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Abstract 

Denna uppsats behandlar Sveriges kulturbistånd ur ett kritiskt perspektiv. Teorin 
baserar sig på kritisk utvecklingsteori och postkolonial teori. Vi tar avstamp i de 
skillnader som finns i världen idag och analyserar kulturbiståndets roll i det som 
kallas moderniserings- eller utvecklingsteori. Denna menar att utveckling sker 
linjärt och att Väst har kommit längre än tredje världen. Frågeställningen 
behandlar huruvida Sida i sitt kulturbistånd reproducerar moderniseringsteorin. 
För att besvara detta använder vi oss av diskursanalys, eftersom denna är ett bra 
verktyg att belysa en specifik presentation av världen. Materialet består av 
offentligt tryck från Sida, närmare bestämt deras senaste policy och utvärdering 
inom kulturbiståndsområdet.  

Resultatet är att Sida har tydliga spår av moderniserings- och utvecklingsteori 
i sina offentliga publikationer och styrdokument. Trots detta kretsar ofta den 
offentliga debatten kring hur bistånd idag till stor del bedrivs på mottagarens 
villkor. Detta, vill vi mena, är inte en rättvisande bild.  

 
Nyckelord: modernisering, utveckling, kulturbistånd, diskursanalys, Sida 
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1 Inledning  

I världen idag finns det både rika och fattiga länder och man kan fråga sig varför 
fördelningen är så ojämn. Hur kommer det sig att västvärlden innehar en så stor 
del av världens tillgångar, trots att vi inte är särskilt många? Det finns flera olika 
teorier som försöker besvara denna fråga. En av dessa, som växte fram under 
1950- och 60-talen och som fick stor genomslagskraft, är moderniseringsteorin 
(Roberts – Hite 2003:8).  Denna är närbesläktad med det som kallas 
utvecklingsteori. Teorin ser underutveckling som orsaken till den ojämna 
fördelningen. Denna underutveckling anses orsakad av interna faktorer, det vill 
säga att problemet ligger hos de underutvecklade länderna själva. Enligt teorin 
saknar de fattiga länderna ett antal komponenter som anses vara nödvändiga för 
utveckling (Roberts – Hite 2003:9). Dessa komponenter kan vara saker som 
kapital, teknologi och moderna sociala organisationer och värden (Roberts – Hite 
2003:9).  Moderniseringsteoretikerna ser processen från underutvecklad till 
utvecklad som linjär, och de idag utvecklade länderna bör hjälpa de som inte 
kommit lika långt på skalan. De hävdar att målet för utveckling är de rika 
ländernas typ av samhälle och att vägen dit är den väg som dessa länder vandrat.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi är intresserade av hur moderniseringsteorin tar sig uttryck idag och tycker att 
biståndsverksamheten är ett intressant område eftersom den innehåller relationer 
mellan den rika och den fattiga delen av världen. Vi anser även att bistånd 
emellanåt betraktas på ett relativt okritiskt sätt, som om det förbehållslöst antas 
vara rätt väg att stärka de fattiga ländernas ställning. Vårt arbete syftar inte till att 
avgöra huruvida bistånd är en effektiv metod för att bekämpa fattigdom eller inte, 
utan till att belysa den syn som Väst har på biståndstagare. Genom att föra en 
diskussion kring ämnet avser vi även hålla en kritisk ställning gentemot de teorier 
som vi använder.  

Sverige framhåller ofta sin särställning som biståndsgivare då Sverige inte är 
en före detta kolonialmakt och därför skulle driva en neutral biståndspolitik 
(Eriksson Baaz 2005:35). Om det finns uttryck för moderniserings- och 
utvecklingsteori hos Sveriges statliga biståndsorgan, Sida, menar vi att politiken 
inte kan sägas vara neutral. Därför anser vi Sidas verksamhet vara ett intressant 
föremål för analys.  

Sida ger många olika sorters bistånd. Ett av dessa är kulturbistånd. Vi väljer 
att fokusera på detta område för att vi tror att det är ett av de sammanhang där 
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moderniseringsteorin tydligt skulle kunna komma till uttryck. Kulturbistånd 
handlar inte bara om materiella resurser, utan även om värden och sociala 
praktiker. På så sätt innebär kanske kulturbistånd ytterligare en sorts påverkan 
från givaren, något som vi tycker är intressant och bör lyftas fram. Vi väljer att 
inte själva definiera kultur utan använder oss av Sidas definition i analysen i syfte 
att inte begränsa den.  

Vi menar på intet sätt att Sida inte skulle vara medvetna om denna 
problematik. Dock kan det vara lätt att fastna i väl inarbetade mönster. Man vill 
gärna tro att vi idag har kommit långt bort ifrån den mentalitet som rådde på 50- 
och 60-talet, men vi menar att detta är en fråga som bör hållas aktuell och 
levande.  

Uppsatsen vilar på grunden att diskurser konstituerar verkligheten. Det givet 
menar vi att Sidas diskurs om bistånd påverkar hur vi och deras medarbetare ser 
på tredje världen. Om Sida reproducerar moderniseringsteorin kan detta stärka 
teorin, som i sin tur kan leda till att biståndet inte får avsedd effekt. Vi anser det 
därför relevant att ställa följande fråga: 

- Reproducerar Sida moderniseringsteorin i sitt kulturbistånd? 
 

1.2 Disposition 

Vi tänker här förklara hur vi har lagt upp vårt arbete. Inledningsvis vill vi 
introducera läsaren för den teori som vi kommer att använda oss av. Vi anser att 
teorin förtjänar en framträdande plats då vi utgår från den för att skapa våra 
operationella indikatorer. För att läsaren till fullo skall förstå våra metod- och 
materialval, behöver denne känna till vår teoretiska utgångspunkt.  

Efter teorigenomgången presenterar vi vår metod följt av en presentation av 
materialvalet. Därefter diskuterar vi validitets- och reliabilitetsfrågor. En kort 
presentation av Sida följer därpå, för att ge läsaren inblick i hur organisationen 
fungerar.  

Slutligen genomför vi vår analys, där vi försöker knyta vårt material till 
teoriavsnittet. Analysen följs av en slutsatsdiskussion. 
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2 Teori 

Vi kommer att använda oss av teorier som är kritiska mot moderniseringsteorin 
för att försöka problematisera dess grundsyn, och detta gör vi för att se vad som 
anses vara moderniseringsteoretiskt idag. Det finns flera teorier som behandlar 
denna kritik. Kritisk utvecklingsteori riktar sin främsta kritik mot 
moderniseringsteorins syn på en linjär utveckling med Väst som mål och bästa 
modell av samhälle (Roberts – Hite 2003:13f). De kritiska utvecklingsteoretikerna 
menar att det kan finnas andra samhällsvarianter som fungerar lika bra eller bättre. 
Att tredje världens problem endast skulle bero på interna faktorer är de också 
emot och lyfter istället fram tänkbara externa faktorer så som snedfördelade 
handelsvillkor. Det som kallas beroendeskolan talar också om att den rika världen 
befinner sig i centrum och den fattiga delen av världen i periferin. Dessa 
placeringar menar kritikerna är ömsesidigt beroende, utvecklingen i centrum är 
möjlig på grund av utnyttjande av länder i periferin (Roberts – Hite 2003:12f).  

Vi kommer nedan ge en historisk överblick över hur utvecklingsteorin har 
vuxit fram. Vi fortsätter sedan med en övergång av postkolonial teori. Detta för att 
den postkoloniala teorin på många sätt ligger i linje med kritisk utvecklingsteori 
eftersom de behandlar likartade frågor och problem. På så sätt är teorin bra att ha 
med som ett kritiskt komplement då vi söker efter moderniseringsteoretiska 
uttryck i vårt material. Efter detta tänker vi presentera olika områden där vi tror att 
moderniseringsteorin verkar och som är relevant med hänsyn till vårt syfte. Dessa 
berör både kulturell och ekonomisk utveckling, men även en generell diskussion 
av synen på vi och de. Vi avslutar teorikapitlet med en specifik diskussion av 
biståndsrelationen. Genom hela vår teori försöker vi anknyta till vad som idag kan 
definieras som moderniserings- och utvecklingsteoretiskt.  
 

2.1 Utvecklingsteori – historisk överblick 

Här följer en introduktion till utvecklings- och moderniseringsteorin. Vi tar 
avstamp i en historisk överblick.  

Människan har, i relation till jordens påstådda existens, funnits under väldigt 
kort tid. Under denna korta tid har människans utveckling gått från grottmänniska 
med klumpig motorik som levt på naturens villkor till dagens människa som med 
förfinad motorik nu kan leva och utnyttja naturen i stor utsträckning till förmån 
för sig själv. Charles Darwins evolutionsteori, att människan som art hela tiden 
utvecklas, har gett oss ett svar på varifrån vi kommer och en idé om att vi är på 
väg någonstans. Utveckling innebär här förbättring och teorin gav oss en 
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permanent plats som förbättrade varelser jämfört med innan (Roberts – Hite 
2003:84f).  

