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Abstract 

This paper studies the effect of New Public Management on the voluntary 
organizations within Swedish foreign aid. The Swedish voluntary organizations 
have played a central role in the history of the Swedish foreign aid but are now 
faced with a new situation. The implementations of New Public Management and 
the Aid Effectiveness Agenda have a negative effect on the social capital of a 
society by affecting organizations that are dependent on government funding. This 
study examines the effect of the implementation of the Paris declaration on the 
voluntary organizations within the Swedish foreign aid community. The new 
situations of the organizations arrive in the ideological clash between the 
traditional and the new that is very hard for them to relate to in order to meet the 
new requirements put forward by the declaration and they have to make 
organizational reforms that can put their future existence on the line. The new 
reforms entail a professionalization of the organizations that could lead to the loss 
of the members of the organization and in the end contribute to the loss of social 
capital in the Swedish society.  

 
Nyckelord: Bistånd, New Public Management, Socialt kapital, Parisdeklarationen, 
civil samhället 

Antal ord: 16368
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1 Inledning och frågeställning 

1.1 Inledning 

I en alltmer globaliserad värld där fokus verkar ligga på individ och 
individualism, där trender visar att man rör sig från att vara medborgare i klassisk 
mening till att alltmer likna konsumenter och klienter, verkar det mesta peka på att 
vi rör oss i en nyliberal riktning. Den nya riktningen i världen påverkar även 
Sverige, som historiskt har dominerats av de socialdemokratiska folkhemsidealen 
med en betoning på kollektiv och solidaritet. Sedan 1970-talet har de flesta 
demokratier i väst rört sig i denna nyliberala riktning, som understryker vikten av 
ett frivilligt utbyte, konkurrerande marknader och privata kontrakt istället för det 
tidigare fokus som poängterade politisk auktoritet och demokratiska värden. Vissa 
forskare hävdar till och med att denna rörelse i slutändan kommer att leda till en 
nedmontering av staten som vi uppfattar den. Det har funnits en tendens att 
eliminera politisk tillhörighet och förvandla medborgaren till konsument. Att vara 
medborgare i den klassiska meningen kräver engagemang, tillhörighet och ett 
ansvarstagande som går utöver en själv som individ. Att däremot vara konsument 
i den nya meningen kräver inget engagemang och ansvar enbart mot sig själv. 
(March & Olsen 2008:13) Den svenska medborgarandan har historiskt dominerats 
av folkhemsidealet och det folkliga engagemanget har manifesterat sig i form av 
folkrörelser, där kollektivet prioriterades och man hade en känsla av ett solidariskt 
vi. Ännu idag finns det många folkrörelser som har sin grund och legitimitet i ett 
brett medlemsantal och en demokratisk struktur på beslutsfattandet inom 
organisationerna och föreningarna. Men hur ser framtiden ut för det folkliga 
engagemanget, det svenska folkhemmet och de svenska folkrörelserna i den nya 
tiden som domineras av nyliberalistiska tongångar? 

Detta är ingen ny fråga. Det har diskuterats i hyllmetrar av litteratur om denna 
övergång från kollektivet till individen och vad det är för mekanismer som orsakar 
den. Vikten av ett starkt socialt kapital i ett samhälle har diskuterats flitigt och 
riskerna och tendenserna som visar på att det sociala kapitalet minskar i världen. 
Forskning visar att det svenska folkets engagemang i aktiviteter, som 
kännetecknas av frivillighet, sakta men säkert skiftar karaktär. Förr var det ofta 
idébaserade organisationer, partier och föreningar som man sökte sig till. Den 
moderna medborgaren använder istället sitt frivilliga engagemang till 
fritidsintressen. Forskning visar på att folk nuförtiden tenderar att söka sig till 
aktiviteter som är självförverkligande så som idrott och hälsa istället för de socialt 
samhällsorienterade. Detta ligger i fas med de allmänna nyliberala tendenserna i 
världen. 
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Denna undersökning kommer att fokusera på en aspekt av denna trend och 
konsekvenserna av den inom de svenska folkrörelsebaserade 
biståndsorganisationerna. Det svenska utvecklingsarbetet och biståndet har 
historiskt präglats av ett nära samarbete mellan staten och enskilda 
folkrörelseorganisationer. Dessa organisationer och det svenska 
utvecklingssamarbetet i sin helhet befinner sig i en tid som innebär stora 
förändringar. Världen befinner sig i en finansiell kris om påverkar det 
internationella utvecklingssamarbetet, Sverige har tillsammans med de andra 
deltagarna i detta samarbete skrivit på nya konventioner som är starkt präglade av 
New Public Management och nyliberalistiska tankar och Sverige har fått en 
alliansregering som är allmänt skeptisk till bistånd. Detta är några av de externa 
faktorer som idag påverkar det svenska biståndet och aktörerna inom det. Under 
de senaste årtionden har den offentliga politiken i världen starkt dominerats av det 
så kallade New Public Management som går ut på att man hämtar idéer och 
lösningar från den privata företagsvärlden och implementerar dem inom den 
offentliga förvaltningspolitiken. Allt i effektiviseringssyfte. 

Det finns nya influenser och krav på förändring av det svenska biståndet. Det 
traditionella svenska utvecklingssamarbetet och biståndet har dominerats av ett 
fokus på demokrati och mänskliga rättigheter och man har haft en stark prägling 
av socialistiska värderingar och en känsla av det kollektivt ansvaret. De senaste 
åren har dock en kritik vuxit fram mot hur detta arbete utförs och krav har kommit 
på att man måste prioritera att effektivisera utvecklingssamarbete och visa att man 
verkligen får resultat. Man vill öka transparensen och höja 
återrapporteringskraven för utvecklingssamarbetet. Det som är nytt i det nya sättet 
att se på utveckling och det som gör att man kan hävda att det svenska 
utvecklingssamarbetet befinner sig i en unik situation i dagsläget är att de nya 
tankarna direkt kan härledas till New Public Management som ligger helt rätt i 
tiden av den allmänna nyliberaliseringen av samhället. Detta manifisteras tydligast 
genom den nyligen antagna internationella deklarationen som direkt för tankarna 
till New Public Management. Den nya internationella konventionen antagen i 
Paris 2005 av både givarländerna och samarbetsländerna betyder att man har ett 
påskrivet papper som gör att man faktiskt tvingas till att göra förändringar i sättet 
att arbeta. I Parisdeklarationen förpliktade sig både givarländer och 
mottagarländer att följa vissa nya effektiviseringsmål. 

Det svenska utvecklingssamarbetet befinner sig med andra ord nu i en väldigt 
intressant tid som ger upphov till förändringar. Den nya situationen innebär också 
att det nu finns en krock mellan det traditionella sättet att arbeta med bistånd och 
utveckling och det nya representerad av New Public Management. Man kan hävda 
att det svenska biståndet befinner sig i ett slags paradigmskifte där mycket händer 
som kan vara svårt för organisationerna som är aktiva inom detta fält att relatera 
och ställa sig till. Parisdeklarationens mål har tagits emot väl av de flesta aktörer 
som är aktiva inom utveckling och bistånd, så även de svenska 
folkrörelseorganisationerna. Men kritik har riktats mot om och i vilken 
utsträckning den faktiskt kommer att kunna implementeras i verkligenheten och 
mot att den i stort sett ignorerar det civila samhället och dess organisationer. 
Parisdeklarationen behandlar först och främst stat till stat samarbete och man är 
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orolig om vad som kommer att hända med det civila samhället både i mottagar- 
och givarländerna vid implementeringen av den. 

Den situation som det svenska utvecklingssamarbetet och biståndet befinner 
sig i idag gör att denna undersökning ligger bra i tiden. Meningen med 
undersökningen är att studera hur framtiden för den svenska folkrörelsen ser ut 
genom att undersöka det folkrörelsebaserade biståndet. Forskning har visat att det 
att det svenska folkets engagemangs mönster tenderar skifta från idébaserade 
organisationer och föreningar till rörelser som är mer inriktade på personligt 
självförverkligande och individuella intressen. I den första kategorin av 
organisationer och föreningar engagerar sig människor på grund av värdemässiga 
förhållanden och böjelser. Det svenska folkrörelsebaserade biståndet hör till denna 
kategori. 

1.2 Hypotes och frågeställningar 

Tanken med denna uppsats är att undersöka de folkrörelsebaserade 
organisationerna inom det svenska utvecklingssamarbetet och den situation de 
befinner sig i idag med krocken mellan det traditionella och det nya och hur man 
hanterar denna situation och vilka konsekvenser detta kan ha på det folkliga 
engagemanget och det sociala kapitalet i Sverige. Med socialt kapital menas 
sociala nätverk och de ömsesidiga normerna och trovärdighet som uppstår utifrån 
dessa.  Hypotesen som undersökningen vilar på är att den nya situationen med 
New Public Management influenser tvingar organisationerna att förändra sin 
verksamhet på så vis att man tvingas professionalisera sin organisation vilket 
vidgar klyftan mellan ledning och medlemmar inom organisationen vilket får 
negativa konsekvenser för det sociala kapitalet och det folkliga engagemanget. 
För att undersöka hypotesen kommer följande allmänna frågeställningar att 
användas i undersökningen: 

 
 

 Hur påverkar New Public Management och situationen idag de 
folkrörelsebaserade biståndsorganisationerna? 

 Hur hanterar man denna situation? 
 

