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Sammanfattning

Den  svenska  biståndspolitiken  utformades  på  1960-talet  genom 

proposition  1962:100.  Sedan  dess  har  åtskilliga  nya  propositioner 

antagits som riktlinjer för biståndspolitiken. Den här studien utgör en 

policy-analys av ett urval av dessa propositioner och syftar till att se 

om den svenska biståndspolitiken har förändrats. Detta arbete redogör 

dessutom för de historiska sammanhang och teoretiska grunder som 

biståndspolitiken bygger på. En slutsats jag har dragit är att flera av de 

grundläggande perspektiven som antogs genom proposition 1962:100 

återfinns i dagens biståndspolitik. 

Nyckelord: bistånd, utveckling, propositioner, policy, biståndspolitik 
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1. Inledning

För 200 år sedan var det otänkbart att utrota fattigdomen. Människor världen över delade samma 

öde, fattigdomen var universell. Enbart ett fåtal jordägare och adelsmän kunde räknas till de rika 

(Sachs 2006:26). 

Idag är situationen annorlunda. Den 25e november 2007 rapporterade Svenska Dagbladet att den 

extrema fattigdomen har minskat med en halv miljard människor sedan början av 1980-talet, detta 

trots en explosiv befolkningsökning. ”Enligt Världsbanken har andelen fattiga mer än halverats. De 

senaste  fem  åren  har  antalet  minskat  med  mer  än  76  000  personer  varje 

dag”  (www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_627233.svd,  2007-11-25).  Nyheter  som  denna  är 

sällsynta i  de svenska medierna,  där  det  främst  rapporteras om katastrofer,  svält  och mänskligt 

lidande. Artikeln besvarar dock inte frågan varför fattigdomen minskar eller vad för slags processer 

som gör det möjligt för 76 000 individer att dagligen befria sig från fattigdomen. Förklaringarna 

kan  givetvis  vara  många.  Flera  av  världens  stora  nationer  har  haft  ekonomiska  framgångar  de 

senaste  årtiondena.  Nationer  så  som Indien,  Kina  och  Brasilien  räknas  inte  längre  till  de  allra 

fattigaste.         

Fattigdomsbekämpning och de riktlinjer  som formuleras kring denna är av största vikt  då ca 1 

miljard människor lever i extrem fattigdom (under en dollar om dagen) och ytterligare 1,5 miljarder 

människor  lever  i  fattigdom  (mellan  1  och  2  dollar  om  dagen).  Detta  innebär  att  40%  av 

mänskligheten lever i fattigdom (Sachs 2006:18ff). 

För att bistå mänskligheten och hjälpa människor ur fattigdomen har de rikare länderna upprättat 

biståndsavtal.  FN, EU, Världsbanken och flera andra instanser reglerar biståndet och sätter  upp 

riktlinjer  för vad som anses lämpligt  att  de rikare länderna assisterar  de fattiga med.  I  Sverige 

utformades 1962 en biståndsproposition som antogs och som sedan dess har tjänat som underlag för 

den biståndspolitik som Sverige idag för. Sedan dess har biståndspolitiken omformulerats och ett 

antal nya biståndsmål har lagts till.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Debatten  kring  det  svenska  biståndet  har  fortgått  sedan dess  tillkomst,  dock har  stödet  för  det 

varierat. Politikens roll är viktig då det gäller att forma svenska medborgares syn på biståndet och 

dess förändring. Svenska folkets stöd för biståndet är en grundläggande faktor för att regeringen ska 

kunna bibehålla målsättningen att ge 1% av BNP som bistånd till  utvecklingsländerna. Men har 

politiken förändrats? 

Ur antropologisk synvinkel är biståndspolitiken och dess förändring ett intressant ämne att studera 

då det handlar om en diskurs som till  största delen styrs av politiker och ekonomer. Vår kultur 

förändras,  likväl  som  mottagarländernas,  och  därmed  ändras  också  vår  biståndspolicy.  Som 

antropolog frågar jag mig varför en viss förändring har skett och vilka historiska sammanhang det 

är som kan tänkas ha påverkat biståndsmålen att formas på ett visst sätt. Vidare kan antropologins 

roll vid upprättandet av biståndspolitikens riktlinjer berättigas då en sådan policy går att betrakta 

som ett dokument som innehåller idéer om hur ett samhälle bör fungera, vilket är kulturellt betingat. 

Antropologin kan därmed fungera som ett instrument för att undersöka biståndspolitiska riktlinjer.

Syftet med denna uppsats är att analysera den svenska biståndspolitiken från 1960-talet fram till 

2003  då  de  nuvarande  riktlinjerna  för  biståndspolitiken  antogs  i  december  samma  år.  Jag  vill 

därmed försöka besvara följande övergripande frågeställning:

- Har den svenska biståndspolitiken förändrats nämnvärt sedan 1960-talet då den svenska 

”Biståndsbibeln”, proposition 1962:100, författades? 

För  att  ta  reda  på  om  det  har  skett  en  förändring  ämnar  jag  använda  mig  av  följande,  mer 

detaljerade, frågor för att närmare kunna beskriva denna förändring:

- Har formuleringarna i propositionerna förändrats?

-Kan internationella idéströmningar antas ha påverkat en eventuell förändring i det svenska 

biståndets utformning över tid? 

-Har det funnits avgörande förändringar av biståndspolitikens grundläggande tankar? 

5



1.2 Avgränsningar och definitioner

Denna uppsats kommer inte föreslå några riktlinjer för att utarbeta en ny proposition, utan den utgör 

istället en antropologisk analys av det svenska biståndets förändring. Vad detta innebär kommer jag 

att närmare diskutera i kapitel 4.1. Uppsatsen behandlar inte heller de mer ekonomiska aspekterna 

av  bistånd som t.ex.  kalkyler  och  uträkningar  av de stora  summor pengar  som förflyttas  inom 

biståndsvärlden. Uppsatsen berör alltså främst biståndspolitiken och hur denna har utformats och 

inte biståndets effektivitet eller de sociala konsekvenser som biståndspolitiken för med sig. Detta 

arbete behandlar därför inte utvecklingen i sig utan förändringen av de biståndspolitiska idéerna 

över tid.

En policy är en guide för en sammanhängande och fortlöpande handlingsplan (Ervin 2000:41). I 

denna uppsats använder jag riktlinjer synonymt med policy. Propositionerna som jag har valt att 

studera är förslag till policy från regeringen till riksdagen. De propositioner jag analyserar har även 

antagits av riksdagen och är eller har varit gällande politik i Sverige. 

Utvecklingssamarbete  består  till  stor  del  av  överföring  av  resurser  som  gåva  eller  lån  (Odén 

2006:19) och därför använder jag denna term synonymt med bistånd i detta arbete.

1.3 Disposition

Uppsatsen inleds med en kort historik över biståndets historia såväl i Sverige som allmänt. I kapitel 

3  diskuteras  olika  teoretiska  grunder  för  bistånd  och  utveckling.  Kapitel  4  presenterar 

policyanalysen som en antropologisk metod och jag redovisar de metodologiska val som jag har 

gjort under arbetets gång. Vidare presenteras, analyseras och diskuteras det empiriska underlaget, 

d.v.s.  propositionerna,  i  kapitel  5.  Det  avslutande  sjätte  kapitlet  innehåller  en  sammanfattande 

diskussion av den svenska biståndspolitiken och dess förändringar. 
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2. Bakgrund

Lasse  Berg  och  Pär  Krause  är  två  svenska  forskare  som  har  undersökt  den  svenska 

biståndsverksamheten.  Lasse  Berg  menar  att  bistånd  är  viktigt  ”eftersom  världssvälten  och 

världshungern  är  mänsklighetens  största  problem  och  alla  resurser  behövs  för  att  lindra 

nöden” (1987:10). Pär Krause (2007:9,15) menar å andra sidan att vi svenskar nås av budskapet att 

fattigdom ska bekämpas med bistånd och att retoriken i sådan information ofta är känslomässigt 

laddad och förmedlar en falsk bild av verkligheten. Krause menar vidare att biståndsdiskussionen är 

fångad i ett slags moment 22. Enligt en rapport från Världsbanken som han hänvisar till kan bistånd 

leda till högre tillväxt endast i de länder som för en bra politik, men länder är oftast fattiga p.g.a. att 

de för en dålig politik och därför behöver de bistånd. Krause drar därmed slutsatsen att bistånd 

endast  kan  fungera  där  det  inte  behövs.  Skillnaden  mellan  Krauses  och  Bergs  syn  på 

biståndsdiskussionen är  givetvis  påverkad av de 20 år  som skiljer  deras  utsagor  åt,  kanske har 

biståndspolitiken problematiserats mer under senare år än vad som gjordes tidigare. Enligt Berg kan 

fattigdomsproblematiken  mildras  genom bistånd,  detta  medan  Krause  försöker  redovisa  för  de 

problem och mekanismer som står i vägen för en lyckad biståndspolitik vilket kan anses vara en 

mer problematiserande inställning.  Meningsskiljaktigheter som dessa visar på hur komplext och 

mångfacetterad  biståndspolitiken  är  och  ger  också  en  föreställning  om vad  som ligger  bakom 

policyformuleringarna. 

Den  svenska  regeringen  jobbar  numera  med  att  bidra  till  att  uppnå  FNs  millenniemål  där 

världsfattigdomen  ska  halveras  till  2015  jämfört  med  1990  (www.regeringen.se/sb/d/2355, 

2007-11-25). Dessa mål har tagits fram som ett rättesnöre för FNs medlemsstater. Biståndet har en 

lång  och  invecklad  historia  där  det  historiska  sammanhanget  har  påverkat  biståndspolitikens 

inriktning. William Easterly (2006:10f) frågar sig varför ingen hålls ansvarig för att de mål som 

satts upp tidigare i historien inte förverkligats. Som exempel pekar han på hur det vid ett toppmöte i 

FN år 1990 fastställdes som mål att universell grundskoleintagning skulle vara ett faktum år 2000, 

men detta är nu ett av de millenniemål som ska uppnås till år 2015. Vid ett tidigare toppmöte år 

1977 blev målsättningen att till år 1990 uppnå universell tillgång till vatten och avlopp. Även detta 

mål är nu en del av millenniemålen. 
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2.1 Biståndets historia

Tankarna kring utveckling är nära kopplade till 1900-talets historia. Imperialism och kolonialism 

var två av de processer där västerlänningar kom i kontakt med i deras ögon, mindre utvecklade 

ursprungsfolk.  Dessa  ansågs  vara  bakåtsträvande  och  irrationella  i  motsats  till  kolonisatörerna 

själva.  Detta  tankesätt  ledde  fram till  teorier  om modernism,  där  man  framhöll  vikten  av  att 

modernisera ursprungsfolken. Ursprungsfolken skulle inte längre leva sina liv på deras traditionella 

sätt  utan  med  hjälp  av  urbanisering  och  industrialisering  skulle  de  bringas  in  i 

moderniseringsprocessen (Gardner & Lewis 1996: 12f). Moderniseringen diskuteras vidare i kapitel 

3.1.

Efter  andra världskriget påbörjades arbetet  med att  återuppbygga det krigshärjade Europa.  USA 

lanserade  Marshallhjälpen,  som  var  ett  återuppbyggnadsprogram  inriktat  mot  ett  krisdrabbat 

område. Biståndet började med Marshallhjälpen och byggde på en gåvotanke, men USA behövde 

dessutom Europa som handelspartner. Detta måste också ses som ett motiv till varför man stödde 

Europas återuppbyggnad. Biståndet som riktades till Europa var under efterkrigsåren mycket mer 

omfattande än dagens bistånd. Europas invånare fick ungefär åtta gånger så mycket bistånd per 

invånare som dagens biståndsmottagare i u-länderna (Odén 2006:41ff, Berg 1987:115). När kalla 

kriget  bröt  ut  fann  man  ytterligare  ett  användningsområde  för  biståndet,  nämligen  att  hejda 

kommunismens  frammarsch  i  utvecklingsländerna  (Gardner  &  Lewis  1996:10).  Att  genom 

Marshallhjälpen dessutom hålla en så stor del av Europa som möjligt på USAs sida i kriget mot 

Sovjetunionen var av yttersta vikt (Odén 2006:44).

