessa frågor i 
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projektet kommer från DESA och dessa definitioner gäller alltså även i GPAR LP 

(Intervju 20050207). 

 

UNDP: s arbete med good governance (eller democratic governance) har blivit en allt 

större post för organisationen. Redan 1997 gick en tredjedel av UNDP: s budget till good 

governance-insatser (UNDP, 1997). Sedan dess har good governance blivit ett ännu 

viktigare område för UNDP som nu ser sig som ledande inom området. Man pekar på att 

fler länder än någonsin vill ha hjälp inom democratic governance och där bidrar UNDP 

dels med expertis och dels som koordinator mellan givare och mottagare. Man menar att 

den stora efterfrågan på hjälp från UNDP i stor utsträckning beror på att man håller sig 

opartiska i politiskt känsliga frågor och därför har lyckats skapa ett stort förtroende hos 

många mottagare. GPAR LP ligger under democratic governance i UNDP: s 

arbetsområden (UNDP, 2004). 

 

UNDP: s definition av good governance är mycket snarlik Sidas. Även här arbetar man 

med begreppet democratic governance och tar upp aspekter som deltagande, rättstatens 

principer, transparens, effektivitet och ansvarsutkrävande. I definitionen ligger också att 

institutioner och processer skall tjäna alla berörda parter i ett land, att alla har samma 

möjlighet att upprätthålla sin levnadsstandard och att det finns styrning för att medla 

mellan olika intressen för att skapa produktiva lösningar för alla parter vid konflikter. 

Precis som Sida menar man att dessa olika delar av begreppet egentligen är en helhet där 

det ena området möjliggör det andra (UNDP, 1997).  

 

Den laotiska regeringens definition av good governance presenterades i mars 2003 i ett 

styrdokument, Governance Policy Paper (GPP). Detta dokument skall vara styrande för 

Laos arbete inom ramen för good governance och hade tagits fram med hjälp av UNDP. 

Även här har man en bred definition av good governance. Effektivitet, transparens, 

deltagande, förutsägbarhet, möjlighet till ansvarsutkrävande och rättstatens principer är 

grunderna för good governance även i den laotiska regeringens tolkning. Regeringen 

skriver att bättre governance är avgörande för att skapa en stabil och öppen ”peoples 

democracy” i Laos (Government of Lao PDR, 2003: 4, 5).  
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Enligt dessa styrdokument kan man då dra slutsatsen att Sida, UNDP och den laotiska 

regeringen alla använder en bred definition av good governance där de demokratiserande 

aspekterna av begreppet spelar en central roll. Vid ett antal intervjuer framkom det dock 

att det i konceptualiseringsfasen till GPAR LP fanns skillnader i definitionerna av good 

governance. 

 

Programhandläggaren på svenska ambassaden för GPAR LP var tydlig i att good 

governance i GPAR LP skulle handla om frågor som transparens, ansvarsutkrävande och 

deltagande. Hon menade samtidigt att detta inte var en syn hon var säker på delades av de 

andra inblandade parterna i projektet. Framförallt i dialogen med mottagaren hade det 

varit svårt att veta om man hade lyckats uppnå en gemensam syn på vad dessa begrepp 

innebar i projektet (Intervju 20050207).  

 

Även personal från UNDP pekade på att de demokratiserande aspekterna av good 

governance var mycket viktiga men instämde i att det var fortsatt oklart vad det innebar i 

projektet. Här menade man att det även mellan givare fanns skillnader i definitioner. Man 

påpekade också att det var nödvändigt att definiera begreppet utifrån vad som var möjligt 

att åstadkomma i Laos. Fanns det områden där man märkte att det fanns ett motstånd hos 

regeringen ville man inte driva dessa frågor då man kunde riskera den relation man under 

lång tid byggt upp med mottagaren (Intervju 20050208, 20050211 och 20050302).  

 

Denna syn delades också av mottagarna på central nivå. Man menade att det i så skilda 

kontexter som givarna och mottagarna kommer ifrån nödvändigtvis kommer att finnas 

olika definitioner av ett begrepp som good governance. På central nivå sade en 

tjänsteman att nyckelbegrepp som transparens och ansvarsutkrävande var viktiga i 

projektet. Att man hade något annorlunda syn på begreppen var dock tydligt. Exempelvis 

menade han att befolkningen kunde delta och påverka politiken genom de 

massorganisationer som finns i Laos vilket han ansåg var fullt tillräckligt. Han gjorde 

också tydligt att man ansåg att de områden som kan uppfattas som politiskt känsliga inte 

är upp till givarna att förändra. (Intervju 20050310).  
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Av dessa intervjuer går det att dra slutsatsen att det fanns olika tolkningar av begreppet i 

konceptualiseringsfasen trots att de styrdokument man hade att förhålla sig till var 

tämligen likartade. Sida ville trycka på den breda definitionen av good governance och 

driva aspekter som transparens, deltagande och ansvarsutkrävande. UNDP var mer 

försiktiga och ville inte driva frågor man inte säkert visste var den laotiska regeringens 

vilja. Respondenten från GPAR-Central pekade också på att givarna var tvungna att 

anpassa sina förväntningar efter vad den laotiska regeringen var villig att reformera.  

 

I konceptualiseringsfasen fördes dialogen mellan givarna och mottagarna på central nivå. 

De provinsiella myndigheternas deltagande var litet. En laotisk manager i Luang Prabang 

menade att problemet inte var brist på en gemensam syn på begreppet utan snarare brist 

på förståelse i stort gällande begreppet. Varken givare eller mottagare på central nivå 

hade lyckats förankra begreppet hos laotiska tjänstemän i provinsen och okunskapen 

inom detta område var stort enligt respondenten (Intervju 20050223 och 20050302). 

Detta pekar på en stor brist i projektet. I och med att man på provinsnivå inte varit 

delaktiga har varken givare eller mottagare kunnat förankra dessa frågor hos dem som i 

slutändan skall upprätthålla de reformer man eftersträvar i projektet, något som enligt 

teorin är avgörande för hållbarheten i ett projekt.  