 
För att svara på frågeställningen kommer en litteraturgenomgång att utföras 

som kompletteras av intervjuer av personer i nyckelpositioner inom det svenska 
bilaterala folkrörelse biståndet. Uppsatsen är upplagd så att det först kommer en 
genomgång av teorierna som kommer att användas i analysen som följs upp av en 
metodavdelning där uppsatsarbetets metod förklaras närmare. 
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1.3 Begreppsdefinitioner och förtydliganden 

I uppsatsen kommer en rad olika begrepp att användas.  Ibland kommer även olika 
begrepp att användas för att beskriva samma fenomen. Därför kan en kort 
genomgång av dem hjälpa till att förtydliga vad som menas. 

När det svenska biståndet beskrivs menas det svenska bilaterala bistånd som 
kanaliseras via enskilda organisationer till Sveriges samarbetsländer om inget 
annat nämns. Här är innebörden är densamma oavsett om det står bistånd, 
bilateralt biståndet, folkrörelsebiståndet osv. Även begreppen det svenska 
biståndet och utvecklingssamarbetet växlas med varandra men meningen är 
densamma som ovan. Vissa aktörer inom det svenska biståndet ogillar begreppet 
bistånd och föredrar det mer politisk korrekta utvecklingssamarbetet men 
eftersom det i litteraturen hänvisas till ungefär samma sak kommer det i denna 
undersökning till att betyda samma sak. 

Med folkrörelse menas den klassiska definitionen av en folkrörelse. De ska 
vara idébaserade, ha en demokratisk struktur och en regelbunden 
mötesverksamhet där styrelse och ledning väljs. Medlemmarna i organisationen 
ska ha en reell makt över organisationens verksamhet. 
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2 Teori och tidigare forskning 

För att kunna svara på frågeställningen används New Public Management för att 
påvisa de tendenser som håller på att förändra det svenska utvecklingssamarbetet 
och ställa det mot nyinstitutionalism och teorier om organisationsförändring för 
att analysera svårigheten i organisationernas situation idag och hur man agerar för 
att möta den och hur framtiden kommer att se ut. Genom att ställa dessa teorier 
mot varandra kommer den spänning som undersökningen ämnar studera att kunna 
upplysas och undersökas. 

New Public Management kommer att representera det moderna 
nyliberalistiska sättet att tänka om utveckling och nyinstitutionalismen 
svårigheten för de svenska folkrörelseorganisationerna att agera inom ett 
stigberoende. Teorierna om organisationsförändring och reform kommer att 
användas för att analysera hur organisationerna hanterar den nya situationen och 
vilka konsekvenser det kan få. Därför presenteras dessa teorier nedanför. 

Först kommer dock en presentation av tidigare forskning kring folkrörelser, 
socialt kapital och trender inom frivilligarbete. 

2.1 Folkrörelser, socialt kapital och trender i 
frivilligarbete. 

Under de senaste 20 åren har forskningen kring folkligt engagemang blivit alltmer 
vanlig. Även om det på ett internationellt plan har varit mer utbrett än i Sverige 
börjar det att komma mer och mer även i Sverige. Termer som socialt kapital, 
frivilligsektorn och frivilligt arbete blir alltmer vanliga och oftast blandas de ihop 
men de står för i stort sett samma saker. Det handlar om folkligt engagemang och 
oavsett om man talar om frivilligsektorn, frivilligt arbete eller socialt kapital syftar 
man till att undersöka de mekanismer som ligger bakom att människor är villiga 
att engagera sig i organisationer, föreningar eller andra sociala rörelser för andra 
orsaker än ekonomisk vinning. De aktiviteter som man studerar bygger på ett eget 
intresse och engagemang utan ekonomisk vinning. Den traditionella folkrörelsen i 
Sverige hamnar inom detta fält eftersom dess medlemmar är engagerade på sin 
fritid vid sidan av sitt vanliga arbete oftast på grund av att man har ett starkt 
personligt intresse i den eller de sakfrågor som organisationerna eller föreningarna 
man engagerar sig i tar upp. 

I slutet av 1990-talet visade vissa forskare en oro som gällde framför allt 
flykten av medlemmar och aktiva från de politiska partierna. De noterade också 
ett minskat antal människor som arbetade aktivt i andra typer av organisationer 
eller aktionsgrupper. Vid den här tidpunkten hade betydelsen för ett vitalt 
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föreningsliv för det sociala kapitalet i samhälle lyfts fram genom Robert Putnams 
skrifter. Detta ökade observansen för förändringar i deltagande och i deltagandets 
former i det svenska organisations- och föreningslivet. (Bäck & Möller 2001:177) 
Putnams främsta bidrag till denna forskning handlar om det sociala kapitalet. Där 
fysiskt kapital syftar till fysiska objekt och humant kapital till mänskliga 
egenskaper syftar socialt kapital till kopplingar mellan individer – sociala nätverk 
och de ömsesidiga normerna och trovärdigheten som uppstår utifrån dessa. Socialt 
kapital är tätt sammankopplat med vad vissa har kallat civila dygder. Skillnaden 
ligger i att socialt kapital hänvisar till det faktum att civila dygder är som 
kraftfullast när de manifisteras inneslutet i täta nätverk av ömsesidiga sociala 
relationer. (Putnam 2000:19) När detta presenterades var det i en kontext av att 
det sociala kapitalet höll på att försvinna i det moderna amerikanska samhället. 
Tanken var och är att det i det moderna samhället inte produceras tillräckligt med 
engagemang för ens medmänniskor vilket är centralt för begreppet socialt kapital. 
I ett samhälle som är rikt på socialt kapital engagerar sig människor ideellt och det 
faktum att de är villiga att engagera sig tyder på att det sociala kapitalet är starkt. 
När människor tappar engagemanget förlorar samhället i socialt kapital. 

Utvecklingen av socialt kapital är och har varit komplext och delvis 
motsägelsefullt i Sverige. Den illustrerar tydligt trögheten i förändringsprocessen 
och betydelsen av organisationsväsendets historiska rötter. (Lundström 2004:34) 
Fram till början av 1990-talet finns det inga konkreta studier av antalet 
medlemmar i frivilligsektorn som helhet, däremot fanns det indikationer på att 
medlemskapen i ett historiskt perspektiv hade skiftat från de kristna samfunden, 
politiska partierna och övriga idérörelser till organisationer och föreningar som i 
högre grad kan kopplas samman med individuella preferenser och intressen som 
t.ex. idrottsrörelsen. Med andra ord hade formen för det folkliga engagemanget 
ändrat karaktär över tiden. Vi i Sverige har närt en bild av oss själva som ett 
föreningsaktivt folk. Folkrörelsetraditionen och den omfattande 
studiecirkelverksamheten har genom åren underbyggd denna självbild. Vi 
Svenskar har fått höra att vårt fackliga engagemang överträffar de flesta andra 
folks och att därmed vi är mer solidariska för att vår arbetarklass har involverats 
mer än i andra länder. (Bäck & Möller 2001:176) Vi svenskar är allmänt väldigt 
stolta över folkrörelsetraditionen och att vi är ett folk som engagerar och bryr oss. 
Men i takt med att den socialdemokratiska politiken ändrades och folkhemsidealet 
suddades ut under slutet av 1980-talet uppstod det en minskning av engagemanget 
inom den svenska folkrörelsen. Studier visade att medlemskapet i slutet av 1980-
talet minskade i idébaserade organisationer och föreningar. Det är de 
organisationer och föreningar som människor söker sig till på grundval av 
värdemässiga förhållanden och böjelser t.ex. politiska, religiösa eller sociala 
övertygelser. Man kallade det för idérörelsens kris och man tog fram flera olika 
anledningar till den. 

En förklaring är att de materiella orsakerna bakom människors engagemang i 
idérörelsen hade minskat. De materiella orsakerna bakom engagemanget i början 
av 1900-talet skilde sig väsentligt från de i slutet av 1980-talet. I början av det 
förra seklet var det fattigdom, exploatering på arbetsplatser och undermåliga 
bostäder som fick människor att engagera sig i idérörelserna. I slutet av 1980-talet 
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var istället de materiella orsakerna bakom engagemanget kärnvapenhot och 
miljöförstöring. (Blomdahl 1990:156) De materiella orsakerna hade med andra 
ord förändrats från att ha varit sådana problem som manifesterar sig dagligen 
varje timme i människornas liv till att mer handla om problem som ändå inte 
påverkar ens person direkt inpå livet. Kärnvapenhot och miljöförstöring är viktiga 
problem men det är inte något som varje enskild människa behöver oroa sig för 
hela tiden. Det är lätt att leva hela sitt liv utan att orka engagera sig i de problemen 
men när det handlar om stora privata problem som påverkar majoriteten av alla 
människor i samhället är de svåra att fly ifrån. 

En annan orsak har diskuterats och det är vad som är nytt och annorlunda med 
de nya sociala rörelserna jämfört med folkrörelsen och de andra idérörelserna. En 
viktig faktor som har framhävts är att de gamla folkrörelserna har 
institutionaliserats och förstelnats och att de har blivit en del av etablissemanget. 
De nya sociala rörelserna är istället emot etablissemanget och hyllar platta 
nätverksbaserade former för agerande där gränserna mellan medlemmar och 
sympatisörer är vaga. En del av de nya rörelserna har inte nationalstaten som 
självklar organisatorisk bas. De driver frågor som berör inte bara väl avgränsade 
geografiska territorier utan är mer globala. Begreppet ’Glokalt’ har etablerats för 
att fånga ett lokalt baserat engagemang som rör globala frågor. (Bäck & Möller 
2001:155) 

En annan möjlig förklaring är att när de grundläggande individuella 
problemen väl var fixade fanns det en tilltro till att staten även skulle fixa de andra 
problemen så man överlåter det helt enkelt till staten att fixa dem och låter bli att 
engagera sig. Det finns då ingen anledning för individen att aktivera sig i någon 
idérörelse för att kämpa mot problemen. (Blomdahl 1990:156) Man vänder då 
istället sitt engagemang till föreningar och organisationer som representerar något 
som man vill få ut något av för personlig vinning t.ex. idrottsrörelsen.     

