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Abstract 
Botswana is a country which stands out from the rest of the countries on the African 

continent with its democratic stability and relatively low levels of corruption. With the 

establishment of anti-corruption institutions Directorate of Corruption and Economic 

Crime- DCEC and Office of the Ombudsman Botswana is often seen as a largely 

successful country when it comes to fighting corruption. However, there has been a 

significant amount of criticism regarding the work carried out by DCEC and the 

ombudsman. Hence this essay looks at what Botswana’s anti-corruption looks like 

today as well as examining the country’s requisites for keeping their relatively low level 

of corruption. The essay uses theories of Robert Klitgaard in order to analyse how and 

where corruption emerge, as well as Michael Johnston’s theory of corruption syndromes 

to be able to get a deeper insight in the nature of the kind of corruption that takes place 

in countries such as Botswana. The method used in this essay is a qualitative case study 

which uses the theories as a tool for analysing rather than testing them. Finally, the 

essay concludes that the political elite of Botswana has an alarming power over 

institutions which should be free and independent. Furthermore, the defects of the 

institutions DCEC and ombudsman are concluded as major challenges facing the 

country when it comes to keeping their relatively low level of corruption.  
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1  Inledning 
Korruption är ett komplext problem, utan en klar definition, som tar en mängd olika 

former. En av de vanligast förekommande definitionerna av korruption presenteras av 

Transparency International som är den världsledande globala icke-statliga 

organisationen när det kommer till arbetet mot korruption. De definierar korruption som 

”missbrukandet av anförtrodd makt för privat vinning” (Transparency International, 

2017). Problemet med denna definition, kanske till och med alla definitioner av 

korruption, är att vad som anses vara anförtrodd makt, vad som anses som privat eller 

vad som bör ses som en vinning kan variera enormt. Vad som med säkerhet kan 

konstateras dock är att korruption är ett hinder för demokrati och nationell ekonomisk 

tillväxt och skadar den sociala tilliten till staten. Detta är en av de största anledningarna 

till varför korruption alltid kommer att vara ett otroligt viktigt ämne att undersöka. Trots 

korruptionens naturligt dolda karaktär, vilket gör korruption svårt att mäta på ett 

pålitligt sätt, är det väsentligt att fortsätta forska och analysera ämnet för att så 

småningom komma närmre lösningar på problemen korruption skapar.   

 

Transparency International presenterar varje år ett så kallat Corruption Perception 

Index – CPI, där alla världens länder ges en siffra mellan 0 och 100; ju högre siffra 

desto mindre korruption. Graderingen är baserad på en stor samling studier och 

undersökningar från respektive land. Det är dock viktigt att komma ihåg att den 

insamlade datan från dessa studier och undersökningar ser olika ut från land till land. 

Dessutom med tanke på att korruption har en naturligt dold karaktär i samhället är det 

särskilt svårt att få ut sanningsenliga svar och information. Trots denna kritik anses CPI 

vara den mest pålitliga statistiken för att bedöma olika länders grad av korruption idag.  

 

Botswana placerades 2016 på plats 35 av totalt 176 undersökta länder, strax över länder 

som Spanien och Litauen (Transparency International, 2017). Placeringen innebär att 

Botswana räknas som det land i Afrika som är renast från korruption. Landet är unikt på 

många sätt i jämförelse med majoriteten av sina grannländer då det har lyckats behålla 

en demokratisk stabilitet sedan de blev självständiga 1966 (Badham-Jones, 2014; 2). 

Dessutom har Botswana blivit känt för sitt framgångsrika arbete mot korruption. Efter 

en rad korruptionsskandaler på 1990-talet infördes den så kallade Directorate of 

Corruption and Economic Crime (DCEC) 1994 med syfte att ta den ledande rollen när 
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det gäller att utreda och förhindra korruption samt utbilda om ämnet (Badham-Jones, 

2014; 2). Men hur ser egentligen detta arbete ut? Vilka är deras största utmaningar idag?  

 
1.1  Syfte och frågeställning  

Trots att korruptionen totalt sätt enligt CPI har minskat i Botswana de senaste åren visar 

en rapport från Transparency International att anti-korruptionsarbetet i landet har 

försämrats vilket utsätter landet för väsentliga risker och utmaningar när det kommer till 

korruption (Badham-Jones, 2014). DCECs arbete har fått en mängd positiv respons och 

är på många sätt väldigt framgångsrikt. Dock finns det ändå flera allvarliga 

problemområden när det kommer till korruption i Botswana. Brist på transparens, 

intressekonflikter och nepotism är bara några exempel på allvarliga korruptionsproblem 

som drabbar Botswana idag (Badham-Jones, 2014). Ett annat allvarligt, om inte det 

allvarligaste problemet, är förekommandet av så kallat Patronage, och mer specifikt 

Political Patronage. Detta kan förklaras som när politiker får belöningar eller blir 

tillsatta tjänster oberoende av deras meriter (GAN Business Anti-Corruption Portal, 

2017). Syftet med uppsatsen blir således att undersöka hur Botswanas anti-

korruptionsarbete ser ut idag, 2017, och därefter redogöra för vilka förutsättningar 

Botswana har för att kunna fortsätta vara ett land med relativt låg korruptionsgrad. 

Uppsatsens frågeställningar blir därmed:  

 

•   Hur ser Botswanas anti-korruptionsarbete ut?  

•   I vilken utsträckning finns det förutsättningar för Botswana att behålla sin 

relativt låga korruptionsgrad?  

Att undersöka Botswanas arbete mot korruption och landets förutsättningar för att 

behålla sin låga korruptionsgrad är särskilt intressant och relevant främst på grund av 

två anledningar. Dels på grund av att Botswana är ett unikt fall då landet sedan 

självständigheten lyckats gå från att vara ett av Afrikas fattigaste länder till en av de 

mest framgångsrika, och dels för att Botswana inte utstått samma utbredning av 

korruption som andra afrikanska länder har. Uppsatsens undersökning motiveras som 

statsvetenskapligt relevant då det saknas forskning om kopplingen mellan Botswanas 

anti-korruptionsarbete och dess förutsättningar för att behålla en låg korruptionsgrad.  

Uppsatsen börjar med att redogöra för hur Botswanas anti-korruptionsarbete ser ut idag, 

bland annat genom att analysera institutionen DCECs styrkor och svagheter. Botswanas 
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anti-korrupitonsarbete ställs mot UN Office on Drugs and Crimes sju krav för ett 

framgångsrikt anti-korruptionsarbete. Baserat på detta undersöker uppsatsen sedan vilka 

förutsättningar landet har för att kunna fortsätta befinna sig på den förhållandevis låga 

korruptionsgrad det gör idag. Således har frågeställningarna en naturlig följd och 

koppling.  

1.2  Disposition  

Uppsatsen redogör, efter att inledningsvis kortfattat ha redovisat för Botswanas 

korruption och uppsatsens frågeställningar, för undersökningens metod; kvalitativ 

teorikonsumerande fallstudie. Inom avsnittet om uppsatsens metod beskrivs även 

avgränsningar och det material som används för undersökningen. I avsnittet om teori 

presenteras först kortfattat tidigare forskning. Därefter följer ett stycke om definitioner 

för uppsatsen och slutligen uppsatsens teoretiska utgångspunkter vilket innefattar teorier 

från Robert Klitgaard och Michael Johnston. Därpå följer ett avsnitt som utgör 

uppsatsens analys vilken inleds med att Botswanas anti-korruptionsarbete redovisas. 

Baserat på detta redogörs sedan i vilken utsträckning Botswana har förutsättningar för 

att landet ska kunna fortsätta hålla sin relativt låga korruptionsgrad. Slutligen besvaras 

uppsatsens frågeställningar i slutsatsen.  

 

2  Metod och material  
I följande avsnitt presenteras uppsatsens val av metod och material. Avsnittet inleds 

med redogörelse för valet av kvalitativ teorikonsumerande fallstudie som metod för 

uppsatsen. Därefter presenteras avgränsningar och slutligen presenteras materialet, 

uppdelat i empiriskt och teoretiskt material.  

 

2.1  Kvalitativ teorikonsumerande fallstudie  

Då denna uppsats undersöker Botswanas anti-korruptionsarbete samt redogör för 

förutsättningarna för att behålla sin låga korruptionsgrad används en kvalitativ, 

teorikonsumerande fallstudie som metod. En kvalitativ fallstudie används eftersom att 

man i en sådan studie beskriver en del av ett större förlopp och försöker generalisera 

och förklara verkligheten med hjälp av detta. I fallstudier som bara undersöker ett fall, i 

detta fall Botswanas nuvarande anti-korruptionsarbete, bör man vara försiktig i 

generaliseringen av slutsatserna som görs till ett större perspektiv (Ejvegård, 2011; 30). 
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Teorierna som används i uppsatsen används som ett hjälpmedel för att förklara 

frågeställningarna. Därmed är uppsatsen teorikonsumerande. Enligt författarna bakom 

boken Metodpraktikan: Konsten att Studera Samhälle, Individ och Marknad utmärker 

sig en teorikonsumerande studie genom att ha ett enskilt fall i centrum där teorier och 

förklaringsfaktorer försöker förklara det specifika fallet (Esaiasson, et al. 2017; 42). 

Skillnaden mellan en teorikonsumerande och så kallad teoriprövande studie är ibland 

svår att urskilja. I ett teorikonsumerande fall kan resultaten påverka tilltron till valda 

teorier likt syftet med teoriprövande. Dock kvarstår det primära fokuset med en 

teorikonsumerande just det specifika valet av föremål för studien snarare än 

förklaringsfaktorerna (Esaiasson, et al. 2017; 43). Teorierna agerar som ett hjälpmedel 

för att förklara ett fall, i detta fallet Botswanas anti-korruptionsarbete, och så blir 

således denna uppsats teorikonsumerande. Denna uppsats använder Johnstons teori om 

hur korruption tar form i länder som Botswana för att förklara framför allt den första 

frågeställningen angående Botswanas anti-korruptionsarbete. Dessutom används 

Klitgaards teorier om hur och varför korruption uppstår för att förklara framför allt 

uppsatsens andra frågeställning; i vilken utsträckning Botswana har förutsättningar att 

behålla sin relativt låga korruptionsgrad.  

 

Utöver detta används Förenta Nationernas Office on Drugs and Crimes rapport kallad 

UN Guide for Anti-corruption Policies som ett analytisk hjälpmedel för att besvara 

uppsatsens första frågeställning om hur Botswanas anti-korruptionsarbete ser ut. I FNs 

rapport redogörs sju krav för ett framgångsrikt anti-korruptionsarbete. Botswanas anti-

korruptionsarbete ställs således mot dessa krav för att få en djupare analytisk inblick i 

hur landets anti-korruptionsarbete ser ut.  

