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Sammanfattning 

Detta är en teoretisk uppsats som jämför ett antal olika relevanta teoretikers problematisering 

av begreppen IMF conditionality, nationellt ägandeskap och statssuveränitet samt dessa 

teoretikers syn på relationen mellan dessa. Jag har analyserat innehållet i ett antal olika 

litterära källor och jag refererar till ett flertal antal teoretiker. De ekonomiska lån som IMF ger 

till stater är villkorade med åtaganden som mottagarlandet måste uppfylla. Dessa villkor 

hänvisas ofta till som IMF conditioanlity. Statssuveränitet och nationellt ägandeskap 

definieras som en stats kontroll av sin egen inhemska politik, i denna uppsats begränsad till att 

gälla den ekonomiska politiken. Statssuveränitet går att definiera i ett vidare och i ett snävare 

perspektiv. I den snävare så är det regeringens kontroll av dessa frågor som är avgörande 

medan det i den bredare handlar om folkets kontroll av dessa frågor. Vissa teoretiker anser att 

IMF conditionality underminerar statens suveränitet och statens nationella ägandeskap av sin 

inhemska ekonomiska politik och att dessa villkor därigenom också försvagar folkets 

möjlighet till självbestämmande. Dessa teoretiker anser med andra ord att staten håller på att 

förlora kontrollen över den politiska utvecklingen och då staten är det medium genom vilket 

folket är hänvisat till att utöva inflytande genom allmänna val så undermineras på samma 

gång folkens möjlighet att påverka den politiska utvecklingen. Statssuvuränitet undermineras 

således både i snäv och bred definition på grund av IMF conditionality. Vissa teoretiker anser 

att statssuveränitet endast försvagas i dess bredare och inte i dess snävare genom att folket 

förlorar i ägandeskap genom att regeringen genom IMF conditionality gör sig i högre grad 

oberoende av folkets vilja. Ytterligare andra teoretiker försvarar IMF conditionality och 

hävdar att det hela handlar om ett partnerskap mellan mottagare och givare där 

låntagarnationen inte har gett upp ägandeskap och att IMF conditionality finns som en garant 

för att reformerna genomförs på ett effektivt sätt. Mottagarnationen har frivilligt tecknat ett 

avtal med IMF och har frivilligt gått med på att genomföra dessa reformer så det nationella 

ägandeskapet har inte förminskats menar dessa teoretiker. Jag kommer i denna uppsats fram 

till att IMF conditionality de facto har en negativ inverkan på staters nationella ägandeskap 

och på dessa staters suveränitet både i bred och i snäv definition. 

Nyckelord: International Monetary Fond (IMF), IMF conditionality, nationellt ägandeskap, 

Statssuveränitet, regering och befolkning. 
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Inledning 

Bakgrund 

Många har kritiserat the International Monetary Fond, fortsättningsvis refererad till som IMF, 

för att vara inkonsekvent i sitt förespråkande av dels IMF conditionality och dels av nationellt 

ägandeskap. Med IMF conditionality åsyftas de krav och villkor som IMF ställer på de länder 

som de ger ekonomiskt lån till. För att ge detta lån så ställer IMF krav på regeringen att den 

skall genomföra vissa ekonomiska reformer och använda de utlånade pengarna på ett av IMF 

förordat sätt. Med nationellt ägandeskap åsyftas att regeringen använder pengarna efter eget 

huvud och genomför reformer utifrån egen uppfattning om vad som är bäst för det egna 

landet. I ett vidare begrepp åsyftar nationellt ägandeskap även folkets makt över dessa frågor. 

Många teoretiker anser att det finns en inneboende konflikt mellan IMF conditionality och 

nationellt ägandeskap då conditionality sätter gränser och villkor för statens och regeringens 

handlande. Vissa teoretiker förespråkar ensidig conditionality medan andra förespråkar totalt 

överlämnande av ansvar till regeringen medan ytterligare andra anser att det går att förena 

IMF conditionality och nationellt ägandeskap. Jag kommer i denna uppsats att gå igenom ett 

antal relevanta teoretiker som representerar ovan nämnda teoretiska ställningstaganden. Jag 

kommer att analysera deras resonemang vad gäller statssuveränitet, nationellt ägandeskap och 

IMF conditionality och relationen mellan dessa. 

Strukturellt samband mellan tre aktörer 

Jag kommer i denna uppsats att analysera och diskutera det strukturella sambandet mellan 

aktörer på tre samhällsnivåer. På internationell nivå finner vi internationella organ som utövar 

samarbete och påverkansarbete med enskilda stater. Det organ som jag ägnar mig år i denna 

uppsats är IMF. Det är ett odiskutabelt faktum att IMF interagerar med det politiska 

ledarskapet i enskilda stater. Då begreppet folk används i denna uppsats så åsyftas de 

människor som är bosatta inom ett särskilt lands gränser. Folket och det politiska ledarskapet i 

ett land interagerar och utför ständigt påverkansarbete på varandra, i synnerhet i demokratier, 

detta samband har av naturliga skäl diskuterats och analyserats i oräkneliga rapporter och 



 

 2 

skrivelser. Ur sociologisk synpunkt är det intressant att analysera och diskutera huruvida 

internationella organ så som IMF har en faktisk inverkan och påverkan på det nationella 

ledarskapets agerande och handlingsutrymme. Det är också intressant att analysera och 

diskutera huruvida folkets påverkansmöjligheter på det inhemska politiska ledarskapet 

påverkas som en följd av IMF:s inblandning. Att förstå det strukturella sambandet mellan 

dessa tre aktörer; IMF, nationens politiska ledarskap och folket är i högsta grad intressant ur 

sociologisk synpunkt. Att analysera olika teoretikers ståndpunkter vad gäller IMF 

conditionality och dess eventuella motstridiga relation med nationellt ägandeskap är 

sociologiskt relevant. De olika ståndpunkterna representerar olika tolkningar, analytiska 

slutsatser och/eller normativa värderingar vad gäller det strukturella sambandet och den 

strukturella maktrelationen mellan de aktörer jag talar om ovan. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån ett antal relevanta teoretiker problematisera begreppen 

IMF conditionality, nationellt ägandeskap och statssuveränitet och utifrån dessa teoretiker 

analysera och diskutera huruvida det existerar en inneboende konflikt mellan IMF 

conditionality och nationellt ägandeskap och hur detta i så fall påverkar statens suveränitet.  

De frågeställningar jag i denna uppsats arbetar utifrån lyder som följer.  

1. Hur inverkar IMF conditionality på staters möjlighet att äga sin egen ekonomiska 

politik?  

2. Sker en maktöverföring från stat till IMF vad gäller kontroll över inhemsk ekonomisk 

politik i och med dessa villkorade lån? 

3. Hur påverkas en stats suveränitet – både utifrån den snävare och bredare definitionen 

av suveränitet – i och med försvagat nationellt ägandeskap? 

Om det är så att IMF conditionality har en negativ inverkan på nationellt ägandeskap, det vill 

säga om de villkor som IMF fäster vid sina ekonomiska lån till stater har en negativ inverkan 

på staters förmåga att själva styra och bestämma över sin egen ekonomiska politik, så 
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föreligger det en inneboende konflikt mellan dessa två begrepp. Om nationellt ägandeskap 

inte påverkas negativt av IMF conditionality så existerar ingen sådan konflikt.  

Vad gäller maktöverföring så sker en sådan per definition om staten förlorar i nationellt 

ägandeskap som en följd av IMF conditionality, IMF och inte staten i fråga har ju i sådana fall 

dikterat villkoren för landets ekonomiska politik.  

Vad gäller suveränitetsbegreppet så kan detta som tidigare noterat definieras i en snävare och 

i en bredare skala. I den snävare så definieras statssuveränitet som det politiska ledarskapets, 

regeringens, kontroll över de inhemska politiska angelägenheterna. I denna uppsats avgränsat 

till den ekonomiska politiken. I den bredare definitionen så är det folkets makt över dessa 

angelägenheter som är grunden för statssuveränitet, med folk menas då de människor som är 

bosatta inom detta lands gränser. Om det sker en maktöverföring vad gäller kontroll över de 

inhemska politiska angelägenheterna från regering till IMF så sker det också en sådan 

maktöverföring från folket till IMF. Om regeringen förlorar i ägandeskap så förlorar också 

folket i ägandeskap. Detta eftersom regeringen är den institution som folket har en möjlighet 

att påverka, folket i fråga har inte en sådan påverkansmöjlighet vad gäller IMF. 