2.2 New Public Management (NPM) 

I en förhoppning att modernisera den offentliga sektorn, har de flesta länder under 
de senaste åren tillämpat prestations kriterium och ledningstekniker som är 
hämtade från den privata sektorn. Många menar att det under de senaste 20 åren 
har kommit en ökande press på stater att effektivisera den offentliga sektorn som 
ligger i linje med ökande nyliberala tankeströmningar som dominerar världen. 
Målet med att applicera NPM är att modernisera och effektivisera den offentliga 
sektorn. (Lapsley 2009) För att åstadkomma denna modernisering som ligger i 
tiden, använder man sig av NPM som bygger på redovisnings- och 
ledningstekniker hämtade ur den privata sektorn. Christopher Hood presenterade 
1991 sju komponenter av NPM som har tagits som allmängiltiga med några få 
modifikationer sedan dess: 

 
 En uppdelning av den offentliga sektorn i mer produktorienterade 

företagsliknande delar 
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 Kontraktsbaserade konkurrensliknande kontraktsvillkor, med interna 
marknadsbaserade och tidsbestämda kontrakt 

 Ett genomgående ledningsfokus hämtat från företag i den privata 
sektorn 

 Ökande krav på disciplin och sparsamhet i resursutnyttjande 
 Tydligare och med konkret praktisk ledning 
 Explicita, formellt mätbara standards och prestationsmätbarhet och 

framgång  
 En större betoning på produktionskontroll (Lapsley 2009) 

 
 

 
NPM används främst till att analysera institutioner och organisationer inom den 
offentliga sektorn, men kan även användas för att analysera implikationer av hur 
anammandet av NPM påverkar den del av den tredje sektorn, som är beroende av 
statliga anslag. Sedan 1970-talet har det växt fram en relation som präglas av 
partnerskap mellan staten och organisationer inom den tredje sektorn och den 
senare har blivit en integrerad del av offentlig policy. (Kuhnle & Selle 1992:2-3) 
Därför kan NPM användas för att studera även organisationer som inte är inom 
den offentliga sektorn, men som är beroende av, och integrerade med den. En 
studie presenterad i år av Helen Irvine et al har en liknande ansats som denna 
undersökning. Deras studie gick ut på att undersöka NPM påverkan på det sociala 
kapitalet i Australien. Man menar att NPM får som konsekvens att 
frivilligorganisationer får det svårt att utföra sitt övergripande syfte. Det är den 
ökande tävlingsinriktningen och byråkratiseringen av bidragssystemet som 
påverkar ansvarsutkrävningen på organisationerna som försvårar för dem att nå 
sina mål. De institutionella förändringar som NPM för med sig får minst tre 
konsekvenser enligt Irvine et al: 

 
 På en praktisk nivå, där organisationerna måste tackla högre 

administrativa bördor, högre ansvarsutkrävning och underhåll och 
rekrytering av medlemsbasen 

 På uppdragsnivå finns det en spänning mellan implementeringen av 
bidragskrav och medlemmarnas individuella preferenser angående hur 
jobbet bör utföras 

 På ett socialt kapitalt plan har organisationerna fått det svårare att 
engagera nya medlemmar på grund av ideologiska och moraliska skäl 
(Irvine et al. 2009) 

 
 
 
Irvine et als studie är intressant för denna undersökning för den visar att det 

finns en koppling mellan institutionell tröghet och NPM som innebär en krock 
som är svår för organisationer att förhålla sig till. Detta kan kopplas till en 
situation som kan existera inom de svenska organisationerna som är beroende av 
offentliga medel för att finansiera sin verksamhet. 
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2.3 Nyinstitutionalism 

Inom samhällsvetenskaperna har det under de senaste årtiondena pågått en debatt 
om institutioner i samhället. Debatten går på i vilken grad samhället runt om kring 
påverkar oss, på vilket sätt och hur pass fria vi människor är som aktörer inom 
det. Den klassiska samhällsvetenskapliga hållningen och fokuseringen på aktörer 
som drivkraft till processer, beslut och implementering har blivit starkt kritiserat 
för att inte ta i beaktning att aktören faktiskt är styrd av strukturen runt om kring. 
Människor är inte helt fria att göra helt fria val, utan det finns en struktur som 
påverkar oss och som i allra i största grad påverkar besluten som tas och som 
reglerar interaktionen mellan människor. Den ’nya’ debatten handlar inte lika 
mycket längre om aktör kontra struktur, utan nuförtiden är man inom 
samhällsvetenskaperna tämligen överens om att strukturen existerar, nu handlar 
det mer om till vilken grad den påverkar aktören och i och med det på vilken nivå 
man bör lägga en eventuell analys av samhället. Det handlar helt enkelt om att 
man är överens om att institutioner spelar roll, men oense om till vilken grad. 

Nyinstitutionalismen kan i delas in i tre väldigt breda kategorier: rational 
choice-, sociologisk- och historisk institutionalism. (Koelble 1995) Inom den 
moderna rational choice institutionalismen finns två stycken teoritraditioner som 
menar att institutioner spelar två olika roller för aktören. Den ena ser institutioner 
som externt givna restriktioner som påverkar aktören på så sätt att de agerar som 
hinder för aktörens rationella beteende. Den andra traditionen ser på institutioner 
som ’spelregler’ inom vilka aktören tvingas att spela i sina relationer till andra. 
(Shepsle 2008:24) Den rationella skolan, oavsett vilken av de två 
teoritraditionerna, representerar den allra mildaste graden till vilken institutioner 
påverkar aktören. Aktören är fortfarande relativt fri och kan fortfarande fatta 
rationella beslut, fast i en kontext som regleras av institutioner. 
Ekonomihistorikern Douglass North såg till exempel institutioner som spelregler i 
samhället, eller mer formellt, mänskligt skapade restriktioner som skapar 
förutsättningarna för mänskliga interaktioner. (Ibid.) 

Den sociologiska skolan, vars främsta representanter är James G. March och 
Johan P. Olsen, ser den mänskliga rationaliteten som begränsad, eller ’bunden’. 
Mänsklig interaktion sker i ett försök att satisfiera och fullborda förväntningar 
som är kontextspecifika och djupt rotade i kulturella, socioekonomiska och 
politiska strukturer. March och Olsen definierar institutioner som en samling 
förenade regler och rutiner som definierar lämpligt beteende i termer av relationer 
mellan roller och situationer. Processen går ut på att utröna hur situationen ser ut, 
vilken roll som fullbordas och vilken förpliktelse som rollen för med sig i nämnda 
situation. Det handlar med andra ord om individer som handlar enligt givna regler 
och procedurer vilka definierar lämpligheten av deras handlingar. (March & Olsen 
2008:3) Den sociologiska skolan representerar den andra sidan av 
handlingsfriheten för aktörer inom nyinstitutionalismen där man menar att 
aktörers handlande är styrt av strukturen runt omkring en. Det kan verka som man 
har fria val, men i realiteten är dessa val reglerade av vår kultur, socioekonomiska 
situation, och hur den aktuella situationen ser ut. Människan tenderar att handla 
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efter hur pass lämpliga man uppfattar att potentiella handlingar är i den kontext 
man befinner sig. 

Den historiska institutionalismskolan kan ses som ett försök att förena de två 
tidigare skolorna. Den ser institutioner som kontextuella begränsningar på 
individer. Men institutioner definierar inte aktörers handlande som det gör hos den 
sociologiska skolan, den erkänner dock, tillskillnad från rational choice skolan att 
institutioner påverkar individen. Den historiska institutionalismen understryker, 
som namnet ger en tydlig ledtråd om, historien, och historiens påverkan på 
individuella aktörers handlande. Man anser att allt handlande bör ses som ett 
resultat av en lång historisk process som har lett fram till den aktuella situationen. 
Man måste ta till hänsyn den historiska processen istället för att ta snabbt ’foto’ av 
processen och bara analysera den specifika situationen man vill undersöka. 
(Sanders 2008:39) Den historiska skolan är starkt styrd av stigberoende och man 
menar att det individuella agerandet må vara styrt av den historiska processen, 
men endast i den mån att institutionerna styr till vilken grad individen kan agera, 
samt att den styr individers preferenser i det handlandet.  

2.4 Organisationsförändring 

Inom teorier om organisationsförändring ses organisationer som institutioner, 
deras beteende styrs av kulturbestämda regler som visar sig i handlingsrutiner. 
Rutinerna bidrar till att ge regularitet och mening, de avspeglar relativt stabila 
värderingar, intressen, uppfattningar, förväntningar och resurser. (Brunsson & 
Olsen 1990:14) Organisationerna har en historia och över tiden utvecklas det 
uppfattningar om vad som är viktiga uppgifter och goda resultat och på vilket sätt 
goda resultat bäst kan uppnås. Några sätt att tänka tas inom organisationerna som 
givna och de utesluter därför andra tolkningar och handlingar som bryter mot de 
sätten att tänka. Strukturer och processer får ett egenvärde, de är inte bara metoder 
för att uppnå ledningens ofta skiftande mål. 