 

Botswana kan ses som ett särskilt intressant fall att undersöka när det kommer till 

korruption då det inte har drabbats av den omfattande korruptionen som majoriteten av 

Afrikas länder är drabbade av (Sebudubudu, 2003; 125). Trots att det finns en del 

tidigare forskning gällande korruption i Botswana, samt delvis om deras anti-

korruptionsarbete, har få undersökningar gjorts med fokus på det på senare åren 

ifrågasatta arbetet. Således kan det valda ämnet om anti-korruption i Botswana 

motiveras som statsvetenskapligt relevant och därför undersöks just arbetet mot 



  
 

 5 

korruption i Botswana och baserat på detta undersöks förutsättningar för landet att 

behålla sin låga korruptionsgrad.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att uppsatsen använder en kvalitativ 

teorikonsumerande fallstudie som metod för undersökningen. En förutsättning för att en 

kvalitativ undersökning ska vara valid och tillförlitlig är att den tydligt beskriver hur 

studien ska genomföras och hur man fått fram slutsatsen från den tillgängliga 

informationen. Det är även viktigt att redogöra för vilka utgångspunkter och teoretiska 

perspektiv som styrt undersökningen (Merriam, 1994; 194). Därför har en tydlig 

redogörelse för hur och varför uppsatsen tar ett teorikonsumerande fokus gjorts. I övrigt 

bidrar uppsatsens oberoende och diversifierande material i kombination med ett kritiskt 

förhållningssätt från författarens sida till ökad reliabilitet.  

 

2.2  Avgränsningar  

Eftersom att korruption och arbetet mot korruption är ett oerhört brett och komplext 

ämne tar uppsatsen ett särskilt fokus på de två största institutionella organen när det 

kommer till anti-korruptionsarbete i Botswana; DCEC och ombudsmannen. I enlighet 

med Johnstons forskning om korruption, vilken redogörs för i senare kapitel, sker den 

korruption som förekommer i Botswana främst inom den politiska sfären. Den politiska 

sfären innebär här den delen av det politiska där politiker och andra högt uppsatta är de 

som har makt och inflytande. Det är därför intressant att undersöka just DCEC och 

ombudsmannen då dessa har en klar koppling till det statliga och det politiska. Vidare 

gör uppsatsen en tydlig avgränsning när det kommer till vilken typ av korruption som 

ligger i fokus, samt redogör för en klar definition av vad som syftas med korruption i 

just denna undersökning. Definitionen av korruption redogörs för i uppsatsens teoretiska 

bakgrund och begreppet anti-korruption förklaras i uppsatsens bakgrund.  

 

Uppsatsen har inte en särskild tidsperiod i fokus utan försöker svara på 

frågeställningarna med så aktuell data och information som möjligt. Detta då målet är 

att redogöra för hur arbetet ser ut idag, 2017 och vad det baserat på detta finns för 

förutsättningar för Botswana att behålla sin låga korruptionsgrad. 

 

En vidare avgränsning är att uppsatsen i appliceringen av den så kallade Principal-

Agent-Clienent teorin, kommer att fokusera på relationen mellan de så kallade Agent 
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och Client. I denna uppsats syftar Agent och Client på regeringen och anti-

korruptionsorganet DCEC.  

 

2.3  Material  

2.3.1  Empiriskt material  

För att kunna undersöka Botswanas anti-korruptionsarbete och för att kunna fastställa i 

vilken utsträckning Botswana har förutsättningar för att behålla sin relativt låga 

korruptionsnivå används en rad olika empiriska material. Den globala, världsledande 

organisationen när det kommer till att arbeta mot och mäta korruption är Transparency 

International. Organisationens hemsida ger en mängd information om korruption i 

allmänhet men även rapporter om specifika fall och länder. Den här uppsatsen tar bland 

annat hjälp av rapporten Overview of Corruption and Anti-corruption in Botswana av 

Bedham-Jones, publicerad på Transparency Internationals så kallade Anti-corruption 

Helpdesk. Framför allt står Transparency International bakom det så kallade CPI- 

Corruption Perception Index som kortfattat förklarades i introduktionen av den här 

uppsatsen. CPI är en form av rangordning där länder placeras beroende på landets 

övergripande korruptionsnivå. Genom CPI går det således att få reda på att Botswana 

befinner sig på plats 35 med 60 ”poäng” av 100 möjliga.  

 

Det finns dock flera anledningar till att hålla en relativt kritisk inställning till 

Transparency Internationals CPI. Den är nämligen baserad på en mängd olika typer av 

undersökningar. Grundproblemet är egentligen att det inte finns en global definition av 

korruption. Detta innebär att alla som svarar på undersökningarna som CPI är baserat på 

har mer eller mindre olika syn på korruption. Trots detta är CPI den säkraste och mest 

omfattande indikatorn för olika länders korruptionsgrad.  

 

I övrigt används rapporter som exempelvis UN Guide for Anti-corruption policies för 

att få en djupare analytisk inblick i anti-korruptionsarbetet i Botswana. Dessutom 

används självfallet en mängd data och information från diverse studier och 

avhandlingar, varav några nämns under tidigare forskning. Angående Botswanas anti-

korruptionsarbete finns en hel del material att tillgå via Botswanas regerings hemsida. 

Här finns det naturliga anledningar till att inta ett särskilt kritiskt perspektiv då 

regeringen mest troligt vill få arbetet de utför mot korruption att framstå så legitimt och 

beundransvärt som möjligt. Genom att hålla denna kritiska ståndpunkt samt genom att 
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komplettera informationen med ett flertal andra källor såsom artiklar och utomstående 

forskning om anti-korruptionsarbetet görs undersökningen i denna uppsats på ett så 

legitimt sätt som möjligt. 

 

2.3.2  Teoretiskt material  

Det teoretiska materialet för den här uppsatsen består i huvudsak av Michael Johnstons 

teori om korruptionssyndromet Elite Cartels och Robert Klitgaards teori om hur och 

varför korruption uppstår. Johnstons välkända teori från boken Syndromes of 

Corruption fokuserar på sambandet mellan svaga institutioner och förekomsten av 

korruption. Klitgaards teorier från boken Controlling Corruption förklarar att 

korruption uppstår på grund av en asymmetri av information mellan två aktörer och 

redogör vidare för de komponenterna som ingår i ekvationen för att korruption ska 

uppstå.   

 

Sammanfattningsvis konstateras att denna uppsats är en kvalitativ teorikonsumerande 

fallstudie där teorier används som ett hjälpmedel för uppsatsens undersökning snarare 

än att prövas. Uppsatsens avgränsningar innebär att undersökningen kommer att 

fokusera på de två största institutionerna när det kommer till anti-korruptinsarbete i 

Botswana; DCEC och ombudsmannen. Materialet som kommer att användas är bland 

annat rapporter från globala organisationer såsom Transparency International och FN 

samt teorier från Michael Johnston och Robert Klitgaard. En redogörelse för de teorier 

som används i uppsatsens undersökning redovisas i följande avsnitt.  

 

3  Teori 
Uppsatsens teoretiska avsnitt består av en redogörelse för tidigare forskning som är 

relevant för uppsatsens undersökning samt definitioner och alternativa synsätt på 

korruption. Uppsatsens teoretiska del presenterar även de teorier som kommer att ligga 

till grund för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. 

 

Som nämnts i föregående avsnitt om uppsatsens metod och material används UN Guide 

for Anti-corruption policies utöver Johnstons och Klitgaards teorier som ett analytiskt 

hjälpmedel för uppsatsen. Det finns en mängd policies och handlingsplaner när det 

kommer till korruptionsbekämpning. För att besvara uppsatsens första frågeställning om 

hur Botswanas anti-korruptionsarbete ser ut är dock FNs Guide for Anti-corruption 
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policies tillsynes det bästa analytiska redskapet då den ger en tydlig och omfattande 

guide för hur ett framgångsrikt anti-korruptionsarbete bör se ut.  

 
3.1  Tidigare forskning och alternativa synsätt på korruption   

Då Botswana på många sätt är ett unikt fall när det gäller korruption har en del tidigare 

forskning gjorts på ämnet. Fyra av de mest relevanta undersökningarna för denna 

uppsats redovisas kortfattat för i nedanstående stycken. Detta följs av en kortfattad 

redogörelse för olika definitioner av korruption och därefter alternativa synsätt på 

korruption.  

 

3.1.1  Catharina Groop – Accountability and Corruption 

I sin avhandling Accountability and Corruption: A Study into Political Institutions as 

Referees Between Principals and Agents undersöker Catharina Groop en del i vad det 

komplexa arbetet att motverka korruption innebär. Hon gör detta genom att analysera 

politiska institutioner. Groop kommer fram till att vissa specifika institutioner har en 

minskad effekt på korruption och, mer specifikt, att de institutioner som stödjer 

ansvarsskyldighet har en reducerande effekt på korruption. Författaren gör bland annat 

en fallstudie fokuserat på Botswana och dess korruption. Här kommer hon fram till att 

Botswana håller en relativt låg korruptionsnivå, till viss del på grund av politiska 

institutioner, men uppmärksammar även andra väsentliga faktorer såsom exempelvis 

vikten av ”inklusiva och konsultativa strategier som enar aktörer kring gemensamma 

målsättningar och förhindrar att aktörerna enbart agerar för egen vinning” (Groop, 2013; 

303). 

 

3.1.2  Kenneth Good – Corruption Mismanagement in Botswana: a best-case 

example? 

Good menar, i sin artikel om korruptionen i Botswana, att på grund av landets kultur 

och dess politikiska elit, samt dess övermakt i kombination med en fortsatt växande 

ekonomi kommer korruption att fortsätta förekomma i landet. Författaren menar att för 

att korruptionen ska minska måste allvarliga åtgärder tas för att höja moralen och den 

administrativa disciplinen hos de som styr. Good menar även att Botswana fått betala ett 

högt pris för sin framgång som land, inte minst då skillnaden mellan det privata och 

offentliga har suddats ut (Good, 1994; 521).  
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3.1.3  David Sebudubudu – Corruption and its control in Botswana 

Sebudubudu har gjort en viktig och utförlig beskrivning av korruptionen i Botswana, 

politiken bakom och försöken att hindra den. Författaren redogör för DCEC – 

Directorate on Corruption and Economic Crime och dess arbete och kommer fram till 

att myndigheten har blivit tilldelad nödvändiga resurser för att kunna utreda, förhindra 

och utbilda om korruption. Däremot menar Sebudubudu att dess arbete äventyras på 

grund av politiska såväl som tekniska begränsningar. För att DCECs arbete ska kunna 

förbättras behövs mer resurser och större självständighet (Sebudubudu, 2003; 137).  