Evolutionsteorin var dock inte den första idén om människans olika 
utvecklingsstadier. Koloniserande makter hade sen långt tillbaks ansett sig 
kommit längre i utvecklingen än de koloniserade. Dels för att det rättfärdigade 
koloniseringen och dels för att de faktiskt lyckades kolonisera (Eriksson Baaz 
2005:37).  

Industrialiseringen togs också som en indikator på olika långt gången 
utveckling i världen. När industrialiseringen tog fart i Väst blev skillnaden i 
livssituation påtaglig både mellan olika länder och mellan nu och då (Roberts – 
Hite 2003:3f). Tiden innan industrialiseringen blev en motsatssymbol till vad som 
nu fanns och var möjligt och på samma sätt blev länder som inte innefattades av 
den industriella utvecklingen en motsatssymbol till de länder som utvecklades och 
gjorde stora framsteg gällande effektivisering.   

Dagens syn på utveckling adresseras ofta till tiden efter Andra världskrigets 
slut, mer precist till januari 1949 då USA:s dåvarande president Harry Truman 
höll ett välciterat tal där han uttalar sig om en utbredd fattigdom i världen och 
underutvecklade områden (Escobar 1995:3f). Talet speglar, som Rita Abrahamsen 
(2000:16) uttrycker det, ”utvecklingens tid”, det vill säga den tid då 
utvecklingsorganisationer, utvecklingsexperter, nationella utvecklingsplaner och 
universitetskurser i utveckling blommade upp. Vid denna tid hade 
industrialiseringen och den liberala ekonomin kommit att institutionaliserats i 
västvärlden och det var ekonomin som fick en central plats i utvecklingsdiskursen 
eftersom det var den ekonomiska modellen som ansågs som den stora motorn 
bakom den rådande välfärden. Uppfattningen var att de underutvecklade länderna 
saknade de ekonomiska institutioner som Väst hade och därigenom saknade en 
stabil ekonomi och även en ekonomisk tillväxt som kunde genereras av en 
utvecklad industri (Roberts – Hite 2003:8f).  Kalla krigets slut och 
kommunismens fall blev också ett bevis för att Väst har en bättre utvecklad och 
mer förfinad ekonomisk modell som resten av världen saknar (Abrahamsen 
2000:42ff). Rädslan för kommunismen blev också ett incitament för Väst att 
implementera sina idéer i övriga världen, att hjälpa dem innan kommunismen 
skulle ta fäste (Escobar 1995:34). 

Begreppet underutveckling konstituerar också idén om en hierarkisk ordning i 
världen där den utvecklade rika världen står över den tredje underutvecklade. 
Eftersom utveckling syftar till en process från ett steg till ett annat och den rika 
delen av världen genomgått processer både ekonomiskt och politiskt som inte 
skett i andra delar av världen uppfattar sig Väst som mer kunniga och erfarna än 
resten (Abrahamsen 2000:17-19). Hierarkin gäller således både ekonomiskt och 
politiskt likväl som kunskapsmässigt. 

Eftersom ingen med säkerhet kan säga vad som kommer hända med världens 
framtida samhällsutveckling och därigenom inte kan veta vad som är det bästa 
tänkbara (utveckling antas här vara av godo och sträva mot förbättring för 
människan) antas Väst helt enkelt ha den rätta modellen eftersom det där råder 
ekonomisk tillväxt, fred och en allmänt god hälsa.  
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Fokus har dock flyttats något från den liberala ekonomiska modellen till den 
demokratiska som enligt vissa utvecklingsteoretiker går hand i hand med den 
förra (Abrahamsen 2000:86, 109f). Demokratisering i tredje världen har kommit 
att bli det rådande utvecklingsmålet. God utveckling gällande områden så som 
ekonomi, det sociala, mänskliga rättigheter och kultur förutsätts av en 
implementerad demokratisk ideologi enligt diskursen. Demokrati presenteras som 
det fundamentala i ett samhälle (Roberts – Hite 2000:10). 

Utvecklingsteori fokuserar väldigt mycket på just ekonomiska frågor och 
ekonomisk utveckling, men det finns som sagt andra dimensioner av utveckling 
också. Detta ska vi gå in på under avsnitten ”Vi och de” och ”Kulturell eller 
demokratisk utveckling?”.  

2.2 Postkolonial teori 

Vi tänker här ge en översikt av de vanligaste argumenten inom postkolonial teori. 
Det finns en uppsjö av olika inriktningar inom denna och det är för oss omöjligt 
att skildra alla i detalj, men vi skall försöka måla upp de mest utmärkande dragen. 

Till en början vill vi behandla själva begreppet ”post”. Det råder delade 
meningar om vad detta prefix egentligen vill signalera. Den första konnotationen 
är kanske den att detta är ett fenomen som är strikt temporalt, alltså någonting 
som inträffar efter kolonialismen. Detta ger dock upphov till vissa betänkligheter. 
När kan man säga att kolonialismen tog slut, och när startade postkolonialismen? 
Det koloniala systemet var oerhört stort och mångfacetterat, vilket försvårar 
generaliseringar av detta slag (Loomba 2005:22). Man kan också se ordet post 
som en indikation av en övergång. Detta skulle dock kunna indikera att de 
politiska system och makthierarkier som existerade under kolonialismen numera 
är ett minne blott, något som postkoloniala förespråkare inte är särskilt pigga på 
att skriva under (Loomba 2005:22).  

Så vad tycker då postkolonialismens förespråkare att termen skall betyda? De 
menar snarare att de makthierarkier som existerade under kolonialismen 
fortfarande existerar, om än i något modifierad form. Här har postkolonialismen 
influerats av marxistisk teori om imperialism, ett närbesläktat begrepp som 
innebär ekonomisk maktcentrering till vissa länder.  Vi kan här dra upp 
skiljelinjerna politisk och ekonomisk kontroll. Under kolonialismen utövade 
kolonialmakterna direkt politisk makt över de koloniserade länderna i och med att 
de formellt hade tagit över deras territorium. Idag utövas en mer subtil ekonomisk 
makt av de rika länderna över de fattiga, men ett maktutövande är det likväl 
(Loomba 2005:21).   

Vissa postkolonialister vill således att begreppet inte på något sätt skall 
förknippas med intryck av att det koloniala tillhör historien, utan att det koloniala 
fortfarande är högst levande (Eriksson Baaz 2005:33). Även om avkoloniseringen 
formellt har ägt rum så formar de forna kolonialmakterna fortfarande världen 
(Loomba 2005:26) genom handelsavtal, biståndsvillkor, skuldavskrivning m.m. 
(Eriksson Baaz 2005:33). Post indikerar således den modifiering av 
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maktutövandet som skett sedan den formella avkoloniseringen. De postkoloniala 
teoretikerna vänder sig också mot att världen kretsar runt den historia som skrivits 
av Väst, och till mycket liten del tillåter övriga kulturer få en proportionerligt stor 
plats (Hall 2005:81, Loomba 2005:26).  

Begreppet imperialism förtjänar också det en del uppmärksamhet. Det skiljer 
sig från postkolonialism och kolonialism på ett antal sätt. Den mest betydande 
skillnaden tycker vi är att imperialismen, som nämnt ovan, inte är bundet till att 
man utövar politisk makt, utan endast ekonomisk. Enligt Lenin ligger brytpunkten 
i ordet kapitalism och han anser att kapitalismen är imperialismens högsta stadium 
(Loomba 2005:20).  

Man kan också här ställa sig frågan om vem som är en del av det postkoloniala 
och vem som inte är det. Man skulle kunna tänka sig att det endast är de forna 
kolonialmakterna som kan spela en roll i dagens kolonialism, men mot detta 
synsätt finns en hel del kritik (Hall 2005:84f). I ”Sverige och de Andra. 
Postkoloniala perspektiv” (2001:7-16) argumenterar Mc Eachrane och Faye för att 
Sverige också är en del av det postkoloniala eftersom landet är en del av 
västvärlden och därför delar historia, kultur och idéer med gamla kolonialmakter.  

Begränsningen med denna teori är naturligtvis att det inte finns utrymme för 
andra sätt att uttrycka sig. Den postkoloniala teorin menar att det går att finna 
maktstrukturer i alla uttryck och lämnar inget alternativ till att dessa inte skulle 
existera.  

2.3 Synen på ”vi” och ”de” 

Under detta avsnitt tänker vi ta upp exempel på hur bilden av tredje världen och 
förhållandet till Väst skildras på olika sätt. Vi vill här visa på hur 
moderniseringsteorin har påverkat dagens relation mellan Väst och tredje världen. 
Här behandlar vi inte endast ekonomisk utveckling, utan även andra faktorer som 
kan anses lägga grunden till skillnaderna mellan den rika och den fattiga världen.  