Statssuveräniteten har i detta fall försvagats både vad gäller den snävare och den bredare 

definitionen, både regering och folk har förlorat i suveränitet. Det går dock att föreställa sig 

situationer då folkets möjlighet att kontrollera vissa politiska frågor försvagas samtidigt som 

regeringen behåller kontrollen över dessa frågor. I dessa fall så sker ingen maktöverföring till 

internationell nivå, det sker istället en maktöverföring inom landet från folk till regering. 

Kontrollen över de politiska frågorna stannar inom landets gränser men regeringen gör sig i 

högre grad oberoende av folket. Statssuveräniteten har i detta fall försvagats utifrån den 

bredare definitionen men inte utifrån den snävare. En regering kan tänkas använda sig av 

dessa IMF avtal som ett verktyg för att försvaga folkets kontroll över den inhemska 

ekonomiska politiken. När väl ett conditionality-avtal är undertecknat så kan folket inte längre 

ställa ansvarig aktör till svars för genomförda reformer. Folket kan vare sig ställa regering 

eller IMF till svars om den är missnöjd med genomförd politik. Även om regeringen i fråga 

har full avsikt att genomföra all den ekonomiska politiken som villkorats i avtalet och hade 

genomfört dessa även helt utan IMF:s inblandning så kan regeringen helt frånsäga sig 

ansvaret för genomförd politik och vidarebefordra all kritik till IMF, en institution som folket 

inte har någon möjlighet att påverka. Om regeringen misstänker att genomförd politik 

kommer att väcka missnöje bland väljarkåren så kan den underteckna ett avtal med IMF just i 
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syfte att göra sig oberoende av folkets vilja. Det uppstår i sådana fall en situation där folket 

får minskad kontroll över dessa politiska frågor medan regeringen inte verkar göra någon 

sådan förlust. Folket har onekligen förlorat i ägandeskap  men det kan ställas under diskussion 

om regeringen gjort samma förlust. Statssuveräniteten verkar ha försvagats i dess bredare 

definition men inte nödvändigtvis i dess snävare.  

Kopplingen mellan IMF conditionality, nationellt ägandeskap och statssuveränitet verkar 

onekligen vara komplex och går att se på och analysera från olika synvinklar och ur olika 

perspektiv. 

Metod 

Denna studie är helt och hållet en teoretisk studie, endast redan färdigställd litteratur på 

nämnda tema kommer att användas. Jag kommer att använda mig av dokumentanalys och 

analysera innehållet i ett antal rapporter som berör statssuveränitet, nationellt ägandeskap, 

IMF och IMF conditionality. Jag utgår i mitt arbete ifrån Backman (2008:65ff) och dennes 

beskrivning av forskningsöversikter och litteraturgranskningar. 

Literatursökning 

Första steget är litteratursökning och evaluering av litteratur. Jag har i denna studie valt att 

utgå från ett antal teoretiker som alla kan sägas vara experter på området IMF och/eller 

nationellt ägandeskap och/eller statssuveränitet Då det givetvis inte är ekonomiskt eller 

tidsmässigt möjligt att göra en analys av all relevant litteratur som finns inom detta område så 

har jag valt ut en antal olika teoretiker som alla får representera sin del av forskningsfältet vad 

gäller teoretisk utgångspunkt, teoretiska slutsatser och normativa värderingar. 

Litteraturbedömning 

Teoretikern Paul Collier (2001:67) var då han skrev de texter som jag använt mig av i denna 

uppsats chef för Världsbankens ”Development Reserch Group”. Det kan också vara lämpligt 
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att nämna att teoretikern Nuri Erbaş (2004:10) som jag också använt mig av är så kallad 

senior economist på IMF. Kritik som Collier och Nuri Erbaş lägger fram gentemot IMF är 

troligen inte ett resultat av bias då det bör ligga i IMF-tjänstemäns intresse att framställa IMF 

i god dager. Det finns dock av samma anledning skäl att ifrågasätta om goda omdömen om 

IMF som framställs av IMF-tjänstemän är ett resultat av bias. För att kunna göra en god 

analys är det därför nödvändigt att även inkludera teoretiker som är oberoende från IMF.  För 

att nämna en av de övriga litteraturkällor jag använt mig av kan jag nämna boken 

”Globalazation and the Nation State” där  jag framförallt har använt mig av Boughtons 

analyser men där jag även hämtad en del data från redaktörerna Ranis et al (2006). Om vi 

skall tro redaktörerna själva så utgör denna bok en sammanställning av ”det allra senaste” 

inom denna forskningsområde. 

Tillvägagångssätt 

Mitt tillvägagångssätt är att analysera innehållet i de olika rapporterna och skrivelserna och i 

uppsatsen presentera hur de olika författarna problematiserar begreppen och hur de ser på 

sambanden dem emellan. Jag kommer att lägga särskild fokus på om och i så fall hur IMF 

conditionality inverkar på låntagarstaternas nationella ägandeskap och därigenom deras 

statssuveränitet. Jag kommer att analysera vad som skiljer författarna åt i dessa avseenden och 

vad som förenar dem. Jag kommer sedan att genomföra en kritisk diskussion kring deras 

slutsatser och göra en personlig analys och personligt ställningstagande på den sammanfattade 

framtagna informationen. 

Teori 

Definition IMF conditionality 

Ranis et al (2006:3) beskriver att en stat kan få ett ekonomiskt lån genom att teckna avtal med 

IMF. Detta lån är dock villkorat och staten åläggs att följa vissa av IMF bestämda ekonomiska 

riktlinjer. Enligt Boughton (2006:19) så kan de länder vars ekonomier befinner sig i obalans 

vad gäller externa angelägenheter bli erbjudna lån av IMF. Boughton poängterar dock precis 
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som Ranis et al att det alltid följer vissa villkor med dessa lån. Staten i fråga måste gå med på 

att genomföra vissa ekonomiska reformer för att få sitt lån godkänt. Dessa reformer dikteras 

av IMF och skall enligt IMF leda till att landet återfinner sin så kallade ekonomiska jämvikt. 

Ranis et al (2006:3) ger exempel på vad dessa villkor kan bestå av, Staten kan bland annat 

tvingas till att göra nedskärningar vad gäller offentliga utgifter, bli tvingad att höja räntesatsen 

och ibland till och med tvingas till att devalvera nationens inhemska valuta. Åtgärderna kallas 

ofta för åtstramningsprogram. 

Definition av statssuvuränitet och nationellt 

ägandeskap 

Enligt Gamble (2009:40) så har staten som sådan under århundraden setts som en politisk 

organisation som hävdar total suveränitet över ett begränsat geografiskt område och över den 

befolkning som lever däri. Utifrån detta traditionella tankesätt så erkänner staten inte någon 

överhet. Ledarna av staten accepterar inte att någon ”utifrån” kommer och dikterar villkoren 

för interna angelägenheter. Detta går att koppla till Sassen (1996:2) som hädar att 

statssuveränitetsbegreppet har gått från att tolkas som härskarens eller kungens absoluta rätt 

till kontroll över sitt territorium och folket däri till att tolkas som folkets rätt – det vill säga det 

folk som lever inom detta territorium – att kontrollera den egna nationalstaten. Efter andra 

världskrigets slut etablerades tanken att statens legitimitet måste hämtas ur det faktum att det 

är folket som slutligen kontrollerar staten. Det måste våra folket i sig som är suveränen och 

inte som tidigare en enskild eller ett fåtal härskare. Det är enkelt att dra paralleller till FN-

stadgan och FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1 i Förenta 

Nationernas stadga befäster folkens rätt till självbestämmande och självstyre och i artikel 2 i 

samma stadga befästs medlemsstaternas lika rätt till suveränitet. I Artikel 21 i FN:s allmänna 

deklaration om de mänskliga rättigheterna befäster att staten skall hämta sin legitimitet från 

folkets formella godkännande. Dessa artiklar syftar klart och tydligt till att skydda och stärka 

statens nationella suveränitet och statens ägandeskap av sin egen politik. Enligt Gamble 

(2009:39) så har det allt sedan 1600-talet varit en stark princip i den rådande internationella 

ordningen att varje av det internationella statssamfundet erkänd stat har rätt total inhemsk 

suveränitet.  
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Sassen (1996:3) anser att det politiska styret som sådant i princip alltid hämtar sin kraft från 

att staten kan hävda att den har kontroll över det egna territoriet. Den suveräna staten kan 

enligt Sassen ses som ett system av koncentrerad och särskild makt, makten är koncentrerad 

till nationalstaten och den begränsas av nationsgränserna. Vid sidan av dessa statssystem så 

har det alltid funnits andra system med maktresurser, så även idag. Den katolska kyrkan är ett 

exempel på ett gammalt sådant system, IMF och Världsbanken är exempel som uppstått i 

modern tid. Gamble (2009:40) vill på liknande sätt påminna läsaren om att varor och kapital 

och inte minst människor i alla tider har förflyttas över staters gränser och att detta inte är ett 

fenomen som uppstått i modern tid. Det som Gamble menar skiljer dagens värld från 

gårdagens är att i det traditionella systemet så hade staten kontroll över på vilket sätt och hur 

mycket av detta och dessa som korsade statsgränserna. Gambles resonerar som så att statens 

makt och därmed också dess suveränitet kan sägas vara liktydigt med statens möjligheter att 

kontrollera vad och vem som korsar statsgränserna och vad som försiggår innanför landets 

gränser. 