 

I den laotiska regeringens definition av begreppet fanns ytterligare frågetecken. I 

produktionen av GPP låg ett stort problem kopplat till klarhet och ägarskap. En 

respondent från UNDP som varit involverad i skapandet av GPP sade att det laotiska 

ägarskapet i denna process var tämligen svagt. Detta påpekades också i en senare intervju 

med personal från Sida (20050311). Respondenten från UNDP menade att GPP främst 

togs fram för att tillfredsställa givare i Laos. UNDP skulle fungera som rådgivare men 

hade varit drivande i produktionen av dokumentet och den laotiska regeringen skrev 

enligt respondenten mest under för att kunna visa givarna att de hade en governance-

strategi att arbeta efter (Intervju 20050208). Detta pekar mot en stor risk att det inte fanns 

någon klar definition av begreppet hos mottagaren på detta stadium. Rådgivaren menade 

dock att ägarskapet skulle växa gällande de frågor som diskuteras i GPP, även om det för 
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tillfället var lågt på både central och lokal nivå. Han såg att man från laotiskt håll började 

inse att good governance var något som man i längden skulle tjäna på. Han trodde därför 

att laoterna själva skulle komma att driva dessa frågor i framtiden (Intervju 20050208). 

Respondenten såg alltså inte några större problem i att en klar definition av good 

governance saknades hos mottagaren. Istället kunde GPP fungera som en inlärning dit 

stakeholders i projektet kunde gå för att få vägledning i dessa frågor längre fram. 

(Intervju 20050215).  

 

Deputy Director General (DDG) på GPAR-Central såg dock otydligheten i GPP som ett 

stort problem. Han ansåg att det fanns ett behov av att tydligare definiera begrepp som 

transparens och ansvarsutkrävande. Han menade att dessa begrepp inte var tydliga nog i 

GPP och behövde diskuteras ytterligare för att laoterna själva skulle kunna vara drivande 

i good governance-processen (Intervju 20050205 och 20050305). 

 

Det dokument som har varit styrande för arbetet med good governance i Laos har alltså 

enligt flera respondenter varit dåligt förankrat hos laoterna. Detta skulle i sin tur betyda 

att good governance-arbetet i GPAR LP byggde på en eftergift från den laotiska 

regeringen vilket indikerar att de inte varit drivande i dessa processer. Båda givarna 

påpekade att den laotiska regeringens definition av begreppet, samt hur de ville driva 

dessa processer, var fortsatt oklara. Att GPP producerades som en eftergift av regeringen 

är problematiskt för ägarskapet av två anledningar. För det första har givarna drivit på 

produktionen och av den information intervjuerna gav var dessa frågor inte förankrade 

hos regeringen, vilket gör att de utan givarnas hjälp skulle få svårt att själva driva good 

governance-reformer. För det andra har man inte lyckats säkerställa en gemensam 

värdegrund inom dessa frågor. Det skulle kunna vara så att regeringen inte alls är 

intresserade att öka deltagandet eller transparensen men ändå skrivit under dokumentet 

för att tillfredsställa givarna.  

 

Trots att både Sida och UNDP hade varit i Laos under lång tid och ansåg att de hade 

etablerat ett öppet förhållande till regeringen var det vissa områden man inte kunde 

diskutera. UNDP: s Programme Officer berättade att man inte hade tillgång till LPRP: s 
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”kärna”. Då denna kärna hade fortsatt mycket stort inflytande i Laos och man inte kunde 

föra direkta diskussioner med dessa personer var det svårt att veta vad man från 

mottagarens sida ville arbeta med (Intervju 20050211). Lösningen hade hittills varit att de 

tjänstemän man arbetade tillsammans med fått föra dessa frågor uppåt för att på så sätt 

förankra dem i toppen. Detta var dock mycket tidskrävande och fördröjde arbetet kraftigt 

(Intervju 20050216). Även från Sidas håll såg man detta som problematiskt då man kände 

att man blev utestängda från viktiga politiska områden och hade därmed svårt att förstå 

vad man här var villiga att göra (Intervju 20050207). Detta blir naturligt nog 

problematiskt och leder till att man måste ifrågasätta värdet i GPP. 

 

Det fanns alltså en ganska stor oklarhet gällande begreppet trots att de styrdokument man 

hade att förhålla sig till alla var tämligen klara över att den breda definitionen av 

begreppet var den man arbetade efter. Både givare och mottagare menade i efterhand att 

det funnits olika definitioner i konceptualiseringsstadiet. I denna fas hade parterna 

möjlighet att etablera en gemensam syn samt komma överens om hur dessa mål skulle 

uppnås. De föregående svaren från respondenterna samt Sidas utvärdering pekar dock på 

att det saknades en gemensam syn hos parterna i projektet, inte minst i dialogen mellan 

givare och mottagare. Det saknades alltså en gemensam värdegrund mellan parterna i 

projektet. 

 

Det borde därför vara mycket viktigt att man sedan lyckades konkretisera begreppet i 

projektet för att det skulle bli möjligt för administrationen i Luang Prabang att arbeta med 

dessa frågor. Utan tydliga direktiv för hur man skulle uppnå mål som deltagande och 

ansvarsutkrävande var det inte troligt att man i Luang Prabang, där kunskapen om dessa 

begrepp tidigare hade varit mycket låg och resurserna knappa, skulle kunna driva dessa 

frågor. 

 

4.3.2. Formulering 
 

Med formulering menas här steget när man konkretiserar de begrepp man i 

konceptualiseringsfasen har diskuterat och för ner dem till en projektplan. Själva 
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tillkomsten av projektdokumentet till GPAR LP fas I är alltså det centrala i 

formuleringsfasen. 

 

Även i denna fas kommer jag alltså att ställa frågorna Hur definierar parterna i GPAR LP 

good governance? Finns det olika tolkningar av good governance i hos parterna i GPAR 

LP? till min empiri. 

 

I formuleringsfasen var Sida mer aktiva än tidigare. Ambassaden genomförde egna 

utvärderingar av projektförslagen och tryckte på för att den breda definitionen av good 

governance skulle inlemmas i formuleringen. Trots det var man fortsatt osäkra på 

mottagarens syn på dessa frågor när man till slut godkände formuleringen för fas I av 

projektet. Man ansåg att det var svårt att veta huruvida det fanns en genuin vilja på både 

central- och provinsiell nivå för att driva dessa frågor och man nådde slutsatsen att man 

var tvungna att fördjupa partnerdialogen för att kunna säkerställa att dessa mål skulle 

uppnås. Samtidigt menade man på Sida att projektet skulle bli ett viktigt test på huruvida 

laoterna skulle kunna gå från att tala om good governance till att verkligen driva dessa 

frågor (Sveriges Ambassad Vientiene: 2001: 1, 2, 12, 13, 15). Sida var alltså på ett tidigt 

stadie tveksamma till huruvida good governance var förankrat hos stakeholders i Luang 

Prabang.  