Välutvecklade institutioner skapar ökad handlingskapacitet, de gör det lättare 
att samordna handling på ett effektivt sätt, men de skapar också en tröghet eller 
friktion i samband med reformförsök. (Olsen 1997) Ur ett institutionellt 
perspektiv förutsätter plötsliga och stora förändringar som bryter med en 
organisations identitet oftast kriser, eller en stark förväntan av kriser, och de är 
relativt sällsynta. (Brunsson & Olsen 1990:17) Tolkningar av och reaktionerna 
mot reformer kommer att präglas av i vilken grad det finns en överensstämmelse 
mellan reformernas innehåll och organisationens institutionella identitet. Ett 
institutionellt perspektiv förutsätter att både de som försöker reformera och de 
som skall reformeras handlar på grundval av institutionsbaserade värden, 
intressen, uppfattningar och resurser. De som ska reformeras kan göra motstånd 
mot reformer för att de är oense med reformatorerna om vad som anses vara bra 
resultat eller lösningar. Om man förutsätter att det finns ”riktiga lösningar” på 
organisationsproblem och att reformatorerna känner till dessa, framstår 
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motståndet som irrationellt och bakåtsträvande. Motståndet kan ses som resultat 
av vanetänkande eller som försvar av särintressen. (Ibid. 18)  

Organisationer påverkas av externa faktorer. De krav på strukturer, processer 
och ideologier som kommer utifrån motiveras ofta med att de skulle öka 
organisationernas effektivitet och anpassningsförmåga. Men man kan inte 
förutsätta att det finns någon överensstämmelse mellan det som mäktiga grupper i 
omgivningen menar är goda administrativa former och det som i praktiken leder 
till goda resultat. När normer och uppfattningar i omgivningen inte stämmer 
överens med vad som krävs för effektiv handling och produktion kan man vänta 
sig att organisationer försöker skapa två uppsättningar strukturer, en formell och 
en informell. Den formella strukturen är den som syns utåt mest och det är därför 
viktigt att den anpassas till institutionaliserade normer i omgivningen. Den 
formella strukturen kan lätt med några penndrag i ett organisationsschema 
anpassas till ändrade normer, nya lagar eller moden. Samtidigt skapas en helt 
annan struktur, den informella strukturen, som är den som styr det faktiska 
handlandet inom organisationen. Den är mer svårföränderlig och det är den som 
påverkar produktionen av varor, medan den formella visas utåt i form av ritualer. 
(Meyer & Rowan 1983:21) Organisationer kan därför hålla sig med en 
dubbelmoral, olika ideologier för yttre och inre bruk. Skillnader mellan formell 
och informell organisation, ritualer och dubbelmoral är ofta viktiga och ibland 
nödvändiga ingredienser i moderna organisationer som vill motsvara gängse krav 
på anständighet och rationalitet och samtidigt producera samordnad handling på 
ett effektivt sätt. Men den kan också leda till organisatorisk isomorfis som innebär 
att organisationer drivs till att inkorporera koncept av hur organisatoriskt arbete 
bör se ut definierade av förhärskande ideologier som är institutionaliserade i 
samhället. (Powell & DiMaggio 1991:41). Denna inkorporering sker i den 
formella strukturen av organisationen och Powell & DiMaggio menar att den kan 
ha negativa konsekvenser eftersom de ideal man inkorporerar är externt givna och 
inte internt. Organisationer som inkorporerar element i sin formella struktur som 
är samhälleligt legitimerade maximerar sin egen legitimitet och ökar sina resurser 
och överlevnads möjligheter. Men eftersom den formella strukturen ofta inte är 
kopplad till organisationens dagliga arbete kan det vara så att det kanske inte 
påverkar det faktiska arbetet organisationerna utför, utan det blir bara en ritual, 
och ritualen kan gå emot organisationens medlemmars åsikter och ideologier och 
kan därför skapa en ideologisk krock som är väldigt svår för organisationerna att 
förhålla sig till. 

Barbara Czarniawska-Joerges menar att ideologier spelar stor roll i 
organisationsreformer. Hon gjorde en studie 1988 om införandet av 
kommundelsnämnder, och menar att ideologin som styrde den processen var 
”demokrati genom decentralisering”. Sådana ideologier underlättar enligt 
Czarniawska-Joerges, socialt handlande genom att uppfylla en eller flera av tre 
funktioner:  

 
 

 De kan vara motiverande, genom att väcka entusiasm och 
engagemang.  
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 De kan också vara legitimerande, genom att visa att det som 
ideologierna står för anses önskvärt (eller åtminstone acceptabelt) av 
samhället.  

 Den sista av de tre funktionerna är att ideologier kan vara styrande, 
genom att förändra synsättet hos organisationens medlemmar så att de 
stämmer överens med en härskande ideologi. I det här fallet kan man 
mena att den ideologi som styr förändringsprocessen inom det svenska 
biståndet är effektiviseringskrav hämtade från New Public 
Management. (Czarniawska-Joerges 1990:86) 
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3 Metod 

Undersökningen har lagts upp så att först ges en översikt över det internationella 
och det svenska utvecklingssamarbetet. Detta följs sedan upp av en beskrivning av 
folkrörelsernas roll i det och hur organisationerna har uppfattat sitt traditionella 
arbete. Detta har utförts för att ge en bild av det traditionella i det svenska 
biståndet för att sedan kunna kontrastera det med det nya i dagens situation. Efter 
det kommer NPM att användas för att beskriva det nya i folkrörelsernas situation i 
och med antagandet av Parisdeklarationen. Parisdeklarationens tankar dominerar 
det internationella utvecklingssamarbetet idag och för att visa det har en 
genomgång gjorts av de internationella teorier, som florerar idag inom utveckling 
och bistånd. Nyinstitutionalismen används för att beskriva det svåra i 
organisationers anpassningsförmåga till förändringar i de externa faktorer som 
påverkar dem. Organisationer är väldigt stigberoende och en förändring för att 
anpassa sig är väldigt trög. Men när organisationer uppfattar det som att de 
verkligen behöver anpassa sig till dessa externa faktorer, då strukturerar man om 
sig och genomför revideringar och reformer av sin verksamhet. Den ovan 
beskrivna organisationsförändringsteorin används i denna undersökning för att 
förklara folkrörelseorganisationernas reaktioner på den nya situationen. 

Rent praktiskt går undersökningen ut på att använda NPM tankarna till att 
analysera Parisdeklarationen. Parisdeklarationen används sedan till att beskriva 
det nya i den svenska biståndspolitiken och den nya situationen för 
folkrörelseorganisationerna. Materialet för denna del är diverse böcker och texter, 
som behandlar svenskt bistånd och utvecklingssamarbete. Detta material har 
sedan legat till grund för ett antal intervjuer av personer på nyckelpositioner inom 
det svenska bilaterala folkrörelsebiståndet. Intervjumaterialet har sedan används 
som ett komplement till en studie av diverse policydokument och dylikt och detta 
har fått ligga som grund för en analys av dagsläget för 
folkrörelseorganisationerna, hur de uppfattar den och vad de har gjort för åtgärder 
för att möta de problem, som den för med sig. Teorierna om 
organisationsförändring och reform har använts för att analysera och 
organisationernas åtgärder för framtiden. 

Intervjuerna till undersökningen har varit elitintervjuer av personer i 
nyckelpositioner inom det svenska utvecklingssamarbetet. Anledningen till detta 
är för att kunna ge ett komplement till litteraturen för att undersöka hur de 
aktörerna ser på den nuvarande situationen och framtiden för det svenska 
utvecklingssamarbetet. Eftersom intervjuerna har riktat sig till personer högt upp i 
hierarkin, som antingen sitter på chefspositioner eller nära makteliten inom 
organisationerna, kan jag vara säker på att de svar som kommer fram i 
intervjuerna faktiskt representerar hur organisationen i stort ser på saken. Jag kan 
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med ganska stor säkerhet påstå detta eftersom mina intervjuobjekt har en väldigt 
god insyn i organisationens arbete och har mycket att säga till om. 

Intervjuerna riktar sig till de så kallade ramorganisationerna. Det är 
organisationer som har fått en speciell status av Sida till att vara deras 
samarbetspartners. Sida bedriver en stor del av det bilaterala biståndet genom att 
kanalisera pengar via dessa ramorganisationer till civil samhället och projekt och 
program i Sveriges samarbetsländer.  Det faktiska antalet intervjuer är ganska 
lågt, både för att det inte finns så många organisationer som agerar inom detta fält, 
och eftersom jag har valt att genomföra elitintervjuer blir mitt potentiella urval 
begränsat. Antalet ramorganisationer till Sida är i dagsläget 15 stycken och Sida 
kommer under 2009 att ha betalat ut 1,3 miljarder kronor via dessa organisationer. 
Under förundersökningen till uppsatsen togs det kontakt med de flesta av dessa 
ramorganisationer, men det var bara två stycken som valde att ställa upp på 
intervju. Det är förståeligt eftersom det handlar om elitintervjuer måste man vara 
beredd på att det inte finns tid till att boka in en timmes intervju i deras ofta 
fullbokade schema. Man kan även tillägga att det under ett uppsatsarbete finns en 
viss tidsbegränsning som har gjort att man blir tvunget att göra aktiva val 
angående antalet intervjuer som är möjliga att genomföras. Men även att 
flexibiliteten i intervjubokningen blir lidande eftersom det helt enkelt inte finns så 
mycket tid att arbeta inom. Detta medför naturligtvis att man får lov att betrakta 
resultatet av intervjuerna som en slags fingervisning om hur man resonerar inom 
det svenska biståndet som institution. 