Att man i synen på utveckling grundar och rättfärdigar sitt beteende med att 
det finns betydande skillnader mellan de som befinner sig högre upp i 
utvecklingen och de som är längre ner kanske inte är särskilt underligt. Men vilka 
drag är det som är mest utmärkande?  

Till en början finns det vissa adjektiv som alltid kommer upp vid tal om 
utveckling. Några av de mest klassiska är fattigdom, olycka, sjukdom och primitiv 
ekonomi (Eriksson Baaz 2005:37). Som ideal för utvecklingen har man det 
västliga samhället, motsatsen till ovan nämnda ord. Här brukar begreppet 
dikotomier nämnas, ett motsatspar, något vi kommer in på mer nedan. Men 
moderniseringsteorin nöjer sig knappast med att konstatera att tredje världen är 
annorlunda, något måste också göras. Man ska försöka att omforma den 
underutvecklade världen till att bli som Väst (Roberts – Hite 2003:9f). 

Vi skulle även vilja diskutera ett antal bilder eller diskurser som målats upp 
kring världen som befinner sig längre ner i utvecklingen. Vi börjar med bilden av 
utvecklingen som ett barns utveckling. 
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En viktig del i diskursen om utvecklingsländerna handlar just om deras 
mognadsprocess. De som inte tillhörde kolonialmakterna jämställdes ofta med 
barn, som skulle kunna växa upp och bli som den vite mannen, med bara rätt 
vägledning. Då var målet att ”civilisera” den inhemska befolkningen i kolonierna. 
I ett utdrag ur den amerikanska kongressens arkiv återfinns tal som använder 
analogin om barn och deras utveckling i förhållande till utvecklingsländer (Lynn 
Doty 1996:134). Dessa länder ansågs inte vara kapabla att sköta sina egna affärer, 
utan behövde guidning utifrån. Det ansågs även för farligt att inte hjälpa dessa 
”barn”, eftersom det då kunde gå riktigt illa. Man ansåg sig endast göra sin plikt 
genom att erbjuda den vägledning som behövdes för att forma det oskrivna bladet 
(Lynn Doty 1996:134).  

En annan teori som Rita Abrahamsen diskuterar är den om utvecklingens 
dikotomier. Abrahamsen (2000:17ff) finner tre aspekter av utvecklingsdiskursen 
och dessa är rädsla för fattigdom och fattiga, frånvaro av någonting samt hierarki.  
Bilden av att vilja hjälpa fattiga av humanitära skäl menar hon är en fasad som 
döljer uppfattningen av fattigdom som ett hot mot sin egen välfärd eftersom 
fattiga länder varit synonymt med instabila länder. Fattiga har inte mycket att 
förlora jämfört med vad de kan vinna och kan därför utgöra en säkerhetsrisk om 
de mobiliserar sig kring ”fel” saker.    

Frånvaro av någonting syftar till att tredje världen presenteras genom vad den 
inte är snarare än vad den är. Den framställs snarare som underutveckling än 
utvecklad i en annan riktning. Det som tredje världen inte har och inte är står i 
motsats till vad västvärlden har och är (Abrahamsen 2000:18f). Avsaknaden av 
något är alltså inte avsaknad av något som tredje världen själva vill ha och själva 
vill vara, utan representeras av den skillnad som Väst ser som orsak till rådande 
situation i tredje världen. Detta innebär också att denna presenteras som en 
homogen värld utan inbördes skillnader (Abrahamsen 2000:18).  

Hierarki syftar till att den rika delen av världen ser sig själva som högre 
stående än den fattiga delen, något som stämmer väl överens med 
moderniseringsteorins bild av världsläget (Abrahamsen 2000:19).  

2.4 Kulturell eller demokratisk utveckling? 

Idag handlar utveckling och bistånd mycket om att befästa eller etablera 
demokrati och de mänskliga rättigheterna. Det hör enligt flera teoretiker ihop med 
att skapa ett modernt samhälle idag (Lynn Doty 1996:129). Moderniseringsteorin 
ser utveckling inte bara som en ekonomiskt process, utan även social, 
psykologisk, kulturell och politisk (Roberts – Hite 2003:9). Man kan alltså 
utvecklas kulturellt, för att uppnå ett mer modernt samhälle. Kultur fungerar då 
som ett medel för att uppnå ett högre stadium av utveckling. I de mänskliga 
rättigheterna finns en del paragrafer som behandlar kulturområdet. Dessa 
innefattar rätten att delta i vilka kulturella aktiviteter som man själv vill och fritt 
utveckla sin person och sin kultur (Human rights dekl. art. 27).  
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Det finns de som hävdar att de mänskliga rättigheterna är universella och inte 
tillhör någon specifik kultur (Ayton Shenker 1995). Samtidigt finns det röster som 
menar att de mänskliga rättigheterna är något som USA och Europa har kommit 
på, samt att de utövar ett tolkningsföreträde av begreppen (Lynn Doty 1996:139). 
Sett ur det perspektivet är inte de mänskliga rättigheterna helt okontroversiella. 
Lynn Doty beskriver bistånd som ett sätt för den rika världen att kontrollera och 
övervaka den fattiga och mer instabila delen. För att uppnå stabilitet och på så sätt 
förbättra säkerhetsläget är utveckling av demokratiska institutioner nödvändiga 
(Lynn Doty 1996:132). Detta kan man kalla utvecklandet av en demokratisk 
kultur. Bilden av den fattiga delen av världen målas på så sätt upp som avsaknad 
av demokratisk kultur. Här finns en tydlig definiering av vad som är mer utvecklat 
och vad som är mindre utvecklat och återigen är Väst idealet som man strävar 
efter. För att uppnå detta ideal bör man följa samma utvecklingsväg som Väst har 
gått 

De kulturella mänskliga rättigheterna förespråkar frihet, men inte obegränsad. 
Man får inte använda sin kultur som ett svepskäl att bryta mot de mänskliga 
rättigheterna, vare sig man är en individ, stat eller organisation (Ayton Shenker 
1995). Således skulle det kunna uppstå en konflikt mellan kulturell mångfald och 
de mänskliga rättigheterna, där de mänskliga rättigheterna anser sig ha företräde.  

Vi skulle även vilja citera ett utdrag ur Maria Eriksson Baaz’ (2005:47) 
intervjuer med olika biståndsarbetare i Tanzania.  

 
”There was someone here to try to make me say that black 
people are a bit… [makes a sign with his hand signifying 
”stupid”]. But I told her that for me it doesn’t matter if they are 
red yellow or black or whatewer colour; in any case the blood 
has the same colour… I can’t see that there is a different 
between black or white… as individuals or as people. The 
diference could be that… and this is not the fault of the 
individual – that the culture is not the same, or that they have 
not reached the same level that we have.”  

 
Denna biståndsarbetare vidhåller att det existerar en skillnad mellan ”vi” och 
”de”, som ligger i att de inte har nått samma nivå som Väst (Eriksson Baaz 
2005:47). Detta är ett tydligt uttryck för moderniseringsteoretiska idéer om olika 
utvecklingsnivåer. Här uttrycks problemen som interna – att det är kulturella 
skillnader som ligger till grund för deras brist på utveckling. Eriksson Baaz 
(2005:47) hävdar att denna gräns, som nu ligger endast i kulturen, lustigt nog ofta 
dras på exakt samma sätt som de gamla rasgränserna.  

Något som ofta följer med denna syn på kultur är att man gör grova 
generaliseringar om vad som är annorlunda. Detta kan kallas ”unanimism” och 
kan appliceras både på det västerländska samhället och på utvecklingsländerna.  
Bilden av att västerlänningar kan samlas kring ett antal värderingar och 
levnadssätt, som skiljer sig markant från de värderingar och levnadssätt som 
tillämpas i Afrika, är vad man brukar kalla en essentialistisk syn på kultur 
(Eriksson Baaz 2005:49). Said, en framstående kulturteoretiker, menar däremot att 
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man inte kan dra skarpa linjer mellan olika kulturer, och att de alla är förknippade 
med varandra (Said 1995:27).  
 

2.5 Ekonomisk utveckling eller liberalismens 
hegemoni? 

I många fall benämns den ekonomiska utvecklingen som det huvudsakliga 
motivet till bistånd och det är ofta ekonomiska förhållanden man refererar till då 
man talar om modernisering. Men hör ekonomiska reformer på något sätt ihop 
med förändringar av samhället i stort? Och hör det ihop med kultur? 
Moderniseringsteorin hävdar att anledningen till att vissa länder är 
underutvecklade beror inte bara på bristande tillgång till kapital, utan även på 
viktiga sociala institutioner (Roberts – Hite 2003 s8f).  