 

Respondenten från Sida menade att man hade försökt föra en konstruktiv dialog med 

både UNDP och regeringen gällande de frågor Sida ville trycka på. Hon menade att det 

var i formuleringsfasen som det var viktigt att Sida var aktiva då man inte var den 

genomförande parten i projektet. Respondenten ansåg dock att dialogen med regeringen 

och framförallt de provinsiella myndigheterna hade varit problematisk då det var svårt att 

veta vad de inblandade laoterna tyckte om projektet. På ytan var dialogen öppen och 

vänlig men hon ansåg att det var alltför vanligt att laoterna accepterade projektförslag 

utan att diskutera de frågor man inte ville driva eller inte förstod. Respondenten sade att 

det var svårt att veta om man var överens då mottagarna från Luang Prabang ofta sade att 

saker och ting var bra även om de inte menade det. Att man inte kunde säga nej till olika 

aspekter av projektet som man kanske egentligen inte var intresserade av att driva pekade 
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på att man inte hade tillräcklig kontroll över projektet (Intervju 20050207). Sida var alltså 

fortsatt osäkra på huruvida den provinsiella ledningen var tillräckligt insatt i frågor 

gällande good governance frågor eller huruvida man skulle kunna driva dessa frågor i 

projektet. Man hade inte lyckats uppnå en öppen dialog gällande good governance med 

mottagaren på varken provinsiell eller central nivå vilket enligt teorigenomgången borde 

vara problematiskt. 

 

Gällande formuleringen av projektet sade respondenten från ambassaden vidare att 

laoterna spelade en ganska begränsad roll i denna fas. Hon menade att man från både 

central och provinsiell nivå var med och diskuterade projektförslaget men att det i 

slutänden ändå är givarna, i det här fallet främst UNDP, som står för formuleringen. Då 

givarna var drivande i formuleringen av projektet menade respondenten att det var 

avgörande att man tog sig tid och verkligen diskuterade med mottagaren vad det var man 

ville uppnå. Hon ansåg i efterhand att man inte riktigt hade lyckats förankra projektet hos 

mottagaren då man nu insett att förståelse och ett ordentligt ägarskap kring de mer 

övergripande frågorna i projektet saknades. Man hade inte lyckats tydliggöra och sätta in 

good governance i en laotisk kontext och detta påverkade ägarskapet negativt. Det kanske 

största problemet i formulerings- och till viss del konceptualiseringsfasen menade 

respondenten var att man inte hade lyckats konkretisera begrepp som deltagande, 

transparens och ansvarsutkrävande i projektet. Hon ansåg att man inte lyckats föra ned 

dessa begrepp till en nivå där det var möjligt att arbeta med dem i projektet. Problemet 

har framförallt varit att det har funnits implicit i projektformuleringen, vilket lett till att 

Sida trott att det skulle räcka. Det visade sig dock att utan att föra in dessa frågor som 

tydligt mål och konkreta åtgärder var det svårt att arbeta med dem. Detta var ett stort 

problem för att komma framåt i projektet. Knutet till detta var också svårigheter med att 

få policies och dokument översatta till lao. Till exempel hade ordet ”stakeholder” i ett 

dokument översatts till ”stekhållare” på lao, vilket ju inte var helt lyckat. Detta menade 

hon var en avgörande problematik för att mottagarna skall kunna vara drivande i projektet 

(Intervju 20050207 och 20050311).  
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På UNDP höll man med om att good governance-aspekter hade tonats ned i 

projektformuleringen till GPAR LP. Här menade man dock att detta var enda sättet att 

arbeta med dessa frågor i Laos. En högt uppsatt tjänsteman på UNDP sade att riskerna 

var stora att man skulle förlora det förtroende man byggt upp hos regeringen om man 

började trycka för hårt på dessa frågor. Där Sida menade att man hade varit alltför 

implicita i projektformuleringen såg man alltså, från UNDP: s sida, detta som den enda 

möjligheten att arbeta med dessa frågor. På UNDP ansåg man att man var tvungna att 

närma sig dessa frågor genom dialog som, även om den gick långsamt, kunde bidra till en 

ökad förståelse för good governance och en möjlighet till mer djupgående reformer i 

förlängningen (Intervju 20050211). Även här fanns det alltså brister i dialogen då man 

fortsatt hade olika uppfattningar om vad man vad man ville uppnå och hur detta skulle gå 

till.  

 

På provinsiell nivå menade respondenten från UNDP att mottagaren var i stort behov av 

hjälp utifrån i formuleringsfasen. Han talade också om bristen på kapacitet hos 

tjänstemännen i provinsen men tillade att ett ännu större problem var oklarheten i 

regeringens policies. Utan klara direktiv var det mycket svårt att få något att hända. 

Respondenten ansåg att den provinsiella administrationen behövde stor hjälp av givarna 

för att kunna tolka dessa och sedan gå vidare med formulering och implementering av 

projektet (Intervju 20050223).  

  

Mottagarsidan höll med om att ägarskapet i formuleringsfasen var svagt, om än inte i 

samma utsträckning som givarna hade gjort gällande. Den laotiske respondenten 

instämde i att nyckelbegrepp inom good governance var för oklara i 

projektformuleringen. Han menade också att det ibland var svårt att se hur vissa åtgärder 

inom projektet skulle leda mot de mer övergripande mål man hade, vilket ytterligare 

pekar mot en svag laotisk kontroll i formuleringsfasen. Återigen pekade man här på att 

problemet blev värre på provinsiell nivå och att man var tvungna att höja kapaciteten där 

för att ett ägarskap skulle bli möjligt. Det centrala problemet ansåg han vara knappa 

resurser och detta satte även gränser för hur mycket det var möjligt att stödja 

administrationen i Luang Prabang från central nivå. Exempelvis var det svårt att skicka 
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dit personal från GPAR-Central då man även här hade brist på kompetent personal 

(Intervju 20050217 och 20050308). Även mottagarna upplevde alltså att det saknades 

klarhet och gemensamma tolkningar av good governance. Både givardialogen och 

dialogen mellan givare och mottagare verkar ha brustit i detta läge, vilket pekar mot att 

en gemensam förståelse gällande good governance blev svår att nå. 