 

3.1.4  Definitioner av korruption 

För att kunna undersöka och skriva om korruption är det viktigt att ta ställning till 

vilken definition av begreppet som ska användas. Definitioner av korruption kan variera 

beroende på kultur och kompliceras ofta dessutom ytterligare på grund av den ofta 

relativt oklara distinktionen mellan offentligt och privat (Johnston, 2005; 11). Vilken 

definition som används kan till och med anses avgörande för studien eller 

undersökningen i fråga då den agerar som grund till vad det egentligen är som ska 

undersökas. En av de mest kända definitionerna av korruption är Transparency 

Internationals ”missbrukandet av anförtrodd makt för privat vinning” (Transparency 

International, 2017). Denna definitionen är en bra utgångspunkt men bör dock 

kompletteras med andra definitioner för att få en djupare bild av korruption. Staffan 

Andersson, docent vid Linnéuniversitetet, menar att korruption är det som avviker från 

det normala i syfte att gynna privata ärenden, öka status eller inkomst, och det som 

bryter lagar för att få inflytande eller påverka privata ärenden. Dock, menar Andersson, 

bör man ha i åtanke att varje olaglig handling inte är korrupt, och varje korrupt handling 

inte nödvändigtvis är olaglig (Andersson, 2008; 28). Denna uppsats har den välkände 

statsvetaren Joseph Nyes definition av korruption som utgångspunkt i undersökningen. 

Nye menar att korruption är ”behaviour which deviates from the formal duties of a 

public role because of private-regarding (personal, close family, private clique) 

pecuniary or status-gains; or violates rules against the exercise of certain types of 

private-regarding behaviour” (Nye, 1967; 419). Förenklat innebär denna definition att 

korruption är handlingar som avviker från de formella plikterna i en offentlig roll på 

grund av möjliga personliga vinster och fördelar. Just denna definition används då den 

är mer omfattande och specifik än de andra definitioner som presenterats ovan.  
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3.1.5  Alternativa synsätt på korruption  

Det finns en del olika synsätt när det kommer till korruption. Edward Van Roy menar 

att de olika aspekter av korruption som finns kan ses som verktyg designade för att 

fånga relevanta aspekter av verkligheten. Varje aspekt är användbar för respektive syfte 

och skulle kunna ses som komplimenterande för att få en avrundad bild av 

korruptionens olika aspekter (Roy, 1970; 87). Roy definierar tre olika synsätt på 

korruption; etnocentriska, funktionalistiska och evolutionistiska, de första två fokuserar 

på stabilitet och den tredje på förändring. Etnocentrism har varit det mest vanliga 

synsättet. Den menar att korruption är avvikelser från det normalt moraliska. Detta 

synsätt utgår från att det finns en gemensam moralisk kod i världen (som råkar vara den 

västerländska). Det funktionalistiska synsättet fokuserar på institutioners olika syften 

och stabiliteten i system. Detta synsätt kan ses som en motsats till etnocentrism då den 

är för kulturell relativism, det vill säga erkänner kulturella skillnader inom i detta fallet 

korruption (Roy, 1970; 88). Funktionalismen menar även att korruption i vissa fall kan 

bidra till positiv utveckling, framför allt för utvecklingsländer (Roy, 1970; 89). 

Slutligen fokuserar det evolutionistiska synsättet, som nämnts, på förändring, närmare 

bestämt att kumulativ ekonomisk och social förändring är väsentliga faktorer för 

fenomenet korruption. Korruption är enligt detta synsätt en effekt av den ständigt 

närvarande spänningen mellan motståndskraftigt beteende och sköra seder (Roy, 1970; 

90).  

 

Det funktionalistiska synsättet på korruption var, som tidigare nämnts, det mest vanliga 

synsättet. Det är också det synsätt som Johnston skulle kunna ses ha i sin teori om Elite 

Cartels som redogörs för senare i uppsatsen. Johnston ser inte korruption i sig som 

något positivt, dock erkänner han att korruptionen i vissa fall har gjort möjligt en till 

stora delar positiv utveckling då, som i Botswanas fall, de korrupta styrkorna fokuserat 

på landets utveckling (Johnston, 2005; 118). De flesta teorier idag menar dock att 

korruption har en genomgående negativ påverkan på länders ekonomiska utveckling och 

effektivitet (Andersson, 2008; 4).  

 

3.2  Teoretisk utgångspunkt  

I följande avsnitt presenteras de två huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna. 

Avsnittet inleds med en redogörelse för Klitgaards teorier om varför och på vilket sätt 
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korruption uppstår. I nästkommande avsnitt presenteras Johnstons teori om 

korruptionssyndromet Elite Cartels och om Botswanas politiska elit.  

 

3.2.1  Klitgaards teorier om korruption  

Amerikanska professorn och författaren Robert Klitgaard publicerade 1988 den 

välkända boken Controlling corruption. I boken redogör Klitgaard för ett slags anti-

korruptions-ramverk. Klitgaard utvecklade även ett par olika teorier om korruption och 

var risker för korruption uppstår. Den så kallade Principal-Agent-Client teorin, även 

kallad PAC-modellen, innebär att den så kallade Principal (P) beordrar Agent (A) att 

tillhandahålla en tjänst till Client (C) eller P själv. A har här handlingsfrihet över 

tjänsten i fråga och kan använda denna på ett olagligt sätt till sin egen fördel. Detta i sin 

tur kan leda till skada för P. Det finns alltså en asymmetri i informationen om vad A och 

C gör och det kan var dyrt, och svårt, för P att komma förbi (Klitgaard, 1988; 73). Med 

asymmetri av information menas här den brist på möjligheter P har att se vad som 

händer mellan A och C. P är beroende av den information han får av antingen A eller C. 

P kan ha olika sätt att fråga A och C om information eller be om återrapportering, men 

P är alltid beroende av information av A och C och det är just det som asymmetrin 

syftar på. Med andra ord skulle man kunna summera denna teori genom citatet; 

”corruption occurs when an agent betrays the principal’s interests to further their own 

interests and this is made possible by the information asymmetry between the two 

groups” (Lawton, Rayner and Lasthuizen, 2013; 109).  
 

P 

 

 

 

A      C 
Figur 1. Principal-Agent-Client Relationship  

 

Klitgaard utvecklade även en teori om de grundläggande faktorerna för att korruption 

ska kunna uppstå; så kallat The Basic Ingredients of Corruption. Denna består av 

ekvationen; Corruption= Monopoly + Discretion – Accountability och beskriver 

benägenheten för korruption att uppstå. Översatt till svenska blir ekvationen ungefär; 

Korruption = Monopol + Handlingsutrymme – Ansvarsskyldighet.  
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C= M + D – A 
Figur 2. The Basic Ingredients of Corruption 

 

Klitgaard menar att korruption uppstår när den så kallade Agent (A) från föregående 

modell har makt-monopol över Client (C), när A har en stor grad av handlingsutrymme 

(i den mening att den exempelvis frånhåller information) och när ansvarsskyldigheten 

till P är otillräcklig och svag (Klitgaard, 1988; 75).  

 

Klitgaards teorier om hur korruption uppstår och vilka aspekter som är en del i 

uppkomsten av korruption kopplas framför allt till uppsatsens andra frågeställning; i 

vilken utsträckning Botswana har förutsättningar att behålla sin relativt låga 

korruptionsgrad. Med hjälp av Klitgaards teorier kan uppsatsen förklara hur och var 

riskerna för korruption uppstår, framför allt i den politiska sfären som är uppsatsens 

fokus. Då teorierna agerar övergripande och förklarar uppkomsten av korruption på ett 

generellt plan används de på just denna uppsats och dess frågeställningar.  

 

Det är av betydelse att nämna att PAC-modellen ursprungligen skapades med 

byråkratisk korruption i åtanke. Det har rått delade meningar huruvida appliceringen av 

modellen är lämplig även på fall utanför byråkratisk korruption. Michael Johnston, 

författaren bakom teorin om de fyra korruptionssyndromen, däribland Elite Cartels, tar 

en kritisk inställning till appliceringen av Klitgaards modell när det gäller områden 

utanför det byråkratiska. Johnston menar att ett generellt problem med Principal-Agent-

Client, eller PAC-teorin är att ”trots att PAC-teorin passar väl in på analyser av 

byråkratisk korruption kan den passa sämre eller inte alls på andra mer omfattande 

former av korruption som exempelvis inom handel och skyddade nätverk, eller intra-elit 

former av korruption såsom nepotism” (Johnston, 1996; 326). Andra som exempelvis 

professorn Nico Groenendijk tar motsatt inställning och menar tvärtemot Johnston att 

appliceringen av Principal-Agent-Client-teorin inte alls behöver vara begränsad till 

byråkratisk korruption (Groenendijk, 1997 ;226). Denna uppsats kommer att applicera 

Principal-Agent-Client-teorin på fallet om anti-korruption i Botswana då den anses vara 

ett lämpligt hjälpmedel för att bedöma styrkan av institutionen DCEC, eller närmare 

bestämt om risken för korruption inom DCEC finns. Principal-Agent-Client-teorin är 

lämplig att applicera på DCEC eftersom den ger möjlighet att förstå just var risker för 

uppkomsten av korruption uppstår. Detta leder i så fall vidare till eventuella slutsatser 
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om förutsättningarna för Botswanas anti-korruptionsarbete att fortsätta hålla landet på 

den relativt låga korruptionsnivån Botswana har idag.  