Försvagad statssuvuränitet 

Gamble (2009:39) menar att den så kallade ”nya globala ordning” går i skarp kontrast till det 

etablerade internationella system som baseras på nationalstatens överhet i allt som sker inom 

det egna landets gränser. Gamble menar att om vi skall tro på de teoretiker som framhåller 

denna nya globaliseringsdiskurs så håller denna princip på att urgröpas. Staten håller på att 

förlora sin suveränitet. Enligt Sassen (1996:3) så finns det framförallt tre faktorer som 

inskränker på nationalstatens suveränitet. Han talar om att handelstransaktioner idag sker med 

elektronisk hastighet och därför kan ske i realtid oavsett om parterna befinner sig på olika 

delar av jordklotet. Han talar även om territoriets förändrade betydelse. Men det som är av 

avgörande intresse för denna uppsats är dock den tredje faktor som Sassen talar om, nämligen 

uppkomsten av nya så kallade ”legal regimes” som i allt högre grad kontrollerar de 

ekonomiska transaktionerna som sker över nationers gränser. Världsbanken och IMF är två av 

dessa nya ”legal regimes”. Man kan i korthet säga att kärnan i resonemanget går ut på att 

nationalstaten är en gammal ”legal regime” som traditionellt har haft total kontroll över 

ekonomiska transaktioner som skett över de egna nationsgränserna. Globaliseringen har dock 

fört med sig olika faktorer som har försvårar för staten att kontrollera dessa transaktioner. En 

av dessa faktorer är nya ”legal regimes”, så som IMF, som hävdar juridisk rätt att styra och 
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ställa över dessa transaktioner. Sassen (1996:XV) talar även om en förskjutning av 

regeringens och statens verksamhet till överstatlig och privat regi. I och med denna 

förskjutning så förlorar den enskilda staten och dess regering inflytande över interna politiska 

och ekonomiska angelägenheter till förmån för överstatliga organisationer så som IMF. 

Statens suveränitet försvagas. Gamble (2009:38) talar om en uppgående diskurs som säger att 

nationalstaten står inför utmanande globala krafter som den inte kan mäta sig med. 

Nationalstaten håller på att förlora kontrollen och förmågan att styra händelseutvecklingen i 

den ena eller andra riktningen. Det blir allt svårare för staten att kontrollera den inhemska 

marknaden och då statens makt undermineras så undermineras även statens suveränitet och 

det eventuella demokratiska system som staten hämtar sin legitimitet ifrån. Denna diskurs, 

menar Gamble, talar också om den globala marknaden, de globala kommunikationsmedlen 

och den globala kulturen som fenomen som är på starkt uppåtgående och som alla hotar 

nationalstatens suveränitet. Den ”nya globala ordningen” håller på att ta över och 

nationalstaten förlorar i allt högre grad kontrollen över sina interna angelägenheter, 

nationalstaten får allt svårare att styra över sin inhemska ekonomi. Sassen (1996:3) anser att 

det faktum att stater har avreglerat i hög grad bidrar till att staten har förlorat kontroll över 

sina inre angelägenheter. Man kan här dra tydliga paralleller mellan de krav som IMF ställer 

på privatiseringar genom IMF conditionality och de olika teoretikernas hävdande att dessa 

krav försvagar det nationella ägandeskapet och statens suveränitet. 

IMF:s förespråkande av nationellt ägandeskap 

Enligt Baughton (2006:20) så inledde IMF år 2000 en självrannsakning vad gäller de lån de 

gett till länder och de reformer som villkorats till dessa lån. Man kom inom IMF fram till att 

även om de berörda regeringarna lovat att genomföra de villkorade reformerna så saknades 

det ofta ett verkligt engagemang och en verklig motivering att göra så. Organisationen The 

European Network on Debt and Development har på sin hemsida publicerat en kort och 

koncis text som beskriver att dessa ekonomisk-politiska reformer exempelvis kan bestå i att 

genomföra en liberalisering av handeln eller att genomföra privatisering i offentlig sektor 

(Conditionality). För att återgå till Boughtons resonemang så förklarar han det som så att man 

inom IMF internt drog slutsatsen att det var just denna brist på engagemang och motivation 

som var orsaken till att många reformer misslyckats. Man kom inom IMF fram till att det 

bästa sättet att öka sannolikheten för ett lyckat genomförande av de reformpaket som 
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villkorats med IMF-lånen var att öka regeringarnas motivering och engagemang – 

”comittment” – att genomföra dessa reformer. Man ville se verkligt engagemang och verklig 

motivering och man beslöt att man i fortsättningen skulle prioritera ”nationellt ägandeskap” 

av dessa reformer för att uppnå detta. 

Konflikt mellan IMF conditionality och nationellt 

ägandeskap 

Boughton (2006:19) noterar att det finns en inneboende paradox i IMF:s rättfärdigade av både 

conditionality och nationellt ägandeskap. Å ena sidan hävdar man att dessa villkor skall se till 

att pengarna används för landets bästa men samtidigt medför villkoren att nationens 

makthavare inte får fria händer att använda de utlånade pengarna på det sätt de själva anser 

mest lämpligt. Det är rimligt att anta att regeringar är motiverade att fatta beslut som ligger i 

det egna landets intressen. Så varför överlåter inte IMF den ekonomiskpolitiska 

beslutsfattandet till regeringen? Boughton redogör fyra olika förklaringspremisser som har till 

syfte att upplösa denna paradox. 

1. IMF:s egentliga och hemliga syfte är att gynna givarländerna snarare än 

mottagarländerna och villkoren har detta som mål. 

2. IMF har expertkunskaper som regeringen saknar och IMF begränsas inte, till skillnad 

från regeringen, av kortsiktigt politiskt mandatperiodstänkande som grumlar 

omdömet. 

3. Landets regering föredrar att lånet är villkorat då de genom att hänvisa till IMF kan 

öka trovärdigheten för de ekonomiska reformer de önskar genomföra. Samtidigt får 

regeringen en möjlighet att slå ifrån sig eventuell kritik från oppositionen genom att 

hävda att IMF och inte regeringen bär ansvaret för genomförda reformer.  

4. Givarländernas benägenhet att finansiera IMF kan tänkas öka ifall de är förvissade om 

att pengarna kommer att användas på ett disciplinerat och kontrollerat sätt vilket då får 

förutsättas garanteras genom conditionality.  

Om den första förklaringen, att IMF har dolda avsikter, är korrekt så existerar det helt klart en 

konflikt mellan condititionality och nationellt ägandeskap. Men även om denna förklaring är 

felaktig så kan vi inte utesluta att en sådan konflikt existerar menar Boughton. Endast om 

regeringen i fråga har helt och hållet samma åsikt som IMF vad gäller de ekonomiska 
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reformernas nödvändighet, om regeringen är helt och fullt inställd på att genomföra dessa 

reformer, så existerar ingen konflikt mellan nationellt ägandeskap och conditionality. Om 

regeringen däremot har reservationer, om den inte fullt ut delar IMF:s åsikter, så existerar en 

sådan konflikt. 

Enligt Boughton (2006:22) så är det ett överskridande av landets kapacitet vad gäller statliga 

konsumtionsutgifter som är den typiska situationen som tvingar länder att söka stöd från IMF. 

Den rådande nivån av statliga utgifter är den som befolkningen och regeringen föredrar, 

dessvärre leder denna allt för höga nivå av statliga utgifter till att landet slutligen helt gör slut 

på sina resurser och/eller tvingas devalvera sin valuta. Detta är givetvis en icke önskvärd 

situation för alla regeringar och om situationen uppstår så säger det sig självt att regeringen i 

det enskilda landet i likhet med IMF anser att man måste rädda landets ekonomi från kollaps. 