 

UNDP och Sida hade också olika uppfattningar om hur projektets övergripande mål 

skulle uppnås. På UNDP hade man tidigt antagit en pragmatisk syn på hur man borde 

arbeta med dessa frågor. UNDP: s Programme Officer menade att man var tvungna att 

respektera att det fanns olika syn på aspekter av good governance, både inom landet och 

mellan givare och mottagare. Han ansåg att det bästa tillvägagångssättet var att inte tala 

direkt om de frågor där man har olika åsikter utan lyssna på vad som är möjligt för vad 

mottagaren att arbeta med och sedan fortsätta därifrån. Respondenten ansåg att man 

fortgående skulle diskutera viktiga begrepp så att laoterna själva kan vara drivande 

bakom de reformer man vill uppnå i projektet (Intervju 20050211). UNDP drev alltså inte 

på arbetet med good governance. Dock tyckte man att det var fortsatt viktigt och använde 

därmed en annan strategi. För att lösa detta hade UNDP i stor utsträckning lutat sig mot 

Sida när det kom till att driva politiskt känsliga frågor. Man ville att Sida skulle vara 

tydliga i dessa frågor gentemot regeringen då man ansåg att man själva inte hade mandat 

att driva på i reformerna. Då UNDP jobbade dagligen med mottagaren ville man genom 

denna strategi minska riskerna att samarbetet skulle bli lidande av dessa frågor. Detta 

bekräftades i senare intervjuer både med personal på UNDP och Sida (Intervju 2005207 

och 20050208).  

 

4.3.3. Sammanfattande diskussion 
 

Att givarna förde fram good governance-frågorna på olika sätt blir problematiskt. 

Mottagaren kommer framförallt ha svårt att förstå vilka frågor det är givarna vill att man 

driver varpå risken är att de mer politiskt känsliga frågorna lämnas utanför. Risken blir 

ännu större när det är den genomförande organisationen, i detta fall UNDP, som tonar 

ned vikten av dessa aspekter. Framförallt finns denna risk i implementeringsfasen då Sida 
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inte var involverade i detta skede utöver ett antal besök i provinsen. Här fanns ingen 

givare som tryckte på vikten av dessa frågor varpå administrationen i Luang Prabang var 

utelämnade till oklara projekt- och styrdokument.  

 

Enligt teorin är det avgörande att man i ett tidigt skede i policyprocessen lyckas skapa en 

grund av gemensamma värden för att mottagaren skall kunna driva projektet och 

mottagaren skall kunna släppa en del av kontrollen. Undersökningen hittills pekar dock 

mot att man inte lyckades med detta i de två inledande faserna. Trots att man på ytan 

hade en liknande definition av good governance i de styrdokument man hade att förhålla 

sig till visade undersökning att det fortfarande saknades en gemensam definition av 

begreppet i projektet. 

 

När man vidare tittade på de två utvärderingar som genomfördes efter fas I förstärktes 

denna bild. Den utvärdering UNDP lät genomföra diskuterar inte good governance mer 

än i förbigående och konstaterar endast att detta är det långsiktiga målet i GPAR LP 

(Evaluation of GPAR Project [Phase I]- Luang Prabang 2004). I motsats till denna 

framställning var den utvärdering som Sida beställde klart fokuserad på good governance 

och aspekter som transparens, deltagande och ansvarsutkrävande (The Right Road to 

Reform? 2004). Samma inriktning fanns också i det dokument där Sida bestämde sig för 

att stödja GPAR LP (Sveriges Ambassad Vientiene: 2001). Detta stärker ytterligare 

uppfattningen att man hade olika uppfattning om hur man borde definiera och arbeta med 

good governance i GPAR LP. 

 

Hur har då denna oklarhet påverkat det vidare arbetet i projektet? Har ägarskapet blivit 

lidande av att man saknat en gemensam grund dels för vad man vill uppnå, dels för hur 

detta skall gå till? Jag kommer att gå vidare i uppsatsen genom att titta på 

implementeringsfasen och hur man där har arbetat med good governance i GPAR LP. 
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4.3.4. Implementering 
 

Med implementering åsyftas genomförandet av projektet. Det är här de tidigare 

diskussionerna om mål och begrepp skall genomföras. Implementeringen av GPAR LP 

har skulle skötas av den laotiska administrationen med stöd och rådgivning från personal 

från UNDP. 

 

Till denna del av empirin kommer jag att ställa frågan: Om det finns olika tolkningar av 

good governance, vad innebär det i sådana fall för ägarskapet i projektet? 

 

Sida var inte delaktiga i genomförandet men följde upp implementeringsfasen dels genom 

de möten man hade tillsammans med UNDP och mottagaren, dels genom besök i 

pilotkontoren i Luang Prabang. Vid intervju med den svenska programhandläggaren på 

Sida framkom det att detta steg i processen hade varit problematiskt. Det var först när 

man såg hur implementeringen fortskred i provinsen som det var möjligt att se hur det 

projekt man talade om i formuleringsfasen såg ut i verkligheten. Det var genom besöken i 

Luang Prabang som respondenten först hade blivit varse det gap som fanns mellan det 

tämligen abstrakta arbete man talade om i projektdokumentet och det arbete man utförde i 

provinsen. Det hade blivit tydligt för programhandläggaren att de mer övergripande och 

abstrakta målen i GPAR LP svårligen skulle drivas av mottagaren inom den närmsta tiden 

då förståelsen för good governance fortfarande var låg. Samtidigt var personalen i Luang 

Prabang nöjda eftersom deras arbetssituation förbättrades. Genom att man i projektet tagit 

fram tydligare arbetsbeskrivningar var det exempelvis klarare för tjänstemännen hur de 

förväntades arbeta. Enklare steg som ett nytt mötesrum och ordentligt kontorsmaterial 

hade varit ett stort steg för den provinsiella administrationen (Intervju 20050207). Här 

kan man då se att man på Sida upplevde att oklarheten i de tidigare stadierna hade 

påverkat implementeringen negativt. Detta inte minst sedan man inte hade lyckats att 

förankra good governance på lokal nivå i Luang Prabang. 

 

En annan anledning till att implementeringen gick så långsamt framåt kunde enligt 

respondenten från Sida vara den partikongress som skulle hållas under 2006. Hon trodde 
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att laoterna inom administrationen höll på att positionera sig inför denna och att man 

därmed var noga med att inte gå för långt i de reformer som partiet inte ville driva. För att 

inte förlora sin position inför kongressen fanns alltså risken att implementeringen 

förhalades så länge det inte fanns ett starkt stöd för de reformer man arbetade med i 

GPAR LP (Intervju 20050207).  