Själva intervjuerna har lagts upp som löst styrda kvalitativa intervjuer av 
personer på nyckelpositioner inom Diakonia, Afrikagrupperna, Sida och 
Biståndsministerns kansli, där intervjun inte följer något detaljerat schema utan 
enbart en löst hållen mall, Det vill säga semi-strukturerade samtalsintervjuer. De 
har varit formade som samtal där intervjupersonen har fått relativt fria tyglar att 
resonera fritt inom ett område och frågorna har varit öppna vilket innebär att 
intervjupersonen själv ska kunna svara på frågan på ett sätt som inte är styrt av 
hur frågan är ställd. Öppna frågor är frågor som inte har bara har ett eller ett fåtal 
potentiella svarsalternativ, utan de är formulerade på ett sätt som gör det möjligt 
att svara på dem på en mängd olika sätt beroende på intervjupersonens syn på 
ämnet som frågan berör. Fördelen med sådana intervjuer är dessutom att den 
intervjuade ges möjlighet till och uppmuntras till att fördjupa sig och tänka över 
sina svar. En intervju av det här slaget är också det enda sättet att på kort tid få 
insikt i ett relativt komplicerat ämnesområde som det jag har velat studera. 
(Rothstein & Bergström 1999:99) Intervjuerna har spelats in på Minidisc och 
därefter skrivits ut i sin helhet för att enklare kunna studera innehållet i dem. Efter 
intervjuerna har materialet behandlats och potentiella citeringar har skickats 
tillbaka till intervjupersonerna för att få deras godkännande och för att undvika 
misstolkning 

Intervjumaterialet ska behandlats kvalitativt. Med det menar jag att tanken är 
att gå igenom svaren och skapa mig en bild av hur man kollektivt ser på den 
nuvarande situationen och framtiden inom det svenska biståndet. Intervjusvaren 
kommer med andra ord inte att representera själva intervjuobjektens egna privata 
åsikter (även om de är det) utan eftersom det är personer som är högt uppsatta 
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inom organisationerna och frågorna är formulerade på ett sätt där det är 
organisationens synvinkel som är intressanta får de representera hela 
organisationen syn på frågorna. Ett problem som kan uppstå vid elitintervjuer är 
att man måste komma ihåg att det inte är intervjupersonens skyldighet att vara 
objektiv och säga sanningen i intervjun. På samma sätt som vi har ett mål med 
intervjun har också intervjupersonen ett mål, de har något de vill berätta, en egen 
agenda, medvetet eller omedvetet. När intervjupersonerna talar, talar de om sitt 
jobb och på något sätt försöker de rättfärdiga det de sysslar med. (Berry 2002) Det 
är viktigt att som intervjuare vara medveten om det när man utför intervjuerna.  

Eftersom undersökningen på grund av olika anledningar inte lyckades komma 
upp i över fyra stycken intervjupersoner, kan man inte ta resultatet av 
intervjudelen av undersökningen till att representera alla aktörer inom det svenska 
bilaterala utvecklingsarbetet. Men det ger en indikation på hur det faktiskt ser ut, 
och eftersom svaren har varit tämligen överensstämmande. I undersökningen 
presenteras inte svaren ur ett individuellt perspektiv utan, när citeringar görs är 
tanken att de inte bara ska representera den person som gav svaret, utan att detta 
ska representera en åsikt som i det stora hela delas av alla intervjupersoner. Det 
finns inget anspråk på en kvantitativ approach.  

Intervjuerna har lagts upp så att samtalet har tre tematiska teman, historien, 
idag och framtiden, berörts på olika sätt med olika öppna frågor och 
intervjupersonerna har fått reflektera och resonera om sin organisations arbete 
under historien, vilken situation man befinner sig i idag, och hur man ser på 
framtiden. 
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4 Översikt av internationellt och 
svenskt utvecklingssamarbete och 
bistånd historiskt 

4.1 1950-1960 

Det svenska biståndet har historiskt präglats av folkrörelserna. Det tidigaste 
svenska biståndet växte fram ur de tidiga folkrörelserna, ofta kopplat till kyrkan 
och de kristna rörelserna. Det statliga svenska biståndet började lite trevande med 
stöd till FN:s biståndsprogram och de nyligen bildade fackorganen i början av 
1950-talet. FN rekommenderade sina medlemsstater att bilda nationella 
kommittéer för att organisera sitt tekniska bistånd. (Odén 2006:52) Efter andra 
världskriget slut, hade det blivit en viktig fråga för FN hur man skulle 
återuppbygga det som kriget hade raserat. Det var under perioden, efter andra 
världskriget och fram till 1960-talet, som grunden lades för den internationella 
strukturen av biståndsorganisationer och de utvecklingsteorier som präglar 
biståndet och utvecklingssamarbetet än idag. Det var under den här perioden som 
de så kallade Bretton Woods institutioner skapades, så som International 
Monerary Fund (IMF) och Världsbanken. Även Marshallplanen som startades 
under denna period, gick ut på att USA hjälpte till att återuppbygga det 
krigshärjade Europa med hjälp av statliga lån. Detta i sin tur medförde 
uppkomsten av de internationella organisationerna inom FN så som Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) och Development 
Assistance Committee (DAC) som än idag spelar en central roll inom det 
internationella multilaterala utvecklingssamarbetet. Det övergripande 
utvecklingsmålet under den här perioden var ökad ekonomisk tillväxt med hjälp 
av industrialisering och modernisering. Ekonomisk tillväxt och utveckling ansågs 
vara i stort sett synonyma begrepp. (Odén 2006:49) 

Det var inom denna internationella kontext som det första svenska biståndet 
växte fram. PÅ FN:s rekommendation bildade Sverige 1952 Centralkommittén för 
svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade länder, ofta förkortat CK. Denna 
kommitté innehöll i stort sett alla inflytelserika organisationer och folkrörelser, 
totalt 45 till antalet. Redan tidigt i utvecklingen ingick med andra ord de svenska 
folkrörelserna, och de spelade en stor roll i utformandet av det tidiga svenska 
biståndsarbetet. De allra flesta folkrörelser hade under en längre period redan varit 
aktiva i utvecklingsländer genom ett eget initiativ, och hade redan ett aktivt, 
fungerande samarbete med vissa länder. Detta togs i beaktande när Sverige valde 
att påbörja sitt bilaterala samarbete med Etiopien och Pakistan, två länder där 
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svenska organisationer redan hade varit aktiva under en längre period. (Odén 
2006:52) 

Under denna första period mötte det svenska biståndsinitiativet motstånd på 
hemmaplan. Det fanns röster i samhället som menade att internationella 
förvecklingar inte berörde oss i Sverige, medan andra menade att man först och 
främst borde koncentrera sig på att ordna upp det egna samhällets kvarstående 
brister innan man ens borde fundera över att hjälpa andra. Bistånd var med andra 
ord inte ett självklart val för Sverige, och i ett försök att engagera människor i det 
svenska samhället i biståndsfrågorna genomfördes en stor opinionskampanj, som 
bland annat gick ut på att man genomförde två stycken ”Sverige hjälper”-
insamlingar. Detta opinionsarbete och dessa insamlingskampanjer resulterade i att 
man i opinionsmätningar mellan valen 1956 och 1960 kunde visa att det svenska 
stödet för bistånd markant hade ökat under perioden. (Odén 2006:54) När stödet 
för bistånd ökade och i och med att mer och mer pengar kom in genom 
insamlingarna, visade det sig snabbt att CK inte räckte till för att kunna 
administrera det svenska biståndet. Efter en statlig utredning bildade man 1962 en 
ny statlig myndighet som man döpte till Nämnden för Internationellt Bistånd, 
NIB. Samma år beslutade riksdagen och regeringen om en fast politik för det 
svenska utvecklingssamarbetet, som gick ut på att man inte bara skulle vara 
involverad i multilateralt utvecklingsarbete via FN och andra internationella 
organisationer, utan även bedriva bilateralt bistånd parallellt med detta via 
svenska organisationer. 

4.2 1960-1970 

1960-talet proklamerades av FN som utvecklingsårtiondet och det dominerades av 
en stor utvecklingsoptimism. Det var också under avkolonialiserings tid och 
världen dominerades i stort av en stark tro på tredje världen och 
utvecklingsländernas framtid. Den dominerande teorin inom det internationella 
biståndet var att om man bara kunde öka investeringarna skulle tillväxten i de 
nyligen självständiga staterna snabbt att komma av sig själv. (Odén 2006:57) Det 
svenska biståndet ökade snabbt men var fortfarande dominerat av de svenska 
folkrörelserna. 1960-1961 gav LO, TCO, Rädda Barnen, Röda Korset, konsument 
kooperationen och fackföreningsrörelsen lika mycket i bistånd med egna medel 
som hela det svenska statliga biståndet via FN. (Nilsson & Nyberg 2003:12) 
Sverige var ett av de första länderna att fastlägga ett årtal för när det så kallade 
enprocentsmålet skulle uppnås, där tanken från FN var att alla länder skulle ge en 
procent av sitt BNI i utvecklingssyfte. Det var i början av 1960-talet som det 
moderna svenska biståndet grundlades. 1962 lades en proposition fram i 
Riksdagen som i efterhand har blivit kallad ’den svenska biståndsbibeln’. Där 
sattes målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå som det övergripande målet för 
det svenska biståndet. Konkret innefattade det att avskaffa svälten och 
massfattigdomen, att eliminera de epidemiska sjukdomarna, att minska 
barnadödligheten och överhuvudtaget skapa drägliga villkor (Odén 2006:65) Här 



 

 18

lades grunden till den mentalitet, som har kommit att dominera det traditionella 
svenska biståndet, och som ligger som värdegrund för många av de svenska 
folkrörelsebaserade biståndsorganisationerna. 