Men hur detta skall ske är en annat fråga. IMF kräver ofta att av låntagarlandet att de skall 

skära ner på statliga utgifter och öka produktionen. Som gentjänst så ger IMF landet 

ekonomiska resurser som tillsammans med genomförda ekonomiska reformer skall få landets 

ekonomi på fötter igen. Eftersom staten måste överge sin föredragna ekonomiska politik – den 

som enligt IMF lett landet in i en ekonomisk kris – och anta den av IMF obligerade 

ekonomiska politik så drar Boughton slutsatsen att det per definition existerar en inneboende 

konflikt mellan IMF conditionality och nationellt ägandeskap. 

Baughton (2006:21) även lyfter fram det faktum att conditionality många gånger har 

kritiserats för att vara oförenligt med ägandeskap. Kritikerna anser att conditionality tvingar 

länder att genomföra reformer de själva anser gå emot det egna landets intressen. Det är 

hyckleri från IMF:s sida att förespråka conditionality samtidigt som de förespråkar nationellt 

ägandeskap. Om landet i fråga verkligen hade ägt dessa reformer så hade det inte funnits 

någon anledning att använda påtvingade villkor. Landet hade genomfört reformerna av sin 

egen fria vilja. Det enda som detta nyfunna förespråkande för nationellt ägandeskap i själva 

verket skapar är att länderna tvingas att genomföra reformerna med ”god min” istället för 

under protest. 

 Staten får minskad kontroll 

Nuri Erbaş (2004: 20)  kritiserar conditionality eftersom det under lång efter att avtal ingåtts 

inskränker på den nationella regeringens politiska handlingsutrymme. Regeringen får helt 

enkelt färre val att välja mellan då den skall fatta politiska beslut. När avtal väl har ingåtts så 
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kan regeringen inte dra sig ur och de ekonomisk-politiska reformerna är ofta oåterkalleliga för 

en lång tid framöver. Att på detta sätt inskränka på en regerings handlingsutrymme leder till 

att staten får minskad kontroll över den inhemska ekonomisk-politiska utvecklingen. Nuri 

Erbaş menar även att tillvägagångssättet att framställa ett löfte om ekonomiskt stöd till en 

politisk ledning som står inför en omedelbar och allvarlig inhemsk ekonomisk kris i utbyte 

mot ekonomisk-politiska reformer så kan denna regeringen lockas att föra sitt eget folk bakom 

ljuset för att få igenom stödpaketet. Nuri Erbaş lyfter således fram problem med nationellt 

ägandeskap av dessa reformer både sett till regeringens och dels till folkets sida. Man kan 

således dra paralleller till minskad statssuveränitet både ur snäv och bred definition. 

IMF Conditionality leder till försvagat ägandeskap 

Collier (2001:75) räknar upp tre faktorer som är kopplade till IMF conditionality och som 

försvagar det nationella ägandeskapet.  

1. Mottagarlandet har ofta begränsat eller inget inflytande över utformningen av det avtal 

som radar upp de åtaganden som nationen måste uppfylla för att få bidrag från IMF.  

2. När väl regeringen har undertecknat avtalet så har de på ett avgörande sätt begränsat 

sina möjligheter att utarbeta och delge egna politiska strategier. I och med att lånen är 

villkorade så begränsas regeringens handlingsutrymme från det ögonblick dokumentet 

är undertecknat.  

3. De reformer som IMF erfordrar är ofta impopulära bland befolkningen och väljarkåren 

och regeringen vill därför ogärna själv plädera för dessa reformer. Även om 

regeringen stödjer vissa delar av programmet så är det betydligt mer attraktivt för 

regeringen att vidarebefordra kritik till IMF istället för att själva hävda ansvar för 

reformerna. Som en konsekvens av detta uteblir ofta det folkliga stöd som är 

nödvändigt för att dessa reformer skall överleva över tid och regeringen känner sig 

ofta tvungen att dra tillbaka reformerna efter en tid. Det kan också vara så att 

regeringen återkallar reformerna för att markera sitt oberoende till IMF.  

Som synes så lyfter Collier här fram flera problem men att jämka ihop nationellt ägandeskap 

med conditionality. Han ser problem både vad gäller reformernas effektivitet och med lågt 

nationellt ägandeskap och de negativa effekter detta har på demokratin i mottagarlandet  

Dåliga möjligheter att påverka den text som står skriven i dokumentet ökar sannolikheten att 

där står något som regeringen inte stödjer, därmed försvagas regeringens möjligheter att 
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kontrollera vilka reformer som kommer att genomföras Även om regeringen stödjer varje 

punkt i dokumentet så försvinner möjligheten att välja en ny väg i och med undertecknandet 

av dokumentet vilket leder till minskad kontroll i framtiden. Även om regeringen stödjer varje 

punkt och inte ändrar åsikt om reformernas nödvändighet så är det ändå IMF som utåt sett har 

ägandeskap över reformerna vilket av ovanstående skäl de facto försvagar regeringens 

ägandeskap. Collier (2001:77) går vidare i sitt resonemang vad gäller den tredje faktorn och 

hävdar att knyta reformer till bidrag, det vill säga att använda sig av IMF conditionality, 

hämmar snarare än stödjer till och med de reformer som regeringen själv är för. Då regeringen 

kan skylla impopulära reformer på IMF så får de en möjlighet att genomföra dessa reformer 

utan att ha väljarkåren med sig. Regeringen får därmed låg motivation att själva stå bakom 

och officiellt äga dessa reformer och motivationen att övertyga väljarkåren om reformernas 

nödvändighet i syfte att öka ägandeskapet av reformerna hos folket torde av samma skäl vara 

ringa. Därmed uteblir också ofta det folkliga stöd som behövs för att reformerna skall 

överleva över tid. Det går här att dra paralleller till Boughtons tredje förklaringspremiss. 

Collier anser helt uppenbart att det på flera olika plan existerar en inneboende motstridighet 

mellan nationellt ägandeskap och IMF conditionality. 

Problem med trovärdighet leder till försvagat ägandeskap 

Collier (2001:74) hävdar att det är en naturlig del i förhandlingsprocessen att mottagarlandet i 

inledningsskedet förhåller sig skeptisk till de av IMF föreslagna reformerna, även om landet 

är positivt inställd till dessa reformer. Detta eftersom man vill få så goda 

förhandlingsmöjligheter som möjligt i syfte att maximera det ekonomiska bidraget. När väl 

sedan en reform genomförts och lyckats så tar i regel bidragsgivarna på sig äran medan 

regeringen självt får det väldigt svårt att hävda ägandeskap. Regeringen har ju utåt sett varit 

emot reformerna i inledningsskedet. Systemet som sådant med ekonomiska bidrag i utbyte 

mot reformer gör det väldigt svårt för regeringar att offentligt gå ut med sina egentliga åsikter 

vad gäller reformerna i fråga. 

Brist på information leder till försvagat ägandeskap 

Det finns ingen universal och ultimat lösning för olika länders ekonomiska problem, man 

måste se till varje lands unika villkor menar Chang (2005:140). Dessvärre så förhindrar 

historiska myter och dogmatisk inställning till vissa allt för abstrakta teorier, Chang nämner 

särskilt neoliberalismen, många teoretiker och politiska makthavare att se andra möjligheter 
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och lösningar. Chang (2005:140) anser att givarländerna missleder mottagarländerna genom 

att så bestämt hävda att en neoliberal ekonomisk politik baserad på frihandel och laissez-fair 

är det enda sättet för att få tillväxt och ekonomisk utveckling. Om utvecklingslandets regering 

inte har tillgång till korrekt information så kan den heller inte fatta beslut som leder till 

önskade konsekvenser. Brist på information leder helt uppenbart, enligt Chang, till brist på 

kontroll över den ekonomisk-politiska utvecklingen och som jag redan klargjort tidigare i 

uppsatsen så leder minskad kontroll till minskat ägandeskap. Med andra ord, även om de 

reformer som genomförs i ett led av IMF conditionality är de reformer som landets regering 

vill genomföra så är det inte säkert att regeringen vill uppnå de resultat som dessa reformer 

leder till. Chang menar att det existerar ett avstånd mellan dessa och att givarländerna 

medvetet eller omedvetet missleder mottagarlandets regering med desinformation. 