Utöver uppbyggnaden av Europa och strävan efter att stoppa kommunismen blev det under 1960-

talet populärt bland de intellektuella att intressera sig för utvecklingsländerna. Under den här tiden 

fick biståndet en karaktär av skuldbetalning, en slags ersättning för allt det onda som västerländska 

kolonisatörer åsamkat dessa länder. Målet för biståndet under 1960-talet var att integrera de nya 

staterna  i  den  västerländska  marknadsekonomin  (Berg  1987:114).  1960-talets  biståndspolitik 

präglades också av de framgångar man nått i Europa genom Marshallhjälpen. Framgångarna gjorde 

att  man förväntade  sig  liknande resultat  i  de afrikanska  länderna varav ett  flertal  nyss  uppnått 

självständighet.  Det  rådde  en  allmän  optimism i  utvecklingspolitiken,  inte  bara  i  Sverige  utan 

allmänt.  FNs  generalförsamling  proklamerade  1960-talet  som  utvecklingsårtioendet  (Odén 
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2006:60).  Till  sist  insåg  man  dock  att  det  fanns  stora  skillnader  mellan  att  återuppbygga  de 

europeiska samhällena som tidigare hade haft en hög utbildningsnivå, utvecklad infrastruktur etc 

och att försöka bygga liknande förhållanden i de afrikanska staterna (Odén 2006:44). 

Sverige började sitt utvecklingsarbete under tiden efter andra världskriget med att ge stöd till FNs 

tekniska bistånd, ett arbete som sedan fortsatte med igångsättandet av det bilaterala biståndet (Odén 

2006:55). I början av 1950-talet rekommenderade FN medlemsstaterna att bilda kommittéer för att 

organisera det tekniska biståndet (Odén 2006:52). Sverige följde rekommendationen och 1952 fick 

biståndet  en  mer  organiserad  form genom ett  statligt  initiativ  att  inrätta  Centralkommittén  för 

svenskt  tekniskt  bistånd  [CK],  som  i  mitten  av  1950-talet  initierade  de  första  svenska 

biståndsprojekten  (SOU  2006:108:64).  CK  hade  också  till  uppgift  att  öka  förståelsen  hos 

allmänheten  för  behovet  av  bistånd  (Odén  2006:53).  I  1962  års  proposition  slog  man  fast  att 

krediter  var  en  bättre  form av  bistånd  än  gåvor  därför  att  de  bygger  på  ömsesidighet  (SOU 

2006:108:66). 

På 1960-talet studerade man samhällsutveckling i termer av evolutionsteorier. Nationer måste gå 

genom vissa stadier innan de kunde anses vara utvecklade. Den ekonomiska tillväxten kopplas ihop 

med utvecklingsprocessen, och synen på detta samband upprätthålls fortfarande av institutioner som 

Världsbanken. Utveckling mäts i termer av bruttonationalprodukt [BNP] och per capita inkomst. 

Argumenteringen är, att  när det sker ekonomisk tillväxt kommer andra sektorer inom samhället 

också  att  utvecklas.  Man menar  att  efterhand som olika  sektorer  i  samhället  befrämjas  av  den 

ekonomiska tillväxten så kommer även medborgarna att gynnas genom en s.k. ”trickle-down effect” 

(van Willigen 2002:67). Dessa tankar ledde på 1960-talet till att biståndet utformades med krav på 

nationella  utvecklingsplaner  och  att  stöd  främst  gavs  till  modernisering,  industrialisering  och 

infrastruktur.  I  Sverige formulerades under 1960-talet  två biståndspropositioner, 1962 och 1968, 

båda med det övergripande målet att ”höja de fattiga folkens levnadsnivå”. Man tog då även beslut 

om enprocentsmålet (Odén 2006:72). 

Under  slutet  av  1960-talet  började  beroendeskolan  (se  vidare  om denna  teori  i  kapitel  3.2)  få 

genomslag.  Man  betonade  nu  statens  roll  som  huvudinstrument  för  utveckling  och 

produktionstillväxt, staten behövdes för att skapa infrastruktur och inhemsk industrisektor. Vidare 

ansåg beroendeskolan att det var viktigt med en separation från världsekonomin för att undvika att 

de rikare länderna skulle exploatera de fattiga (Odén 2006:59). I början av 1970-talet uppstår så en 

ökad  kritik  mot  att  likställa  utveckling  och  ekonomisk  tillväxt  liksom att  utvecklingsbegreppet 
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behövde breddas för att definitionen skulle innefatta en förbättrad livssituation för de fattiga. Det 

ansågs nu vara viktigt att ta större hänsyn till fördelningen av resurser mellan och inom samhällen 

(Odén 2006:73). 

Vid  1970-talets  början  inleddes  ett  skede  i  biståndspolitiken  som  grundades  på  tanken  om 

jämställdhet  mellan  givare  och  mottagare.  Under  den  här  perioden  överflyttades  ansvaret  från 

biståndsgivaren till mottagaren. Mottagaren skulle nu ha ansvaret för att planera, genomföra och 

utvärdera  de  aktiviteter  som  biståndet  möjliggjorde  (de  Vylder  2007:210).  Den  svenska 

biståndspolitiken inriktade sig på landsbygdsutveckling för att nå de allra fattigaste, man försökte 

också  få  med  dem som skulle  dra  nytta  av  biståndet  i  planeringen  och  genomförandet  (Odén 

2006:86). Utveckling ansågs nu vara mer än bara ekonomisk tillväxt och biståndsstrategier såsom 

direkt  fattigdomsbekämpning,  bl.a.  genom landsbygdsutvecklingen,  inleddes.  I  Sverige arbetade 

man för  att  nå de fattigaste  genom att  välja  samarbetsländer  samtidigt  som man arbetade  med 

bistånd på mottagarens villkor (Odén 2006:91). 

Under 1970-talet rådde ekonomisk kris i den industrialiserade världen. Från hösten 1973 till hösten 

1974 fyrdubblades råoljepriserna.  FNs generalförsamling antog 1974 ett handlingsprogram för att 

skapa  en  ny ekonomisk  världsordning  och  en  förklaring  om upprättandet  av  en  ny ekonomisk 

världsordning.  Dessa  dokument  slog  fast  att  de  internationella  spelreglerna  för  investeringar, 

utrikeshandel och bistånd skulle ändras så att de blev fördelaktigare för u-länderna (Odén 2006:79). 

U-länderna drabbades inte av den ekonomiska krisen på samma sätt på grund av de allmänt höga 

råvarupriserna. Detta förändrades under 1980-talet då råvarupriserna sjönk och räntorna steg, något 

som  utvecklades  till  en  skuldkris  bland  u-länderna  som  tidigare  beviljats  billiga  lån  (SOU 

2006:108).  Regeringarna  tvingades  därmed  att  ställa  upp  på  de  villkor  som  internationella 

valutafonden  [IMF]  och  Världsbanken  satte  upp  för  fortsatt  bistånd.  IMF  ägnade  sig  åt 

stabiliseringsåtgärder medan Världsbanken lanserade strukturanpassningsprogrammen [SAP]. SAP 

innebar  bl.a.  avreglering  av  varu-,  tjänste-  och  kapitalmarknaderna  samt  privatisering  av 

produktionen  av  varor  och  tjänster.  Kritiken  mot  SAP  var  bl.a.  att  privatiseringen  innebar 

prishöjningar på samhällstjänster och att SAP urholkade staten och demokratin (Odén 2006:97). I 

korthet innebar SAP alltså att man skulle lösa skulden genom att kassera välfärdssystemet. Under 

1980- och 90 talen var mycket av biståndet villkorsberoende, vilket är symptomatiskt för givarnas 

antagande att  de vet  bäst  hur mottagarlandet ska utvecklas.  SAP är ett  typiskt  exempel  på just 

villkorsberoende (Crewe & Harrison 1998:69). Strukturanpassningsprogrammen lanserades bl.a. på 

grund av att man nu kunde se de misslyckandena i ekonomisk politik som bedrevs av länderna i 
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Afrika,  men  även  p.g.a.  att  utvecklingen  i  u-länderna  påvisade  så  radikalt  olika  mönster,  från 

misslyckandena i Afrika till Sydostasiens mirakulösa framgångar (SOU 2006:108:82).

Man  började  tillämpa  konditionalitet  vilket  var  en  ny  term  som  användes  som  en 

samlingsbeteckning  för  alla  stabiliseringspolitiska  åtgärder  och  strukturanpassningsvillkor  som 

ställdes på de låntagande och biståndsmottagande länderna för ytterligare lån och bistånd (Odén 

2006:99). Biståndet användes nu i stor utsträckning som ett maktinstrument (de Vylder 2007:210). 

Sverige gav under den här tiden stöd till SAP och biståndspolitiken fick en ny inriktning genom 

miljömålet (Odén 2006:106).

1990-talet präglades av kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps. Världsordningen gick från att 

vara  bipolär  till  unipolär.  Frågor  om  demokrati  och  mänskliga  rättigheter  hamnade  i  fokus. 

Biståndspolitiken fortsatte att vara strukturanpassning och skuldlättnader, men därtill  kom också 

bl.a.   HIV/AIDS-bekämpning.  I  Sverige  introducerades  det  sjätte  målet  för  biståndspolitiken, 

jämställdhet. Ökade krav på biståndsmottagarna förekom, som t.ex. krav på god samhällsstyrning, 

demokrati och mänskliga rättigheter (Odén 2006:124). När man närmade sig millennieskiftet växte 

även kritiken mot konditionalitetens misslyckanden, Världsbanken ansåg att det inte var något fel 

på villkoren i sig utan att mottagarländerna allt som oftast struntade i att uppfylla kraven (de Vylder 

2007:210). 

Under 2000-talet har det internationella sammanhanget återigen förändrats. Idag präglas världen av 

USAs utrikespolitik, såsom kriget mot terrorism och Irak-invasionen. Fortfarande står demokrati 

och mänskliga rättigheter i fokus för biståndspolitiken. De biståndsstrategier som man idag arbetar 

med är bl.a. FNs millenniemål, fattigdomsminskning och HIV/AIDS-bekämpning. I Sverige har vi 

nu Politik för global utveckling [PGU], där tyngdpunkten ligger på partnerskap (Odén 2006:137). 

Partnerskap är ett begrepp som under senare är blivit en populär term för att beskriva relationen 

mellan de två parterna i utvecklingssamarbetet (Odén 2006:15). Återigen bygger biståndspolitiken 

på idén om ett jämlikt förhållande mellan biståndsgivare och mottagare. Världsbanken för idag en 

politik  vars  övergripande  mål  är  att  bekämpa  fattigdomen,  och  idag  ställer  man  krav  på  att 

samarbetsländerna  ska  utarbeta  s.k.  Poverty Reduction  Strategy Papers  [PRSPS]  som i  korthet 

innebär att biståndsmottagaren måste författa ett antal riktlinjer som landet planerar följa, mer om 

detta i kapitel 3.5. Enbart de länder som följer dessa riktlinjer kan få ökat stöd eller skuldlättnader 

(de Vylder 2007:211). Trots alla strategier och mål som biståndspolitiken satt upp har biståndet 

allmänt sjunkit, i förhållande till i-ländernas samlade nationalinkomst (BNI) från 0,51 procent år 

11



1961 till dagens 0,25 procent (de Vylder 2007:204).