 

En rådgivare från UNDP i Luang Prabang sade att det största hindret mot att arbeta med 

good governance på provinsiell nivå inte låg i brist på kapacitet, även om detta var en 

viktig faktor. Istället menade han att det saknades klara direktiv från central nivå gällande 

dessa frågor vilket ledde till att man inte kom framåt. Man menade att de dokument och 

riktlinjer som tagits fram ännu inte var tillräckligt klara för att man skulle kunna arbeta 

med dem i projektet. Man var inte villiga att driva dessa frågor på provinsiell nivå ifall 

det inte skulle gillas från regeringens sida (Intervju 20050223). 

 

Även andra tjänstemän på UNDP såg problem i att laoterna var försiktiga med att gå 

framåt. Samtidigt sade en respondent att man var tvungen att skynda långsamt i projektet 

då man inte lyckats klargöra för administrationen i Luang Prabang hur man förväntades 

driva dessa frågor. Han trodde inte att det skulle vara fruktbart att gå förbi partiets 

uttryckliga önskan och driva på implementeringen av projektet då dessa åtgärder inte 

skulle kunna förankras hos mottagaren. Så länge det saknades tydliga riktlinjer från de 

centrala myndigheterna gick det inte att driva politiskt känsliga frågor. Istället menade 

han att det var viktigt att föra en konstruktiv dialog med de personer i förvaltningen som 

även hade kopplingar till partiet. Genom denna metod kunde man få reda på vilka frågor 

partiet var redo att driva och genom att diskutera och förklara viktiga begrepp sedan 

förankra dem som regeringens egna initiativ. Att ta sig tid för att skapa ägarskap såg 

respondenten alltså som avgörande för att laoterna skulle kunna äga projektet och i 

förlängningen driva hållbara reformer inom governance-området i Laos (Intervju 

20050216).  

 

Även laoterna i Luang Prabangs administration påpekade att direktiven för vad man 

förväntades göra var knappa. Enligt den laotiske National Project Director (NPD) var det 
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alltför många i den lokala administrationen som var omedvetna om vad good governance 

var för att man skulle kunna arbeta på ett effektivt sätt med dessa frågor. Att låta dessa 

processer ta sin tid och låta förståelsen växa fram var enligt NPD helt avgörande för att 

man skulle kunna driva dessa frågor själva (Intervju 20050223). 

 

Flera respondenter påpekade alltså hur svårt det hade varit att driva implementeringen av 

good governance-frågor i Luang Prabang. Många pekade också på samma problem, 

nämligen bristen av klara riktlinjer från mottagaren på central nivå. Det saknades 

tillräcklig styrning vilket innebär att man på tidigare stadier inte har tydliggjort dessa 

frågor tillräckligt. 

 

En av UNDP: s rådgivare i Luang Prabang ansåg att även om fas I av GPAR LP hade gått 

tämligen smidigt så saknades ett ordentligt ägarskap. Inledningsvis sade han att 

samarbetet med den provinsiella ledningen gick utmärkt. Han ansåg också att mottagaren 

hade varit mycket drivande i projektets implementering. Senare sade han dock att 

bristande kunskap hos mottagaren hade lett till att man aldrig motsatte sig hans förslag. 

Under arbetet med projektet möttes han alltid av vänlighet och medhåll från laoterna 

vilket han menade tydde på ett svagt ägarskap (Intervju 20050223). Detta problem 

uppmärksammades ovan även av programhandläggaren på Sida gällande formuleringen 

av projektet och har således försvårat ägarskapet i flera stadier i projektet.  

 

En annan respondent från projektet i Luang Prabang ansåg att hållbarheten i projektet till 

stor utsträckning hängde på laotiska nyckelpersoner inom projektet. Han ansåg att det var 

tvunget att dessa personer tog ett ordentligt ägarskap för att projektet skulle var hållbart 

även i framtiden. Dock sade han att kapabla managers var svårt att få tag på och att det 

var svårt att hitta personer som var intresserade eller hade kapaciteten för att driva mer 

långtgående reformer. Även hos projektets managers menade han att det saknades en 

djupare förståelse för vad good governance innebar. Han sade också att en av 

anledningarna till detta problem var att tjänstemännens kopplingar till partiet ofta var 

viktigare än deras meriter vilket gjorde det svårt att finna motiverad och kunnig personal 

(Intervju 20050223).  
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UNDP: s finansielle rådgivare som tidigare arbetat med andra aspekter av projektet i 

Luang Prabang menade att det bästa sättet för att höja förståelsen för good governance 

frågor var att arbeta med ”applied science” istället för att försöka förklara alla begrepp 

som han ansåg tog för lång tid. Genom att bädda in de mer abstrakta målen i verkliga 

aktiviteter såg han att implementeringen av governance-aspekter gick framåt. Genom att 

exempelvis starta upp ett informationscenter och träna personal där kunde man arbeta 

med transparens och deltagande. Det kunde alltså vara enklare att arbeta bakifrån, att lära 

efter implementeringen, istället för att på ett tidigt stadium försöka förklara abstrakta 

begrepp. Denna metod kunde också leda till att laoterna själva såg fördelarna med 

reformerna och därmed tog större ansvar och kontroll över projektet (Intervju 20050302). 

En annan metod för att uppnå ägarskap i projektet som UNDP initierat var ”twinning”. 

UNDP: s rådgivare fanns utplacerade på strategiskt viktiga positioner både i GPAR LP 

och GPAR Central för att arbeta tillsammans med en laotisk kollega. Tanken var att 

rådgivaren till en början skulle fungera som ett stöd och att kollegan allt eftersom skulle 

plocka upp den expertis rådgivaren förde med sig. Förhoppningen var att när rådgivarna 

lämnade projektet skulle de laotiska tjänstemännen själva kunna driva dessa frågor utan 

stöd utifrån (Intervju 20050308). Detta skulle kunna vara ett mycket viktigt steg mot 

ägarskap och hållbarhet i projektet då man skapar den kapacitet som krävs för att driva 

det tillsammans med laoterna själva.  