 IMF köper ägandeskap 

Collier (2001:71) påpekar att man från givarländernas sida under 1980-talet allt mer såg 

ekonomiska bidrag som ett incitament för politisk förändring i mottagarländerna. Man var 

villig att ge ekonomiska bidrag till utvecklingsländer i utbyte mot i detalj överenskomna 

åtaganden att genomföra ekonomisk-politiska reformer. Collier uttrycker det som så att 

givarländerna helt krasst köpte politiska förändringar genom att ge ekonomiska bidrag. 

Mottagarländerna går med på att genomföra reformer som de i själva verket anser gå emot 

landets egna intressen och/eller som de inte tror sig kunna uppfylla men de gör så ändå 

eftersom de behöver pengarna. Ett exempel som Collier lyfter fram är den Kenyanska 

regeringen som sålde samma jordbruksreform till Världsbanken totalt fem gånger i utbyte mot 

ekonomiskt bidrag. Ett annat exempel, från annan källa, är Serbien som på grund av IMF 

conditionality blev obligerat att under 2010 frysa 150.000 offentliganställdas löner samt att 

göra nedskärningar av personal i offentlig sektor. Detta orsakade stort missnöje bland 

offentliganställda i landet, och omfattande kritik riktades från detta håll mot dessa 

conditionalitys (IMF economic policies under fire Hiding the conditionality problem).  För att 

återgå till Colliers resonemang så gör han här en viktig notering vad gäller nationellt 

ägandeskap. För om det är så att givarländerna köper dessa reformer så kan de per definition 

inte ägas av mottagarlandet. Förhållningssättet att reformerna var köpta av givarländerna var 

ohållbart i längden menar Collier (2001:72). Det var inte möjligt att rättfärdiga reformerna på 

detta vis så man utarbetade från givarländernas sida en ny teori som baserades på det faktum 

att ekonomiska reformer till en början är kostsamma och därför borde ses som en form av 
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investering. Det ekonomiska bidraget skulle, menade man, syfta till att bekosta denna 

investering i förskott. Collier anser dock att ingen av dessa förklaringsmodeller håller måttet 

som teorier. Förvisso är det så, menar han, att denna form av ekonomiska reformer ibland har 

en inledningsvis hög kostnad och förvisso är det så att makthavare ibland går med på att 

genomföra reformer de egentligen inte vill genomföra i utbyte mot ekonomiskt bidrag. Men i 

slutändan så är det troligaste att regeringen i mottagarlandet i syfte att få så mycket bidrag 

som möjligt antingen lovar mer än de tänker hålla eller implementerar mer är vad de kunnat 

upprätthålla över tid. Med andra ord så är det ofta så att reformerna i fråga aldrig blir 

genomförda eller blir genomförda men är dömda att misslyckas. Collier (2001:73) drar 

slutsatsen att konceptet med bidrag i utbyte mot reformer sorgligt nog på ett effektivt sätt har 

underminerat förtroendet för många regeringar och att det inte alls varit effektivt för att uppnå 

hållbara ekonomisk-politiska förbättringar i dessa länder. 

 IMF Conditionality i givarländernas intresse 

Collier (2001:73) menar att de institutioner som lånar ut pengar också gärna vill ha dessa 

pengar återbetalade och att IMF conditionality i alla fall till viss del skall se till att detta sker. 

Vi ser här en koppling till Boughtons fjärde förklaringspremiss. Collier menar dock att 

givarländerna i detta fall bedrar sig. Faktum är att sannolikheten till återbäring för 

givarländerna är omvänt proportionerlig till graden av genomförda ekonomiska reformer. 

Collier lyfter åter fram en studie av Svensson (1999) som visar återbetalning av lån beror mer 

på landets grad av skuldsatthet och regeringens moraliska vågspel än på efterlydnad av lån-

villkoren. Collier lyfter även fram det faktum att om nu landet i fråga inte önskar genomföra 

de av IMF förespråkade reformerna så kommer motivationen att genomföra dessa vara 

tämligen låg då pengarna väl blivit levererade. Omvänt gäller även att om landet i fråga har 

verklig motivation att genomföra reformerna så är ekonomiskt bidrag i detta avseende 

överflödigt. Man kommer ändå att genomföra reformerna, med eller utan bidrag.  

En teoretiker som anser att det verkliga syftet med IMF conditionality är att gynna 

givarländerna är Mold (2009). Mold anser att det verkliga syftet med conditionality är att 

kontrollen över den ekonomisk-politiska utvecklingen i mottagarländerna skall finnas krav i 

händerna på givarländerna och att givarländernas upprepade pläderade för partnerskap mellan 

givarländer och mottagarländer inte bör tas på allvar. Mold sluter här upp i sin kritik av IMF 

conditionality med bland annat Collier som hävdar att IMF conditionality försvagar det 
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nationella ägandeskapet genom att inte ge mottagarlandets regering något verkligt inflytande 

över vad som står skrivet i avtalet. Kontrollen över reformpolitiken stannas hos IMF. 

Hunter Wade (2003: 633) lyfter fram det faktum att så sent som 1999 så pläderade Michael 

Camdessus, dåvarande verkställande direktör för IMF, för nödvändigheten av fullständig 

liberalisering av kapitalrörlighet och han uttalade även en önskan att detta skulle vara ett av 

IMF:s grundmålsättningar. Hunter Wade lyfter även fram det faktum att dåvarande vice 

minister för det amerikanska finansdepartementet John Taylor år 2003 proklamerade att fri 

rörlighet av kapital över nationsgränser borde ses som en fundamental rättighet. Utifrån ett 

rationalistiskt synsätt så är det därför rimligt, menar Hunter Wade,  att anta att en sådan fri 

rörlighet av kapital ligger i USA:s intressen. Enligt Hunter Wade (2003:637)  så har USA:s 

och Storbritanniens vardera finansdepartement stort inflytande över IMF. Han menar att IMF 

är tillmötesgående i förhandlingar med dessa båda institutioner och går med på att anta 

policys som gynnar respektive lands finansiella center, Wall Street respektive City of London. 

Hunter Wade gör läsaren uppmärksam på allt detta eftersom han vill skapa en förståelse av 

vad han själv håller för uppenbart nämligen att IMF är ett verktyg för att gynna givarländerna 

och då främst USA. Han menar att IMF:s verkliga syfte är att skydda givarländernas intressen 

och inte mottagarländernas. Hunter Wade har här anmanat Boughtons första 

förklaringspremiss för att upplösa paradoxen mellan IMF:s förespråkande av nationellt 

ägandeskap och IMF conditionality. Svaret menar Hunter Wade är helt enkelt att det finns en 

diskrepans mellan vad IMF anser officiellt och vad IMF anser inofficiellt. Boughton skulle 

sortera Hunter Wade till de vänsterteoretiker som anser att de rika västländerna använder IMF 

conditionality som ett verktyg för att gynna sina egna intressen. Hunter Wade skulle å sin sida 

förklara att anledningen till att mottagarländer inte ges något nämnvärt inflytande över 

upptecknandet av villkoren i IMF conditionlitys, vilket enligt Collier leder till ett lågt 

ägandeskap av dessa reformer i mottagarlandet, är att givarländerna och IMF vill behålla 

kontrollen eftersom det existerar en intressekonflikt mellan givarländer och mottagarländer 

och att IMF strävar efter att gynna givarländerna. 

IMF conditionality gynnar inte mottagarlandet 

Chang (2005:139) anser att det endast går att förklara de rika ländernas krav på 

utvecklingsländerna att öppna sina marknader för frihandel på två sätt. Antingen har de glömt 

bort sin egen nations historia, västvärlden utvecklades ekonomiskt inte genom att öppna sina 

marknader utan genom att uppföra tullmurar. Eller så är det så att deras främsta intresse är att 
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gynna det egna landet och inte mottagarlandet. Det egna landet gynnas ekonomisk av att 

utvecklingslandet öppnar upp sina gränser för handel, men utvecklingslandet självt får det 

dock svårare att utvecklas ekonomiskt. Det är enkelt att dra paralleller mellan Changs 

resonerande och Boughtons första förklaringspremiss, som utgår från att IMF agerar utifrån 

en dold agenda och att de är de rika utvecklingsländerna tillika givarländer till IMF som är de 

som är ämnade att gynnas av IMF conditionality och inte mottagarländerna.  