Under 1960-talet växte det statliga svenska biståndet markant. Andelen av det 
svenska bilaterala biståndet som kom från de svenska organisationernas egna 
medel sjönk från dess höga nivå i mitten av 1950-talet, till att under slutet av 
1960- och 1970-talet komma att ligga på endast runt två procent. I takt med denna 
ökning visade det sig snart att inte heller NIB hade den administrativa kapaciteten 
som krävdes för att hantera biståndet och redan 1965, tre år efter grundandet, lade 
man ner NIB som ersattes av Swedish International Development Authority, Sida. 
Den bilaterala delen av det totala svenska biståndet ökade under 1960-talet, från 
att 1962 ha legat på 15 procent till att 1970 vara ca 55 procent av det totala 
svenska biståndet. (Odén 2006:68) 

4.3 1970-1980 

I början av 1970-talet ökade kritiken internationellt mot att likställa utveckling 
med ekonomisk tillväxt. Större hänsyn måste tas till hur resurserna fördelas inom 
och mellan nationerna. Beroendeskolan och nymarxistiska 
underutvecklingsteorier fick större utrymme. Detta skifte i fokus från ekonomisk 
tillväxt till fördelning gjorde att man som biståndsgivare ökade sitt intresse för 
jordbruk, landsbygdsutveckling och de sociala sektorerna. Man menade att det är 
genom att minska den extrema fattigdomen hos folket i samarbetsländerna som 
man kan få till stånd en hållbar utveckling. I Sverige innebar detta att den svenska 
biståndsdebattens fokus kom att hamna på vilka länder som man borde fokusera 
på för att bäst kunna bekämpa fattigdomen. Skulle man satsa det svenska 
biståndet på de länder som satsade på en kapitalistisk tillväxt, eller på de länder 
som föredrog en socialistisk fördelningsprincip. Detta skulle kunna likställas med 
en senare debatt i Sverige om hur biståndseffektivitet skulle kunna ökas om man 
samarbetade med länder med god samhällstyrning som kom att dominera 1990-
talet. I en proposition 1968 bekräftades det att det övergripande biståndsmålet 
skulle vara att genomföra en höjning av de fattiga folkens levnadsnivå, och att 
detta innebar att bidra till en social och ekonomiska utjämning och medverka till 
en samhällsutveckling i en demokratisk inriktning. (Odén 2006:84) Här läggs 
alltså ett övergripande fokus för det svenska biståndet på att arbeta inte bara för en 
ekonomisk utveckling, utan fokus skulle vara på demokrati och mänskliga 
rättigheter. Under 1970-talet konsoliderades denna tanke och man talade om 
biståndets fyra mål: tillväxt, fördelning, oberoende och demokrati, ett synsätt som 
har dominerat det svenska biståndet sedan dess. 
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4.4 1980-1990 

I början av 1980-talet ändrades den internationella synen på bistånd och 
utveckling. Starka makroekonomiska obalanser i världen fick 
utvecklingsekonomer att undersöka effekterna av övervärderade valutor, skenande 
budgetunderskott, snedvridning av faktorpriser och användning av kapitalintensiv 
teknologi med låga sysselsättningseffekter. Allt fler länder fick svårt att hantera 
sina växande utlandsskulder och 1982 ställde Mexiko som första land in sina 
betalningar vilket ledde till en internationell skuldkris som i allra högsta grad 
påverkade förutsättningarna för det fortsatta biståndet. (Odén 2006:95) Det var 
också under den här tiden som Margaret Thatcher blev premiärminister i 
Storbritannien och Ronald Reagan blev president i USA. Dessa två starka ledare 
stod för en ny typ av nyliberal politik, som också hade stort genomslag på 
biståndspolitiken och den övergripande synen på utveckling. Biståndsgivarna 
började inse att individuella projekt sällan kunde bli långsiktigt bärkraftiga om 
inte makroekonomin i samarbetslandet var i någorlunda ordning. 
Utvecklingsekonomi som gren av nationalekonomin fick ett hårt bakslag och man 
började kritisera den. 1980-talet innebar att man gick tillbaka till ett mer 
makroekonomiskt synsätt på bistånd, där fokus kom att hamna på att länderna i 
tredje världen skulle åstadkomma makroekonomisk stabilitet i sina hårt skuldsatta 
ekonomier. Detta ledde till en helomvändning vad gäller statens roll. Under 1970-
talet hade staten stått som den primära utvecklingsagenten, men i linje med mer 
nyliberala tankar skulle den nu endast stå för grundläggande samhällsservice och 
ge utrymme för effektiva marknadsproducerade varor och tjänster. De brister i 
utvecklingsländerna som på 1970-talet hade skyllts på externa faktorer och 
utländsk intervention handlade i nya rapporter mer om bristfällig 
makroekonomisk politik. 

I Sverige innebar 1980-talet att man idémässigt lämnade den ”svenska 
modellen” och närmande sig utvecklingspolitiken som OECD stod för och som 
anammades av stora delar av givarsamhället. Detta berodde på skuldkrisen, de 
växande underskotten i den svenska bytesbalansen samt på en viss besvikelse över 
brist av utveckling i många av samarbetsländerna. En mer positiv syn på 
möjligheterna att kombinera fattigdomsbekämpning och exportfrämjande var 
också en av anledningarna. Detta ledde bland annat till att man fokuserade mer på 
att öka sådan verksamhet som lättare kunde resultera i kontrakt för svenska 
företag. Sverige började också att mer och mer acceptera IMF och Världsbankens 
prognoser och teorier angående bistånd och utveckling, vilka man tidigare hade 
varit skeptiska och kritiska till. (Odén 2006:103) Sverige ökade således sitt stöd 
till strukturanpassning och skuldlättnader. Under 1980-talet ökade de 
folkrörelsebaserade organisationernas andel av det totala bilaterala biståndet 
återigen till att ligga på en nivå runt 25 procent. (Nilsson & Nyberg 2003:13) 
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4.5 1990-2000 

Det internationella biståndet och utvecklingssamarbetet påverkades av det kalla 
kriget och den maktstrid som pågick mellan USA och Sovjetunionen från andra 
världskriget fram till slutet av 1980-talet. Mycket av den biståndspolitik man 
förde var resultat av att man ville öka sin egen närvaro i länder man var rädd 
skulle gå över ”till den andra sidan”. När kalla krigets logik inte längre styrde 
biståndspolitiken kom frågor rörande god samhällstyrning, demokrati och 
mänskliga rättigheter att hamna i det direkta strålkastarljuset. (Odén 2006:107) 
Det nyliberala perspektivet mattades ut och än en gång skedde en förändring i 
synen på staten. 1990-talet var ett årtionde som dominerades av att staten skulle 
åstadkomma ett effektivt ramverk för en fungerande marknadsekonomi och på så 
vis vara mer aktiv i utvecklingsarbetet. Den sociala dimensionen inom biståndet 
kom tillbaka. 1990-talet var också ett årtionde som dominerades av inbördeskrig 
och väpnade konflikter i stora delar av tredje världen. Tanken på demokratiskt 
styre spred sig och med den revolution och blodiga konflikter och i vissa fall 
totala kollapser av staten. Detta fick som konsekvens att 1990-talets 
biståndsdebatt dominerades av tanken på väl fungerande politiska institutioner 
och deras roll för utveckling. Tanken var att en stark stat med väl fungerande 
institutioner var en grundläggande förutsättning för att man skulle kunna få en 
hållbar utveckling. Till detta kom analyser av tidigare 
strukturanpassningsprogram, som visade att de inte hade fungerat på grund av att 
enpartisystemen i samarbetsländerna inte hade varit genuint intresserade av att 
utföra anpassningarna. Man hade varit mer intresserade av den skuldavskrivning 
som dessa förde med sig. Lösningen ansågs alltså vara tillsätta system med god 
samhällstyrning, vilket då skulle innebära att man fick regeringar som skulle vara 
genuint intresserade av det arbete man försökte utföra. 

Ekonomisk tillväxt ansåg man fortfarande var den grundläggande faktorn för 
att minska fattigdomen, men till skillnad från tidigare blev tillväxtteorierna allt 
mer sofistikerade och man började få en större fokusering på humankapitalets 
kvalitet som en förutsättning för de tekniska framstegen man ansåg vara 
nödvändiga för att få ekonomisk tillväxt. Den svenska politiken följde i stort den 
internationella. (Odén 2006:121) Det svenska utvecklingssamarbetet gick i en 
ökad utsträckning till att stödja arbetet för demokratisering, förbättra situationen 
för de mänskliga rättigheterna och god samhällstyrning. Med andra ord gick man 
tillbaka till 1970-talets tankar, även om man gjorde det med en mer raffinerad syn 
på bistånd och utvecklingspolitik. Man införde ett nytt biståndsmål, som handlade 
om jämställdhet. Man ökade dessutom betydelsen för NGO:s och man ökade 
samarbetet med de svenska organisationer som agerade som biståndsagenter för 
Sverige i samarbetsländerna.  

Under 1990-talet lyfte en rad forskningsrapporter fram hur viktigt det var med 
fokus på det civila samhället för att få till stånd en hållbar demokratisk utveckling. 
Det initierades en rad projekt kring detta och man involverade en mängd enskilda 
organisationer och använde sig av dessa i projekten för att man ansåg att det bästa 
sättet att stimulera det civila samhället var genom enskilda organisationer i ett 
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bilateralt utvecklingsbistånd. (Lodenius 2008:7) Förtroendet för biståndet var 
under 1980-talet och början av 1990-talet lågt, och nu ansåg man att man hade 
hittat lösningen på problemet med det ineffektiva biståndet. Organisationerna 
ansågs vara effektivare än staten i och med att de hade sin bas i ideellt arbete, som 
kontrasterade mot de marknadsekonomiska krafter som hade väckt kritik i 
biståndssammanhang. 