I ”Globalisation, imperialism and resistance” (2007) diskuterar Magnus 
Lembke en eventuell koppling mellan Västs arbete för multikulturalism och den 
neo-liberala strävan efter marknadsekonomi.  Han tar upp fallet Guatemala och 
hur de inhemska stammarna där plötsligt blev erkända och erhöll medborgerliga 
rättigheter, såsom att utöva sin kultur. Lembke frågar sig hur detta kunde komma 
sig. Var det så att styret helt plötsligt ansåg att man borde följa de mänskliga 
rättigheterna och därför ändrade sig?  

Lembke för fram en alternativ teori: Att ge urbefolkningen medborgerliga 
rättigheter kan fungera som en täckmantel för att man ska kunna genomföra 
marknadsekonomiska reformer. Man premierar de grupper som är nöjda med att 
få ta del av välfärdsstaten, men som inte för en klasskamp (Lembke 2007:87). Här 
fungerar alltså multikulturalismen och pluralismen som ett verktyg för 
marknadsekonomin att genomsyra samhällen som den annars inte hade kommit åt 
(Lembke 2007:87). Ovanstående är en del av den diskussion som hävdar att 
bistånd och experthjälp bara är ett sätt att få inflytande och kontroll, men man kan 
även knyta an till postkolonial och imperialistisk teori, då ovanstående behandlar 
ojämlika maktförhållanden.  
 

2.6 Synen på samarbete 

Nu ska vi gå in på den delen som behandlar biståndsrelationen mer specifikt, 
närmare bestämt synen på samarbete, mottagaren och givaren. På senare tid har 
det skett en förändring inom biståndsdiskursen. När skiljelinjen tidigare var 
väldigt skarp mellan de som var mottagare eller givare är gränsen idag betydligt 
mer utsuddad när bistånd benämns i termer som ”partnerskap” och ”samarbete” 
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(Sida 2006). Men frågan är om det verkligen skett en grundläggande förändring 
eller om de gamla systemen fortfarande finns kvar.  

Det finns ett antal kriterier för att ett partnerskap skall uppnås och fungera väl. 
Bland annat måste de inblandade parterna vara överens om vilka mål som man 
skall sträva efter inom samarbetet. Om man har olika målsättningar och 
förväntningar kan detta komma att innebära att antingen bara den ena partens krav 
tillgodoses eller i värsta fall ingenderas (Eriksson Baaz 2005:74). Ofta är bistånd 
villkorat. Ett land eller en organisation förser sällan ett land eller en region med 
pengar utan några som helst krav på motprestation (Eriksson Baaz 2005:74). Om 
samsyn kring målsättningen innebär en kompromiss för den ena parten kommer 
på så sätt ett ojämlikt moment med i beräkningen. Kraven kan exempelvis vara 
löfte om demokratiska eller marknadsekonomiska reformer.  

Dessutom finns det en annan viktig komponent som man knappast kan blunda 
för. Det enkla faktum att det är en av parterna som innehar samtliga ekonomiska 
resurser och den andra inga. Detta försvårar naturligtvis den mer jämställda 
partnerskapsrelationen (Eriksson Baaz 2005:75).  

2.6.1 Synen på mottagaren/givaren 

Ovanstående fakta kan bidra till flera komplikationer inom biståndsarbetet. Det 
kan emellanåt uppstå situationer där de olika parterna inte är överens om vilken 
som är den bästa lösningen på ett problem. Här är det dock enligt Eriksson Baaz 
(2005:77) vanligt att karakterisera mottagaren på ett sådant sätt att det är dennes 
inställning som orsakat problemet, inte att det skulle vara fel på lösningen. De 
vanligaste karaktärsdragen som följer med denna stämpel är passivitet, likgiltighet 
och opålitlighet (Eriksson – Eriksson Baaz 2005:75). 

Problematiken föder naturligtvis också en stereotyp bild av givaren. Denna 
bild förknippas ofta med rationalitet och effektivitet, och grundar sig i motsatsen 
till mottagaren. Givaren anser sig ofta ha den absolut bästa lösningen på 
problemet. Ofta vill givaren uppfattas som en mycket godhjärtad varelse som bör 
uppskattas för sitt arbete (Eriksson Baaz 2005:78). Här kan många paralleller till 
vårt tidigare avsnitt om ”vi” och ”de” dras. Den ursprungliga bilden av den fattiga 
världen följer även med till biståndssammanhang.  
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3 Metod 

Vi tänker i detta avsnitt ge läsaren en översikt över våra metodologiska val, men 
även ontologiska ställningstagande. Vi har bestämt oss för att göra en kvalitativ 
fallstudie av Sida eftersom vi ser organet som en möjlig representant för 
eventuella reproduktioner av moderniseringsteorin. Denna fallstudie kommer att 
genomföras med hjälp av diskursanalys, en metod som även innefattar viss teori. 
Vi kommer i detta avsnitt även att redogöra för hur vi har använt oss av 
diskursanalysen. Vi har i arbetet använt oss av deduktiv metod i och med att vi 
utgått från vissa på förhand bestämda teorier.  

3.1 Diskursanalys 

Winther Jørgensen och Philips (2000:136) definierar diskurs som ”…ett bestämt 
sätt att tolka världen (eller delar av världen).”. Diskursanalys blir med den 
definitionen ett sätt att analysera en viss tolkning av världen, i vårt specifika fall 
en analys av Sidas tolkning av kulturbistånd. Tolkning av världen innefattar tal, 
skrift och handlingar, det vill säga sådant som andra kan ta del av. Vår 
utgångspunkt är att sättet som världen presenteras på är konstituerande, 
bestämmer vad som är rätt och fel, sant och falskt, viktigt och oviktigt. Därigenom 
fungerar diskursanalysen som ett verktyg för att kasta ljus över en viss 
presentation av världen och synliggöra vilka sociala konsekvenser denna 
presentation kan få (Winther Jørgensen - Philips 2000:138). Vi anser därför att 
denna metod är lämplig för vårt arbete då vi ska diskutera hur Sida förhåller sig 
till moderniseringsteorin som är en specifik bild av världsläget. 

Diskurser är dock inget som existerar självständigt utan något som forskaren 
skapar utifrån de frågor hon ställer (Winther Jørgensen - Philips 2000:140). När vi 
här gör en diskursanalys av Sidas kulturbistånd utifrån viss teori och därigenom 
specifika frågor så lyfter vi fram en diskurs medan vi lämnar andra. Att styra 
frågorna i en viss riktning behöver dock inte förutsätta svaren på frågorna 
(Winther Jørgensen - Philips 2000:148). Frågorna hjälper oss att lyfta fram sådant 
som tas för självklart och på så sätt kan vi utsätta det för diskussion (Winther 
Jørgensen - Philips 2000:151).  

Naturligtvis har vi reflekterat över vår egen roll i diskursanalysen. Det går inte 
att komma ifrån vår egen verklighet och bakgrund som medborgare i Sverige, ett 
land i den rika världen, ett land som vill hjälpa till med utveckling utanför den 
nationella gränsen. Trots inläsning om och diskussioner kring olika infallsvinklar 
och uppfattningar om utveckling i tredje världen så har vi under många år blivit 
formade av en västerländsk svensk diskurs som är svår att ställa sig helt objektiv 
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till. I själva verket går det inte att vara fullt ut objektiv enligt oss. Vi ser 
verkligheten som subjektiv och just därför har diskursen så stor inverkan på hur vi 
agerar och resonerar. Vi hanterar denna omständighet genom att så tydligt som 
möjligt redovisa för läsaren hur vi analyserar vårt material. Även forskningen har 
en egen diskurs – egna regler, sanningar och antaganden.  Eftersom forskningen 
produceras och bedöms efter diskursregler som skiljer sig från vardagens och 
politikens så kan forskningsresultaten ändå fungera som viktiga perspektiv på 
rådande samhällsförhållanden (Winther Jørgensen – Philips 2000:154). 

3.1.1 Laclau och Mouffe 

Laclau och Mouffe, två diskursteoretiker, menar att vår verklighet är konstituerad 
av olika diskurser. Detta är således vår ontologiska utgångspunkt. Diskurs är inte 
bara text, utan alla uttryck som vi producerar, som t.ex. sociala handlingar (Winter 
Jørgensen – Phillips 2000:36). Ett av Laclau och Mouffes centrala begrepp är 
artikulation. Detta innebär att när ett begrepp sätts i en specifik kontext så får det 
också en specifik betydelse. Genom artikulation kan man således både ge begrepp 
nya betydelser, samt reproducera den gamla betydelsen (Winther Jørgensen - 
Philips 2000:36).  

Ett annat viktigt begrepp är hegemoni. Hegemoni inträffar när olika diskurser 
försöker beskriva samma område och därigenom befinner sig konflikt.  Den 
diskurs som i slutändan får bestämma betydelsen blir hegemonisk genom att den 
undertrycker alla övriga diskurser på området. Om denna hegemoni får verka 
tillräckligt länge kan det som kallas objektivitet utvecklas - det som en gång var 
konfliktfyllt kan komma att bli endast en problemfri sanning.  