Från annan källa kan man även lära att IMF conditionality ofta leder till att regeringar gör 

ekonomiska besparingar som har en negativt inverkan på landets möjligheter att satsa på 

sjukvård för sina invånare (IMF economic policies under fire Hiding the conditionality 

problem). I ett brev adresserat till Reza Moghadam, chefen för SPR Department på IMF så 

framför ett antal NGO:s kritiken att det inte går att utesluta att de reformprogram som 

genomförts som ett led i IMF conditionality leder till ökad fattigdom i mottagarlandet (Re: 

2011 Conditionality Policy Review). UNESCO menar att IMF:s krav på att bekämpa inflation 

har den negativa inverkan att mottagarlandet får begränsade ekonomiska möjligheter att 

spendera ekonomiska resurser på utbildning (EFA Global Monetoring Report 2010 Reaching 

the Marginalized). Dessa exempel verkar onekligen tyda på att IMF conditionality inte ligger 

i mottagarlandets intresse. 

Chang (2005:139) hävdar att de krav givarländerna ställer på uppförandet av en viss sorts 

institutioner och implementerandet av en ekonomisk politik präglad av laissez-fair inte 

kommer att hjälpa dessa länder till ekonomisk utveckling. Dessa institutioner och denna form 

av ekonomisk politik kan endast gynna de länder som redan nått en hög grad av teknologisk 

utveckling, vilket då utvecklingsländerna per definition inte har gjort. Givarländernas 

ekonomiska utveckling hade inte varit möjlig om de under sin egen så kallade utvecklingsfas 

varit tvungna att införa och implementera det som de idag kräver av mottagarländerna. Chang 

anser att de utvecklade länderna snarare än att vilja hjälpa utvecklingsländerna till ekonomisk 

utveckling istället vill försäkra sig om att dessa länder inte får till stånd en ekonomisk 

utveckling. Att det verkliga syftet är att se till att dessa länder även i framtiden är ekonomisk 

eftersatta. Vilket kommer att vara till gagn för de redan rika och utvecklade länderna. Om de 

rika länderna gör detta av missriktad välvilja eller av rent egoistiska skäl spelar mindre roll 

menar Chang (2005:140). Utvecklingsländernas tillväxt har påverkats negativt och i vissa fall 

helt brutit samman som en direkt följd av att utvecklingsländerna har genomfört de 

institutionella och politiska förändringar som givarländerna, ofta med IMF som verktyg, har 
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krävt. Det går att dra tydliga paralleller till Boughtons första förklaringspremiss om att IMF 

conditionality i själva verket syftar till att gynna givarländerna istället för mottagarländerna. 

Hunter Wade (2003:642) lyfter fram ett så kallat IMF-paper av Prasad et al. (2003) där “Chief 

Economist” Kenneth Rogoff gör ett betydande avtryck. Hunter Wade beskriver hur man i 

detta IMF-paper drar den generella slutsatsen att den inte finns några bevis för att ett 

uppöppnande av kapitalmarknaden, som då är ett krav som ofta återfinns i IMF conditionality, 

skulle vara gynnsamt för tillväxten i mottagarlandet samtidigt som man i denna skrivelse även 

drar slutsatsen att det finns goda bevis för att detta uppöppnandet istället ökar flyktigheten av 

nationell konsumtion i landet i fråga. Enligt Hunter Wade och även då enligt de teoretiker 

som han väljer att lyfta fram så ligger det inte i mottagarlandets intresse att genomföra dessa 

av IMF obligerade reformer och därför torde det vara osannolikt att regeringen skulle vilja 

genomföra dessa reformer av egen fri vilja. Av detta följer att regeringen per definition inte 

kan äga reformerna. Om det inte finns en genuin vilja så kan det heller inte finnas något 

ägande och varför skulle en sådan vilja finnas hos det inhemska politiska ledarskapet om 

reformerna skadar landets ekonomi. 

Ranis et al (2006:3) belyser kritik som riktats mot IMF conditionality från både vänstern och 

från extremhögern. Vänsterteoretiker anser att Världsbanken och IMF är verktyg för 

västerländsk imperialism. De anser att de villkor som följer med lånen är omänskliga och 

följer en klassik kapitalistisk utsugningslogik. De hävdar att dessa program slår hårt mot 

särskilt arbetare och fattiga i mottagarländerna och de lyfter fram det faktum att det ofta 

förekommer protester mot dessa program hos befolkningen i mottagarlandet. För att 

sammanfatta så baseras kritiken från vänster att åtstramningsprogrammen i sig leder till 

mänskligt lidande och inte leder till ekonomiska förbättringar. Utifrån detta vänsterperspektiv 

så existerar klart och tydligt en intressekonflikt mellan IMF och mottagarlandet och om dessa 

teoretiker är korrekta i sina antaganden och slutsatser så finns det inga incitament för vare sig 

regering eller folket i mottagarlandet att äga denna politik som villkorats i och med IMF 

conditionality. 

Revidering av IMF conditionality 

Chang (2005:140) förespråkar inte ett avskaffande av conditionality men han är kritisk till hur 

dessa villkor är utformade. Han menar att dessa inte tar hänsyn till att olika länder befinner sig 

i olika situationer och har olika behov och att man inte kan ställa exakt samma krav på alla 
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stater. Chang anser att conditionality måste vara baserat på en insikt och förståelse av vilka 

institutioner och vilken ekonomisk politik som är bäst för det enskilda landet baserat på 

kontext och nivå av ekonomisk utveckling. Som det ser ut idag så sker ofta det helt motsatta 

menar Chang. Ekonomisk politisk som hade gynnat landets ekonomi förbjuds istället ofta i 

rådande conditionality-avtal. Det går här att dra vissa kopplingar till Bougthons andra 

förklaringspremiss. För om Chang anser att IMF inte bör frångå conditionalitys så anser han 

uppenbart att det inte går att lita till att den enskilda regeringen har de expertkunskaper 

och/eller den vilja som är nödvändig för att genomföra de ”rätta” reformerna. Skillnaden är 

här att han anser att även IMF saknar dessa kunskaper och/eller denna vilja och han 

efterfrågar en reformering av IMF i dessa avseenden. Han anser att IMF bör behålla 

kontrollen och därmed ägandeskapet men han vill att de skall bli bättre på att uppnå sitt syfte 

och få utvecklingsländernas ekonomier på fötter. Chang går som synes inte in på vikten av 

nationellt ägandeskap eller statssuveränitet men det går klart och tydligt att utläsa från hans 

resonemang att han anser att anledningen till att IMF använder sig av conditionality är att man 

vill att regeringarna skall genomföra reformer som, oavsett om IMF är medveten om det eller 

ej, är skadliga för mottagarlandets ekonomi. Således får man utifrån Changs resonemang anta 

att incitamentet för en regering att äga dessa ekonomiska reformer är låg. 

Förening av IMF conditionality och nationellt 

ägandeskap 

Många regeringar saknar enligt Collier (2001:78) förmågan att själva arbeta fram ett 

sammanhängande reformprogram. Ironiskt nog så kan tillvägagångssättet att ge bidrag i 

utbyte mot reformer tvärtemot sitt syfte ha lärt regeringar att passivt motstå reformerna i 

fråga. Collier efterfrågar en ökad kapacitet och förmåga hos regeringar att utforma och 

utarbeta reformprogram. Något som det i dag råder brist på menar han. Han vill på detta sätt 

öka ägandeskapet hos regeringen samtidigt som han inte viker ner på kravet med 

conditionality. Enligt Collier så har IMF expertkunskaperna och vet därför vilka reformer som 

krävs i mottagarlandet, för att öka ägandeskapen hos mottagarlandet så måste därför 

regeringens kunskaper i ämnet förbättras så de kan komma till samma slutsats som IMF. På så 

vis kan IMF conditionality och nationellt ägandeskap förenas menar Collier. Det är intressant 

att se hur Collier och Chang har samma åsikt vad gäller underkännandet av mottagarlandets 
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förmåga att genomföra en god ekonomisk politik varför IMF conditionality är nödvändigt 

men hur de samtidigt har olika åsikter om vad en god ekonomisk politik är. 

Enligt Ranis et al (2006:3) så försvarar vissa teoretiker existensen av IMF conditionality med 

att dessa villkor ibland behövs då politiska makthavare som saknar den kunskap, vilja 

och/eller förmåga som är nödvändig för att rädda dessa länders ekonomier från ekonomisk 

kollaps. Dessa villkor eller krav tvingar dessa politiska makthavare att ta till sig rätt kunskap, 

rätt vilja och/eller rätt förmåga att genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att rädda 

landets ekonomi. IMF vill helt enkelt stimulera dessa nationer till att föra en ansvarsfull 

ekonomisk politik. De namnlösa teoretiker som Ranis et al hänvisar till verkar onekligen dela 

Changs och Colliers underkännande av staters inhemska förmåga att själva och utan 

inblandning reda ut sina inhemska ekonomiska problem. Dessa teoretiker anser uppenbarligen 

i likhet med Boughtons andra förklaringspremiss samt Colliers resonemang att IMF besitter 

de expertkunskaper som saknas inom landet och som är nödvändiga för att utarbeta strategier 

för att få landet på fötter ekonomiskt sätt. 