1990-talet var med andra ord det bilaterala biståndets årtionde, där mycket 
pengar lades på det bilaterala arbetet genom enskilda organisationer. Men i slutet 
av 1990-talet och början av 2000-talet blev även detta arbetssätt kritiserat. Nu 
ställde man sig frågande till hur pass effektivt civilsamhället egentligen var ur 
demokratiutvecklings perspektiv. Man hade återigen upptäckt att det man trodde 
skulle leda till utveckling av demokrati i utvecklingsländerna inte heller 
fungerade, och det var dags för nya tankesätt. Det nya sättet att tänka på 
utveckling var att utvecklingsarbetet måste utgå från de behov som finns i 
utvecklingsländerna och att det måste vis styras av folken i de länderna på ett 
mycket mer uttalat. Arbetet med Parisdeklarationen påbörjades.   

4.6 2000-talets tidiga år 

Under 2000-talets första år inträffade en rad händelser som kraftigt påverkade det 
internationella utvecklingssamarbetsklimatet t.ex. attacken mot World Trade 
Center i september 2001, vilket fick USA att ändra sin utrikespolitiska hållning 
dramatiskt. Detta ledde till krigen i Afghanistan och Irak, som ökade klyftan 
mellan västvärlden och den muslimska världen. Det var en ny situation i världen 
med ett annat utrikespolitiskt klimat, som självklart påverkade det internationella 
utvecklingssamarbetet och i och med det självklart även det svenska 
utvecklingsarbetet och biståndet. Det nya klimatet inom det internationella 
utvecklingssamarbetet är starkt kopplat till den nya konkurrenssituation som 
uppstod i och med de nya väpnade konflikterna om naturresurser, framförallt olja. 
Länder som Kina som försöker etablera sig som en stormakt i världen kopplar inte 
sitt bistånd till något demokratimål och krav på mänskliga rättigheter. Det Kina är 
intresserat av är att säkra tillgången till de naturresurser som finns i deras 
samarbetsländer. Detta innebar en tillfällig tillbakagång i det demokrati- och 
mänskliga rättighetsfokus som dominerade 1990-talet. 

Globaliseringens effekter fortsatte under det tidiga 2000-talet att dominera de 
utvecklingsteorier som hade påbörjats under 1990-talet. Den diskussion, som 
påbörjades under slutet av 1990-talet om att harmonisera det internationella 
biståndet och att i ökad omsättning slussa biståndet via mottagarländernas egna 
budgetsystem och över huvud taget använda sig mer av de mottagande ländernas 
egna institutioner och ge dem ökat ägandeskap. (Odén 2006:126) 

Under 2000-talets tidiga år följde Sverige de internationella trenderna genom 
att man snabbt blev en stark anhängare till FN:s millenniemål. Skuldlättnader, 
strategier för fattigdomsminskning, budgetstöd, hantering av väpnade konflikter, 
HIV/AIDS, jämställdhetsfrågor var några frågor som ansågs viktiga i det 
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bilaterala samarbetet. (Odén 2006:133) Sverige blev en av de starkast pådrivande 
aktörerna i den så kallade Aid Effectiveness Agenda, en rörelse som syftar till att 
öka effektiviseringen och harmoniseringen av det internationella 
utvecklingssamarbetet och som ledde till den så kallade Parisdeklarationen. 

4.7 Folkrörelsernas roll inom det svenska biståndet 
historiskt 

Bilden av det traditionella svenska biståndsarbetet förstärks av folkrörelserna, 
Sida och biståndsministerns kansli. Folkrörelserna beskriver sitt historiska arbete 
utifrån främst två viktiga faktorer som har varit centrala för hela det svenska 
utvecklingsarbetet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är de två teman som 
alltid har varit centrala för folkrörelsernas arbete. Man har sedan gått vidare i sitt 
arbete och följt med vad som kan kallas generella trender inom samhället och lagt 
till andra teman till sitt arbete som man efter tidens gång har uppfattat som 
centrala för utvecklingsarbetet. Det handlar om jämställdhet, främst kvinnors 
jämställdhet, samt fred och rättvisa. Även om man i de olika organisationerna 
använder sig av olika begrepp för att beskriva sitt arbete, är det i stort sett samma 
sak man menar. 

De båda intervjuade organisationerna beskriver tillkomsten av sina respektive 
organisationer som att man har svarat på problem som har uppkommit och att 
processen i början var en utveckling med självklara val. Det handlar t.ex. om vad 
som i början var en reaktion på en insamling till förmån för katastrofoffer som 
växte i takt med att mer pengar kom in och en uppfattning om att enbart 
katastrofhjälp inte räckte till utan att man inrättade en mer långtidsorienterad 
hjälporganisation. (Forsberg) Det kan också handla om att man har svarat på en 
direkt förfrågan om att skicka kvalificerad arbetskraft till utvecklingsländer där 
det har funnits ett starkt behov av sådan arbetskraft. Med andra ord ett rent 
volontärarbete som med tiden växte till att man valde att organisera ett mer 
utvecklingsinriktat arbete.  

Detta går hand i hand med den allmänna utvecklingen för det tidiga svenska 
biståndet. I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet växte biståndsviljan i 
Sverige och man fick in mer pengar än man administrativt klarade av och var 
tvungna att följa med i utvecklingen och omorganisera sig för att möta de nya 
uppgifterna som man kunde ta på sig i och med den. När Sida bildades 1962 var, 
som redan nämnt, folkrörelserna redan etablerade inom det svenska biståndet och 
man spelade en avgörande roll i det. Sedan när Sida skulle lägga upp sitt arbete 
var det enkelt att dra fördel av folkrörelseorganisationernas erfarenhet och 
kontakter inom det svenska samhället för att fortsätta nära biståndsviljan, men 
även kunna bedriva ett lyckosamt bilateralt bistånd. 

Det svenska biståndet har förändrats i takt med att synen på utveckling har 
förändrats genom åren.  

 



 

 23

”Biståndet har naturligtvis förändrats i takt med att vår syn på utveckling har 
förändrats.” (Lindell) 

 
Man har följt de rådande internationella trenderna även om man har haft en 

egen svensk knorr på det, där demokrati och mänskliga rättigheter har spelat en 
stor roll ända sedan 1962 när den första officiella biståndspolitiken 
proklamerades. Sverige har inte alltid följt den internationella synen på utveckling 
till punkt och pricka, men i stora drag har man ändå följt de utvecklingstankar 
som har existerat inom det internationella utvecklingsetablissemanget.  

Folkrörelsernas arbete har alltid varit fokuserat på demokrati och mänskliga 
rättigheter och man har i sitt arbete utgått från detta vid sidan av potentiella andra 
teman. 

 
”[…] de flesta insatserna riktar sig till organisationer, som på något sätt jobbar 

med ett eller flera av våra tematiska avgränsningar. Demokrati och folklig 
mobilisering, det är ju centralt.” (Kalmelid) 

 
Parallellt med detta kom det även forskning som påvisade att viljan hos 

människor att engagera sig i de traditionella folkrörelserna hade minskat.  
2001 fick Sida i sitt regleringsbrev uppdraget att under året utarbeta nya 

kriterier för urval av ramorganisationer. Som ett led i detta arbete lät Sida 
genomföra ett antal studier vars uppgift var att undersöka olika aspekter av 
folkrörelsernas och det civila samhällets roll inom utveckling och bistånd. Det 
handlade om att studera i vilken utsträckning samarbetet med det civila samhället 
hade gett resultat i form av utveckling. Uppdraget som Sida fick 2001 hade sina 
rötter i en kritik från bl.a. Riksdagens Revisorer i en rapport från 1999, att det 
fanns brister i kriterierna för urvalet av ramorganisationerna. (von Essen 
2001:förord) 

En av studierna som genomfördes var en kartläggning av de trender som 
existerade inom det civila samhället i Sverige. Civilsamhället hade rönt en hel del 
intresse inom forskningen. Dels undersökte man till vilken utsträckning det civila 
samhällets aktiviteter sträckte sig, men även vilken roll det de facto spelade i 
utvecklings sammanhang. (Boussard 2001:2) Somliga forskare hade hävdat att det 
svenska engagemanget för civilsamhällets idébaserade organisationer hade 
minskat under 1980- och 1990-talen. Man var främst influerad av den 
amerikanske forskaren Robert Putman som i sina studier hade kommit fram till att 
det sociala kapitalet i USA hade sjunkit drastiskt under de senaste åren. Tanken på 
ett socialt kapital som höll på att sjunka var väldigt intressant ur en svensk 
synvinkel med vår folkhemstradition och våra folkrörelser. Det svenska 
folkhemsidealet som hade dominerat den socialdemokratiska politiken under en 
väldigt lång tid höll under 1990-talet på att försvinna och man insåg i och med 
den nya tanken om det sociala kapitalet att den svenska folkrörelsetraditionen 
troligtvis var hotad. Samtidigt har man i Sidas policy stark tradition till att arbeta 
genom och mot det civila samhället. Det är enligt Sida viktigt att det civila 
samhället i samarbetsländerna delar de värderingar som Sverige och svenskt 
bistånd har, att man arbetar för en demokratisk utveckling och för fred. (Sida 
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2007A:11) En av de viktigaste aspekterna i Sveriges arbete mot det civila 
samhället i samarbetsländerna är via ramorganisationerna. Ramorganisationer 
ansågs med andra ord vara väldigt viktiga.  