Den konflikt som den hegemoniska interventionen upplöser kallas antagonism 
(Winther Jørgensen - Philips 2000:55). Antagonismen uppstår när det finns 
motstridiga krav från olika diskurser på en individ eller en grupp.  Enligt Laclau 
och Mouffe antar alla individer och grupper olika roller och dessa kan komma i 
konflikt med varandra (Winther Jørgensen - Philips 2000:55). Exempelvis kan en 
student inte bara vara student, utan kanske även mamma, fotbollsspelare och 
feminist och alla roller kanske inte går i linje med varandra. Dessa resonemang är 
relevanta för oss då det även inom utvecklingsområdet kan finnas en hegemon 
som bestämmer vad som får kallas utveckling och hur den ska genomföras.  

Ekvivalenskedjor är, enligt Laclau och Mouffe, ett sätt att ge ett begrepp en 
innebörd genom att koppla ihop det med andra ord, konnotationer. Ord har således 
inte någon egen fast betydelse, utan står hela tiden i referens till andra ord 
(Winther Jørgensen – Phillips 2003:50f). Vi vill använda ekvivalenskedjorna för 
att analysera hur man framställer människor som lever i fattigdom och/eller under 
andra förhållanden än de man har i Väst. 

3.2 Operationalisering av frågeställningen 
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För att ta reda på om Sida reproducerar moderniseringsteorin behöver vi ställa 
vissa frågor. Vår operationalisering är uppbyggd kring nedanstående fyra frågor 
och i samband med dem beskriver vi vår bild över vad som är uttryck för 
moderniseringsteori.  
  

1. Hur är Sidas syn på kultur? Ett tecken på moderniseringsteori skulle 
kunna vara uppfattningen att det finns en kultur som leder till utveckling 
mer än en annan. Värdet hos kultur ligger i huruvida kulturen kan fungera 
som verktyg i samhällsutvecklingen. Ur ett moderniseringsteoretiskt 
perspektiv anser västvärlden att deras kultur och kulturuttryck är mer 
användbara än utvecklingsländernas.  

2. Hur tycker Sida att man utvecklar kultur? Ur ett 
moderniseringsteoretiskt perspektiv anses utveckling vara att man bör bli 
mer lik västvärlden och anamma de idéer och praktiker som finns där. Det 
finns därmed en enhetlig syn på vad som är god utveckling.  

3. Vad målar Sida upp för bild av de i behov av kulturbistånd? 
Biståndstagare har enligt moderniseringsteorin inte kommit lika långt som 
de civiliserade länderna. De är inte heller benägna att förändra sin egen 
situation på egen hand, utan behöver omvärldens hjälp och guidning. De 
saknar viktiga institutioner och värden som Väst har för att kunna utveckla 
ett modernt samhälle.  

4. Hur ser Sida på sin egen roll i kulturbiståndsarbetet? I 
moderniseringsteorin framställs biståndsgivaren som en rättfärdig hjälpare 
som gör en god insats för världen genom att visa vägen till det moderna 
samhället.  

 
Vi kommer att gå igenom varje fråga och ställa den till alla delar av materialet. 
Således analyserar vi inte de olika delarna av materialet var för sig utan vi 
försöker besvara frågorna i sin helhet.  
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4 Material  

Vårt material kretsar endast kring kulturbistånd. Anledningen till att vi har gjort 
denna avgränsning grundar sig i att vi anser kulturbistånd vara en väldigt komplex 
form av bistånd. Det är kanske inte alltid lika lätt att avgöra vad som är en god 
eller en dålig utveckling gällande kultur i samma utsträckning som när det gäller 
exempelvis tillgång till mat och rent vatten. Denna omständighet gör att 
kulturbistånd kan problematiseras på ett annat sätt, något som vi ämnar göra. 
Detta gör att vi väljer bort mer övergripande publikationer om Sidas arbete med 
bistånd. Vi är inte intresserade av att utvärdera Sidas arbete, utan att analysera 
deras idéer.  

Vi har valt att fokusera på det material som Sida själva ger ut, för att på bästa 
sätt fånga deras bild av biståndet. Vi tänker att vi vill analysera alla delar av Sidas 
resonemang kring bistånd, och därför analyserar vi följande tre komponenter:  

 
                                                                                                                           

Vi har valt att analysera en sådan här cykel och tar avstamp i utvärderingen från 
2004 som sedan mynnat ut i den nya policyn och resultatet. Ett alternativ hade 
självklart varit att endast se till Sidas policys, men vi ansåg utvärderingen vara så 
pass intressant eftersom den skildrar Sidas bild över vad som är ett lyckat och 
misslyckat arbete. På detta sätt fångar vi in deras målsättning, deras syn av vad 
som är problemet och vad som bör göras, samt hur de utvärderar detta arbete. Man 
hade också kunnat tänka sig att vi inkluderat de policys och utvärderingar som 
behandlar specifika länder och/eller verksamheter, exempelvis teaterverksamhet i 
Tanzania. På grund av detta arbetes begränsade omfång kommer vi inte att gå in 
på dessa utan istället hålla analysen vid den generella uppfattningen om 
kulturbistånd hos Sida. Ett annat alternativ hade kunnat vara att inkludera 
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utomståendes bild av Sidas arbete. Detta är inte vårt mål, utan vi vill snarare visa 
på Sidas påverkan på bilden av behovet av bistånd.  

Vi väljer också att inte göra några enkät- eller intervjuundersökningar. Detta 
hade nog varit intressant, men frågan är hur representativa dessa hade varit för 
Sveriges och Sidas arbete i stort. Vi hade inte haft tid eller resurser att insamla 
tillräckligt många åsikter för att dessa skulle kunna sägas vara gällande för hela 
Sidas bild av kulturbistånd. Det man då försöker komma åt är kanske att 
personalens på Sida syn skiljer sig från den offentliga. I detta sammanhang tycker 
vi att den offentliga synen är nog så intressant. Vi är inte ute efter någon inre 
organisationskultur eller jargong på Sida utan efter deras offentliga bild.  

Eftersom alla dokument inte finns tillgängliga på svenska väljer vi att 
analysera samtliga på engelska. Detta eftersom det annars skulle innebära ett 
reliabilitetsproblem då vi inte skulle läsa alla begrepp på samma sätt.  
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5 Validitet och reliabilitet  

Vi tänker här föra en diskussion kring olika validitetsproblem som vi har stött på 
och hur vi har arbetat för att komma runt dessa. Validitet kan innebära flera olika 
saker. Den avgjort största faktorn anser vi dock vara överensstämmelsen mellan 
teoretisk definition och operationell indikator (Esaiasson et al. 2007:63). Vi frågar 
oss huruvida Sida reproducerar moderniserings- och utvecklingsteorier i sitt 
material rörande kulturbistånd. En av de första utmaningarna för oss blir då att 
definiera vad vi anser vara uttryck för moderniseringsteorin. Detta har vi 
operationaliserat genom att gå igenom teorin och utifrån denna ringat in fyra 
områden (se ovan). Vi lutar oss där mot vad andra teoretiker anser vara 
moderniseringsteoretiskt. Inom dessa områden har vi sedan målat upp ett antal 
karakteristika för vad som är ett moderniseringsteoretiskt beteende eller tänkande 
just på det området. När vi sedan har gått igenom vårt material har dessa 
indikatorer ständigt varit med oss i vårat arbete. Dessa fyra frågor och indikatorer 
öppnar också möjligheten för att någon annan skulle kunna genomföra vår 
undersökning, vilket ökar intersubjektiviteten i arbetet.  

Reliabiliteten har vi försökt hålla uppe genom att systematiskt gå igenom vårt 
material flera gånger. Vi har båda läst materialet och antecknat de passager vi 
ansett vara av värde för vår undersökning. Vi uppnår då det som kallas 
interkodarreliabilitet, eftersom vi båda, oberoende av varandra, har analyserat 
materialet (Esaiasson et al. 2007:71). Vi har därefter valt ut de exempel som vi 
båda har varit eniga om. En annan faktor som vi iakttagit är att allt material bör 
läsas på samma språk för att undvika att eventuella tolkningsfel begås utifrån 
olika premisser. 
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6 Sida 

För att ge en större förståelse för vårt val av fall ger vi här en presentation av Sida 
som organisation följt av en kortfattad översikt över Sidas kulturbistånd. 