Collier (2001:77) anser förvisso som jag beskrivit ovan att det finns en motstridighet mellan 

IMF conditionality och nationellt ägandeskap men han anser inte att detta är skäl nog att slopa 

dessa villkor. Civila samhället och befolkningen i övrigt är en effektiv maktfaktor för att få 

regeringen att genomföra ”bra” reformer och ”bra” politik. Men befolkningen saknar 

dessvärre i allmänhet de expertkunskaper som krävs för att påverka regeringen på ett bra sätt i 

vissa ekonomisk-politiska frågor. Det är i dessa fall som IMF och IMF conditionality behövs 

menar Collier. IMF får helt enkelt agera som en slags ställföreträdare för folket vad gäller 

påverkansarbete på regeringen i de frågor som folket på grund av bristande information inte 

kan utföra ett fullgott påverkansarbete. Collier anser att väljarkårens förmåga att disciplinera 

sin regering vad gäller ekonomisk politik har fyra stora faktorer emot sig. För det första brist 

på information, för det andra brist på sätt att omvandla denna information till kunskap, för det 

tredje brist på förmåga till analys och slutligen brist på kapacitet till att designa en fungerande 

ekonomisk politik. Det är uppenbart att Collier är kluven i frågan om IMF conditionality och 

nationellt ägandeskap. På samma gång som han anser att nationellt ägandeskap är någonting 

som bör eftersträvas så anser han att detta inte alltid är uppnåbart och att man i vissa fall 

måste prioritera den ekonomiska politiken som sådan över nationellt ägandeskap och 

demokrati. Det går här att dra paralleller till Boughtons andra förklaringspremiss samt till 

Changs underkännande av folkets kunskaper och ovilja att lämna över ägandeskap till 
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mottagarlandet. Man prioriterar helt enkelt en effektiv ekonomisk politik över andra värden. 

Vad gäller Boughtons första förklaringspremiss och Colliers och Changs resonemang så 

baseras dessa på att det råder okunskap om vilka reformer som är nödvändiga, korrekt 

information saknas och därför kan folk respektive regering inte fatta de beslut som leder till 

en önskvärd utveckling. Skillnaden mellan Chang och Collier så är att Collier har större 

tillförsikt till IMF:s expertkunskaper. 

IMF conditionality, kan enligt Boughton (2006:19) enklast förklaras och rättfärdigas utifrån 

två faktorer. För det första så ser de till att de ekonomiska resurser som IMF lånar ut används 

på ett ändamålsenligt sätt och därmed kommer landet till gagn. För det andra så ser dessa 

villkor till att IMF kan fungera som en ”roterande fond” som kan gynna varje enskilt 

medlemsland då detta land är i behov av finansiellt stöd. Villkoren ser med andra ord till att 

länderna kan betala tillbaka sina skulder så att inte fonden utarmas. 

Diskussion 

Som tidigare redovisats är syftet med denna  uppsats att med utgång från ett antal relevanta 

teoretiker problematisera begreppen IMF conditionality, nationellt ägandeskap och 

statssuveränitet och utifrån dessa teoretiker analysera och diskutera huruvida det existerar en 

inneboende konflikt mellan IMF conditionality och nationellt ägandeskap och hur detta i så 

fall inverkar på statssuveränitet. 

Som även det redovisats tidigare i uppsatsen så har jag arbetat utifrån tre frågeställningar för 

att uppnå detta syfte. Jag kommer utifrån Av tydlighetsskäl upprepar jag nedan dessa 

frågeställningar. 

1. Hur inverkar IMF conditionality på staters möjlighet att äga sin egen ekonomiska 

politik?  

2. Sker en maktöverföring från stat till IMF vad gäller kontroll över inhemsk ekonomisk 

politik i och med dessa villkorade lån?  

3. Hur påverkas en stats suveränitet – både utifrån den snävare och bredare definitionen 

av suveränitet – i och med försvagat nationellt ägandeskap?  
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Det är intressant att problematisera och kritiskt granska relationen mellan IMF conditionality 

och nationellt ägandeskap av inhemska ekonomiska reformer då IMF som jag redogjort för 

tidigare i uppsatsen själva förespråkar båda delarna. Å ena sidan förespråkar de en fortsatt 

användning av conditionality men å andra sidan förespråkar de en ökat grad av ”nationellt 

ägandeskap” hos regeringen av de reformer som man hos IMF vill att regeringen skall 

genomföra.  

Jag tolkar det som så att IMF fortfarande vill att regeringen i mottagarlandet skall genomföra 

de reformer som de själva förespråkar men man vill att regeringen skall göra det av sin egen 

fria vilja och inte känna sig ”tvingad” till att genomföra dessa reformer. Jag anser att det är 

rimligt att ifrågasätta IMF:s verkliga motiv. Förespråkar IMF verkligen nationellt ägandeskap 

utifrån ett ställningstagande om principen om okränkbarheten av den enskilda statens 

suveränitet? Eller är det helt enkelt en strävan efter att maximera effektiviteten i de reformer 

man önskar genomföra som ligger bakom IMF:s förespråkande av nationellt ägandeskap? 

Vilket i så fall skulle innebära att IMF inte förespråkar nationellt ägandeskap utan endast vill 

ge sken av detta. Enligt min mening så är det tämligen uppenbart att det existerar en konflikt 

mellan IMF conditionality och nationellt ägandeskap och att IMF conditionality inverkar 

negativt på nationellt ägandeskap. Detta skulle i så fall föranleda att det senare alternativet är 

det korrekta. 

Jag anser att en stats nationella ägandeskap av en ekonomisk-politisk reform per definition 

måste ses som statens faktiska kontroll över denna reform. Jag anser på samma sätt som 

Boughton med flera att en regerings fullständiga ägandeskap av en villkorad ekonomisk 

reform måste vara liktydig med att regeringen i fråga är helt och hållet överens med IMF vad 

gäller nödvändigheten för denna reforms genomförande. Jag gör samma iakttagelse som 

Boughton, nämligen att om verkligt nationellt ägandeskap av dessa reformer existerat så finns 

det inte någon anledning att obligera dessa reformerna med conditionalitys. Staten i fråga har 

ju i detta fall all avsikt att genomföra nämnda reformer även helt utan IMF:s inblandning. 

Detta är dock ett idealfall och jag anser det rimligt att ifrågasätta detta scenario någonsin 

uppstår i praktiken. Jag vill mena att det inte är troligt att regeringen i mottagarlandet och IMF 

har helt lika åsikter och syn på vilken ekonomisk politik och vilka ekonomiska reformer som 

är de mest önskvärda och om en diskrepans existerar mellan vad regeringen anser och vad 

som finns upptecknat i IMF conditionality så har regeringens handlingsmöjligheter per 

definition inskränkts. I och med IMF conditionality så försvinner de politiska valmöjligheter 
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som inte går i linje med IMF:s åsikter och i och med att regeringens handlingsmöjligheter 

inskränks så har det per definition skett en maktöverföring av kontroll från stat till IMF. 

Regering och folk har förlorat kontroll och därmed har den nationella ägandeskapen per 

definition försvagats som en direkt följd av IMF conditionality. Kontroll över den inhemska 

politiken har överförts från stat till IMF och statens suveränitet har försvagats i både bred och 

snäv definition. Snäv då regeringens handlingsmöjligheter har inskränkts, i bred definition då 

regeringen är det medium som folket har möjlighet att påverka. 

Jag håller inte med teoretiker som Colliers som anser att  det går att förena IMF conditioanlity 

och nationellt ägandeskap. Jag anser att dennes resonemang går att jämföra med att erbjuda en 

drunknande en livboj i utbyte mot att denne undertecknar ett kontrakt. Personen har givetvis 

en genuin vilja att inte drunkna men om denne verkligen är motiverad att genomföra det som 

står i kontraktet finns inga garantier för. Jag anser att samma resonemang gäller för stater. Det 

säger sig själv att regeringen likaväl som folket i den enskilda staten högst troligen anser att 

en inhemsk ekonomisk kollaps är något som bör undvikas. Men man kan här ha helt olika 

åsikter om hur detta skall uppnås. Om man ser till de exempel som jag lyft fram i denna 

uppsats om de för folket i mottagarlandet plågsamma effekter som IMF conditionality fört 

med sig så vill jag mena att man i mottagarlandet troligen hade velat välja en annat väg ut ut 

sin ekonomiska kris. Den faktiska kontrollen av den inhemska politiken har anser jag helt 

uppenbart förflyttats från statlig nivå till IMF. 