Motiven bakom biståndspolitiken är skiftande, och trots svävande formuleringar om solidaritet och 

altruism kan biståndet även vara strategiskt, d.v.s. handla om  t.ex. militärstrategisk kontroll eller 

kontroll över råvarutillgångar. Motiven kan också vara kommersiella och handla om tillträde till 

marknader och investeringar. Problemet uppstår i försöket att skilja mellan biståndspolitikens mål, 

motiv och effekter (Odén 2006:13).  

2.2 Utvecklingsantropologi

Utvecklingsantropologin fokuserar främst på att studera interaktionen mellan sociala aktörer i olika 

kulturer, den försöker kartlägga de hinder som aktörerna möter, men även de strategier som skapas 

inom  det  utrymme  som  finns  tillgängligt  för  dem.  De  beskriver  de  begrepps-  och 

föreställningssystem som de olika grupperna använder sig av, och går vidare med att studera hur 

dessa förändras (Olivier de Sardan 2005:24). 

Efter  andra  världskriget  blev  det  mer  vanligt  för  antropologer  att  involvera  sig  i 

utvecklingsprocessen. Antropologer började planera och utvärdera utvecklingsprojekt, likväl som de 

utvecklade  modeller  för  utvecklingssamarbete  och  var  med  i  processen  att  implementera 

utvecklingsprojekt (van Willigen 2002:66). Utvecklingsantropologer jobbar idag med att förstå det 

lokala samhället där utvecklingsprojektet äger rum. Genom att förstå sociala och kulturella olikheter 

vill  man  göra  projekten  meningsfulla  också  utifrån  en  kulturrelativistisk  synvinkel  där 

utvecklingsbegreppet annars kan vara oacceptabelt,  därför att det rangordnar samhällen längs en 

evolutionistisk skala (Hylland Eriksen 2004:276). 

Utvecklingsantropologin  fundament  vilar  på  några  centrala  tankar  och  idéer  nämligen; 

lokalkännedom,  medverkan,  bemyndigande,  ökad  medvetandegrad  kring  de  strukturer  som har 

skapat nuvarande förhållanden och hållbar utveckling (van Willigen 2002:68). 

Lokalkännedom är den typ av dynamiska kunskap som ständigt utvecklas och anpassar sig till det 

lokala samhället. Den står oftast i kontrast till den expertkunskap som utvecklingssamarbetet för 

med sig genom experter inom olika områden så som sanitet eller sjukvård. Genom att använda sig 
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av den här typen av kunskap vänder man sig också direkt till människornas problem, behov och 

lösningar istället för att se till den kunskap som experterna har och vad för typ av problem de kan 

möta.  Att  använda  sig  av  lokalkännedomen  för  att  etablera  projekt  innebär  oftast  att 

lokalbefolkningen förstår och kan vara mer insatta i projekten. Detta leder ofta till att den här typen 

av projekt har en mer hållbar utveckling än de lanserade av enbart experter (van Willigen 2002:69).

Medverkan är något som kräver att man förstår sin egen roll  i  ett projekt.  Idén om medverkan 

kräver dessutom beslutsamhet och medvetenhet. Antropologer jobbar utifrån grundtanken att alla 

som medverkar i ett projekt ska dra nytta av de fördelar som kommer ur projektet. Medverkan kan 

ske i alla stadier av en projektcykel t.ex. i implementeringen av projektet eller i övervakningen och 

utvärderingen (van Willigen 2002:70f). 

Bemyndigande innebär att man låter de människor som påverkas av ett projekt kontrollera sin egen 

livssituation och deras egen påverkan. Bemyndigandet sker genom en systematisk process där de 

som tidigare var maktlösa nu får verktygen att själva medverka och kunna påverka. När individen 

eller gruppen har fått en förståelse för sin situation och de processer som har skapat maktlösheten är 

nästa steg att använda verktygen för att skapa en ny livssituation (van Willigen 2002:72). 

Ökad medvetandegrad kring de strukturer som har skapat nuvarande förhållanden skapas genom att 

möjliggöra för individer att förstå sitt eget värde och varande i världen. Att sprida kunskap om de 

historiska processer som har bidragit till fattigdomen kan också leda till att individen kan agera och 

ändra sin egen livssituation (van Willigen 2002:73).

Hållbar utveckling berör inte längre bara de ekonomiska eller miljömässiga konsekvenserna utan 

också en politiskt hållbar utveckling som kan påverka fattigdomsbekämpningen och jämställdheten 

(van Willigen 2002:74).  

Handlingsforskning och deltagande handlingsforskning är två metoder som utvecklingsantropologer 

använder  sig  av  i  fältet.  Dessa  metoder  förekommer  då  antropologer  jobbar  tillsammans  med 

individer i lokalsamhället för att uppnå en utveckling som båda parter kan acceptera. Den här typen 

av  forskning  möter  lokala  behov  och  och  bygger  kapacitet  för  framtida  projekt  och  hållbar 

utveckling (van Willigen 2002:89). 
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3. Teori

En mängd olika teorier kring utveckling har applicerats på biståndspolitiken. I detta kapitel har jag 

gjort ett urval av teorier som jag sedan kommer att applicera på de propositionerna som analyseras 

i kapitel 5. Därigenom kan jag utröna de förändringar som skett i den svenska biståndspolitiken. 

3.1 Modernisering

Moderniseringskonceptet har använts i ett flertal olika diskurser, bl.a. uppfattat som en egenskap i 

historien, en specifik historisk övergångsprocess eller som en utvecklingspolicy för länder i tredje 

världen (Hettne 1990:60).

Moderniseringsteorins  ställning  var  som  starkast  på  1950-  och  60-talen.  Industrialisering, 

övergången  från  naturajordbruk  till  avsalugrödor  och  urbaniseringen  är  alla  delar  i  den 

utvecklingsprocess som anses utmärka moderniseringen. Stater ordnas på en linjär skala på väg mot 

ett industrialiserat och urbaniserat samhälle. Underutvecklade länder ses som traditionsbundna och 

omotiverade att uppnå ekonomisk vinst (Gardner & Lewis 1996:12). De här tankarna har sina rötter 

i  teorier  om  den  politiska  ekonomin  som  försöker  förklara  de  sociala  och  ekonomiska 

förändringarna i samhället i relation till industrialiseringen. Durkheims modell av ett industrialiserat 

samhälle och Simmels tankar om penningekonomi har influerat moderniseringsteorin, likväl som 

den modell  ekonomen Rostow har  skapat  där  han  använder  västvärlden som föredöme för  hur 

utveckling kan åstadkommas (Gardner & Lewis 1996: 12f). 

Moderniseringsteorin går att summeras utifrån ett flertal kriterier, där utveckling bl.a. ses som en 

spontan, oåterkallelig tendens som finns inneboende i varje samhälle. Utveckling innefattar bl.a. 

strukturell  differentiering, som innefattar en ökad specialisering inom de olika subsystemen och 

institutionerna inom ett samhälle. Utveckling innebär också funktionell specialisering vilket inom 

ett  samhälle  innebär  att  individer  specialiserar  sig  mot  en  typ  av  arbete,  så  som  inom 

byggnadsväsendet eller handeln. Specialiseringen möjliggör genomförandet av annars ouppnåeliga 

mål. Utvecklingsprocessen kan delas in i olika stadier som visar på den grad av utveckling som ett 

samhälle har uppnått. Vidare kan utveckling stimuleras genom konkurrens utifrån, militära hot och 
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med interna medel så som stöd för moderna sektorer i samhället och modernisering av traditionella 

sektorer (Hettne 1990:61).  

Bakom tankegången att definiera utveckling i termer av ekonomisk tillväxt ligger antagandet att 

tillväxt innefattar teknologisk utveckling, urbanisering, höga konsumtionsnivåer och olika sociala 

och kulturella förändringar. Ekonomisk tillväxt är också tänkt att gynna samhället i sin helhet med 

hjälp av den s.k. ”trickle-down”-effekten. Att denna effekt uppnås är väldigt sällsynt och generell 

tillväxt påverkar  sällan levnadsstandarden. Problemet med moderniseringstanken är att utveckling 

endast berör ekonomiska aspekter. Med den här förståelsen av utveckling formuleras riktlinjer som 

är  ämnade  att  öka  produktiviteten  och  konsumtionen,  och  inte  att  komma  till  tals  med 

fattigdomsproblematiken.   Riktlinjer  med  större  fokus  på  fattigdomsproblematiken  skulle  t.ex. 

innefatta sjukvård och utbildning (Gardner & Lewis 1996:7f).

Med tron att människor i Nord har det bättre och att alla samhällen är på väg att utvecklas i samma 

riktning, måste moderniseringsteorin ses som en optimistisk teori. Denna optimism måste förstås i 

ljuset  av det historiska sammanhanget av välstånd efter  andra världskriget och den ekonomiska 

tillväxten i länderna i Nord. Ytterligare en anledning till att moderniseringsteorin måste ses som en 

optimistisk teori är dess sätt att uppfatta utvecklingsprocessen som en relativt enkel process så länge 

de hinder som står i vägen bemöts med praktiska åtgärder (Gardner & Lewis 1996:13).

Moderniseringsstrategier  tar  sällan  hänsyn  till  lokalbefolkningens  kunskap.  Den lokala  kulturen 

ignoreras ofta av de som planerar biståndsstrategierna.  Moderniseringsteorin ignorerar dessutom 

uppdelningen mellan rika och fattiga i det samhälle dit strategierna riktas, detta antingen p.g.a. att 

man uppfattar befolkningen som homogen eller för att man anser att den ekonomiska tillväxten förr 

eller  senare  kommer  alla  till  nytta.  Ytterligare  ett,  kanske  än  allvarligare  problem,  med 

moderniseringsteorin är att den genom att  placera alla samhällen på en linjär  bana ignorerar de 

historiska  och  politiska  omständigheter  som  kan  antas  ha  varit  en  bidragande  orsak  till 

underutvecklingen (Hettne 1990:61). 
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3.2 Beroendeskolan

Beroendeskolan står i motsats till moderniseringen och växte fram kring en diskussion om ojämnt 

handelsutbyte, en orättvis fördelning av resurser och hur dessa förhållande har lett fram till att de 

fattigare nationerna blivit beroende av de rikare. Beroendeskolan lyfter fram underutvecklingens 

beskaffenhet och orsaker, istället för att som moderniseringsteorin anta att alla folk skulle utvecklas 

(van  Willigen  2002:66f).  Genom  Andre  Gunder  Franks  arbete  rörande  underutveckling  och 

beroende fick beroendeskolan sitt stora erkännande (Gardner & Lewis 1996:16). 

Vissa tankar och idéer är grundläggande för beroendeskolan därav bl.a. att  det största hindret mot 

utvecklingen  inte  är  bristen  på  kapital,  utan  återfinns  i  den  internationella  fördelningen  av 

arbetskraft.  Problemet  ligger  därför  inte  inom  den  underutvecklade  ekonomin  utan  inom 

världssystemet. Fördelningen av arbetskraft inom världssystemet ses i termer av förhållandet mellan 

centrum och periferi, där allt överskott som producerats i periferin överförs till centrum. Utveckling 

och underutveckling kan därmed beskrivas som två aspekter av en global värld, där den ena är 

underutvecklad p.g.a. den andres utveckling. Eftersom periferin är dömd till underutveckling genom 

sin koppling till centrum anses det nödvändigt för ett land att ställa sig utanför världssystemet för 

att uppnå nationell frihet och ekonomiskt oberoende. För att detta ska gå att genomföra krävs i 

princip  en  revolutionär  politisk omvandling  (Hettne  1990:91).  Beroendeskolan  ser  alltså  till  de 

strukturella  problem  som  skapar  underutvecklingen,  nämligen  relationen  mellan  centrum  och 

periferi i det globala systemet. På grund av detta anser de inte att utvecklingsprojekt kan avhjälpa 

underutvecklingen  utan  att  dessa  endast  kortvarigt  kan  underlätta  för  människor  som  lever  i 

fattigdom.  (Gardner & Lewis 1996:17).