 

3.2.2  Johnstons korruptionssyndrom Elite Cartels  

I sin bok Syndromes of Corruption- Wealth, Power and Democracy delar Michael 

Johnston in världens länder i fyra olika grupper, eller syndrom, som han kallar Official 

Moguls, Oligarchs and Clans, Elite Cartels och Influence Markets. Johnston utvecklade 

teorierna om de olika grupperna baserat på graden av utnyttjandet och utbytet av makt 

och tillgångar i länderna, statens styrkor och svagheter samt politiska och sociala 

institutioner som upprätthåller och hindrar dessa processer. I redogörandet för varje 

korruptionssyndrom tar han upp olika fallstudier som exempel. I gruppen Elite Cartels 

skriver Johnston om Italien, Sydkorea och Botswana. Det som kännetecknar syndromet 

Elite Cartels är att de är samhällen där sammankopplade grupper bestående av topp-

politiker, affärsmän, byråkrater och militära ledare delar korrupta förmåner och vinster 

inom respektive grupp så att de kan bygga nätverk och allianser vilka fastställer deras 

makt och avvärjer eventuellt motstånd (Johnston, 2005; 89). Johnston definierar denna 

typ av samhällen som relativt stabila och demokratiska. I jämförelse med övriga 

korruptionssyndrom har länderna inom Elite Cartels svagare institutioner och politiska 

partier har sin makt snarare till följd av kontakter och mutor än en rättvis politisk 

konkurrens. ”Byråkratin i dessa länder är ofta stora och permeabla – i vissa fall 

förlängningar av politiska fraktioner – och är osäkra aktörer när det kommer till policy 

implementering. Därför står dessa länder ofta inför risker och osäkerheter” (Johnston, 

2005; 89, egen fri översättning). Således handlar korruptionen i dessa länder ofta om att 

skydda och förstärka dessa elitgruppers nätverk. Det handlar följaktligen inte om att 

nödvändigtvis försöka påverka de politiska beslut som tas, utan snarare om ekonomisk 

och politisk makt. Johnston förklarar att länderna inom denna typ av 

korrupitonssyndrom, trots korruptionen som förekommer, ändå kan ha betydelsefull 

anti-korruptionsverksamhet men Johnston menar att dessa tenderar att fokusera arbetet 

mot de som ställer sig emot den politiska eliten snarare än att försöka genomföra 

reformer där det egentligen behövs (Johnston, 2005; 90).  

 

Johnston använder Botswana som ett exempel för att skildra korruptionssyndromet Elite 

Cartels. Gällande Botswana menar Johnston att landet på många sätt kan räknas som 

Afrikas framgångssaga när det kommer till anti-korruption. Johnston beskriver hur 
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Botswana brukade styras av lokala överhuvuden som efter självständigheten 1966 

bildade grunden av en effektiv och paternalistisk politisk elit. Denna politiska elit 

härskade med legitimt auktoritet och på ett mestadels öppet sätt (Johnston, 2005; 116). I 

den här typen av styre menar Johnston att det är högst vanligt att det urartar i 

korruption, och så gjorde det också i Botswanas fall. En rad korruptionsskandaler 

kopplade till den politiska eliten skedde under 1990-talet (dessa redogörs för längre 

fram i uppsatsen). Dessa skandaler skadade till viss del Botswanas anseende men 

orsakade ingen kris för systemet; människor protesterade men det var inte konfrontativt. 

Men oppositionspartierna lyckades på detta sätt att få ett betydligt större stöd (Johnston, 

2005; 117). Länder som hör till korruptionssyndromet Elite Cartels, och därmed även 

Botswana, har fria och demokratiska val, men de är dominerade av en kärnelit som 

genom legitima såväl som illegitima akter lyckas kontrollera den politiska oppositionen. 

Johnstons teori om Elite Cartels säger inte att korruption i länder som Botswana har 

varit funktionell som sådan, men den har lyckats hålla en politisk elit vid makten som i 

Botswanas fall råkat ha varit inriktad på att nå utveckling i landet. Johnston menar att 

även om korruptionen inom Elite Cartels till viss del kan kompensera för svagheten i 

vissa officiella institutioner är det byggt för att skydda sina egna intressen. Det var inte 

korruptionen som ledde till utveckling utan snarare en elit vars policies tog form och 

gjordes trovärdigt på ett korrupt sätt. Det finns därför en stor risk att dessa system en 

dag brister (Johnston, 2005; 118). Vidare menar Johnston att Botswana har varit 

framgångsrikt när det gäller att använda sig av politiskt patronat och noga 

sammanställda policies för att kunna hålla ihop sitt fundamentala stöd. Dock betonar 

författaren att det finns en okänd potential för interna konkurrenter och extern 

utveckling som riskerar att splittra deras fundamentala stöd och därför finns en risk för 

totalt nederlag (Johnston, 2005; 118).  

 

Sammanfattningsvis säger teorin om korruptionssyndromet Elite Cartels att länderna i 

denna grupp har förhållandevis svaga institutioner. De har haft en relativt stabil 

ekonomisk och politisk utveckling. Men en snabb demokratisering och ekonomisk 

liberalisering och utveckling i kombination med väldigt svaga institutioner gör det svårt 

att upprätthålla politiska elitnätverk och en ny typ av korruptionssyndrom utvecklas, 

präglad av osäkerhet och ekonomiskt förfall, där politisk och ekonomisk utveckling 

ständigt är hotade (Johnston, 2005; 119). Aspekten om att svaga institutioner i 

kombination med en framgångsrik politisk och ekonomisk utveckling används för att 
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besvara uppsatsens andra frågeställning gällande förutsättningarna för att behålla 

Botswanas relativt låga korruptionsgrad. 

 

Klitgaards teori om korruption och var risker för korruption uppstår har en stor 

betydelse i uppsatsens undersökning om Botswanas förutsättningar för att behålla sin 

relativt låga korruptionsgrad. För att kunna undersöka och förklara varför faktorer som 

ökar riskerna för korruption kan påverka landets korruptionsgrad är det nödvändigt att 

ha en teori som förklarar de grundläggande komponenterna och aktörerna inom 

korruption. Johnstons teori om institutioners påverkan på korrupitonsgraden i ett land 

bidrar med nödvändig komplettering för att undersöka Botswanas förutsättningar att 

behålla en låg korruptionsgrad.  

 

Slutligen konstateras att uppsatsen, efter en redogörelse för tidigare forskning och olika 

definitioner av korruption, använder sig av Nyes definition av korruption vilken ser 

korruption som handlingar vilka avviker från de formella plikterna i en offentlig roll på 

grund av möjliga personliga vinster och fördelar. Uppsatsen använder Klitgaards PAC-

modell och Basic Ingredients of Corruption för att se hur och var korruption uppstår. 

Vidare använder uppsatsen Johnstons teori om Elite Cartels som ett analytiskt 

hjälpmedel för att undersöka i vilken utsträckning Botswana har förutsättningar för att 

behålla en relativt låg korruptionsgrad. För att kunna undersöka detta på ett 

tillfredsställande sätt kommer följande avsnitt att ge en bakgrund till Botswana, 

korruptionen som drabbar landet samt vad som definieras som anti-korruption i just 

denna uppsats.   

 

4  Bakgrund  
För att skapa en så bra grund för förståelse inför uppsatsens analys som möjligt följer en 

bakgrund som inleds med relevant grundläggande fakta om Botswana. Därefter 

presenteras kortfattat information om korruption i Botswana idag och om de senaste 

korruptionsskandalerna. Slutligen följer en beskrivning på hur anti-korruption definieras 

i denna uppsats.  
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4.1  Botswana  

Botswana är ett av de mest stabila länderna, och enligt Transparancy International även 

det minst korrupta, i Afrika. Sedan självständigheten från Storbritannien 1966 har landet 

till skillnad från många av sina grannländer lyckats genomgå en till stora delar stabil 

ekonomisk och social utveckling. Denna utveckling beror på flera faktorer men 

diamantindustrin har haft en väsentlig betydelse. Tack vare produceringen och handeln 

av diamanter har landet lyckats klassificera sig som ett medelinkomstland (BBC, 2016). 

Trots ett på senare år växande motstånd från oppositionspartier har Botswana 

Democratic Party – BDP hållit makten sedan landet blev självständigt. Botswana har 

fria och demokratiska val men som föregående stycke redovisat förekommer allvarlig 

korruption på den politiska arenan.  

 

4.2  Korruption i Botswana  

Botswana utsattes för en rad korruptionsskandaler i början på 1990-talet. Runt 1980 

genomgick diamantindustrin en tillfällig kris vilket hotade den nationella ekonomiska 

utvecklingen. Regeringens lösning var att svara med ett program riktat till entreprenörer 

men även till företagsledare och landsbygdssamhällen knutna till den politiska eliten. 

Detta ledde till att en firma, som fått uppdraget tack vare politiska kontakter, 

förskingrade 15 miljoner dollar som egentligen skulle ha gått till skolmaterial. Utöver 

detta drabbades landet under en relativ kort period av korruptionsskandaler rörande 

illegal försäljning av mark, bedrägeri inom byggbranschen och försäljningsfusk av hus i 

huvudstaden Gaborone. Dessutom var Botswana Cooperative Bank nära på att kollapsa. 

Samtliga av dessa skandaler var knutna till korrupta uppgörelser inom den politiska 

eliten (Johnston, 2005; 117).  

 

4.3  Anti-korruption 

Liksom det är viktigt att presentera en tydlig definition på korruption är det viktigt för 

denna uppsats att även ge en beskrivning på vad anti-korruption innebär. Anti-

korruption kan dels syfta på det allmänna arbetet som sker i ett samhälle som har till 

uppdrag att förebygga, upptäcka och bestraffa korrupta handlingar. Men den här 

uppsatsen tar Meaghers definition på anti-korruption vilken syftar på de separata, 

permanenta organ vilkas primära funktion är att tillhandahålla centraliserad ledarskap i 

de grundläggande arenorna av anti-korrupt verksamhet (Meagher, 2005; 70). Hong 
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Kongs Independent Commission Against Corruption (ICAC), grundat 1970, anses vara 

det första etablerade anti-korruptionsorganet (Meagher, 2005; 70). Botswanas 

motsvarighet, Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC), anses vara 

utformad efter ICAC (Olowu, 1999; 607). Idén bakom ICAC och DCEC är att flera 

grundläggande anti-korruptionsfunktioner som till exempel utredningsverksamhet och 

förebyggande av korruption samlas under ett enda starkt organ (Meagher, 2005; 71). 

Anti-korruption i den här uppsatsen kommer att innebära de separata, permanenta organ 

som har som funktion att tillhandahålla centraliserat ledarskap i de grundläggande 

arenorna av anti-korrupt verksamhet. I Botswanas fall är detta framför allt DCEC och 

ombudsmannen. Dessa är således analysens fokus och redogörs för i uppsatsens 

nästkommande avsnitt.  

 

5  Analys  
Uppsatsens analys delas upp i två huvudsakliga delar, vardera kopplad till uppsatsens 

respektive frågeställningar. Den första redogör för Botswanas anti-korruptionsarbete där 

fokus ligger på Botswanas anti-korruptions-institution DCEC. Med stöd från Johnstons 

teorier presenteras och analyseras styrkor och svagheter med Botswanas anti-

korrupitonsarbete. Därefter följer den andra delen av analysen där det analyseras i 

vilken utsträckning Botswana har förutsättningar för att behålla sin relativt låga 

korruptionsgrad. Detta sker med hjälp av Klitgaards teorier om korruption. Korruption i 

nedanstående analys syftar som tidigare nämnts, enligt Nyes definition, på handlingar 

vilka avviker från de formella plikterna i en offentlig roll på grund av möjliga 

personliga vinster och fördelar.  