 

4.3.5. Sammanfattande diskussion 
 

Att man inte lyckats etablera en gemensam grund för good governance och hur man 

skulle arbeta med detta i projektet hade tämligen negativ effekt på det lokala ägarskapet i 

GPAR LP. Det kanske allra största problemet för ägarskapet var att laoterna i 

administrationen inte visste vad de förväntades göra. Jag har i undersökningen nått 

slutsatsen att detta främst beror på två saker. För det första såg vi tidigare att man inte 

lyckades skapa en gemensam grund för vad det var man ville uppnå i projektet eller hur 

detta skulle uppnås mellan parterna i projektet. Givarna hade olika uppfattning om hur 

man skulle uppnå sina mål och vilka aspekter som var möjliga att arbeta med. I dialogen 



 51

mellan givare och mottagaren visste givarna inte hur laoterna med den slutgiltiga makten 

ställde sig till dessa frågor. GPP som skulle fungera som styrdokument för GPAR LP var 

dåligt förankrat både centralt och i provinsen. Även projektdokumentet för GPAR LP fas 

I var vagt och implicit i good governance-frågor då man på UNDP inte ville trycka på för 

hårt i projektet. Samtidigt ser detta ut att ha försvårat laoternas arbete i LP då deras 

direktiv var otydliga.  

 

För det andra verkar givarna ha missbedömt vikten av att ha med sig ett starkt stöd från 

den politiska toppen när man arbetade med områden som för laoterna var nya och 

dessutom skulle kunna vara ett hot mot rådande maktstrukturer. Då det ännu inte fanns 

några klara riktlinjer från toppen av den laotiska administrationen var man inte villiga att 

arbeta med detta på provinsiell nivå. Hade givarna däremot lyckats få med sig klara 

direktiv från LPRP är det möjligt att tjänstemän och managers hade kunnat driva dessa 

frågor mer självständigt och på så sätt uppnå ett större ägarskap över processen. Att 

skjuta över allt ansvar på givarna är kanske inte helt rättvist. Man har inte haft tillgång till 

det översta politiska skiktet i Laos och detta är ett problem som är kopplat till den 

politiska regimen i landet. Samtidigt kan det visa sig nödvändigt för givare att man lyckas 

upprätta kontakter med denna grupp för att man skall kunna driva de processer som syftar 

till politiska reformer. 

 

Som det hade varit i fas I av projektet hade laoterna i administrationen i LP varit både 

försiktiga samt saknat den förståelse för begreppet som krävdes för att de själva skulle 

kunna ta ett ordentligt ägarskap. Man kom inte med några egna initiativ kring hur man 

ville driva good governance-frågor och man hade svårt att säga nej till givarnas förslag 

vilket pekar på att man ännu inte kontrollerade dessa frågor.  

 

Samtidigt använde man andra metoder för att förankra good governance hos 

administrationen i LP. Genom det en rådgivare kallade ”applied science” försökte man 

visa istället för att förklara och detta hade fallit bättre ut och skapat en bredare förståelse 

för vad man ville uppnå. Problemet här var framförallt att det tog så lång tid, den 
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grundläggande förståelsen för dessa frågor vid implementeringen varit lagd, något som 

ännu inte skett enligt samtliga respondenter. 

 

5. Slutsatser 
 

Laos har ett av de svagaste governance-systemen i hela världen enligt Världsbanken. Det 

auktoritära styret har satt stark prägel på administrationen, med starka hierarkier, 

korruption och en hög grad av hemlighetsmakeri. Givare i Laos som arbetar med good 

governance har därmed en mycket svår uppgift. Dels finns det oerhört stora brister, dels 

är dessa brister svåra att komma åt då den politiska regimen i landet är så pass stängd. 

 

Utifrån min teoretiska bakgrund har jag hävdat att det enda sättet för givare att lyckas 

förbättra governance i Laos är genom att förankra dessa reformer hos laoterna själva. Om 

de själva driver dessa processer är de inte avhängiga givarna varpå dessa reformer kan bli 

hållbara. Ägarskap är avgörande för att mottagaren själv skall kunna upprätthålla de 

system man sätter igång i och med ett biståndsprojekt. Går givarna förbi mottagaren 

kommer det varken finnas intresse eller kunskap för att föra reformerna vidare. 

 

Mina första två frågor: Hur definierar parterna i GPAR LP good governance? och Finns 

det olika tolkningar av good governance i hos parterna i GPAR LP? ställdes för att se om 

man hade lyckats förankra en gemensam syn på good governance i projektet. På ett tidigt 

stadium har man väldigt mycket att vinna om man lyckas etablera en gemensam grund 

som man sedan har att arbeta efter i resten av projektet. Undersökningen pekar mot att en 

sådan grund saknades. Ett av de största problemen låg i att mottagarens styrdokument i 

dessa frågor dels var dåligt förankrat hos mottagaren, dels var tämligen oklart. Många 

respondenter, från olika sidor i projektet, påtalade problem med GPP. Vidare har 

undersökningen gett för handen att GPP uppfattades som alltför vagt och egentligen inte 

erbjöd några klara riktlinjer. Även detta riskerar att underminera ägarskapet då 

förståelsen för good governance blir svårare att uppnå. I relation till ägarskap kan man 

fråga sig om det är fruktbart att en givare tar så stor plats som UNDP verkar ha gjort i 

produktionen av GPP. Är det lokala ägarskapet svagt redan här kan man nästan förvänta 
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sig att mottagaren inte kommer att kunna vara drivande i dessa frågor och kontrollera 

processen som ett starkt ägarskap kräver.  

 

Även i formuleringsfasen saknades det en gemensam tolkning av begreppet och hur man 

borde arbeta med det. I denna fas upplevde flera av respondenterna att de politiskt 

känsligare aspekterna var vaga och implicita och i LP där projektet senare skulle 

implementeras lyckades man inte bygga upp någon förståelse för dessa aspekter. En 

respondent från Sida sade i en intervju att det inte hade stått klart för henne att man hade 

en alltför abstrakt och teoretisk beskrivning i projektdokumentet förrän man åkte till LP 

och där såg ”verkligheten”. Man insåg då att man var tvungna att göra dessa frågor 

väldigt konkreta i projektet för att man skulle få med sig laoterna i reformerna då 

förståelsen för begreppet och de resurser som fanns till hands var oerhört knappa 

(Intervju 20050207 och 20050311). Det är naturligtvis problematiskt att Sida inte 

upptäckte detta förrän projektet redan var igång. Samtidigt var man inte den 

genomförande organisationen. Ansvaret för att tydliggöra good governance-frågor vilade 

i första hand på UNDP och mottagaren.  