Beroendeskolan hävdar att utveckling är en process som skapar ojämnheter, rika nationer blir rikare 

och fattiga blir fattigare. Beroendeskolan tolkar underutveckling i termer av politiska strukturer och 

föreslår  därför  att  den  enda  lösningen  är  radikala,  strukturella  förändringar  snarare  än 

utvecklingsprojekt som endast antas hjälpa kortsiktigt (Gardner & Lewis 1996:17). 

Beroendeskolan  kritiserar  moderniseringsteorin  på  ett  antal  punkter  därav  bl.a.  synen  på 

underutveckling som ett lokalt problem. Beroendeskolan hävdar att ett globalt perspektiv är viktigt 

för att förstå underutvecklingen. Detta globala perspektiv har dessutom en viktig historisk aspekt då 
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det speglar, inte bara västvärldens historia utan även de underutvecklade ländernas historia. Inom 

moderniseringsteorin erkänns u-länderna bara till att ha en mycket elementär historia och detta i sin 

tur  leder  till  uppdelningen mellan de utvecklade och de underutvecklade blir  alltmer  etablerad. 

Genom det globala perspektivet kan vi också se hur de rikare länderna exploaterar de fattiga och hur 

detta i sin tur leder till ”the development of underdevelopment” (Chew & Denemark 1996:2f). 

Problemet med beroendeskolan är att den uppfattar länderna och invånarna i periferin som passiva 

och därmed utelämnar de strategier som människor och länder använder sig av för att maximera 

sina egna möjligheter. Beroendeskolan ser inte heller till hur människor motsätter sig de strukturer 

som underordnar dem, eller hur de i vissa fall framgångsrikt når målen för utveckling och framsteg 

(Gardner & Lewis 1996:18).

Beroendeskolan har även utsatts av stark kritik p.g.a. att den snarare handlar om tankar kring hur 

underutveckling skapas än hur utveckling kommer till (Odén 2006:74). 

3.3 Världssystemteori

Världssystemteorin formulerades på 1970- och 80 talen och utgör en kritik av beroendeskolan. Den 

är  nära  relaterad  till  beroendeskolans  teorier  genom  att  uppfatta  hela  jorden  som  ett 

sammanhängande system där varje land förstås i termer av dess relationer till andra länder. Det är 

utifrån denna teori som begreppen ”första världen” och ”tredje världen” har skapats för att visa på 

hur världen är uppdelad i olika sektioner. Tredje världen är i denna teori inte en naturlig indelning 

utan  något  som har  uppkommit  genom ekonomiska  och  politiska  processer  (Gardner  & Lewis 

1996:17). En av världssystemteorins främsta företrädare är Immanuel Wallerstein (2005). 

Enligt  världssystemteorin  är  hela  världen  inordnad  i  den  kapitalistiska  världsekonomin,  vilket 

innebär att det finns en global arbetsdelning liksom ett utbyte av livsnödvändiga varor samt ett flöde 

av kapital och arbetskraft. Världsekonomin binds dock inte samman av en enhetlig politisk struktur, 

inte heller delar befolkningen samma kultur, språk eller levnadssätt. Det som i första hand binder 

samman systemet är den globala arbetsdelningen (Wallerstein 2005:48).

Wallersteins  analys  av  världssystemet  kan  användas  till  att  förstå  tredje  världen,  men  också  i-
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ländernas  egen  utvecklingshistoria.  I  Wallersteins  modell  finns  det  ett  centrum  där  länderna 

utmärks av en differentierad ekonomi, industriell produktion och en stark centraliserad statsapparat. 

Periferins länder saknar å andra sidan dessa kännetecken.  Utöver dessa två delar finns den s.k. 

semiperiferin med en kategori länder som antingen är på väg att bli centrum eller som tidigare ingått 

i  centrum men  som inte  lyckats  bibehålla  sin  position.  Vidare  finns  det  en  extern  arena  med 

samhällen  som  inte  berörs  av  centrum.  Dessa  beståndsdelar  bygger  tillsammans  upp  ett 

världssystem  som  spelar  en  avgörande  betydelse  för  alla  sociala,  ekonomiska,  politiska  och 

kulturella  skeenden.  I  Wallersteins  analys  försvinner  därmed  enskilda  stater  som självständiga 

enheter och agerar enbart som delar av världssystemet. Detta utgör den största skillnaden jämfört 

med beroendeskolans teorier. Enskilda länders utvecklingsmöjligheter beror därmed på det globala 

systemet och dess uppbyggnad. Förändringar i positioner initieras inom ramen för världssystemet 

och inte av enskilda länder. Detta innebär i förlängningen att inget samhälle kan välja sin egen 

utveckling (Smekal 1991:96). Denna starka determinism, som innebär att den egna fria viljan är 

starkt begränsad, har det riktats stark kritik mot. Då allt bestäms av systemets logik finns det inget 

handelsutrymme för den enskilde individen, gruppen eller landet. Kritik har också framförts mot 

världssystemteorins sätt  att  försumma den ingående analysen av interna förhållanden i  enskilda 

länder (Smekal 1991:99f).

Världssystemanalysens företrädare diskuterade fenomenet globalisering långt innan själva termen 

hade skapats. Man såg på globaliseringen som ett bestående inslag i det moderna världssystemet 

(Wallerstein 2005:11).

3.4 Fattigdomsbekämpning

Fattigdomsbekämpningen  kan  inte  ses  som en  teori  i  samma  mening  som de  tidigare  berörda 

moderniseringsteorin,  beroendeskolan  och  världssystemteorin.  Istället  innefattar 

fattigdomsbekämpningen en mängd olika projekt och idéer som berör utvecklingssamarbetet.

Fattigdomsbekämpning har i viss omfattning alltid varit en del av målet i utvecklingssamarbetet. 

Under 1970-talet handlade fattigdomsbekämpningen om att direkt angripa fattigdomen genom att 

fördela  pengar  till  t.ex.  grundskoleutbildning,  hälsovård och landsbygdsprojekt  medan den idag 

handlar mer om att öka biståndets effektivitet (Odén 2006:113). Under slutet av 1990-talet fortsatte 
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konditionaliteten och utökades även med att samarbetsländerna skulle utarbeta nationella strategier 

för fattigdomsminskning (Odén 2006:156).  Millenniedeklarationen är dock epokgörande såtillvida 

att den fastställer specifika, kvantitativa mål för fattigdomsbekämpningen (SOU 2006:108:96). 

Chefen för FNs millennieprojekt Jeffrey Sachs, menar (2006:16) att man i USA är rädda för att när 

länder som Kina och Indien utvecklas, kommer detta ske på deras bekostnad. Sachs menar att så är 

inte fallet. Världen är inget nollsummespel där ett lands utveckling sker på bekostnad av ett annat. 

Istället menar han att utveckling i olika områden kan höja levnadsstandarden över hela världen. 

Sachs  (2006:79)  anser  också  att  ekonomer  borde  jobba  mer  med  att  se  till  de  specifika 

förhållandena som finns i varje enskilt land och bygga upp strategier för att hjälpa dessa länder på 

deras egna villkor. Internationella valutafonden fokuserar på en rad specifika förhållanden, såsom 

korruption, budgetunderskott och statligt ägande av produktionsmedel och använder sig av åtgärder 

mot dessa problem. Detta görs istället för att se till  de underliggande orsakerna till ekonomiska 

missförhållanden vilket Sachs menar vore mer gynnsamt för att avhjälpa fattigdomen. 

Millenniemålen ses som en chans för världens länder att avhjälpa fattigdomen. 

The  MDG's  state  real  goals  that  provide  not  only  benchmarks  for  aid  but  also 

milestones for assessing the advice of the international agencies as well. The failures to  

meet the MDG's are failures of the rich countries as well as the poor, since both are  

responsible for their success (Sachs 2006:82)

De åtta millenniemålen för 2015 jämfört med 1990 är:

• Fattigdom och hunger ska halveras.

• Alla barn ska gå i grundskola.

• Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas.

• Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar. 

• Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar. 

• Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas. 

• En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas. 

• Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i 

utvecklingsländerna. (http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775, 2007-12-12)
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Millenniemålen deklarerar alltså att det inte räcker med att avskaffa korruption, världen måste också 

inrikta sig på geografisk isolering, sjukdomar, sårbarhet mot klimatförändringar och allt detta måste 

bekämpas med nya politiska system och en ny sorts ansvarstagande. Sachs (2006:226f) har en plan 

för hur detta ska gå till. Strategin fokuserar på människor och infrastruktur, insatser som ska hjälpa 

länder  upprätthålla  en  hållbar  utveckling.  Sachs  (2006:242)  plan  innebär  att  kampen  mot 

fattigdomen börjar i fattiga områden runt om i världen genom att definiera varje enskilt områdes 

behov. Ett globalt nätverk av förbindelser etableras som sträcker sig från de utfattiga samhällena till 

världens centrum för makt och rikedom och tillbaks igen. Genom detta nätverk ska de fattiga så ha 

kontroll över sin egen situation, men också vara ansvariga för densamma. På så sätt får den rika 

världen en försäkran om att pengarna hamnar rätt (Sachs 2006:243). Sachs (2006:271) menar att 

processen innan börjat i fel ände. Den rika världen bestämmer hur  mycket de fattiga ska få istället 

för att de senare får bestämma en summa som de behöver och som Internationella valutafonden och 

Världsbanken sedan samlar in från sina givare. 

Enligt Sachs (2006:276) borde biståndet fokusera på fyra aspekter. Den första är att biståndet måste 

vara stort nog för att mottagarlandet ska kunna finansiera sin investeringsplan. Det andra är att 

biståndet måste vara  långsiktigt nog för att möjliggöra en tio-årsplan. För det tredje måste biståndet 

vara förutsebart nog för att inte riskera stabiliteten hos de projekt som påbörjats. För det fjärde ska 

biståndet stödja millenniemålen och inte andra biståndsorganisationers projekt.

I  mars  2005  undertecknade  91  givar-  och  mottagarländer  den  så  kallade  Parisdeklarationen. 

Stommen i Parisagenden är att mottagarländerna ska styra utvecklingspolitiken. Ökad effektivitet, 

bättre samordning och mer ansvarstagande ska leda till ökad effektivisering i utvecklingsarbetet.

Parisdeklarationen innebär att samarbetsländerna ska ta ett ännu större ansvar för  

sin egen utveckling genom att fortsätta genomföra ekonomiska och politiska reformer 

för  att  stärka  sina  egna  system,  förbättra  fattigdomsbekämpningen  och  öka  

demokratin. För biståndsgivarna gäller det att förändra både attityder och metoder  

för  att  anpassa  sitt  bistånd  bättre  till  situationen  i  varje  enskilt  samarbetsland 

(http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1350, 2007-11-28)

Parisdeklarationen och millenniemålen innebär att det idag finns en större gemensam plattform för 

det  internationella  utvecklingssamarbetet,  där  Nord  och  Syd,  FN  och  Världsbanken  alla  ska 

samarbeta för att bekämpa fattigdomen (Odén 2006:143). 
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3.5 Partnerskap

Sedan slutet av 1990-talet är partnerskap ett begrepp som används inom utvecklingssamarbetet för 

att betona likställdheten mellan parterna (Odén 2006:19). Mottagarländernas egen efterfrågan och 

deras tankar kring hur biståndet ska fördelas ska nu i större utsträckning styra biståndspolitiken. 