 

5.1  UN Guide for Anti-corruption policies 

2003 publicerade United Nations Office on Drugs and Crime en guide innehållandes en 

beskrivning av de anti-korruptions-policies som anses vara bäst lämpade för politiska 

tjänstemän och beslutsfattare. Det grundläggande syftet med guiden är att bistå länder i 

att utvärdera, och där det är nödvändigt stärka, nationella institutioner, lagar, metoder 

och hanteringen av olika typer av korruption (United Nations Office on Drugs and 

Crime, 2003; 16). Guiden menar att det finns sju grundläggande krav för ett 

framgångsrikt anti-korruptionsarbete. Strategierna mot korruption ska vara omfattande, 

inkluderande, välintegrerade, transparenta, opartiska, baserade på bevis och slutligen 
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strävande efter effekt (United Nations Office on Drugs and Crime, 2003; 39). De första 

två kraven om att strategierna ska vara omfattande och inkluderande gäller själva anti-

korruptionsstrategierna såväl som deltagare i korruptionsarbetet och civilsamhället, vars 

deltagande och stöd är väsentligt. Det tredje kravet innebär att strategierna måste få de 

olika delarna av anti-korruptionsarbetet att arbeta enhetligt och på ett välintegrerat sätt. 

Det fjärde framhäver faktumet att transparens är en grundläggande nödvändighet för att 

kunna uppnå god förvaltning. Således bör anti-korruptionsarbetet föregå med gott 

exempel och ta transparens på stort allvar för att undvika att själva bli korrupta. Femte 

kravet om opartiskt anti-korruptionsarbete syftar på att arbetet fortgår oberoende av 

politisk maktändring och därför krävs det att arbetet inte är bundet till ett visst parti eller 

politisk makt. Sjätte kravet innebär att arbetet måste vara baserat på bevis eftersom att 

framgången och trovärdigheten av anti-korruptionsarbetet till stor del beror på förmågan 

att presentera konkreta resultat. Det sista kravet är att anti-korruptionsarbetet ska sträva 

efter effekt, vilket innebär att tydliga syften måste fastställas för arbetet, liksom 

etablering av kriterium mot vilka framgången kan testas på (United Nations Office on 

Drugs and Crime, 2003; 18). I följande analys ställs Botswanas anti-korruptionsarbete, i 

synnerhet DCEC och ombudsmannen mot dessa sju krav.  

 
5.2  Botswanas anti-korruptionsarbete  

I följande avsnitt beskrivs Botswanas anti-korruptionsarbete. Avsnittet inleds med en 

analys av den huvudsakliga institutionen mot korruption i Botswana; DCEC och 

analyserar sedan Botswanas ombudsman.  

 

5.2.1  DCECs struktur och framgångar 

Botswanas korruptionsskandaler i början på 1990-talet ledde till kraftig kritik i media 

men framför allt i parlamentet. Detta eftersom man insåg att den typ av korruption som 

spred sig i landet kunde komma att bli ett enormt hinder för landets sociala och 

ekonomiska utveckling. Således inrättades 1994 Directorate on Corruption and 

Economic Crime – DCEC, med huvudsakligt syfte att hantera högprofil-brott inom 

ekonomi och korruption. Året därpå inrättades dessutom Botswana Office of the 

Ombudsman vilken tar fokus på mindre ärenden inom korruption och maktmissbruk 

(Olowu, 1999; 607). Enligt Botswanas regerings hemsida är DCEC ett ”operativt 

självständigt brottsbekämpande organ” (Government of Botswana, 2011: DCEC). För 

att bestrida korruption i landet använder sig DCEC av en tredimensionell strategi. Den 
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första strategin presenteras som utredning av påståenden om korruption och ekonomiska 

brott. När tillräckligt bevis insamlats förs ärendet vidare till Directorate of Public 

Prosecutions där ett fastställande görs angående åtal. Den andra strategin är 

förebyggande av korruption. Detta innebär att regeringen samt statliga bolag granskas 

för att upptäcka brister som kan leda till korruption. Den sista strategin är att utbilda om 

korruption. Denna del av DCECs arbete innebär att de åker runt i landet och undervisar 

om korruption för bland annat skolor och olika typer av organisationer (Government of 

Botswana, 2011: DCEC).  

 

DCEC arbetar under Ministry of Justice, Defense and Security- MJDS. Direktören för 

DCEC är utvald av Botswanas president. Detta är en av flera anledningar till varför det 

finns anledning att vara kritisk till påståendet om att DCEC är fullständigt självständigt 

och oberoende av regeringen. Detta argument redogöras för tydligare i nedanstående 

avsnitt. Tack vare lagen om korruption och ekonomisk brottslighet, den så kallade 

Corruption and Economic Crime Act – CEC (som även denna inrättades 1994), har 

tjänstemännen på DCEC rätt att arrestera en person som misstänks begå eller ha begått 

ett brott under CEC och därefter föra denne till polisen som för vidare ärendet 

(Government of Botswana, 2011: DCEC). DCEC har också rätt att kräva ut handlingar 

från misstänkta offentliga, såväl som privata, företag eller privatpersoner (Olowu, 1999; 

608). Normalt sett är privatpersoners bankhandlingar skyddade, men tack vare CEC har 

DCEC rätt att få ut information om de har tillräckligt med misstankar om 

korruptionsbrott. På grund av brister i journalföring är det dock inte alltid bankerna kan 

ge ut tillräcklig information, vilket i vissa fall har lett till att undersökningar har lagts 

ner (Matlhare, 2006; 60-61). DCEC har ett tätt samarbete med Botswanas poliskår men 

även andra rättsväsenden såsom tull, immigrationsdepartementet och ombudsmannen. 

DCEC menar, enligt Botswanas regerings hemsida, att ingen är immun från 

institutionens undersökningar. Dom hävdar att ”The directorate investigates all cases of 

alleged corruption without fear or favour and corrupt practices that are detected and 

effectively dealt with in accordance with the CEC Act” (Government of Botswana, 

2011: DCEC). De menar med andra ord att DCEC undersöker samtliga fall av misstänkt 

korruption, vilka blir effektivt behandlade i likhet med lagen om korruption och 

ekonomisk brottslighet- Corruption and Economic Crime Act. Vem som helst kan 

anmäla misstankar om korruption. DCEC har till och med ett nummer dit medborgare 

kan ringa utan kostnad i fall av misstänkta korruptionsbrott.  
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DCEC har åstadkommit en hel del sedan dess grundande 1994. En viktig anledning till 

detta tordes vara det faktum att DCEC är en väldigt välfinansierad institution (Olowu, 

1999; 611). Enligt Olowu är en av de viktigaste bedrifterna att man tack vare DCEC 

uppnått ett större fokus på korruption som ett allvarligt socialt och ekonomiskt problem. 

Redan två år efter uppstarten låg DCECs andel fällande domar på 80 % av alla fall som 

drogs inför domstol. DCEC har även lyckats genomföra en ny hederskodex som innebär 

att alla parlamentariker har skyldighet att redovisa sina finansiella tillgångar och göra 

dem tillgängliga för offentlig granskning. Institutionen har även varit framgångsrik när 

det kommer till implementeringen av undervisning av korruption. De har arbetat med 

allt från universitet, skolor, ministerier, företag till fackföreningar och kyrkor (Olowu, 

1999; 610).   

 

5.2.2  Svagheter och kritik mot DCEC 

DCEC ses ofta av internationella observatörer som en i hög grad framgångsrik 

institution. Det finns dock flera kritiker i Botswana som menar att DCEC på många sätt 

är en till stor del ineffektiv institution (Olowu, 1999; 609). Som vi har sett har DCEC 

åstadkommit en hel del viktiga ärenden, dock finns det en rad allvarliga problem med 

institutionen. Dessutom finns det många som ser DCEC som ett försök från regeringen 

att vitmåla sig själva, ett försök att skönmåla verkligheten om den korruption som  

skedde i samband med tidigare nämnda skandaler och som fortfarande sker inom det 

politiska. 

 

En svaghet med institutionen, har DCEC själva uttryckt, är att Attorney General´s 

Office- AG, det vill säga statsåklagaren, inte har klarat av att hantera alla de ärenden 

som de blir hänvisade. Vidare har domstolarna svårt att behandla fallen på rätt sätt och 

inom rimliga tidsramar. I vissa fall kan det ta över ett halvt år innan de bli behandlade 

(Olowu, 1999; 611). 

 

Trots att DCEC är en självständig enhet är de ansvariga inför landets president. 

Presidenten väljer som tidigare nämnts även direktören för DCEC. Dessutom måste 

varje fall av korruption som anses ha tillräckligt med bevis godkännas av statsåklagaren, 

vilken lyder under presidenten. Utan dess godkännande kan ingen bli fälld. Detta blir 

alltså ytterligare ett sätt för presidenten att indirekt ha en slags kontroll över 
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institutionen. Olowu menar att detta har skadat institutionens rykte och att det ”kraftigt 

avviker från bilden av en självständig organisation som effektivt kan ta åtgärder mot 

betydelsefulla politiska aktörer i regeringen eller inom den ekonomiska sektorn” 

(Olowu, 1999; 612, egen fri översättning). Matlhare ger ett ytterligare exempel på hur 

det politiska ledarskapet begränsar DCEC som institution. Presidenten har nämligen rätt 

att neka tillgången till specifika dokument, om han anser att de skulle kunna äventyra 

landets säkerhet, enligt avsnitt 15(2) i Corruption and Economic Crime Act. Detta kan 

enligt Matlhare användas som ett sätt att begränsa DCECs roll och effektivitet. Matlhare 

skriver i sin avhandling om DCEC att ordföranden för Botswanas advokatsamfund, 

Omphemetse Motumise, menar att DCECs uppdrag och roll måste få en tydligare 

definition, men framför allt måste institutionen bli mer självständig om den ska kunna 

genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt (Matlhare, 2006; 58-59).  

 

Enligt Matlhare blev inte DCEC självständigt genom CEC vilket ”fortsätter att orsaka 

tvivel gällande legitimitet och allmänt rykte” (Matlhare, 2006; 60). DCECs direktör är 

som sagt utvald av presidenten och därmed ansvarig inför honom. Detta är en tydlig 

brist på institutionens självständighet. Dessutom har presidenten rätt att bestämma 

direktörens arbetsvillkor som han finner lämpligast, och det finns heller ingen lag om 

hur länge direktören får hålla sin position (Matlhare, 2006; 60).  