6.1 Sida som organisation 

Sida är svenska regeringens organ för bistånd, och lyder under 
Utrikesdepartementet. Regering och riksdag bestämmer vem Sida ska samarbeta 
med, hur och de ekonomiska ramarna. Det är de svenska skattebetalarna som står 
för notan vid svenska biståndsinsatser. Sida styrs rent praktiskt av regeringens 
regleringsbrev och förordningar, som också anger vad Sida ska ha för mål med sin 
verksamhet. Inom dessa ramar har dock Sida, liksom övriga myndigheter, ganska 
mycket självstyre. Policyarbetet leds av generaldirektören. Det övergripande 
målet för Sidas verksamhet är att ”skapa förutsättningar för fattiga människor att 
förbättra sin levnadssituation.” (Sida 2006). Från och med 2006 handhar 
myndigheten Sadev allt granskningsarbete. Myndigheten lyder under UD. Innan 
dess sköttes utvärderingsarbetet endast av ett oberoende organ som rapporterar till 
Sida (www.sida.se 29/12).  
 

6.2 Sidas kulturbistånd 

Sida arbetar inom en mängd olika områden. Ett av dessa är kultur och medier. 
Området faller under avdelningen för demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter som årligen förbrukar ca 4 miljarder kronor, vilket 
motsvarar 25 % av Sidas totala budget. Av dessa uppgår ca 200 miljoner till 
direkta kultur- och medieinsatser. Sverige var ett av de första länderna att 
överhuvudtaget ägna sig åt kulturbistånd, något som först ägde rum på 1960-talet 
(www.sida.se 29/12).    
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7 Analys  

Här kommer vi att analysera vårt valda material i förhållande till presenterad teori, 
det vill säga vi söker efter uttryck för moderniseringsteorin. Som tidigare nämnts 
har vi delat upp analysen efter fyra frågor som vi tror på ett rättvisande sätt 
besvarar vår fråga om Sida reproducerar moderniseringsteorin. 

7.1 Sidas syn på kultur 

“Culture is the set of distinctive spiritual, material, intellectual 
and emotional features of society or a social group, 
encompassing in addition to art and literature (“cultural 
expression”), lifestyles, value systems, traditions and beliefs 
(Universal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, 2001). 
This is culture as a way of life, determining how we as 
individuals and societies perceive and understand our own 
identities, history and the present day and how we organize our 
experiences and lives together as human beings. Individuals and 
groups can be bearers of many different cultural identities. A 
culture is under constant change and interplays and overlaps 
with other cultures, independently of national or other artificial 
borders. Human beings take part in the shaping of cultures and, 
at the same time, are shaped by them themselves.” (Policy s4) 

 
Sida använder sig av UNESCOs definition av kultur som de sedan utvecklar 
något. Kultur beskrivs som ett sätt att leva, ett sätt att uppfatta oss själva och 
omvärlden. Här uppvisar Sida en syn på kultur som något som inte går att komma 
ifrån, något som finns hos oss alla alltid och som ständigt förändras med oss. 
Kultur uppfattas enligt denna definition som något ofrånkomligt vilket förstärks 
av att kultur anses ha ett värde i sig självt: 

 
”- culture has a value in itself worth promoting and protecting” 
(Policy s7).  

Om nu Sida definierar kultur som något som genomsyrar allt och något som alla 
människor tar del av - eftersom alla människor befinner sig i någon form av social 
relation och eftersom alla människor har uppfattningar om världen och 
upplevelser - är det inte långt borta att undra varför kulturell intervention i vissa 
länder skulle vara något nödvändigt. Ovanstående tankegång återfinns endast ett 
fåtal gånger i Sidas material. Resten ägnas åt hur kultur kan främja utvecklingen 
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hos biståndstagaren. Att det på något sätt saknas kultur som främjar modern 
utveckling går i linje med moderniseringsteorin, men Sida uttrycker samtidigt att 
kultur har ett egenvärde. 

 
“People’s enjoyment of all these freedoms and rights [freedoms 
of expression, cultural rights and right to participation] are both 
means and ends for Sida’s culture and media interventions.” 
(Policy s7) 

 
Målet med att människor ska ha rätt till kultur och att få uttrycka sig är värt att 
diskutera. Det finns olika slags kulturella uttryck och alla kanske inte kanaliserar 
sina uttryck på exakt samma sätt. Man kanske inte står utan uttryck bara för att 
man saknar en specifik sort. Dessutom är rätten att uttrycka sin kultur inte 
ovillkorlig. Den måste gå i linje med det demokratiska samhället. Ovan ser vi 
också att Sida ser kulturella rättigheter som ett medel för att utveckla landet i 
fråga. Dessa rättigheter är sådana som är implementerade i större delen av 
västvärlden och idén om kultur som ett medel för utveckling är klart 
moderniseringsteoretiskt.  

Precis som mänskliga rättigheter diskuterades under teoriavsnittet 2.4 är 
kulturella rättigheter en inte helt okontroversiell idé. Till skillnad från till exempel 
svensk yttrandefrihetslag som innebär en möjlighet att kunna säga emot lagen så 
finns det i och med kulturell rättighet begränsningar för vissa människor att 
ifrågasätta. Vissa kulturer innebär starka förhållningsregler. Om det enligt viss 
kultur är dödsdömt att bete sig på ett visst sätt, ifrågasätta dess egna traditioner 
eller kanske att välja en annan kultur så uppstår en djup konflikt mellan denna 
kultur och de kulturella rättigheterna. Denna konflikt skulle kunna sägas vara en 
antagonism. Denna tar vi upp även i nästa avsnitt. Om alla ska ha rätt att välja sin 
kultur men en kultur inte accepterar detta så måste man enligt rättigheterna ändå 
erkänna kulturen. Detta erkännande innebär ett erkännande av icke giltiga 
kulturella rättigheter. Som även nämndes i den tidigare diskussionen om de 
mänskliga rättigheterna så går de rättigheterna före exempelvis kulturella 
rättigheter. Denna antagonism är ändå nog så viktig att belysa men tyvärr saknas 
det en diskussion kring den i vårt material från Sida.  

Måldiskussionen kring kultur är knapp i förhållande till diskussionen om 
kultur som ett medel. Värdet som kultur uttrycks ha i sig självt och som är något 
värt att ta till på vara förminskas något då fokus i Sidas diskussion ligger på hur 
kultur kan fungera som ett medel för att skydda andra värden och resurser. Kultur 
ses som en utvecklingsfaktor och anses därigenom vara ett lämpligt verktyg att 
använda i utvecklingsarbete, vilket kan ses i citaten nedan: 

 
“Culture flows through all aspects of the lives of human beings 
and is decisive for how societies function and develop.” (Policy 
s8) 

 

”Both culture and media play important roles in the 
development of democratic governance, the promotion of 
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democratic culture and the strengthening of civil society.” 
(Policy s4)  

 

Nedan ser vi exempel på hur kultur och media kan föra utvecklingen framåt.  
 

“Cultural activities also provide a platform for 
expression….artists can give voice to the voiceless and be 
thought-provoking by depicting societal injustice and 
inequalities.” (Main report s18)  

“Sida maintains that the performing arts can stimulate debate 
about political and social issues.” (Main report 38)  

 
Med de två sistnämnda citaten vill vi belysa hur Sida framställer kultur som ett 
medel för att sprida information. Att kultur främst skulle fungera som en 
informationskanal känns enligt oss något riskfyllt. Hur främjar det människors 
kreativitet och fria tänkande när det redan på förhand är uppställt vad syftet med 
det kulturella uttrycket är?  

 
“Despite it [culture] having been a central driving force for the 
development of mankind’s civilisation since pre-historic times 
in development contexts, creativity is often an undervalued 
human resource.” (Main report s.vi)  

Kultur har enligt dessa ovanstående rader drivit människans 
civilisationsutveckling framåt sedan lång tid tillbaks. Vi frågar oss, utifrån 
ovanstående utdrag och med vetskap om att Sida bedriver kulturbistånd, om det är 
så att kultur har fått en annan roll i människans utveckling på senare tid, om 
kulturen har försvunnit i vissa länder eller om det finns någon kultur som är bättre 
än en annan. Kanske anses de länder som behöver kulturbistånd vara 
ociviliserade. Det är i så fall ett typiskt moderniseringsteoretiskt 
ställningstagande.   

De samhällen som inte utvecklats till att fungera som samhällen i Väst anser vi 
ändå inneha kulturer av olika slag precis som Väst, även om dessa kulturer inte är 
identiska. Genom sin definition av kultur, där kultur målas upp som något som 
finns i alla människors vardag, antar vi att även Sida delar den uppfattningen. Att 
kultur används som ett medel för att t.ex. bekämpa fattigdom kan då innebära att 
den kultur som ett biståndsmottagande samhälle har inte anses vara tillräcklig 
eller tillräckligt bra för att utvecklas.       