Partnerskapstanken kan ses som en förlängning av fattigdomsbekämpningen då den ska bistå med 

att skapa bästa möjliga förutsättningar för fattigdomsminskning. 

Den svenska politiken  ska enligt dagens målsättning präglas av samstämmighet och partnerskap. 

Strävan är att uppnå en  rättvis och hållbar global utveckling, och tanken är att detta ska uppnås 

genom att den nationella politiken och den som drivs inom EU ska vara samstämmig. När det gäller 

den svenska biståndspolitiken innebär detta att det är två perspektiv som ska framträda i politiken. 

Rättighetsperspektivet ska utgå från människans vilja att utvecklas där man inte ska se på henne 

som en passiv mottagare utan istället som en aktör. Vidare ska de mänskliga rättigheterna och deras 

betydelse lyftas fram. Den här politiken utgår ifrån biståndsmålet som deklarerar att varje människa 

har rätten till ett liv utan fattigdom. Det andra perspektivet, fattiga människors perspektivet, ska 

utgå från fattiga människors verklighet och se till deras erfarenheter. Syftet är att lyfta fram den 

fattiga människans brist på makt, säkerhet och valmöjligheter. Meningen är att fokus ska ligga på 

individen,  trots  att  man  inser  att  detta  ofta  är  omöjligt  i  praktiken  där  man  måste  jobba  med 

kategorier av människor i likartade situationer. Ett gott samarbete med regeringar, myndigheter och 

organisationer ska innebära att man kan främja lokala aktörer och på så sätt nå ut till de fattiga 

människorna  (http://www.regeringen.se/sb/d/2355,  2007-12-14).  Vikten  av  utvecklingsländernas 

egen strävan efter  utveckling  betonas  också.  Biståndet  ska idag  i  större  utsträckning  bygga på 

efterfrågan. De strategier som utvecklingsländerna själva har för att ta sig ur fattigdomen ska styra 

Sveriges  insatser.  Hur  biståndet  ska  prioriteras  beslutas  alltmer  av  de  fattiga  länderna 

(http://www.regeringen.se/sb/d/2581, 2007-12-14).

I den nya utvecklingspolitiken för 2007 ska fattigdomsbekämpning i Afrika prioriteras. Den ökade 

landfokuseringen ska också innebära ett större fokus på demokrati och mänskliga rättigheter för att 

främja en demokratisk samhällsutveckling samt mer inriktning på bevarande av fred och säkerhet. 

Sverige vill på detta sätt stärka partnerskapen med de viktigaste samarbetsländerna och på så sätt 

bekämpa fattigdomen (http://www.regeringen.se/sb/d/9381/a/86586, 2007-12-14). Partnerskap ska 

bidra till denna utveckling genom att mottagarländerna, med hjälp av lokalkännedom, i samarbete 
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med givarländerna ska utarbeta strategier. 

Poverty Reduction Strategy Papers utformas av regeringar i låginkomstländer i samarbete med bl.a. 

IMF och Världsbanken. Ett PRSP beskriver de makroekonomiska, strukturella och sociala riktlinjer 

som landet planerar att följa under de närmsta åren. Dessa riktlinjer ska främja tillväxt och bekämpa 

fattigdom. Fem komponenter bygger upp stommen i IMFs PRSPS. De ska vara drivna av länderna 

själva och främja nationellt ägarskap av de strategier som man ämnar implementera i det civila 

samhället. De ska vara resultatorienterade och fokusera på resultat som hjälper de fattiga. Vidare 

ska de visa på en förståelse för den mångfacetterade verkligheten som fattigdomen utgör. De ska 

grundas på ett långtidsperspektiv för fattigdomsbekämpning. Den femte och sista punkten pekar på 

att  PRSPS  ska  vara  partnerskapsorienterade,  genom  ett  samordnat  deltagande  mellan 

samarbetspartnerna (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prsp.htm, 2007-12-14). 
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4. Metod 

Detta kapitel presenterar mina empiriska val och hur jag har gått till väga med min undersökning. 

Kapitlet inleds med en diskussion kring varför policyanalys kan ses som en antropologisk metod. 

4.1 Policyanalys som antropologisk metod 

En policy kan definieras på följande sätt: 

En policy kan ses som en handlingsstrategi som används för att uppnå uppsatta mål. All  

policy är  grundad på värderingar.  Att  formulera en policy innefattar  att  specificera 

behov vilket ska resultera i att man kan uppnå ett eftersträvat tillstånd. Det formuleras  

som att vi måste bete oss på ett visst sätt för att vi vill vara på ett visst sätt

(van Willigen 2002:162)

Propositionerna som analyseras i denna uppsats stämmer in med denna definition. De grundas på 

våra samhälleliga värderingar och specificerar vår strävan efter att vara solidariska gentemot de 

fattiga.  Propositionerna  rättfärdigar  också  de  pengar  och  den  tid  som  går  in  i  det  svenska 

biståndsarbetet 

Policy-uppläggning är en process som är förbunden med regeringen och frågor såsom lagstiftning, 

byråkrati  och  andra liknande administrativa  processer.  De riktlinjer  som skapas  påverkar  sedan 

gemene man i samhället. Riktlinjerna i sig uppkommer dock inte ur tomma intet utan växer fram ur 

en social kontext och kulturella förväntningar (Ervin 2000:41). Huvudsysselsättningen vid policy-

skapandet  är  förändring  och  utveckling.  Ibland  sker  denna  förändring  som ett  svar  på  att  en 

organisation eller regeringen har visat sig vara dåligt förberedda på vissa situationer. Andra gånger 

handlar förändringarna om att förutse framtida händelser och bygga upp en policy som på bästa sätt 

kan möta dessa förutsedda händelser (Ervin 2000:42). Policy-skapandet och implementeringen av 

dessa  riktlinjer  är  inte  bara  en  social  eller  politisk  process,  det  är  också  en  kulturell  process. 

Riktlinjernas intentioner och mål är alltid ideologiska och utgör en mer systematisk formulering av 
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hur människor föreställer sig att samhället fungerar eller bör fungera. Riktlinjerna är givetvis också 

en  mall  för  hur  agerandet  inom  olika  institutioner  ska  bibehålla  eller  föranlåta  önskvärda 

förhållanden. En policy i sig är en kulturell produkt (Ervin 2000:43) därför anser jag att de är något 

som antropologer både kan och bör studera. 

Den antropologiska metoden har flera fördelar som kommer till  nytta vid en policy-analys: den 

holistiska synen, emic-synsättet, det korskulturella jämförande angreppssättet, kulturtolkningar, det 

etnografiska tillvägagångssättet, den tvärvetenskapliga förmågan, och ett fokus på samhället. Den 

holistiska synen ger  oss  möjligheten  att  se  hur  en policy inte  uppfyller  sitt  syfte  i  relation  till 

samhället  eller  nationen  i  sin  helhet.  Riktlinjerna  ses  istället  i  relation  till  andra  riktlinjer, 

omständigheterna, miljön, kulturen o.s.v. Emic-synsättet innebär möjligheten att se på verkligheten 

ur  informanternas  synvinkel,  vilket  innebär  en  möjlighet  att  också  analysera  de  underliggande 

orsakerna  till  varför  en  policy  formuleras  (Ervin  2000:55).  Propositioner  såsom de  som gäller 

svenskt bistånd och andra former av riktlinjer som berör utveckling utformas oftast inte med tanke 

på lokala, specifika förhållanden, utan istället på ett sådant sätt att de kan appliceras på många olika 

platser. Detta står i motsats till antropologin som med sina fältbaserade studier söker kunskap om 

just lokala förhållanden (Pink 2006:110). 

Hållbar  och  kulturellt  lämplig  ekonomisk  utveckling  har  länge  studerats  av  antropologer. 

Antropologer har bidragit med sin kunskap på många olika sätt,  bl.a. genom att utvärdera olika 

biståndsprojekt. Utvecklingsantropologi har varit en betydande del av den antropologiska policy-

analysen (Ervin 2000:46). Som antropolog finns också möjligheten att skapa förståelse av andras 

kosmologi  och  därmed  bistå  med  att  utarbeta  en  policy  som  lättare  kan  undvika  eventuella 

fallgropar. I övrigt kan en förförståelse av andras världsbild innebära att en policy som utarbetas för 

att möta deras behov får en större träffsäkerhet (Pink 2006:134). 

Den antropologiska policy-analysen kan delas in i tre steg, där det första innebär att definiera de 

problem som utmärker ett speciellt område mera specifikt och att söka efter underliggande orsaker 

och inbördes samband. Nästa steg är att välja ut en alternativ policy, att se på olika sätt att lösa 

problemen. I detta steg tittar man även till kostnader och hur den nya policyn kan gagna projektet. 

Det tredje steget innebär att ta mer konkreta beslut kring vad som ska göras och hur det ska göras. 

Jag ämnar i denna uppsats koncentrera mig på det första steget i en antropologisk policy-analys, 

nämligen  att  definiera  ett  problem kring  biståndspropositionerna  och  att  undersöka  orsaker  till 

varför dessa har utformats som de har och vad för typ av internationella samband som har påverkat 
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utformningen av de svenska biståndspropositionerna (Ervin 2000:51). 

Policy-analyser är värdefulla källor för att kunna härleda vad som ligger bakom förändringarna i 

biståndspolitiken. En policy formuleras i en process som består av följande steg: 

1. Medvetenhet om behoven.

2. Formulering av alternativa lösningar.

3. Evaluering av alternativa lösningar.

4. Formuleringen av en policy.

5. Implementeringen av policyn.

6. Evaluering av implementeringen.

Varje steg i processen är kopplat till specifika forskningsbehov och möjligheter att utvärdera (van 

Willigen 2002:162). Jag kommer i detta arbete att fokusera på steg 4, med reservationen att jag inte 

kommer formulera någon egen policy utan bara titta på förändringen av hur propositionerna har 

formulerats för att därmed kunna dra slutsatser om den svenska biståndspolitikens förändring. 

4.2 Empiriska val

Jag har valt ut  en proposition från varje årtionde sedan den svenska biståndsbibeln, proposition 

1962:100, författades. Propositionerna agerar alltså underlag för att jag ska kunna utvärdera om den 

svenska biståndspolitiken har genomgått en förändring. Vid analysen har jag letat efter ändringar i 

formuleringar, tillägg som gäller de mål och inriktningar som det svenska biståndet menas ha. Jag 

har också försökt skönja förändringar i motiven till att ge bistånd. Vidare har jag dessutom följt 

fokuseringen på det svenska enprocentsmålet och hur detta har angripits. 

Några av de frågor jag har ställt mig innefattar: Vad finns det i de utvalda propositionerna som gör 

dem  banbrytande,  som  ändrar  riktningen  på  den  svenska  biståndspolitiken?  Vilka  ord/uttryck 

ändras, som därmed också skapar utrymme för att hela biståndspolitiken ska förändras. Genom att 

inrikta mig på vissa specifika förhållanden i biståndspolitiken och inte se på propositionerna i sin 

helhet anser jag mig öka validiteten i undersökningen. Att helt eliminera den godtyckliga faktorn 

blir dock svårt då ord och uttryck alltid kan tolkas olika. 
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5. Presentation av empiri/analys

Varje år överlämnas cirka 200 förslag, eller propositioner, till  riksdagen. Vissa är förslag till  ny 

lagstiftning, andra innehåller förslag till ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer 

av olika slag (http://www.regeringen.se/sb/d/1522, 2007-12-14). I detta avsnitt går jag vidare genom 

att presentera min empiri och analysera de utvalda propositionerna. 