 

Johnstons (2005) teori om den politiska elitens makt i länder som han definierar som 

Elite Cartels, blir tydlig genom ovanstående redogörelse. Botswana präglas av en 

politisk elit som har ett tydligt influerande på en institution som borde vara helt 

självständig för att vara legitim. Skulle fall komma upp i DCEC som hotar den politiska 

eliten har presidenten möjlighet att i princip avfärda fallet genom att neka tillgången till 

nödvändig information med motiveringen att det äventyrar landets säkerhet. Då det 

enligt Johnston (2005) är av största betydelse för den politiska eliten att de behåller sin 

makt går det att förmoda att presidenten ser till att välja en direktör för DCEC som han 

vet inte kommer att utmana den politiska makten. Johnston (2005) menar att starka 

institutioner är en förutsättning för att ett land ska hålla sig så fritt från korruption som 

möjligt. Förslagsvis gäller detta även för att arbeta så effektivt mot korruption som 

möjligt. I vilken utsträckning Botswana egentligen har förutsättningar för att behålla sin 

relativt låga korruptionsgrad diskuteras i avsnitt 5.3 i uppsatsen. 
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5.2.3  Botswanas Office of the Ombudsman 

En annan konsekvens efter korruptionsskandalerna i slutet på 1990-talet i Botswana, 

förutom DCECs uppkomst, var grundandet av det så kallade Office of the Ombudsman. 

Detta var, i kombination med grundandet av DCEC, ett försök att öka öppenheten och 

ansvarsskyldigheten i landet. Många i Botswana försökte dock genomföra beslutet om 

inrättandet av en ombudsman redan under 1970-talet. Väl inrättat 1995 blev den 

Botswanska ombudsmans-modellen i princip en kopia av den brittiska (Fombad, 2001; 

58). Detta innebär att ombudsmannen mottager, undersöker och utreder klagomål om 

påstådd dålig förvaltning inom den offentliga sektorn (Government of Botswana, 2011: 

Office of the Ombudsman). Inrättandet av DCEC skedde ett år tidigare än inrättandet av 

ombudsmannen eftersom regeringen ansåg det viktigt att ta tag i de stora problemen 

med korruption först. Detta då man insåg att en ombudsman inte skulle kunna utföra ett 

effektivt arbete med ett land som präglades av korruption (Fombad, 2001; 59). 

Botswanas Office of the Ombudsman har dock ifrågasatts från flera håll, likt DCEC, 

angående den faktiska självständigheten och opartiskheten av institutionen. Kritiken har 

utöver hantering av fall bland annat riktats mot budgetering och bemanning. Likt DCEC 

är presidenten den som utser ombudsmannen, visserligen i vissa fall efter rådgivning. 

(Fombad, 2001; 60-61). Men även här har alltså presidenten en avgörande roll och makt 

i en institution som det är av högsta betydelse är självständig och oberoende. 

Återigen kan en tydlig koppling till Johnstons (2005) teori om Elite Cartels dras. Både 

DCEC och Office of the Ombudsman, vilka båda är väsentliga delar i Botswanas anti-

korruptionsarbete, har tydliga kopplingar till den politiska världen, kanske främst 

genom presidenten. Man kan hävda att presidenten har mer makt än han borde ha för två 

institutioner som borde vara självständiga och opartiska för att kunna utföra ett så 

rättvist och effektivt arbete som möjligt. Dessutom tar den makten som presidenten har 

en sådan form att den gör det möjligt för honom att till viss del styra vem som är 

ansvarig för respektive institution, vilket innebär att presidenten indirekt mer eller 

mindre har kontroll. Detta går väl ihop med Johnstons (2005) tanke om att den politiska 

eliten i länder inom Elite Cartels fokuserar sitt arbete mot det som ställer sig emot den 

politiska eliten snarare än att genomföra reformer där det verkligen behövs. Istället för 

att låta institutionerna vara självständiga och därmed låta dem genomföra väsentliga och 

rättvisa reformer, har den politiska eliten, i detta fall särskilt presidenten, en makt som 

hindrar institutionerna att utföra ett totalt rättvist och obundet arbete.  
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5.2.4  Botswanas anti-korruptionsarbete i förhållande till UN Guide for Anti-

corruption policies  

De sju kraven som FNs Office on Drugs and Crime framställer i UN Guide for Anti-

corruption policies kan till stor del kopplas till den delen av Botswanas anti-

korruptionsarbete som presenterats i föregående avsnitt. Kraven om att arbetet ska vara 

omfattande och inkluderande stämmer till viss del överens med DCECs och 

ombudsmannens arbete. Författarna till UN Guide for Anti-corruption policies belyser 

betydelsen av civilsamhällets deltagande och inkludering, vilket till viss del kan kopplas 

till DCECs fall då de inrättat en gratis telefonlinje dit vem som helst kan ringa och 

meddela misstankar om korruption. Detta kan tolkas som ett försök att inkludera 

civilsamhället. Dessutom är som tidigare nämnts en viktig punkt för DCECs arbete att 

utbilda medborgarna om korruption. Genom att sprida kunskap och information på allt 

från universitet till företag inkluderas civilsamhället ytterligare. När det kommer till 

kravet om att de olika enheterna i anti-korruptionsarbetet ska arbeta enhetligt och på ett 

välintegrerat sätt kan det ifrågasättas om Botswana uppfyller detta. Som avsnittet om 

DCEC påpekade finns flera brister i arbetet, i synnerhet när det kommer till arbetet 

mellan DCEC och Attorney General's Office då de bland annat inte klarar av att hantera 

de ärenden de blir tilldelade. Samarbetet mellan DCEC och AG har således allvarliga 

brister och det kan därför inte sägas arbeta på ett fullständigt enhetligt och välintegrerat 

sätt. Om kravet gällande transparens i anti-korruptionsarbetet kan sägas uppfyllas är 

tveksamt då Botswana generellt har relativt dålig transparens (Badham-Jones, 2014; 1). 

Botswana har inte informationsfrihet (Profiles: Botswana, acauthorities.org, 2015). 

Därför är folket beroende av den information DCEC själva väljer att lägga ut. DCEC 

redovisar arbetet i årliga rapporter. Dock finns det brister gällande rapporterna, som 

exempelvis att man via DCECs hemsida inte kommer åt rapporter efter år 2007 

(Government of Botswana, 2011: Annual Reports). Kravet på opartiskt anti-

korruptionsarbete uppfylls till stor del inte då analysen bevisat att den politiska eliten 

har ett betydligt större inflytande på DCEC och ombudsmannen än det borde ha. Detta 

bland annat eftersom att presidenten väljer DCECs direktör såväl som ombudsmannen. 

Dessutom har samma parti haft makten i Botswana sedan självständigheten 1966 vilket 

naturligt ökar risken för opartiskhet. Kravet gällande bevisbaserat arbete kan påstås 

uppfyllas till viss del. Detta då DCEC som tidigare nämnts publicerat flera rapporter 

som redovisar institutionens resultat, dock är den senaste rapporten på Botswanas 

regerings hemsida publicerad 2007. Det sista kravet angående strävandet av effekt kan 
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sägas uppfyllas till viss del då DCEC har tydliga syften och har åstadkommit en hel del 

som analysen visat. Dock finns det anledning att misstänka att den politiska eliten till 

stor del är skyddad från arbetet då, som tidigare fastställts, den politiska eliten har större 

inflytande än de borde ha. I enlighet med Johnstons (2005) teori tenderar anti-

korruptionsarbetet i länder som Botswana att skydda och förstärka den politiska elitens 

makt snarare än att fokusera arbetet på att genomföra egentliga reformer. 

 

Sammanfattningsvis går det att se att Botswanas anti-korruptionsarbete i form av DCEC 

och Office of the Ombudsman uppfyller kraven etablerade i UN Guide for Anti-

corruption policies till viss del. Dock är långt ifrån alla krav uppfyllda på ett 

tillfredsställande sätt, bland annat gällande kravet om opartiskhet och att arbeta på ett 

välintegrerat sätt. Man kan hävda att det finns ett stort behov av förbättring om 

Botswana ska fortsätta se framgångar i sitt anti-korruptionsarbete. I vilken utsträckning 

Botswana har förutsättningar för att behålla sin relativt låga korruptionsgrad, det vill 

säga uppsatsens andra frågeställning, diskuteras i nästkommande avsnitt av uppsatsen. 

 

5.3  Förutsättningar för att behålla relativt låg korruptionsgrad   

För att denna del av analysen ska kunna komma fram till i vilken utsträckning Botswana 

har förutsättningar för att behålla sin relativt låga korruptionsgrad baseras den på 

analysen från föregående avsnitt av uppsatsen i kombination med Klitgaards teorier om 

korruption.  

 

5.3.1  Delegationskedja i Botswana 

För att uppsatsen tydligare ska kunna analysera och applicera PAC-modellen på fallet 

om Botswanas anti-korruptionsarbete kommer det vara nödvändigt att först redogöra för 

en delegationskedja i landet. Detta innebär att följande stycke kommer att redogöra för 

delegationskedjan av makt och ansvar, från medborgarna upp till regeringen och DCEC.  

 

Botswana har sedan självständigheten 1966 haft fria och demokratiska val var femte år. 

Freedom House är en politiskt obunden organisation som bedömer länders grad av 

frihet och demokrati. Enligt Freedom House uppfyller valprocessen i Botswana 10 

kriterier av 12 möjliga. Valsystemet är, likt Storbritannien, ett first-past-the-post system. 

I Botswanas nationalförsamling väljs 57 av 63 parlamentsledamöter direkt av folket 

medan talmannen och statsåklagaren, samt fyra ytterligare parlamentsledamöter 
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nomineras av presidenten (Constitution and politics: Botswana, thecommonwealth.org, 

2017). Presidenten väljs sedan av nationalförsamlingen för att ha makten under en fem-

års period. 2008 avgick dåvarande presidenten Festus Mogae innan hans period var slut 

vilket gjorde att vicepresidenten Seretse Khama Ian Khama tog över makten. Khama 

blev omvald i valet 2014 och är därmed landets president än idag. Tidigare president 

Mogaes avgång 2008 var andra gången en president avgick för tidigt så att 

vicepresidenten skulle kunna få makten. Detta har lett till att folk misstänker att det var 

en strategi för att det ledande partiet Botswana Democratic Party- BDP ska kunna 

undvika demokratiska processer eftersom vicepresidenten då har makten utan att ha 

blivit vald demokratiskt (Freedomhouse.org, 2017: Botswana, Country report, Freedom 

in the World, 2015). När det kommer till makt och ansvar har presidenten en väldigt 

betydande roll i Botswana, trots att han väljs indirekt av nationalförsamlingen. 