För att resonera vidare vad gäller statssuveräniteten. Som jag redogjort för tidigare så hävdar 

Gamble att villkoren för statssuveränitet är att regeringen har kontroll över det som försiggår 

inom nationens territorium, Sassen utökar definitionen med att det är folket som skall 

kontrollera regeringen. Utifrån denna definitionen av statssuveränitet så anser jag att den 

logiska slutsatsen måste vara att denna suveränitet försvagas om regeringen på grund av IMF 

conditionality genomför reformer som regeringen själv inte stödjer. Men suveräniteten måste 

även försvagas om regeringen använder sig av conditionality för att driva igenom reformer 

som de själva stödjer men som den inte har stöd för bland en majoritet av väljarkåren, detta 

eftersom folket då förlorar kontroll över regeringen. Om regeringen kan frånsäga sig ansvaret 

och vidarebefordra kritiken till IMF, en institution som folket inte har någon kontroll över, så 

försvagas folkets makt över regeringen och sålunda försvagas även statens suveränitet i dess 

bredare definition. I båda fallen så försvagas folkets/väljarkårens makt över den egna 

nationens ekonomiska politik. I det första fallet så har både regering och befolkning förlorat 
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makt, makt har överförts direkt från regeringen till IMF. Då regeringen är den institution som 

har till uppgift att verkställa folkets vilja så innebär en försvagad regering att folket förlorar i 

makt. I det senare alternativet så behåller regeringen makten över den ekonomiska politiken 

och sett utifrån den äldre snävare definitionen av statssuveränitet så har nationens suveränitet 

inte försvagats men utifrån den nya bredare definitionen så har den det. Detta återigen 

eftersom regeringen kan frånsäga sig ansvaret för genomförda impopulära reformer vilket 

innebär att folket inte kan ställa regeringen till svars. Regeringen har minskat sitt beroende av 

folket, folket har förlorat i ägandeskap och således har landets suveränitet i bred bemärkelse 

försvagats. Jag delar Nuri Erbas oro att regeringar kan använda sig av IMF conditionality för 

att göra sig oberoende av folkets vilja. Vilket också är en problematik som Collier lyfter fram. 

I och med att IMF gör en distinktion mellan folkets och regeringens ägande av en reform och 

låter meddela att den senare är ett tillräckligt krav för att uppfylla kravet på ”nationellt 

ägandeskap” så gör man också klart att man överger den bredare definitionen av 

statssuveränitet. Den bredare definitionen befäst dock som jag redovisat för tidigare FN-

stadgan och kan enligt internationell rätt inte ignoreras. Jag anser att IMF här gör sig skyldig 

till hyckleri. 

Som avslutning vill jag poängtera att staten även stärkt sin makt genom att samarbeta med 

andra stater på internationell nivå, så som bekämpningen av terrorism och organiserad 

brottslighet etc. Denna form av samarbete blir idag allt vanligare och är en källa för staten att 

stärka sin maktposition gentemot andra aktörer som agerar på den internationella arenan. 

Kritiska reflektioner och vidare forskning 

Vad hade kunnat göras bättre? 

På vilka sätt hade denna uppsats kunnat genomföras på ett mer tillfredsställande sätt? Jag 

kommer nedan att gå igenom hur syfte, metoddel och teoridel hade kunnat förbättras. 

Om jag i utformandet av syftet hade begränsat mig till att avhandla endast begreppen IMF 

conditionality och nationellt ägandeskap och exkluderat statssuvuränitetetsbegreppet så är det 

möjligt att ett mer koncist och precist slutresultat hade kunnat presenterats. Å andra sidan är 

statssuveränitetsbegreppet relevant i detta sammanhang och jag anser att en inkludering av 

begreppet är rättfärdigat. Omvänt gäller givetvis att ett mer nyanserat och brett slutresultat 
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vad gäller nationellt ägandeskap och statssuveränitet hade kunnat presenterats om fler 

begrepp, så som multinationella företag och internationell brottslighet, hade inkluderats i 

syftet. Det hade dock tagit allt för mycket tid att sammanställa detta och det hade resulterat i 

en allt för omfattande textmassa. 

Vad gäller metoddelen så hade det resulterat i en mer nyanserad och bred analys om jag 

inkluderat fler teoretiker i uppsatsen. Om utökad tid hade funnits så hade jag gjort spenderat 

mer tid till litteratursökning och bearbetat fler texter. 

Vad gäller teoridelen så hade jag kunnat balansera fördelningen mellan de olika teoretikerna 

mer tillfredsställande. Vissa teoretikers resonemang och slutsatser har redogjorts för och 

analyserats i högre grad än andra teoretiker som inkluderats i uppsatsen. Om jag gjorde om 

uppsatsen så skulle jag lägga större vikt vid att låta alla teoretikers synpunkter komma till tals 

i lika hög grad. Mer kunde även ha gjorts for att tematisera de olika delarna utifrån ämne så 

att det för läsaren hade blivit enklare att få överblick, men jag anser ända att tematiseringen är 

av acceptabel kvalité. 

Förslag på hur forskningsfältet kan utökas  

Jag vill avsluta denna uppsats med att föreslå vidare forskning som jag tror om den 

genomfördes skulle leda till ökad förståelse av ämnet och på ett mer tillfredsställande sätt än 

vad som idag är möjligt förklara sambandet mellan IMF conditionality och nationellt 

ägandeskap. Jag föreslår de sociologer som är intresserade av ämnet att undersöka tidigare 

obelysta aspekter av denna problematik. 

Betydligt fler och omfattande litteraturgranskningar bör göras vad gäller den direkta 

kopplingen mellan IMF conditionality och staters nationella ägandeskap. Teoretiker som är 

eller tidigare har varit bosatta i ett mottagarland bör ges särskilt intresse i en sådan granskning 

då dessa torde ha god översikt över hur IMF conditionality har påverkat just detta 

mottagarland. 

Sedan vore det av stort intresse att genomföra en kvalitativ undersökningsstudie vad gäller hur 

det politiska ledarskapet i mottagarlandet ser på ägandeskap av IMF villkorade reformer. 

Anser  dessa generellt att det är nationen som har ägandeskapet eller upplever dessa generellt 

att IMF har ägandeskapet? Jag föreslår de forskare som har intresse och resurser att ta kontakt 

med före detta politiska makthavare i länder som mottagit IMF lån. Eller mer precis att ta 



 

 25 

kontakt med de personer som var politiska makthavare då landet i fråga tecknade 

conditionality-avtal med IMF men som i dag har lagt den politiska karriären bakom sig. Att 

genomfora djupintervjuer med sådana nyckelpersoner skulle ge en unik inblick och förståelse 

vad gäller samspelet mellan IMF och det statliga ledarskapet. En sådan undersökning skulle 

visa på om det finns en diskrepans mellan vad politiska makthavare privat anser om nationellt 

ägandeskap av IMF reformer och vad de uttryckt officiellt. Ansåg regeringen i fråga att det 

existerade verkligt nationellt ägandeskap eller fanns det istället en känsla av inskränkt 

handlingsförmåga? Att genomföra sådana intervjuer med personer som fortfarande befinner 

sig i politisk maktposition vore troligen lönlöst då dessa kan ha politiska motiv att inte ge 

uppriktiga svar vilket skulle leda till att inga säkra slutsatser kan dras från undersökningen. 

Redan åtsidan stigna politiker, får man anta, har dock inga politiska motiv att fara med 

osanning så deras utsagor bör vaga tyngre i en sådan studie som jag föreslår. 

Dock får man inte glömma att de faktorer och aspekter som i dagens globaliserade värld 

inverkar på nationers möjligheter att styra sin egen politik är talrika till antalet. Jag föreslår att 

man utöver att genomföra litteraturgranskningar som avgränsas till enbart IMF conditionality 

och dess påverkan på nationellt ägandeskap även genomför litteraturgranskningar som 

inkluderar så många av dessa faktorer som möjligt. Detta i syfte att få en så omfattande 

överblick av forskningsfältet som möjligt. Sådana faktorer skulle exempelvis kunna vara 

multinationella företags verksamhet, internationell brottslighet, krigsmakter samt allianser och 

samarbeten mellan stater. 
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