 

”We are also convinced that culture and media will increase its 
role as crosscutting tools in many of the interventions through 
Swedish development assistance.” (Results s 1) 

 
Här kan vi återigen se att kulturens egenvärde får stå tillbaka för dess värde som 
verktyg i annan verksamhet vilket följer i moderniseringsteorins spår. Sida är av 
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den uppfattningen att man kan använda kulturintervention som ett verktyg för att 
bekämpa fattigdom. De klassificerar fattigdom på olika sätt och anser det vara ett 
mångfacetterat problem. De framhäver följande dimensioner av fattigdom; den 
sociala, den politiska, den freds- och konfliktorienterande samt den ekonomiska 
dimensionen (Policy s10). Sida anser att kultur och media kan bidra till att 
reducera alla dessa typer av fattigdom.  

I den sociala dimensionen tänker sig Sida att kultur bidrar till en positiv 
utveckling genom att göra följande:  

 
”…strengthen[s] human resources such as creativity, knowledge 
and cultural identity.” (Policy s10).  

 
Sida menar att detta ökar förståelsen för andra kulturer och skapar kontaktnät som 
kan leda till större civilt deltagande.  

Den politiska dimensionen av fattigdom gynnas av kultur då denna kan sprida 
information om rättigheter och underlätta granskning av makthavarna. Detta sker 
främst genom fria media.  

Freds- och konfliktdimensionen gynnas starkt av oberoende media. 
Motverkande av desinformation är av största vikt i konflikter. Kulturella 
aktiviteter kan hjälpa till genom:  

 

”…processing of trauma and create[s] ”spaces of normality” 
and humanity in extreme situations.” (Policy s10)   

Genom att sprida olika typer av kultur är tanken att man också kan motverka 
stereotypbildning. Kultur kan även verka inom den ekonomiska dimensionen 
genom att skapa tillväxt, t.ex. inom turism eller medieindustrin.  

 

”Media can also play an important role in mitigating corruption 
and creating a sound investment climate.”. (Policy s10).  

I sin helhet framstår vårt material som väldigt fokuserat på fattigdomsreducering 
där kultur ska agera som ett verktyg. Trots att Sida säger att kultur är ett mål i sig 
så finns det väldigt lite skrivet om hur man ska främja dess egenvärde. Visserligen 
är fattigdomsreducering ett övergripande mål för all Sidas verksamhet, frågan är 
dock hur kultur kan och bör bidra till detta arbete. Målen i sig är att uppnå värden 
och förhållanden som är allmänt rådande i Väst. Här väljer Sida att inte 
kommentera eller problematisera, som om dessa värden vore universella. Varför 
man har dessa mål ifrågasätts inte. Att man sedan vill reformera ett lands kulturliv 
för att det ska gå i linje med utvecklingen mot ett mer modernt samhälle ses inte 
heller som något problematiskt av Sida. Man låter målen stå oemotsagda, de ses 
som objektiva. Här skulle man kunna knyta an till Laclau och Mouffes teori om 
hegemoni. De mål som Sida ställer upp för sitt kulturbistånd reproducerar den 
hegemoni som ser det västliga samhället som idealet. Målen undantagna kan man 
fråga sig om den lösningen som Väst har använt för att uppnå dessa mål verkligen 
kan appliceras intakt i andra länder? Att tycka se lösningen som given är också det 
typiskt moderniseringsteoretiskt.  
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Sida ger en något osäker bild av hur pass effektivt kultur bidrar till reducering 
av fattigdom. I följande utdrag från Sidas Main report kastar de omkull sina 
argument att bedriva kulturbistånd för att reducera fattigdom.  

 
“Support to culture may not always contribute to poverty 
reduction, even if some human, social and material resources 
are being enhanced.” (Main report s18) 

Om nu kulturbistånd kanske inte alltid bidrar till reducering av fattigdom, som 
uttalas som Sidas mål med verksamheten, så anser vi det vara värt att diskutera 
varför det fortgår. Återigen ställer vi oss frågan om de länder som får 
kulturbistånd saknar kultur i och med det, enligt Sida, nära sambandet mellan 
utveckling av kultur och reducering av fattigdom eller om de saknar rätt kultur. Är 
tanken att den fattiga delen av världen skall utvecklas på samma sätt som Väst har 
gjort och därmed vara färdigutvecklad när samma typ av samhälle har blivit till? 
Att Sida inte behandlar någon alternativ väg till utveckling kan bidra till en 
reproducering av moderniseringsteorin, som hegemoniskt utesluter övriga 
möjligheter till utveckling.  

 
 

7.2 Sidas syn på kulturell utveckling 

Nedan har vi valt ut ett antal citat för att diskutera hur Sida ser på det som vi 
kallar kulturell utveckling.  

 
“..Culture can contribute to poverty reduction and 
empowerment without forfeiting the current policy’s strong 
human rights perspective..” (Main report viii)  

 

“…human rights principles – universality, equality, 
participation/inclusion, accountability, and rule of law – must 
therefore underlie support for culture for it to contribute to 
empowerment.” (Main report s19) 

 
Dessa två citat visar att Sida tycker att de mänskliga rättigheterna är en 
förutsättning för ett kulturliv som styrs av invånarna själva. De ser även att kultur 
och mänskliga rättigheter lever i ett symbiosförhållande. Detta skulle vi återigen 
vilja diskutera. En möjlighet som Sida inte behandlar är att vissa kulturella uttryck 
inte behöver vara kompatibla med de mänskliga rättigheterna och dessa 
kulturuttryck kan vara nog så viktiga för ett lands identitet och traditioner. Här 
skulle vi vilja föra in teori från Laclau och Mouffe. Vi skulle vilja identifiera 
ovanstående som en möjlig antagonism mellan olika diskurser. Konflikten pågår 
säkerligen inom Sida, men även inom olika utvecklingsländer i stort. Dels finns 
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det en diskurs som framhäver de mänskliga rättigheternas särställning gentemot 
övriga värden. Dels kan man i Sidas material, som ovan, finna en diskurs som 
strävar efter kulturell mångfald och bevarande av kulturarv. Risken finns att den 
ena diskursen genom en hegemonisk intervention utesluter den andra. Denna 
antagonism mellan olika diskurser tas inte upp i Sidas material.  I följande citat 
kan man se deras motivering: 

 
“…the frameworks accommodate the idea that the eradication 
of poverty, the realization of human rights and the state of 
development are analogous.” (Main report s16) 

 
En anledning till att Sida inte tar upp denna konflikt kan vara att de reproducerar 
en hegemoni om att mänskliga rättigheter är en förutsättning för utveckling och då 
inte bara för utveckling i stort utan även för utveckling på kulturområdet. De 
mänskliga rättigheterna är enligt Lynn Doty (se avsnitt 2.4) ett fenomen som 
uppstått och förverkligats av de västliga länderna. Att se dem som den enda vägen 
till ett utvecklat samhälle skulle kunna ses som en reproducering av 
moderniseringsteorin. Uppfattningen att de underutvecklade länderna i grunden 
behöver reformera sitt beteende och traditioner, eftersom vissa av dem är direkta 
hinder för utveckling, är också det typiskt moderniseringsteoretiskt. Detta ger Sida 
uttryck för på ett flertal ställen:  

 
“Both culture and media play an important roles in the 
development of democratic governance, the promotion of a 
democratic culture and the strengthening of civil society” 
(Policy s4) 

 
Här ser vi igen vad som är ett av de huvudsakliga målen med Sidas kulturbistånd, 
nämligen demokratisering. Sida lutar sig här mot de mänskliga rättigheterna, som 
för dem tycks vara universella. Återigen tycks det inte vara ett problem för Sida 
att kulturella uttryck ibland kan motverka implementeringen av de mänskliga 
rättigheterna.  

Vi ska återkomma till grundläggande förändringar av samhället. Sida bedriver 
kulturbistånd i flera länder, och alla har verkligen inte likadana förhållanden. Sida 
ställer dock upp följande fem övergripande målområden för kultur- och 
medieintervention: 
  

1. Cultural freedom and cultural diversity 
2. Freedom of expression and access to means of expression 
3. Access to information and ideas 
4. Conflict prevention and increased tolerance 
5. Local production, economic growth and employment 

(Policy s5) 
 
Om detta är vad Sida ser som mål borde det vara ett rimligt antagande från vår 
sida att bistånd ges till de som inte nått dessa mål. Man fokuserar här på det som 



 

 24 

vissa länder saknar, men som däremot sammanfaller med vad Väst har. Återigen 
kommer brasklappen in om att den kulturella mångfalden är villkorad. Den får 
inte gå på tvärs med de mänskliga rättigheterna. Mångfald kan således även 
betyda avskaffande av vissa kulturella uttryck. Mångfalden är således inte absolut.  

De fem målen beskrivs i policyn tillsammans med flera exempel på vad Sida 
specifikt stödjer. Av tjugotvå exempel på vad Sida stödjer innebär nio stycken 
utveckling av något slag, fyra stycken främjande av något och två stycken en 
ökning av något. Språkbruket blir här en problematiserande faktor. Sida bedriver 
kulturintervention genom att utveckla kultur, men när är en kultur utvecklad? Är 
det när den matchar kultur i Väst, i Sverige? Att utveckla kultur på det sättet 
stämmer väl in i moderniseringsteoretiska resonemang, i synnerhet då det ska ske 
med hjälp av en biståndsgivare som inte tycks behöva utveckla sin egen kultur. 