”Presidenten kan förlänga, eller avfärda den lagstiftande församlingen vilken inte har 

befogenheten att avfärda honom. Förespråkare för demokrati hävdar att makten har 

blivit mer och mer centrerad runt Khama, som har låtit många höga positioner gå till 

militära officeer och familjemedlemmar” (Freedomhouse.org, 2017: Botswana, Country 

report, Freedom in the World, 2015).  

 

Enligt Botswanas regerings hemsida är Botswanas parlament ”ansvariga för lagstiftning 

och övervakning” (Government of Botswana, 2011: The Parliament Office). BDP har 

som tidigare nämnts haft en majoritet i parlamentet sedan självständigheten 1966 men 

sedan 2010 har konkurrensen från övriga partier ökat. I valet 2014 vann BDP 37 av 57 

möjliga platser i parlamentet, Umbrella for Democratic Change (UDC) vann 17 platser 

och Botswana Congress Party (BCP) vann resterande 3 platser. Efter att vice ordföraren 

för oppositionspartiet UDC, Gomolemo Motswaledi, avled i juni 2014 i en trafikolycka 

har flera misstänkt att Khamas administration använder våld för att tysta oppositionens 

röster. Detta särskilt eftersom att Khama själv använde sitt veto i en omröstning 

gällande en undersökning angående tvivelaktiga händelser runt Motswaledis plötsliga 

bortgång (Freedom House, 2017: Botswana, Country report, Freedom in the World, 

2015). Utöver sin nationalförsamling har Botswana den så kallade Ntlo ya Dikgosi, eller 

House of Chiefs. Detta organ består av 35 indirekt valda medlemmar. House of Chiefs 

har en rådgivande funktion vad gäller lagstiftande rörande framför allt landets åtta olika 

stammar och dess folk.  
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Som tidigare nämnts har presidenten en högst betydande roll med sin makt. Sedan han 

blev president 2008 har det skett en form av personalisering av makt och ett ökat 

militärt styre. Genom presidenten inrättade Botswanas regering den tidigare nämnda 

lagen Corruption and Economic Crime Act som ledde till inrättandet av DCEC. 

Institutionen arbetar under Ministry of Justice, Defence and Security, det vill säga en av 

Botswanas regerings ministerier. Dock är DCEC ytterst ansvariga inför presidenten. 

Samtliga fall måste även godkännas inför statsåklagaren som även denne lyder under 

presidenten (Olowu, 1999; 612).  

 

5.3.2  Principal-Agent-Client och Botswanas anti-korruption  

I avsnitt 3.2.1 av denna uppsats presenteras Klitgaards så kallade Principal-Agent-

Client teori, även kallad PAC-teorin, vilken kan användas för att förstå korruption och 

var risker för korruption uppstår. Teorin innebär i korthet att Principal (P) beordrar 

Agent (A) att tillhandahålla en tjänst till Client (C) eller P själv. Det finns här således en 

asymmetri av information för P vad som sker mellan A och C vilket kan leda till 

problem för P. Det är A som får möjlighet att begå korrupta handlingar och som kan 

använda asymmetrin av information till sin fördel. 

 

Som förklarats i uppsatsens teoretiska avsnitt skapades PAC-modellen ursprungligen för 

byråkratisk korruption. Trots till viss del skilda meningar vad gäller appliceringen av 

PAC-modellen på icke-byråkratiska fall kommer denna uppsats att applicera PAC-

modellen då den ger möjlighet att förstå var risker för korruption uppstår vilket leder 

vidare till eventuella slutsatser om i vilken utsträckning Botswana har förutsättningar 

för att landet ska kunna fortsätta hålla sin relativt låga korruptionsgrad.  

 

När det kommer till appliceringen av PAC-teorin kommer denna uppsats ha ett fokus på 

en specifik del av relationen mellan Principal, Agent och Client, nämligen relationen 

mellan Agent och Client eftersom dessa kommer att ses som regeringen och DCEC. 

Fokuset ligger just här eftersom det är relationen just mellan dessa komponenter som är 

relevant för uppsatsens frågeställning gällande förutsättningarna för att behålla den 

relativt låga korruptionsgraden.  

 

Det är viktigt att förtydliga att det finns många olika sätt att applicera PAC-teorin, eller i 

följande fall endast en Principal-Agent-teori på olika fall. Marquette och Peiffer 



  
 

 27 

förklarar att det finns två sätt att applicera teorin om Principal och Agent på korruption i 

samhället. Den första innebär att man ser den politiska ledaren som P som har i uppdrag 

att övervaka byråkrater, det vill säga A, och deras handlingar för att kunna hålla dem 

ansvariga. Det andra sättet att se på teorin är att istället tolka byråkrater eller politiker 

som A och allmänheten som P. Sedd som A har offentliga tjänstemän som exempelvis 

politiker möjlighet att missbruka sin position och handlingsfrihet i offentliga tjänster 

och det blir i värsta fall omöjligt för allmänheten att få en fullständig övervakning och 

ställa dem till svars (Marquette and Peiffer, 2015; 4). Denna uppsats kommer att 

applicera PAC-teorin likt det andra sättet, det vill säga se P som allmänheten, eller 

närmare bestämt Botswanas invånare och A som politiker, närmare bestämt Botswanas 

regering. 

 

I Botswanas fall går det att, som tidigare nämnts enligt Klitgaards modell, se Principal, 

eller P, som folket av Botswana. P beordrar A att tillhandahålla C en tjänst. I detta fallet 

är det alltså Botswanas befolkning som kan motiveras att indirekt genom demokratiska 

val och relativt starkt civilsamhälle (bland annat genom protester efter 

korruptionsskandalerna på 1990-talet) ”beordrade” Botswanas regering att inrätta 

åtgärder mot korruption. Således kan Botswanas invånare ses som P. Dessutom är P de 

som är utsatta för den asymmetri av information som pågår mellan A och C och således 

är P de som riskerar att bli utsatta för skada. Invånarna i Botswana är som bekant de 

som ytterst blir drabbade och som får störst problem av den korruption som uppstår. 

Således är detta en ytterligare motivering till varför P kan ses som Botswanas invånare. 

 

Vidare kan Agent, det vill säga A, i detta fallet ses som Botswanas regering. Enligt 

Klitgaards modell är det A som tillhandahåller en tjänst. Det är som tidigare 

presenterats Botswanas regering som ligger bakom det största anti-korruptions-

initiativet DCEC och därmed tillhandahåller de en form av tjänst, det vill säga anti-

korruptionsarbetet i form av DCEC som därför kan ses som Client, eller C. Enligt PAC-

teorin tillhandahålls tjänsten till C eller P själv. Eftersom att modellen belyser 

problematiken med asymmetrin av information mellan A och C (enligt uppsatsens 

applicering Botswanas regering och DCEC) är det uteslutet att tjänsten tillhandahålles C 

i detta fall. Istället blir den logiska appliceringen att tjänsten, i form av anti-

korruptionsarbetet genom DCEC, tillhandahålls till P själv, det vill säga folket av 

Botswana.  



  
 

 28 

 

På grund av asymmetrin i informationen mellan regeringen och DCEC kan det vara 

svårt för P, det vill säga folket av Botswana, att komma förbi och få insyn. Det som 

händer i enlighet med Principal-Agent-Client teorin i Botswana är att asymmetrin av 

information finns mellan DCEC och regeringen. Som tidigare avsnitt av analysen visat 

har den politiska eliten i landet betydligt mer kontroll över anti-korruptions-arbetet än 

de borde ha för att institutionen DCEC ska kunna arbeta på ett fritt och oberoende sätt. 

På grund regeringens kontroll och makt över DCEC förekommer en asymmetri av 

information som Klitgaards modell visar på. Detta innebär att folket blir drabbade. 

Bristerna i anti-korruptionsarbetet är svåra för folket att få ändring på då den politiska 

eliten har ett fast grepp om makten och över kontrollen av DCEC.  

 

5.3.3  Basic Ingredients of corruption och Botswanas anti-korruption  

Klitgaards andra teori som är ett analytiskt hjälpmedel för den här analysen redogör för 

de grundläggande ”ingredienserna” för att korruption ska uppstå. Klitgaard menar att en 

situation där det råder monopol + handlingsutrymme – ansvarsskyldighet leder till 

korruption. Enligt Klitgaards modeller uppstår korruption när A, i detta fall Botswanas 

regering, har ett maktmonopol över C, i detta fall DCEC, när A har en stor grad av 

handlingsutrymme i kombination med en svag och otillräcklig ansvarsskyldighet till P, 

det vill säga Botswanas invånare. Klitgaards ekvation om uppkomsten av korruption 

kan således tydligt appliceras på Botswanas anti-korruptionsarbete. Baserat på vad förra 

delen av uppsatsens analys visade angående Botswanas anti-korruptionsarbete skulle 

Botswanas regering till viss del kunna motiveras ha ett visst maktmonopol över DCEC. 

Detta eftersom Botswanas regering och president som nämnts har relativt stor makt och 

kontroll över DCEC och ombudsmannen. När det gäller faktorn handlingsutrymme som 

en del i ekvationen om hur korruption uppstår skulle det kunna motiveras att det till viss 

del finns i situationen om Botswanas anti-korruptionsarbete. Detta då det på grund av 

den politiska elitens makt över DCEC finns anledning att misstänka att politiker och 

andra högt uppsatta har mindre risk att bli anklagade och fällda för korruptionsbrott. 

Exempelvis väljer som bekant presidenten vem som ska ha rollen som DCECs direktör 

och har även rätt att avfärda ett fall genom att neka tillgången till nödvändig information 

med motiveringen att det äventyrar landets säkerhet. Som nämnts i den första delen av 

uppsatsens analys finns det därmed anledning att misstänka att presidenten väljer en 

direktör som han tror mest troligen inte kommer att utmana den politiska eliten. Således 
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går det att påstå att det råder det en viss grad av handlingsutrymme i fallet om 

Botswanas anti-korruptionsarbete eftersom arbetet, med tanke på nämnda faktorer, inte 

går till på ett öppet och rättvist sätt. Den sista faktorn i Klitgaards ekvation om riskerna 

för uppkomsten av korruption är brist på ansvarsskyldighet vilket man också till viss del 

kan motivera förekommer i Botswanas fall. Detta går återigen tillbaka till faktumet att 

landet styrs i ett elitistiskt system vilket gör att det är svårt att åstadkomma öppenhet 

och ansvarsskyldighet (Good, 2002; 13).  