5.1 Proposition 1962:100

Det  tidiga  biståndet  på  1960-talet  hade  som  mål  att  integrera  nya  stater  i  den  västerländska 

marknadsekonomin  och  präglades  av  Marshallhjälpens  framgångar.  Optimismen  kring 

utvecklingssamarbetet  var  stort  och  Sverige  formulerade  sin  första  proposition  gällande 

biståndspolitiken.  Propositionens  förslag  till  politik  präglades  av  moderniseringsteorin  i  det  att 

fattigdomsproblematikens lösning framstår som ganska enkel och som att alla staters utveckling var 

annalkande. 

I proposition 1962:100 formuleras de biståndspolitiska målen enligt följande: 

Målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Konkret innebär  

detta  att  avskaffa  svälten  och  massfattigdomen,  att  eliminera  de  epidemiska  

sjukdomarna,  att  minska  barnadödligheten  och  överhuvud  skapa  möjligheter  till  

drägliga levnadsvillkor (prop. 1962:100:7) 

Vi  ser  alltså  hur  det  redan  i  Sveriges  första  biståndspolitik  fanns  synnerligen  optimistiska 

förhoppningar  om  att  utrota  massfattigdomen.  Propositionen  deklarerar  också  att  Sveriges 

biståndspolitik ska bidra till en produktionsökning som är snabbare än befolkningsökningen, samt 

medverka till en samhällsutveckling i politiskt demokratisk och socialt utjämnande riktning (prop. 

1962:100). Redan genom proposition 1962:100 antogs alltså målet att avskaffa massfattigdomen 

och därmed har fattigdomsbekämpningen sedan dess varit en del av svensk biståndspolitik.

Motivet till att ge bistånd förklaras med att Sverige har en ”moralisk skyldighet att hjälpa”, men 
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också med att  våra möjligheter  att  bistå dem har ökat,  kunskapsmässigt  och ekonomiskt  (prop. 

1962:100:2). Biståndet syftar därmed till att ”hjälpa de fattiga folken att utvecklas ekonomiskt och 

socialt och därmed hjälpa sig själva”. Sverige ska också vara ett stöd i ”de fattiga ländernas strävan 

till  politisk  och  ekonomisk  frigörelse”  (prop.  1962:100:3).  Dessutom  kan biståndsgivningen 

”härledas ur känslor av moralisk plikt  och internationell  solidaritet.” (prop. 1962:100:5).  Att  de 

fattiga länderna ska utvecklas ekonomiskt och socialt låg i tiden.  Moderniseringsteorins optimism 

speglas  här  genom  tron  att  vårt  stöd  ska  utgöra  den  avgörande  skillnaden  för 

fattigdomsproblematiken. Så länge vi uppfyller vår moraliska skyldighet att hjälpa de fattiga folken 

kommer  den  relativt  enkla  moderniseringsprocessen  ta  fart  och  de  underutvecklade  staterna 

kommer röra sig framåt på den linjära skalan som de är ämnade att göra. 

Bistånd syftar till att uppnå en ”större förståelse mellan folken och därigenom främja internationell 

solidaritet och fredlig utveckling i världen” (prop. 1962:100:6). Här är det tydligt att biståndet inte 

endast  har  vår  moraliska  skyldighet  som  motiv,  utan  vi  antas  också  gynnas  av  den  fredliga 

utvecklingen i världen. Vidare ser vi också hur den ekonomiska utvecklingen förmodas påverka oss: 

”ekonomisk utveckling innebär ökad efterfrågan och skapar nya marknader” (prop. 1962:100:6). 

Detta kan tyckas gå stick i stäv med uppfattningen att biståndet är en uppoffring: ”Dess faktiska 

innebörd  för  givarlandet  är  att  konsumtion  och/eller  investeringar  måste  hållas  tillbaka. 

Standardstegringen  kommer  därmed  att  ske  i  långsammare  takt  än  som  eljest  hade  varit 

möjligt”  (prop.  1962:100:22).  Det  klargörs  också  att  andra  länders  framsteg  och  utveckling  är 

beroende av vår vilja att retardera vår egen utveckling. Om biståndet nu skapar nya marknader och 

ökad efterfrågan, antas vi gynnas av detta och biståndet förblir alltså något som vi gör för vår egen 

skull. 

Förståelsen för problematiken kring utvecklingsarbetet är stort redan under 1960-talet. Man anser 

att problemet ligger i ekonomisk utveckling, men att även denna brist måste förstås mot en historisk 

och  social  bakgrund.  ”Västerländska  värderingar  och  utvecklingsmönster  kan  inte  utan  vidare 

appliceras på u-länderna, som därtill inbördes uppvisar stora olikheter” (prop 1962:100:5). Genom 

att deklarera detta tar man här avstånd från moderniseringsteorins sätt att placera alla samhällen på 

en linjär bana, utan man tar istället hänsyn till de historiska och politiska omständigheter som kan 

tänkas ligga bakom underutvecklingens skiftande karaktär.

Redan 1962 ansåg man också att  biståndsarbetet  skulle innebära ett  samarbete:  ”överhuvud bör 

biståndets  karaktär  av  ömsesidigt  samarbete  snarare  än  ensidig  hjälp  understrykas”  (prop. 
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1962:100:8). Meningen var dessutom att biståndet skulle lämnas så att det ”i högsta möjliga grad 

möjliggör  och  stimulerar  till  egna  insatser”  (prop.  1962:100:7).  I  det  här  fallet  kan  vi  se  hur 

politiken  inte  längre  följer  i  moderniseringstankens  bana,  istället  för  att  ignorera  den  lokala 

kunskapen anser man det alltså viktigt att stimulera till egna insatser. 

Under 1960-talet var frågan om biståndets storlek och de internationella och nationella volymmålen 

omdebatterade. Kyrkornas Världsråd uppmanade för första gången i-länderna att uppnå en procent 

av BNI till de fattiga länderna år 1958. FN satte också upp som mål att rejält öka bistånd och kapital 

till  u-länderna  för  att  så  snart  som  möjligt  uppnå  en  procent  av  i-ländernas  sammanlagda 

nationalinkomst  (Odén  2006:63).  I  proposition  1962:100  tog  Sverige  för  första  gången  på  sig 

enprocentsmålet: ”Sverige kan således sägas ha iklätt sig en förpliktelse att uppnå en biståndsnivå 

som uppgår till minst 1 procent av nationalinkomsten” (prop. 1962:100:20). 

I  propositionen  använder  man  termer  såsom ”de  ekonomiskt  underutvecklade  länderna”  (prop 

1962:100:2) och ”de fattiga folken” (prop 1962:100:3) när man talar om mottagarna av biståndet. 

Begreppen underutvecklade länder och u-länder används båda flitigt. När man talar om Sverige och 

andra rika länder använder man industriländer, eller i-länder, men man talar dessutom om sig själva 

som ”de rika”.  

 

5.2 Proposition 1977/78:135

När proposition 1977/78:135 författades rådde ekonomisk kris i den industrialiserade världen och 

upprättandet  av en  ny ekonomisk världsordning hade tagit  fart,  detta  för  att  de internationella 

spelreglerna skulle bli fördelaktigare för u-länderna. 

Redan i slutet av 1970-talet kan vi skönja tanken på partnerskap, samarbete och hjälp till självhjälp: 

”Målen för Sveriges insatser inom internationellt utvecklingssamarbete är att stödja och främja de 

fattiga  ländernas  egna  ansträngningar  för  ekonomisk  utveckling,  social  rättvisa,  nationell 

självständighet och demokrati” (1977/78:135:1). Formuleringen här skiljer sig som synes från 1962 

års biståndsproposition där biståndsgivarna var de som skulle initiera fattigdomsbekämpningen. Vi 

skulle alltså ”hjälpa de fattiga folken att utvecklas ekonomiskt och socialt och därmed hjälpa sig 

själva”, medan man under 1970-talet  fann det mer lämpligt  att stödja de fattiga ländernas egna 
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ansträngningar.  Trenden  i  Sverige  var  nu  att  nå  de  fattigaste  och  att  anpassa  biståndet  efter 

mottagarens villkor (Odén 2006:91). Den svenska biståndspolitiken blev mer inriktad på att nå de 

allra fattigaste. Utveckling sågs nu som något mer än bara ekonomisk tillväxt, vilket är ett steg bort 

från moderniseringsteorin. 

Huvudmålet i den svenska biståndspolitiken finns dock kvar; att bidra till att höja levnadsnivån för 

de fattiga människorna. Nya mål har formulerats, och biståndsmålen innefattar nu även:

Att  bidra  till  ett  demokratiskt  samhällsskick  i  u-länderna  [...]  Förbättringar  i  u-

ländernas sociala, ekonomiska och kulturella villkor är nödvändiga för skapandet av 

samhällsskick som fullt ut möjliggör ett folkligt deltagande i utvecklingssamarbetet och  

den politiska beslutsprocessen  (prop. 1977/78:135:73)

Ytterligare mål för biståndspolitiken är: resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk 

och  politisk  självständighet  och  demokratisk  samhällsutveckling  (prop.  1977/78:135:80).  Det 

ekonomiska- och sociala utjämningsmålet kan tänkas vara en direkt anpassning till beroendeskolans 

diskussion om ojämnt  handelsutbyte  och  den  orättvisa  fördelningen av  resurser.  Å andra  sidan 

föreslås det aldrig några revolutionära politiska omvandlingar för att få till  stånd en utveckling, 

såsom beroendeskolan anser nödvändigt. 

Solidaritet betraktades fortfarande som det viktigaste motivet till svenskt bistånd: 

Solidaritet med de fattiga människorna i den tredje världen är ett tillräckligt motiv för  

ett omfattande svenskt biståndsprogram [...] Vårt bistånd bör därför formas till ett stöd  

för de fattiga ländernas egna strävanden att nå ökad självständighet och förbättrade 

levnadsvillkor för de fattiga människorna. (1977/78:135:79). 

Moderniseringstanken finns alltså fortfarande kvar i den svenska biståndspolitiken. Detta visar sig 

genom tanken att om vi som biståndsgivare ger tredje världen en möjlighet, så kommer man att 

utvecklas på den linjära bana som alla stater är ämnade att följa. ”Trickle-down effekten” satte sina 

spår även på formuleringarna i propositionen: ”Ekonomisk tillväxt kan självfallet aldrig ses som ett 

isolerat mål [...] En snabbt ökande produktion av tjänster och materiella resurser är en förutsättning 

för att de stora folkgruppernas basbehov skall kunna tillgodoses” (prop. 1977/78:135:81). 
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Ytterligare motiv för svensk biståndspolitik har formulerats: ”en utveckling som minskar klyftorna 

mellan  i-  och  u-länder  minskar  spänningen  i  världen  och  bidrar  till  ökad 

säkerhet” (1977/78:135:79). Utvecklingssamarbetet är alltså ingen altruistisk handling utan snarare 

något som Sverige upprätthåller för att själva gynnas. 

Vid  det  här  laget  har  man  också  börjat  skörda  frukterna  av  ekonomisk  utveckling  i 

utvecklingsländerna: 

Bistånd  är  ett  medel  att  medverka  till  långsiktigt  ekonomisk  utveckling  i  

mottagarländerna och ett stöd för deras strävanden att lägga grunden för en expansion  

som fortsätter av egen kraft. För Sveriges del är det ur flera synpunkter positivt att de  

många länderna i  tredje världen blir politiskt och ekonomiskt starkare. Redan idag är 

flera  av  dessa  länder  snabbt  expanderande  marknader  för  svenska  exportvaror 

(1977/78:135:79) 

Biståndet kan alltså inte ses som en osjälvisk, solidarisk, uppoffrande handling, utan det blir tydligt 

här att Sverige, genom sin politik, gynnas av utvecklingen i tredje världen. Detta bekräftas även 

senare i propositionen när man talar om en önskan om en snabb ekonomisk utveckling i u-världen: 

”u-landspolitiken [...] måste bestå i att utformningen av politiken på skilda områden medvetet söker 

beakta u-ländernas legitima intressen och väga samman dem med våra egna, mera näraliggande 

intressen ” (1977/78:135:75).