 

Även i formuleringsfasen menade flera respondenter att ägarskapet, i detta fall det 

provinsiella, hade varit svagt i projektet. Precis som i konceptualiseringsfasen är detta 

naturligtvis problematiskt då det innebär att de som senare skulle implementera projektet 

inte varit med och bestämt vad man skulle göra. Att senare förankra projektet visade sig 

svårt även om man har försökt använda metoder som ”applied science” och ”twinning”. 

 

Slutsatsen man kan dra ifrån intervjuerna är att det saknades en gemensam syn på good 

governance. Man lyckades inte tydliggöra för stakeholders i projektet vad det var man 

ville uppnå eller hur detta skulle gå till. De fanns stora problem i dialogen mellan 

parterna i projektet.  

 

Om det finns olika tolkningar av good governance, vad innebär det i sådana fall för 

ägarskapet i projektet? 
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Problemet i LP var att det i stor utsträckning helt saknades en tolkning av good 

governance. Att man tidigare inte varit tillräckligt involverade i processen var uppenbart. 

De laotiska managers som ändå varit med i formuleringsfasen hade inte lyckats föra 

vidare detta till tjänstemännen i LP, delvis på grund av att man i denna fas misslyckats 

med att tydliggöra begreppet. De laotiska tjänstemännen i LP hade enligt samtliga 

respondenter en starkt begränsad förståelse för vad good governance innebar och 

ägarskapet i dessa frågor måste karaktäriseras som väldigt svagt. Detta visade sig inte 

minst i hur lite som hade hänt inom detta område i projektet. Det problem som kanske var 

störst var att man inte gärna drev dessa frågor då man inte var säkra på hur den centrala 

nivån ställde sig till frågan. Detta är ett tydligt tecken på att en tydlig gemensam grund 

för good governance saknades i de tidigare stadierna och därmed heller inte hade förts 

vidare till LP. Detta ledde till en slags handlingsförlamning i projektet i good 

governance-frågor.  

 

Samtidigt måste man vara realistisk i sin bedömning av projektets fram- och motgångar. 

Som visades i bakgrunden är förutsättningarna för att arbeta med politiska reformer inte 

de bästa i Laos. Till detta kommer att resurserna i provinserna är ännu knappare än i 

centrum. Lönerna är mycket knappa och utbildningen som står till hands för dessa 

tjänstemän är bristfällig. Att förankra begrepp som good governance i LP ställer mycket 

höga krav på givare och den laotiska regeringen.  

 

Det går ändå att peka på ett par avgörande faktorer som har varit problematiska för 

ägarskapet. Givarna, i det här fallet främst UNDP, hade spelat en väldigt stor roll i de tre 

stadier som har undersökts i denna uppsats. Mottagarna har följt med utan större 

motstånd i det UNDP har föreslagit. Detta pekar på en klar brist i dialogen mellan dessa 

parter. Även om man på central nivå hävdade att man varit delaktiga vid både 

konceptualiserings- och formuleringsfasen påtalade man att det hade funnits stora 

oklarheter både i GPP och projektformuleringen. Detta tyder på att man inte har varit så 

drivande som ett ordentligt ägarskap kräver. På provinsiell nivå har detta varit ett ännu 

större problem vilket visat sig bland annat genom osäkerheten i vad man förväntas göra. 

Hade givare och mottagare från både centrum och provinsen redan på dessa inledande 
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stadier kommit fram till en gemensam syn på good governance och vad man ville uppnå 

hade man haft tydliga riktlinjer att arbeta efter. Givarna (främst UNDP) hade heller inte 

behövt smyga kring dessa frågor utan hade kunnat diskutera dessa frågor öppet med 

mottagarna i projektet.  

 

Jag har tidigare i uppsatsen påpekat att en fallstudie långt ifrån är representativ för allt 

biståndssamarbete där man arbetar med good governance. Men det går ändå att peka på 

en del saker i undersökningen som bör vara viktiga även för andra biståndssamarbeten i 

andra delar av världen inom good governance. Det första som blir tydligt i uppsatsen är 

att good governance är ett tämligen svårt begrepp att arbeta med. Det är svårt att definiera 

för både givare och mottagare och ett av de viktigare stegen i good governance-bistånd 

måste vara att förtydliga och konkretisera begreppet på ett mycket tidigt stadium. 

Begreppet måste göras tydligt för givaren för att man skall kunna föra fram de aspekter 

man vill och kan arbeta med. I multilaterala biståndsprojekt som GPAR LP är detta extra 

viktigt och då trenden går mot allt fler samordnade biståndsprogram kommer pressen på 

givarkoordinering att stadigt öka. Begreppet måste också vara tydligt för mottagarna 

eftersom det är de som i längden måste hålla igång det governance-system man bygger 

upp. I ett land som Laos är good governance ett nytt begrepp och då resurserna är så 

knappa är det avgörande att man lyckas upprätta en givande dialog där man kan förankra 

begreppet på ett tidigt stadium.  

 

Nästa viktiga resultat har att göra med good governance som demokratibistånd. Jag har 

tidigare talat om en paradox mellan politiska reformer och ett lokalt ägarskap över dessa. 

I GPAR LP ville den ene givaren (UNDP) driva good governance väldigt försiktigt för att 

inte stöta sig med regeringen medan Sida förväntade sig reformer inom de 

demokratiserande områdena. Detta blev som vi har sett ett stort problem och pekar 

återigen på vikten av en konstruktiv givardialog. Samtidigt pekar detta problem på vikten 

av att förankra dessa begrepp på högsta nivå hos mottagaren. I Laos hade man inte 

lyckats med detta varpå hela processen senare blev lidande. Martin Stuart-Fox ansåg i sin 

historik över Laos att det nödvändigt för givare att upprätta täta personliga kontakter med 

nyckelpersoner inom LPRP för att politiska reformer skulle var möjliga. Den politiska 
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regimen i Laos är inte på något sätt typisk för alla de länder där man arbetar med good 

governance. Men det är ändå möjligt att peka på vikten av att ha det politiska toppskiktet 

med sig när man vill genomföra reformer av ett slag som kan uppfattas som ett hot mot 

rådande politiska strukturer. För att man skall kunna fostra ägarskap i dessa processer kan 

det vara ett måste att detta ägarskap börjar från toppen, inte minst i länder som 

fortfarande har en lång bit att gå mot demokrati. 