 

Dessutom har Botswana till viss del genomgått en ekonomisk liberalisering och 

utveckling och en relativt snabb demokratisering. Dessa faktorer i kombination med 

väldigt svaga institutioner gör politiska eliter svåra att upprätthålla och risken för att en 

ännu mer allvarlig situation av korruption bryter ut ökar (Johnston, 2005; 119). I 

enlighet med Johnstons teori om Botswanas relativt svaga institutioner ökar således 

kombinationen av dessa faktorer risken för att korruption ska uppstå. Detta kommer att 

redogöras för i följande avsnitt, 5.3.4, av uppsatsen. 

 

Med detta i åtanke går det att dra slutsatsen att anti-korruptionsarbetet i Botswana till 

stor del stämmer överens med Klitgaards teori om korruption och var risker för 

korruption uppstår, genom Principal-Agent-Client teorin såväl som de grundläggande 

faktorerna för vad som krävs för att en korrupt handling ska uppstå. Således är det 

möjligt att dra slutsatsen att Botswanas anti-korruptionsarbete står inför risker att själva 

drabbas av korrupta handlingar. Detta i kombination med faktumet att anti-

korruptionsarbetet i Botswana bevisligen har många och till viss del väldigt allvarliga 

brister, leder till slutsatsen att Botswana har förutsättningarna som krävs för att landet 

ska behålla sin relativt låga korruptionsgrad i relativt liten utsträckning. 

 

5.3.4  Botswanas politiska och ekonomiska utveckling  

I enlighet med Johnstons teori om Elite Cartels kommer Botswanas politiska och 

ekonomiska utveckling att redogöras för för att med en ytterligare aspekt kunna besvara 

uppsatsens andra frågeställning gällande i vilken utsträckning Botswana har 

förutsättningar att behålla landets relativt låga korruptionsgrad. 
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5.3.4.1  Politisk och ekonomisk utveckling  

När Botswana förklarades självständigt 1966 var landet ett av världens fattigaste. Trots 

över 80 år av kolonialt styre lämnades landet vid självständigheten med en väldigt dålig 

infrastruktur och få människor hade någon högre utbildning eller arbetserfarenhet inom 

den offentliga sektorn. Ett år efter att ha blivit deklarerat självständiga hittades 

diamanter vilket blev början på Botswanas ekonomiska utveckling (Mogalakwe & 

Nyamnjoh, 2017; 1). Upptäckten av diamanter i Botswana i kombination med bland 

annat politisk stabilitet, god förvaltning och en genomtänkt hantering av naturresurser 

har lett till att landet nu har en säker och stabil ekonomisk tillväxt (Worldbank.org, 

2017; Botswana Overview).   

 

Sedan diamantindustrins början vid tidigt 1970-tal har landets fyra gruvor drivits av så 

kallade Debswana, ett 50/50 samarbete mellan företaget De Beers och Botswanas 

regering. Den vinst Botswanas regering gjort genom diamantindustrin har bland annat 

använts till att finansiera forskning och utveckling. Idag ses dock Botswanas tid av en 

ständigt ökande ekonomisk utvecklig ledd av diamantindustrin som förbi. Trots att 

Botswanas ekonomiska framgång fortfarande är relativt högt rankad, sedd efter 

internationella standards, har den ekonomiska tillväxten minskat sedan 1990-talet. Den 

globala finansiella och ekonomiska krisen under 2008 och 2009 drabbade Botswana 

hårt och gjorde att diamantförsäljningen drastiskt minskade. 2012 mättes 

diamantförsäljningen vara landets fjärde största tillgång för landets GDP efter handel, 

finans och affärsservice samt regeringen. Botswana har således idag en mer 

diversifierad ekonomi än förut (Jefferis & Nemaorani, 2014; 27). Vidare vad gäller 

ekonomisk utveckling gick Botswana från att 1987 ha en väldigt svag ekonomisk 

liberalisering till att tio år senare räknas som en tämligen liberaliserad ekonomi 

(Ahmed, 2006; 25).  

 

När det kommer till den politiska utvecklingen i landet har Botswana, som tidigare 

nämnts i den teoretiska bakgrunden av uppsatsen, en historia av områden som innan 

självständigheten var styrda av lokala överhuvuden. Detta styret blev grunden för en 

effektiv och paternalistisk elit som styrde med legitim auktoritet och på ett mestadels 

öppet sätt (Johnston, 2005; 116). Efter självständigheten 1966 utvecklades Botswana till 

en konstitutionell flerpartidemokrati. Seretse Khama, som är nuvarande presidenten Ian 

Khamas far, grundade Botswana Democratic Party 1960 för att utveckla ett mångfaldigt 
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och öppet, men ändå traditionellt samhälle, i vilken hövdingar och lokala domstolar 

ändå fick ha en betydande roll. Samma år inrättades även ett representativt lagstiftande 

råd som genom en rad av fredliga förhandlingar gjorde att landet blev självständigt sex 

år senare. BDP har sedan dess haft ett stabilt styre som dock på senare år har fått en 

större konkurrens i samband med växande oppositionspartier (History: Botswana, 

thecommonwealth.org, 2017). Demokratiseringen i landet har således varit relativt 

snabb men stabil.  

Som föregående stycken visar har Botswana haft en relativt stabil ekonomisk och 

politisk utveckling. Dock har bristerna som redogjorts för i tidigare avsnitt av uppsatsen 

visat att DCEC och ombudsmannen på många sätt är förhållandevis svaga. Johnstons 

teori menar som tidigare nämnts bland annat att en framgångsrik ekonomisk utveckling 

och liberalisering samt politisk demokratisering i kombination med väldigt svaga 

institutioner gör det svårt att upprätthålla politiska elitnätverk eftersom att de då istället 

utvecklas till en situation präglad av osäkerhet och ekonomiskt förfall, där politisk och 

ekonomisk utveckling ständigt är hotade. Trots Botswanas brister när det kommer till 

DCEC och ombudsmannen, samt faktumet att de generellt har relativt svaga 

institutioner, är institutionerna inte så svaga att de kan påstås i kombination med en 

relativt snabb ekonomisk och politisk utveckling, stå inför risken att utvecklas till ett 

värre stadie av korruption än vad landet gör idag. Bristerna inom anti-korruptionsarbetet 

och kopplingen till den politiska eliten kvarstår dock som en signifikant utmaning 

landet står inför när det kommer till att försöka behålla sin relativt låga korruptionsgrad.  

6  Slutsats  
Denna uppsats har ställt sig frågorna; hur ser Botswanas anti-korruptionsarbete ut och i 

vilken utsträckning finns det förutsättningar för landet att behålla sin relativt låga 

korruptionsgrad? Uppsatsens första frågeställning besvaras med slutsatsen att Botswana 

till stor del har lyckats etablera ett framgångsrikt anti-korruptionsarbete genom 

inrättandet av institutionen DCEC och Office of the Ombudsman. DCEC har en bred 

tredimensionell strategi som utreder såväl som förebygger och utbildar om korruption. 

DCEC har getts flera rättigheter som gör det möjligt för tjänstemän inom institutionen 

att arrestera någon när tillräckligt med misstankar om korruptionsbrott finns. De har 

även rätt att få tillgång till handlingar från privatpersoner såväl som privata och 

offentliga företag. En av de kanske viktigaste bedrifterna med DCEC är att man tack 
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vare dess arbete uppnått ett större fokus på korruption som ett allvarligt socialt och 

ekonomiskt problem. Många ser dock DCEC som en ineffektiv institution med flera 

brister. En av bristerna är att statsåklagaren inte klarar av att hantera alla de ärenden 

som de blir tilldelade. Dessutom är DCEC ansvariga inför Botswanas president som 

även nämner ut direktören för DCEC. Alla fall måste godkännas av statsåklagaren 

vilken även denna lyder under presidenten. I enlighet med Johnstons teori om Elite 

Cartels har den politiska eliten en märkbar makt över anti-korruptionsarbetet som bör 

vara självständigt och opartiskt för att kunna ta itu med den korruptionen som sker just 

inom det politiska. Vidare dras slutsatsen att Botswanas anti-korruptionsarbete till viss 

del uppfyller kraven etablerade i UN Guide for Anti-corruption policies. Arbetet möter 

dock inte kraven när det kommer till bland annat opartiskhet och ett välintegrerat arbete.  

När det kommer till uppsatsens andra frågeställning är det viktigt att ha Botswanas 

delegationskedja av makt och ansvar i åtanke. Genom fria och demokratiska val väljs 

medlemmar till nationalförsamlingen som sedan väljer presidenten. Trots det 

demokratiska systemet har samma parti haft makten sedan självständigheten 1966 och 

presidenten har en avgörande roll för landets styre. Den politiska makten är således vald 

av folket som är ansvariga inför dessa, och presidenten delegerar en viss makt till 

DCEC som är ansvariga inför honom. Genom att applicera Klitgaards PAC-modell går 

det att dra slutsatsen att det förekommer en asymmetri av information mellan DCEC 

och den politiska makten vilket i slutändan leder till att folket blir drabbade. Folket blir 

drabbade eftersom att bristerna i anti-korruptionsarbetet är svåra för invånarna av 

Botswana att få ändring på då den politiska eliten har en orättvis makt och kontroll över 

DCEC. Genom att applicera Klitgaards teori om Basic Ingredients of Corruption är det 

möjligt att dra slutsatsen att Botswanas anti-korruptionsarbete till stor del stämmer 

överens med de olika komponenterna som krävs för att korruption ska uppstå. Det kan 

således konstateras att Botswanas anti-korruptionsarbete har allvarliga brister och 

riskerar att själva utsättas för korruption. Detta leder till slutsatsen att Botswana i 

relativt låg utsträckning har förutsättningar för att landet ska behålla sin relativt låga 

korruptionsgrad. Johnstons teori om att en snabb framgångsrik ekonomisk utveckling 

och liberalisering samt politisk demokratisering i kombination med väldigt svaga 

institutioner riskerar att utvecklas till fördjupade korruptionsproblem går inte att helt 

koppla till Botswanas fall. Detta då institutionerna trots allt generellt inte kan anses som 

väldigt svaga. Däremot går det att anta att bristerna inom DCEC och Office of the 
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Ombudsman, samt kopplingen till den politiska eliten, kvarstår som en allvarlig 

utmaning för Botswanas anti-korruptionsarbete.  

Denna uppsats har visat att om Botswana ska kunna behålla sin placering på plats 35 av 

176 på Transparency Internationals Corruption Perception Index, och fortsätta att vara 

det land i Afrika som är renast från korruption, måste en rad förbättringar ske när det 

kommer till anti-korruptionsarbetet och framför allt inom DCEC. Hur dessa 

förbättringar ska kunna ske uppmuntras till framtida forskning att undersöka.  
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