Ovan såg vi att Sida definierade kultur som ett medel för att minska 
fattigdomen. Sida har som uttryckligt mål att  

 
” support local production, economic growth and employment” 
(Policy 5)  

Detta ska delvis göras genom kulturåtgärder. Det finns flera saker att säga om 
detta. Dels är det återigen ett tecken på att minska antalet alternativ. Det finns bara 
en väg framåt, och den går genom ekonomisk tillväxt. För att denna ekonomiska 
tillväxt ska äga rum, krävs en viss sorts kultur och en viss sorts samhälle. Här 
utövar diskursen kraft, som är ett tecken på en hegemonisk intervention. Sedan är 
det också möjligt att våra värderingar om kulturell mångfald och de om den fria 
marknaden går hand i hand. Frågan är då vilken Väst anser vara av störst intresse. 
De multinationella bolagen strävar efter tillgång till en ännu större marknad och 
ackumulering av ännu mer kapital. Då det finns länder som är otillgängliga på 
grund av kulturella ställningstaganden ligger det i världsekonomins intresse att 
öppna upp dessa marknader. Här vill vi knyta an till avsnittet om ekonomisk 
utveckling.  

7.3 Bilden av biståndstagaren  

“The starting point of all Sidas work is the perspective of poor 
people and the view that poverty not only means the lack of 
material resources, but also power, opportunities, choice and 
security” Policy s 4 

 

Ovan ser vi ett antal attribut som tillskrivs den som lever i fattigdom. Här vill vi 
hänvisa till Laclau och Mouffes begrepp ekvivalenskedjor för att analysera citatet. 
Citatet ovan visar på hur Sida målar upp hur människor i fattigdom lever i 
avsaknad av inte bara ekonomiska resurser, utan även av sociala värden. Man 
väljer att fokusera på avsaknaden av något snarare än att framhålla tillgångar hos 
biståndstagaren. Här vill vi anknyta till teorin om att tredje världen är som barn. 
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Man menar där att människor i tredje världen är som oskrivna blad, redo att 
formas. Fokus på avsaknaden tillskriver dem en icke-identitet. Denna bild 
framställer biståndstagaren som i behov av hjälp.  

  
”Cultural expressions are material or non-material 
manifestations of cultures, for example in the form of art, 
literature, music, dance, theatre, film, storytelling etc.“ (Policy 
s6) 

 
“Sida supports…[f]reedom of expression and access to means 
of expression.” (Policy s5) 

 
Ovanstående två citat beskriver Sidas bild av kulturella uttryck. Här refererar Sida 
endast till kulturella uttryck som är specifika för Västvärlden, och dess 
kulturpraktik. Vi vill återigen hävda att kulturella uttryck, enligt UNESCO:s 
definition som Sida använder, är ett sätt att leva.  Bara för att man som 
biståndstagare inte uttrycker sin kultur genom Västs kanaler, betyder det kanske 
inte att man står helt utan möjlighet att utöva sin kultur.  

 
“Participation in cultural activities strengthens human resources 
such as creativity, knowledge and cultural identity. It creates a 
positive sense of being, dignity and an understanding of other 
cultures and ways of thinking.” (Policy s10) 

 
Att ha ovanstående som mål i kulturbiståndsarbete kan innebära en del 
motsättningar.  Dels målas biståndstagaren upp som en person utan värdighet. 
Dels är det också biståndstagaren som skall utveckla en förståelse för andra 
kulturer än sin egen. Detta hade lika gärna kunnat gälla reciprokt, men gör så icke. 
Precis som i moderniseringsteorin är det självklart vem som ska ändra på sig och 
utvecklas i Västs fotspår.  
   

“Therefore, it is important that partners and participants in 
culture and media interventions are genuinely present and active 
in the partner countries.” (Policy s13) 

 

7.4 Sidas egen roll 

“Sida is the only bilateral organization that underlines the 
importance creativity and national cultural policies” (Main 
report s28) 

Sida står som en av få bilaterala organisationer som har så stort fokus på 
kulturbistånd. Man har bedrivit detta slags bistånd sedan 60-talet. Detta har dock 
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inte fått något större genomslag hos andra biståndsorganisationer eller länder. 
Sida framhärdar dock i att fortsätta bedriva kulturinterventioner.  

 
”The low relevance that Sida’s policy often has in relation to 
national priorities need not be seen as a reason to limit its 
support to culture and media.” (Main report s34) 

 
Här erkänner Sidas utredare att kulturbistånd inte alltid är relevant för det 
nationella biståndsarbetet. Sida motiverar sitt beslut genom att hävda 
kulturbiståndets betydelse för fattigdomsreduktionen (se 7.1). Dock har man inga 
belägg för att detta skulle ha ett starkt samband.  
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8 Avslutande diskussion 

Vi vill börja vår diskussion med att åter ta upp att vi inte tror att vårt resultat 
kommer som någon överraskning för Sida. Dock hittar vi ett antal saker som tål 
att ifrågasättas i deras material. Det som slår oss mest i materialet är hur Sida 
väljer att inte problematisera kulturbistånd. Vårt intryck blir att kulturbistånd är 
oavkortat positivt. De få passager i utvärderingen där vi kan återfinna någon form 
av självrannsakan faller helt bort i policyn.  

Sida talar mycket om de olika sätt genom vilka kultur skulle kunna medverka 
till minskad fattigdom. De tar däremot inte upp de svårigheter som kan uppstå vid 
reformer inom kulturområdet. All kultur är inte kompatibel med mänskliga 
rättigheter och demokrati. Dessa anser Sida vara villkor för att kultur ska kunna 
medverka till fattigdomsreducering. Vi tror att detta grundar sig i en syn på att 
dessa är universella värden.  Detta är inte nödvändigtvis sant. Alla samhällen 
anser inte demokrati vara den bästa formen av styre. Det är typiskt 
moderniseringsteoretiskt att anse sig kunna identifiera, men även ha lösningen på, 
andras problem.  Vi anser det vara en stor brist att Sida väljer att utelämna en 
diskussion om dels motsättningen mellan kultur och demokrati och mänskliga 
rättigheter, och dels lösningens till synes problemfria karaktär. Uttrycks inte 
motsättningarna och svårigheterna som problem, så antas de inte heller vara några 
problem.    

Här kommer diskursanalysens verktyg väl till pass. Vårt resultat visar på att 
Sida reproducerar diskursen om problemens, eller antagonismens, icke-varande. 
Vi finner även att Sida hjälper till att upprätthålla en hegemoni att den väg som 
Väst har vandrat är den rätta vägen till utveckling. Då materialet riktar sig till 
Sidas medarbetare, som ska ha denna policy som riktlinje i allt sitt arbete, blir det 
svårt för dessa att både identifiera och åtgärda problem som dessa. Detta kan i 
längden också innebära att om en biståndstagare pekar på svårigheter, anses 
orsaken till dessa ligga hos biståndstagaren själv (jfr avsnitt 2.6.1).  

Vi anser det också vara värt att fundera över om kulturer inte ständigt 
utvecklas, utan interventioner från annat håll. Kulturer i Sverige utvecklas enligt 
vår mening var stund åt diverse håll och det vore märkligt om kulturer på annat 
håll än Sverige inte gjorde detsamma. I och med ökad närhet till influenser från 
övriga världen vore det anmärkningsvärt om ingen kultur utvecklas. Om nu 
kulturer ständigt utvecklas är det i moderniseringsteorin som man kan hämta 
argument för att kulturintervention skulle vara nödvändigt eftersom teorin ser 
utveckling som något linjärt och något som bör styras åt ett visst håll.  Vi tycker 
oss finna att Sida har en ensidig syn på kulturell utveckling. Man tar inte upp de 
nackdelar som finns med västvärldens samhälle och de fördelar som finns i andra.  

Vi skulle här vilja lyfta diskussionen till om huruvida man bör bedriva 
kulturbistånd överhuvudtaget. Att Sida tycker att kulturbistånd är något positivt är 
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knappast underligt då det är ett av deras uppdrag. Här handlar det snarare om 
Sveriges, och västvärldens, biståndspolitik. När kulturbistånd, som vi har sett, kan 
innebära så många svårigheter, är det då den bästa lösningen på världens ojämlika 
fördelning? Genom att dessutom villkora bistånd, förklarar man mottagaren 
inkapabel att själv disponera pengar på bästa sätt och utser därmed sig själv till 
expert. I framtiden skulle vi gärna se att Sida belyser denna problematik mer 
ingående. Ett medvetandegörande skulle förhoppningsvis innebära en mer 
mångfacetterad bild av utveckling och modernisering.  
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