Proposition 1977/78:135 pekar på att Sverige, som första industriland, nådde 0,7-procentmålet år 

1974. Arbetet slutar dock inte här, utan man anser att en fortsatt ökning av det svenska biståndet är 

angelägen.  Enprocentsmålet  hägrar  fortfarande:  ”under  de senaste  tio  åren har biståndsanslagen 

nästan tiodubblats i löpande priser [...] anslagen har växt från ungefär en fjärdedels procent av vår 

totala produktion till en procent” (prop. 1977/78:135:66). 

Istället  för  att  tala  om underutvecklade  länder  talar  man  nu  om utvecklingsländer  och  ett  s.k. 

utvecklingssamarbete.  Begreppet  tredje  världen  har  också  tillkommit  under  detta  årtionde  och 

används som en sammanfattande beteckning på utvecklingsländerna, definierade som alla de länder 

som inte tillhörde västalliansen, d.v.s. den första världen eller Sovjetblocket som kallades för andra 

världen (Odén 2006:19).  
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5.3 Proposition 1987/88:100 Bilaga 5

Under slutet av 1980-talet hade många av u-länderna hamnat i en skuldkris och sedan tvingats ställa 

upp på de villkor som IMF och Världsbanken fastställde för fortsatt bistånd. Under perioden sedan 

förra  biståndspropositionen  författades  har  biståndet  kommit  att  bli  starkt  villkorsberoende. 

Fortfarande råder alltså  de  utvecklade  ländernas  föreställning  om  att  de  bäst  vet  under  vilka 

förhållanden som mottagarlandet kommer att utvecklas.  

Att  höja  de  fattiga  folkens  levnadsnivå  står  fortfarande  fast  som  det  övergripande  svenska 

biståndspolitiska  målet  i  slutet  av  1980-talet  (prop.  1987/88:100:42).  De  fyra  mål  som  styr 

biståndets inriktning finns kvar;  resurstillväxt,  ekonomisk och social  utjämning,  ekonomisk och 

politisk självständighet samt en demokratisk samhällsutveckling. Tillkommit har dock målet att ha 

en  ”framsynt  hushållning  med  naturresurser  och  omsorg  om  miljön  i 

mottagarländerna” (1987/88:100:43). Genom denna formulering fick den svenska biståndspolitiken 

en  ny  inriktning.  Som  motivering  för  det  nytillkomna  målet  talar  man  om  att  kampen  mot 

fattigdomen:

kräver resurstillväxt för att fylla människornas grundläggande behov. Tillväxten skall  

ske inom ramen för ett förbättrat utnyttjande av naturresurserna. Utvecklingen måste  

syfta  till  att  tillfredsställa  behoven  utan  att  äventyra  kommande  generationers  

förutsättningar (1987/88:100:44)

Vidare anser man att miljöfrågorna också är rättvisefrågor. ”Det är uppenbart att det är de fattigaste 

som drabbas hårdast av miljöförstörelsen [...] Miljömålet berör därför i hög grad det bistånd som 

vill främja ekonomisk och social utjämning” (1987/88:100:44).  

Förståelsen för utvecklingsprocessen i  de enskilda u-länderna berörs.  I  propositionen diskuteras 

Sveriges  biståndssamarbete  med stater  som har olika tradition,  historia och ideologiska synsätt. 

Vidare  menar  man  också  att  de  har  varit  utsatta  för  olika  slag  av  påverkan  utifrån  under 

kolonialtiden,  men  också  i  det  internationella  samarbetet.  Att  varje  u-land  genomgår  sin  egen 

utvecklingsprocess är nu klart men också den starka påverkan som kommer utifrån. Vissa insikter 

gällande den mångfald av kulturer som berörs av biståndet har nu förankrats:  ”det är inte möjligt att 

utforma någon för alla länder generellt tillämpbar katalog över konkreta insatser eller aktiviteter 
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som  främjar  demokrati.  Olika  traditioner  och  kulturer  kräver  respekt  och  lyhördhet”  (prop. 

1987/88:100:48). 

Redan i proposition 1987/88:100 kan vi se hur ett rättighetsperspektiv har formulerats, inte olikt det 

som  är  dagens  svenska  biståndspolitik.  Den  viktigaste  metoden  för  att  förändra  attityder  och 

institutioner anses i politiken vara att: 

sprida och förankra demokratiska synsätt och respekt för mänskliga rättigheter. I detta  

arbete är det särskilt viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv. Varaktiga resultat nås bäst 

där dialog och biståndsinsatser knyter an till  strävanden och förutsättningar i varje  

enskilt land (prop. 1987/88:100:48)

Genom  biståndet  anser  man  sig  stöda  en  demokratisk  samhällsutveckling  i  mottagarländerna. 

Liksom i  dagens  politik  talar  man också  om vikten  av  att  sprida  och  respektera  de mänskliga 

rättigheterna för att främja fred, säkerhet och en demokratisk utveckling. 

Termen u-land finns fortfarande kvar,  men vi märker dessutom hur terminologin har förändrats 

något och nu har även termen mottagarland införts. Vidare står  det  svenska enprocentmålet  för 

biståndet också fast (1987/88:100 : 58). 

5.4 Proposition 1995/96:153

År  1995  gick  Sverige  med  i  EU.  Tidigare  kunde  Sverige  visa  sin  ståndpunkt  i  FNs 

generalförsamling och t.ex. rösta med u-länderna i vissa frågor, men med medlemskapet försvann 

denna möjlighet (Odén 2006: 32). I propositionen ser vi ännu inga direkta spår av detta. Kanske är 

det så att Sveriges biståndspolitik inte direkt förändras av medlemskapet utan snarare vår möjlighet 

att  utöva  politiken.  Sverige  och  världen  präglas  under  1990-talet  av  kalla  krigets  slut  och 

Sovjetunionens kollaps och därmed också en förändrad världsordning. 

I proposition 1995/96:153  föreslår regeringen ett nytt biståndsmål: jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Vägen till demokrati anses gå genom kvinnors frigörelse (prop. 1995/96:153:9). Innebörden 

av det nya målet är att ett jämställdhetsperspektiv skall integreras i hela biståndet. Biståndet skall 
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således  stödja  utvecklingsländernas  ansträngningar  att  skapa  lika  möjligheter,  rättigheter  och 

skyldigheter för kvinnor och män. Målen har nu alltså blivit sex och innefattar: 

 resurstillväxt

 ekonomisk och social utjämning

 ekonomisk och politisk självständighet

 demokratisk samhällsutveckling

 framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön, samt

 jämställdhet mellan kvinnor och män i mottagarländerna  

Det nytillkomna målet motiveras med att ”jämställdhet  mellan kvinnor och män är ett viktigt mål 

för samhällsutvecklingen i alla länder. Det innebär att kvinnor och män skall ha lika rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter på livets alla områden” (prop. 1995/96:153:4). Sverige antog alltså 

redan  innan  millenniedeklaration  två  av  dess  mål;  att  öka  jämställdheten  och  stärka  kvinnors 

ställning,  samt  att  säkerställa  en  miljömässigt  hållbar  utveckling.  De  svenska  målsättningarna 

formuleras dock utan något fastställande av slutdatum för genomförandet. 

Fortfarande anses ekonomisk tillväxt vara en förutsättning för utveckling i alla länder som dessutom 

förbättrar möjligheten till ökad jämställdhet. Dock, deklareras det i propositionen, leder ekonomisk 

tillväxt emellertid inte automatiskt till ökad jämställdhet (prop. 1995/96:153:7). Den ekonomiska 

tillväxten bör dessutom ”ske i samspel med en jämnare resursfördelning för att alla medborgare, 

oberoende  av  kön,  ekonomisk  eller  social  ställning  skall  då  få  del  av  utvecklingen”  (prop. 

1995/96:153:8).

Kampen mot kolonialismen anses nu vara avslutad och globaliseringstanken har infunnit sig in i 

den svenska biståndspolitiken: 

När det gäller målet för det svenska utvecklingssamarbetet om ekonomisk och politisk  

självständighet,  har  situationen  förändrats  under  senare  decennier.  Kampen  mot  

kolonialismen  är  i  stort  sett  fullbordad.  Globaliseringen  har  gjort  alla  länder  mer  

beroende av varandra [...]  Självständighet i  betydelsen att  ett  land har utrymme att  

självt utforma sin framtid är dock fortfarande ett angeläget mål (prop. 1995/76:153:8)

Insikten att påtvingade förändringar har gett bräckliga resultat har infunnit sig. Man anser nu att 
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regeringarna i samarbetsländerna själva ska ta ett större ansvar för en utvecklingsfrämjande politik, 

detta för att stärka sin politiska och ekonomiska självständighet. Fortfarande anses dock givarna ha 

en skyldighet att politiskt driva viktiga utvecklingsfrågor (prop. 1995/96:153:8). 

Man talar nu alltså om samarbetsländer och termen u-länder har fasats ut ur språket. Intressant är 

också hur globaliseringstanken har anlänt och man anser att länder är mer beroende av varandra än 

tidigare. Detta kan kopplas till framväxten av beroendeskolan och världssystemteorin, där ramen för 

det globala beroendet mellan centrum och periferi är en central tanke.

5.5 Proposition 2002/03:122

När  proposition  2002/03:122,  känd som PGU författades  har  det  internationella  sammanhanget 

förändrats sedan föregående biståndsproposition antogs. Världen har fått uppleva 11 september och 

USA har  startat  krig  mot  terrorismen.  Fortfarande är dock demokrati  och mänskliga rättigheter 

viktiga komponenter i biståndspolitiken och man arbetar nu efter FNs millenniedeklaration, PRSPS 

och partnerskap är den nya termen för att beskriva relationen mellan givare och mottagare. 

Målen ter sig vara desamma som 1962, om än med små ändringar i formuleringarna. ”Att höja de 

fattiga folkens levnadsnivå” från proposition 1962:100 har i proposition 2002/03:122 blivit ” bidra 

till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Huvudmålet för 

biståndspolitiken 1962, att  bekämpa massfattigdomen,  är  detsamma som Världsbanken idag har 

som sitt  övergripande mål.  Proposition 2002/03:122 betonar  fattiga människor perspektivet  och 

rättighetsperspektivet  (http://www.regeringen.se/sb/d/2355,  2007-12-13).  Fortfarande  motiveras 

biståndspolitiken med moral och solidaritet: ”Över en miljard människor kämpar för sin överlevnad 

varje dag. Detta är moraliskt oacceptabelt [...] Vi får alla det bättre när ingen lämnas utanför. Det 

gäller i Sverige och det gäller i världen” (2002/03:122:7). Nu formuleras också tydligt hur vi själva 

kommer att gynnas av den politik som presenteras. 

Globaliseringstanken har vuxit sig än starkare och nu talar man om en mindre värld: 

Världen  har  blivit  mindre.  Gränserna  mellan  länder  suddas  ut  och  de  ömsesidiga 

beroendena ökar. Det finns inte längre några bakgårdar, där länder kan agera ostört  
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utom synhåll för världssamfundet.  Inget land kan bortse från vad som händer på andra 

håll i världen. I dag angår allt alla [...] Vi har ett gemensamt ansvar [...] Det kalla 

krigets slut och den ökade globaliseringen gör gemensamma framsteg till  en verklig 

möjlighet. Det finns i dag, för första gången, en gemensam internationell dagordning  

för global utveckling. Den representeras främst av FN:s millenniedeklaration

(prop. 2002/03:122:6-7).