 

Det finns mängder av undersökningar gällande good governance och, i ett större 

perspektiv demokratibistånd, som skulle vara intressanta. Exempelvis skulle en ordentlig 

genomgång av hur andra givare definierar och arbetar med good governance vara mycket 

intressant. Det skulle vidare vara av intresse att se ifall de två andra områdena i the new 

policy agenda, demokrati och mänskliga rättigheter, lider av samma problem som good 

governance ifråga om definitioner och koppling till ägarskap. 

 

Det skulle också vara intressant att se den här sortens undersökningar på olika sorters 

regimer. Laos kan vara ett extremfall med en stängd, strikt hierarkisk byråkrati och där de 

politiska friheterna är starkt begränsade. Kanske kommer andra aspekter i 

policyprocessen att vara viktigare i andra länder. Undersökningar av detta slag skulle 

kunna kasta ljus över good governance inom biståndet, något som behövs för ett så 

använt och samtidigt så ifrågasatt begrepp. 

 

6. Avslutande kommentar 
 

Det kan vara av intresse att se hur man gick vidare i projektet efter de steg i 

policyprocessen som var av primärt intresse i min undersökning. Inte minst då man 

fortsatte att brottas med de problem man haft i tidigare stadier. En mycket positiv aspekt i 

projektet kopplat till ägarskap kom nämligen senare i policyprocessen. Här visade 

framförallt Sida att man ämnade korrigera de brister som man hade missat tidigare i 

processen.  
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Sidas utvärdering påtalade som sagt allvarliga brister kopplat till good governance i 

GPAR LP. Det kan kort påpekas att båda utvärderingarna (Evaluation of GPAR Project 

[Phase I]- Luang Prabang, Lao PDR och The Right Road to Reform) som gjordes efter 

fas I i projektet initierades av givarna och genomfördes av externa konsulter, vilket visar 

på ett svagt laotiskt ägarskap även i denna fas. Sidas utvärdering ledde projektet vidare in 

i nästa fas, termination.  

 

I den fas som Brewer och deLeon kallar termination stoppade Sida projektet från att rulla 

på in i fas II. De negativa resultaten i Sidas utvärdering ledde till att man valde att skjuta 

upp fas II tills man hade rett ut vad det här berodde på (Intervju 20050207). Sidas beslut 

att stoppa projektet togs emot med blandade känslor från de andra parterna. Flera av 

respondenterna från UNDP tyckte att det var ett viktigt initiativ då man nu kunde 

diskutera igenom dessa frågor ordentligt. Samtidigt menade man att man inte kunde gå 

alltför hårt fram i dessa frågor gentemot regeringen. En respondent från UNDP som 

jobbade nära mottagarna på PACSA sade att både personal på UNDP och många laoter 

hade varit mycket missnöjda med Sidas beslut att stoppa projektet. Själv var han dock 

mycket nöjd då det nu skulle bli fler diskussioner gällande good governance, något han 

ansåg nödvändigt för att man skulle komma framåt i good governance-frågorna (Intervju 

20050208 och 20050211). 

 

I detta skede var det Sida som på egen hand sköt upp projektet. Att det då saknas ett 

laotiskt ägarskap är tydligt. Sida till och med undergräver ägarskapet då man visar att det 

fortfarande är de som kontrollerar projektet genom att stå för finansieringen och därmed 

makten över projektets vara eller inte vara. 

 

Trots det kom det ändå i förlängningen något mycket positivt ut ur detta beslut. Sida 

verkar inte ha haft något val i detta skede i projektet då det var uppenbart att projektet 

inte hade adresserat de frågor Sida såg som centrala. Utvärderingen hade visat att arbetet i 

projektet inte heller stämde överens med de riktlinjer Sida hade att anpassa sig till från 

den egna organisationen. Som nämnts i teoridelen kan det i vissa situationer bli 

nödvändigt för givaren att sätta ägarskapsstrategin åt sidan. Detta verkar ha varit en sådan 
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situation då man i utvärderingen pekat på att Sida och mottagaren inte längre verkade 

arbeta efter några gemensamma värden. Efter att närmare ha studerat hur man arbetade 

vidare i projektet är det också möjligt att se att man faktiskt kan ha stärkt det laotiska 

ägarskapet genom att vägra dem detsamma i detta skede.  

 

Genom att uppmärksamma de problem som fanns i projektet fick man en chans att gå in i 

en ny konceptualiseringsdialog och diskutera de begrepp som tidigare varit så oklara. 

Man fick också en chans till att stämma av att man arbetade efter gemensamma värden 

och att det fanns en vilja att arbeta med dessa frågor. Enligt respondenten på Sida var det 

först här man insåg hur begränsad kunskapen var gällande good governance hos 

mottagaren och hur svagt förankrad dessa frågor var. Sida anordnade ett möte för 

stakeholders i projektet där det blev uppenbart att mottagaren, inte minst på lokal nivå, 

hade mycket svårt att definiera frågor gällande good governance. Det blev då tydligt för 

Sida att dessa frågor skulle komma att kräva intensiv dialog för att projektet skulle kunna 

fortsätta (Intervju 20050311). 

 

Man fick alltså en chans att vara efterklok i projektet och det var förmodligen mycket bra 

för hållbarheten i GPAR LP. Respondenten på Sida menade att det centrala problemet var 

att man inte hade lyckats skapa en enhetlig förståelse för good governance på ett 

inledande stadium och att projektet sedan blivit lidande av detta i de följande faserna. 

Detta gällde både för dialogen med UNDP och för dialogen med mottagaren. Sidas 

utvärdering visade att väldigt lite hade hänt inom good governance-aspekterna av 

projektet. Också förståelsen för begreppet, och därmed ägarskapet, var svagt och 

projektplanen för fas II såg inte heller ut att ta upp dessa frågor på ett, för Sida, 

tillfredsställande sätt. Istället för att helt avbryta projektet kunde man istället på nytt 

försöka övervinna dessa problem genom att återigen gå igenom de inledande stadierna i 

policyprocessen och genom dialog komma fram till hur problemen skulle lösas.  
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20050207 med programhandläggaren för GPAR LP på svenska ambassaden i Vientiene 
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20050302 med Financial Management Advisor för UNDP på Office of the Governor i 
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20050308 med Programme Officer för UNDP på UNDP: s kontor i Vientiene 

20050310 med Deputy Director General, GPAR Central, på Prime ministers office i 

Vientiene 

20050311 med programhandläggaren för GPAR LP på svenska ambassaden i Vientiene 

 

 

 