Vår uppgift anses vara att bemyndiga fattiga människor med större makt och möjligheter att dra 

nytta av det ökade globala utbytet (2002/03:122:7). Utvecklingen är tänkt att skapas av människor i 

deras eget samhälle, och politiken ska ”i större utsträckning utgå från fattiga människors verklighet, 

deras erfarenheter och prioriteringar” (2002/03:122:7).

Tanken kvarstår att vi ska arbeta med att uppnå öppna och rättvisa handelsregler som ska öka de 

fattigas  möjligheter  och  bidra  till  deras  utveckling  av  inhemska  näringsliv,  något  som  anses 

avgörande för att skapa ekonomisk tillväxt (2002/03:122:7).  Den ekonomiska tillväxten i sin tur 

anses avgörande för att ge människor och länder möjlighet att ta sig ur fattigdom. Utan tillväxt 

kommer inte människor i fattiga länder att kunna förändra sina levnadsförhållanden. Men tillväxten 

måste också vara av ett sådant slag att de fattiga gynnas (prop 2002/03:122:16). 

Biståndspolitikens  arbete  innefattar  ännu  att  lyfta  fram  den  enskilda  individen.  Målen  för 

biståndspolitiken  är  att  fattiga  människor  ska  synliggöras  och  tydliggöras  i  det  samarbete  som 

bedrivs med andra länder. ”De fattigas egna perspektiv, behov, intressen och förutsättningar ska 

vara styrande. Fattiga människor utgör ingen homogen grupp som upplever sin fattigdom på ett 

enhetligt sätt” (prop. 2002/03:122:21). 

De nya termer som har införts till  PGU inbegriper nu ”hållbar ekonomisk tillväxt” och ”global 

ekonomi”. Medvetenhet om tidigare använd terminologiska uppdelningar har stärkts och diskuteras 

också i denna proposition: 

det inte går att tala om ”tredje världen” eller ”syd” som om det vore en enhetlig grupp 

länder med liknande förhållanden. Det handlar om olika länder och olika regioner med 

stora skillnader och skiftande förutsättningar och behov (2002/03:122:11)

Sveriges  biståndspolitik  har  nu  anammat  millennieutvecklingsmålen  som etappmål  för  att  helt 

35



avskaffa fattigdomen. 

Världsfattigdomen är  alltjämt mänsklighetens  största gissel.  Sverige står bakom det 

internationella målet  att mellan 1990 och 2015 halvera andelen fattiga människor i  

världen. På lång sikt är målet att helt avskaffa fattigdomen [...] Målet för det svenska  

utvecklingssamarbetet  skall  vara  att  bidra  till  att  skapa  förutsättningar  för  fattiga  

människor  att  förbättra  sina levnadsvillkor.  Denna formulering  avser  att  lyfta  fram 

fattiga kvinnor, män, flickor och pojkar som aktiva subjekt snarare än passiva objekt 

(prop. 2002/03:122:59)
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6. Slutdiskussion

Flera av de grundläggande perspektiven har funnits med sedan biståndspolitiken först utformades, 

detta trots de trender som kommer och går inom utvecklingsarbetet. Odén (2006:15) menar att det 

är  märkbart  hur  perspektiven  från  proposition  1962:100  liknar  dem  som  finns  i  FNs 

millenniemålsdeklaration  och  proposition  2002/03:122.  Även  statens  offentliga  utredning  SOU 

2006:108 lägger  tonvikt  vid  den  fattigdomsprägel  i  millenniedeklarationen som liknar  Sveriges 

ursprungliga biståndspolitik. Det som skiljer millenniemålsdeklarationen från tidigare målsättningar 

är de specifika, kvantitativa målsättningar som specificerar vad som ska uppnås de närmaste 15 åren 

i absoluta tal gällande barnadödlighet, fattigdom, tillgång till vatten, etc. Detta innebär att det finns 

en  reell  möjlighet  att  följa  upp  målen  (SOU  2006:108:96).  I  den  svenska  biståndspolitiken 

formuleras dock inte målen i form av absoluta tal, och trots att nya mål har införts genom åren 

finner jag det svårt att säga att några avgörande förändringar har tillkommit inom biståndspolitiken.

Ekonomisk tillväxt har varit,  och är fortfarande det centrala instrumentet  för att  höja de fattiga 

folkens levnadsstandard och för att utrota fattigdomen. Inte heller har synen på vad som skapar 

tillväxt  förändrats  nämnvärt  under  det  svenska  biståndets  historia.  Öppenhet  för  handel, 

investeringar och företagande, precis som fungerade institutioner, infrastruktur och rättsväsende är 

alla viktiga faktorer för den ekonomiska tillväxten (SOU 2006:108:56). Lösningar som diskuterades 

1962  finner  vi  även  i  dagens  politik:  ”en  liberalisering  av  industriländernas  handelspolitik  är 

måhända  det  verksammaste  medlet  att  främja  dessa  länders  ekonomiska  utveckling”  (prop. 

1962:100:11). Antropologisk forskning visar att ekonomisk utveckling kan komma i många olika 

former och att det är omöjligt att generalisera om utvecklingen från en typ av samhälle till ett annat 

(Gardner & Lewis 1996:14).

Det blir tydligt vid en sådan här analys hur trenderna i politiken kommer till uttryck, hur de bygger 

på  varandra  och  antingen  införlivas  med  de  nya  eller  omformuleras  till  att  bättre  passa  det 

tidstypiska språkbruket. Odén (2006:19) diskuterar hur terminologin inom biståndsvärlden har varit 

högst föränderlig.  T.ex.  ansågs användandet av begreppet u-hjälp nedsättande och istället  skulle 

utvecklingssamarbete  användas  för  att  betona  att  det  handlade  om samarbete  mellan  likställda 

parter. 
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Krause menar att: 

Det svenska biståndet, både vad gäller mottagarländer och fokusområden, har till stor  

del styrts av det som för tillfället varit politiskt ”inne” i Sverige. När detta förändrats  

har också policyn för den svenska biståndspolitiken förändrats. Historiskt sett har alltså  

inriktningen  på  biståndet  styrts  av  politiska  beslut  i  Sverige,  och  inte  alltid  av  det  

verkliga behovet i utvecklingsländerna (2007:22)

Utvecklingsterminologin präglas av stora variationer och motsägelser. Samtida skillnader existerar 

mellan olika ideologier, trender och institutioner och historiskt skiljer sig utvecklingsspråket mellan 

olika på varandra följande trender. Termerna ersätts kontinuerligt och det är omöjligt att ignorera 

dem (Olivier de Sardan 2005:179). Att idag använda termer såsom underutvecklade länder, eller ens 

mottagarländer, då vi talar om våra samarbetsländer är otänkbart inom biståndspolitiken. De äldre 

uttrycken har en negativ klang och anses nedvärderande. 

Retoriken i utvecklingspolitiken må ha utvecklats, men kärnan i utvecklingstanken har det inte. 

Biståndet  bygger  fortfarande  på  en  välgörenhetstanke.  Idag  exporterar  vi  föreställningar  om 

mänskliga rättigheter  och människan som en universell  varelse.  Västvärlden anser  det  vara sin 

moraliska förpliktelse att bidra till utveckling i samarbetsländerna. 

Trots att flera mål har tillkommit i biståndspolitiken lämnar denna policyanalys en känsla av att 

ingenting egentligen har hänt i biståndspolitiken. Anledningen till att terminologin har ändrats tycks 

mest bero på en anpassning efter språkbruk och tidstypisk politisk korrekthet. Omvärlden och det 

historiska sammanhanget tycks också ha en stor påverkan på den politik Sverige för. 

Biståndet började som en gåvotanke med en bismak av egen vinning. USA skänkte utveckling till 

Europa för att  kunna bedriva handel.  Idag erbjuder vi  ett  partnerskap till  våra  samarbetsländer, 

också  för  att  denna  gång kunna handla  med dem?  Eller  kanske,  möjligtvis  av  moraliska  skäl. 

Kanske är det så att kolonialismens efterverkningar ännu är starka och vi på något plan känner oss 

skyldiga för våra stora rikedomar? Kanske är biståndet snarare ett sätt för i-länderna att behålla sin 

maktposition över u-länderna och på så sätt försäkra sig om att världssystemets centrum inte blir till 

en periferi? Uppenbart är också hur moderniseringstanken lever kvar i biståndspolitiken. Allt kretsar 

kring att en ekonomisk utveckling ska ske och underförstått är också att det är meningen att så ska 

ske. För att kunna utvecklas måste mottagarna anpassa sig till våra krav och regler och på så sätt 

uppnå en utveckling i linjära termer. 
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Förvånansvärt är hur alla propositionerna betonar vikten av att tillvarata den kunskap som visar att 

de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella situationerna varierar från land till land. Trots detta 

hittar  jag  inte  en  tankegång  kring  hur  vi  rättfärdigar  vårt  ingripande  i  de  fattiga  länderna  i 

propositionerna. Pink (2006:114) menar att vi rättfärdigar vårt ingripande med hjälp av de normer vi 

själva satt upp för vad som räknas som fattigdom. Fattigdom definieras i termer av förekomsten av 

vissa tjänster och inkomster, där gränsen för fattigdom är satt vid 1 dollar om dagen och uppnås inte 

denna anses det berättiga vårt ingripande. Utveckling definieras därmed i termer av något som inte 

finns och som en utveckling som ska eliminera ett icke godtagbart tillstånd. Jag instämmer med 

professor Peter Bauer när han säger: 

Det är både felaktigt och nedlåtande att behandla majoriteten av mänskligheten och  

dess variationsrikedom som om den vore i stort sett samma grupp – en odifferentierad,  

stagnerad massa, som därtill är oförmögen att lämna sitt nuvarande tillstånd utan hjälp  

utifrån (Bauer 1984:9)

En intressant aspekt av biståndspolitiken, som sällan eller aldrig diskuteras är hur man definierar 

”den Andre”, i det här fallet biståndsmottagarna. Jag tycker mig se en tendens till att definiera den 

Andre  utifrån  vad  denne  inte  har,  t.ex.  mänskliga  rättigheter,  demokrati,  ekonomiska 

förutsättningar, hälsa och välfärd. Kanske är det också så att det är dessa ”inten” som vi försöker 

fylla genom vår biståndspolitik med vår kultur och våra värderingar. Det vore intressant att studera 

vad  det  innebär  för  mottagarna  att  vi  definierar  dem i  termer  av  vad  de  inte  har,  och  vilka 

konsekvenserna blir för de konkreta utvecklingsmålen. Vidare vore det intressant att studera hur de 

fattiga  människor  som  direkt  berörs  av  utvecklingssamarbetet  ser  på  konditionalitet  och  de 

definitioner och förutsättningar som västvärlden har satt upp för vad t.ex. fattigdom innebär. 

Trots att det svenska biståndet 2007 uppgår till ca 30 miljarder kronor och att vi därmed beräknas 

nå  enprocentmålet  även  i  år  (http://www.regeringen.se/sb/d/2581,  2007-12-16)  behövs  en 

annorlunda  strategi  i  svensk  biståndspolitik,  likväl  som  i  världspolitiken,  för  att  avhjälpa 

fattigdomen. Sachs menar att vår generations utmaning är ”to help the poorest of the poor to escape 

the misery of extreme poverty so that they may begin their own ascent up the ladder of economic 

development” (2006:24). Frågan är om detta är möjligt så länge välgörenhetstanken lever kvar som 

en förutsättning för vår vilja att skapa ett samarbete för en värld utan fattigdom. 
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