Det dåvarande urvalet av ramorganisationer dominerades av folkrörelse- och 
folkhemsidealet. För att kunna erhålla en status ramorganisation till Sida var 
organisationerna tvungna att uppfylla vissa krav som direkt kan härledas ur 
folkrörelse- och folkhemsidealen. De skulle bland annat uppfylla följande krav:  

 
 Vara demokratiskt uppbyggda 
 Ha öppet medlemskap  
 Ha en vald styrelse 
 Ha stadgar  
 Ha en regelbunden mötesverksamhet (von Essen 2001:7)   

 
Utöver detta var det ett krav att Sida skulle ha full insyn i organisationens 

verksamhet. Vissa aspekter av dessa krav upplevdes som problematiska, eftersom 
de nya forskningsrönen visade på att folkrörelsemodellen hade fått konkurrens av 
andra former av engagemang. Undersökningen visade på tvetydiga resultat, vilka 
man menade berodde på att det civila samhället är ett mångfacetterat fenomen 
som är svårt att studera. Dessutom är det väldigt svårt att kartlägga människors 
vilja till engagemang. 

Undersökningen visade dock att medlemskap i organisationer och föreningar 
inom det civila samhället hade ändrat karaktär. Medlemskap i traditionella 
folkrörelser hade minskat något mellan åren 1985-1998. (von Essen 2001:10) I 
andra kategorier av medlemskap som egennyttiga (typ Friskis & Svettis eller 
HSB) ökade medlemskapen under perioden. Man fann tendenser på att 
medlemskapet ur en organisatorisk synvinkel höll på att luckras upp och få en 
delvis annan innebörd än den som man normalt associerade till 
folkrörelsebegreppet. Studien la upp typen av medlemskap i civilsamhälle 
organisationer längs ett kontinuum där den ena extremen representerades av 
medlemskap baserat på ideologi, och den andra medlemskap baserat på egennytta. 
Problemet med folkrörelsernas medlemskap var att de la sig någonstans mitt 
emellan i detta kontinuum. Folkrörelserna har en tradition av att både vara 
egennyttiga och ideologiska. Problemet var enligt undersökningens resonemang 
att människor i större utsträckning nu tenderade att välja ett medlemskap som 
antingen var ideologiskt eller egennyttigt, men inte båda på samma gång. De nya 
organisationerna, de vars medlemsantal ökade, var mer specialiserade åt endera 
hållet, oftast åt det egennyttiga hållet. (von Essen 2001:11) Om medlemskap 
baseras på egennyttiga val, begränsar det medlemmarnas intresse att påverka 
organisationens framtida utveckling. Detta tillsammans med andra trender man 
kunde hitta ledde till att man inom Sida omvärderade kriterierna för 
ramorganisationer. 

 
 
 
 



 

 25

2007 kom en ny anvisning för urval av ramorganisationer. I den hade man 
tagit bort de ovan nämnda kriterierna. Idealen fanns kvar att de skulle vara av en 
demokratisk struktur osv. men man gjorde om ramkriterierna till att istället handla 
om:  

 
 Legitimitet 
 Kompetens i utvecklingsfrågor 
 Kompetens i lärande och metodutvecklingsfrågor 
 Kommunikationsförmåga i utvecklingssamarbetet 
 Kommunikationsförmåga i Sverige 
 Förmåga att mobilisera engagemang och resurser 
 Omfattning och bredd i verksamheten/specifik kompetens 
 Tillförlitlighet i system för styrning och kontroll 
 Erfarenhet av tidigare samarbete (Sida 2007B:15) 
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5 Situationen idag 

5.1 Parisdeklarationen 

Det som dominerar tankarna kring bistånd och utvecklingsfrågor idag är först och 
främst Parisdeklarationen. 2005 skrev givarländerna tillsammans med 
samarbetsländerna på en deklaration i Paris som innehöll nya riktlinjer för hur det 
internationella biståndet ska se ut i framtiden. Parisdeklarationen tog fram fem 
stycken ledord, eller teman som ska styra det internationella biståndet: 
 

 
 Ägarskap 
 Givaranpassning 
 Harmonisering 
 Resultatorientering 
 Ömsesidigt ansvar  
 

 
Man tog dessutom fram tolv indikatorer under dessa ledord, som är tänkta att 

hjälpa i implementeringen och uppföljningen av deklarationen. Det handlar om: 
 

Ägarskap: 
 Samarbetsländerna tar fram egna utvecklingsstrategier 

Givaranpassning: 
 Pålitliga strukturer i samarbetsländerna som alla givare kan följa. 
 Biståndsflödena anpassas till nationella prioriteringar i 

samarbetsländerna. 
 Stärkt kapacitet att ta emot bistånd genom att givarna samordnar sitt 

stöd. 
 Givarna använder samarbetsländernas administrativa system. 
 Stärkt kapacitet i samarbetslandets administration genom att undvika 

att använda parallella strukturer när biståndet genomförs. 
 Biståndet blir mer förutsägbart för samarbetsländerna. 
 Biståndet är obundet 

Harmonisering: 
 Givarna samordnar sig med varandra och förenklar sina procedurer för 

att ge bistånd. 
 Givarna delar information och analyser med varandra. 
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Bättre givarsamordning: 
 

 Gemensamma ramverk och sätt för givarna att redovisa resultaten av 
biståndet. 

 Gemensamt ansvar för återrapportering och uppföljning av både givare 
och samarbetsländer. (Odén 2008:12) 

 
 

     Sverige var starkt pådrivande i frågan och en av nyckelaktörerna när det gällde 
att formulera Parisdeklarationen. På frågan om vilket tankesätt eller vilken 
teoribildning, som dominerar det svenska och internationella biståndet idag, blev 
svaret med en gång Parisdeklarationen i alla intervjuer. 

Parisdeklarationen går i korthet ut på att både bidragsgivarna och mottagarna 
har skrivit på ett fördrag som reglerar hur man vill att det fortsatta internationella 
biståndet ska se ut. Man tog fram fem stycken nyckelprinciper. För det första 
handlar om ägarskap och innebär att utvecklingsländerna ska ha ledningen när det 
gäller att skapa och genomföra sin utvecklingspolitik och sina utvecklingsplaner. 
Den andra principen går ut på att biståndsgivarna baserar sitt stöd på mottagarnas 
utvecklingsstrategier och budgetsystem och handlar således om givaranpassning. 
Vidare förpliktar man sig att från givarsamhället att harmonisera biståndet, att 
samordna sina aktiviteter för att minimera mottagarnas kostnader för att ta emot 
biståndet. Det handlar också om mer resultatorientering, att parterna i 
utvecklingssamarbetet inriktar sina aktiviteter på att uppnå definierade resultat. 
Den femte och sista principen handlar om ömsesidigt ansvar och går ut på att 
parterna är ansvariga gentemot varandra för att åstadkomma bättre styrt bistånd 
och för att åstadkomma utveckling.  

Man tog också fram de ovannämnda tolv indikatorer som ska hjälpa till att 
utvärdera hur Parisdeklarationen genomförs. Under rubriken ägarskap handlar det 
om att samarbetsländerna själva ska ta fram egna utvecklingsstrategier. Under 
givaranpassning ska samarbetsländerna ta fram pålitliga strukturer som alla kan 
följa. Biståndsflödena ska anpassas till nationella prioriteringar i 
samarbetsländerna och man ska stärka kapaciteten att ta emot biståndet genom att 
givarländerna samordnar sitt stöd. Givarna ska också använda sig av 
samarbetsländernas administrativa system och stärka kapaciteten genom att 
undvika att parallella strukturer används när biståndet genomförs. Biståndet ska 
dessutom vara obundet och bli mer förutsägbart för samarbetsländerna. Under 
rubriken harmonisering ska givarna samordna sig med varandra och förenkla sina 
procedurer för att ge bistånd och man ska ta fram gemensamma ramverk och sätt 
för givarna att redovisa resultaten av biståndet. Givarna ska också dela 
information och analyser med varandra för att få en bättre givarsamordning. För 
det ömsesidiga ansvaret handlar det om ett gemensamt ansvar för återrapportering 
och uppföljning av både givare och samarbetsländer. 
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Parisdeklarationen har mottagits väl för sitt initiativ till att samarbetsländerna 
ska få mer att säga till om och att givarsamfundet har förpliktat sig att 
harmonisera sitt bistånd och dela information med varandra, allt för att göra 
biståndet mer effektivt. Men deklarationen har också kritiserats för att den inte tar 
upp det civila samhället och dess roll för utveckling, Parisdeklarationen reglerar 
främst det multilaterala biståndet och staternas kontakter med varandra, men 
påverkar det bilaterala biståndet också. Sverige har förbundit sig att följa 
Parisdeklarationen vilket innebär att man strävar åt att arbeta under dess riktlinjer 
även inom de områden som inte explicit finns med i själva deklarationen. I 
regleringsbreven till Sida står det att man är ålagd att följa Parisdeklarationen i sitt 
arbete.  

 
”[att] vi som myndighet både är ålagda, det står i vårt regleringsbrev att vi ska 

arbeta med det här” (Lindell) 
 

5.2 Internationella utvecklingsteorier idag 

Det blir tydligt när man gör en översyn av den internationella 
utvecklingsdiskursen att den ligger i ideologisk fas med Parisdeklarationen och 
Accra Action Agenda. Det är samma idéer som presenteras i de 
överenskommelserna som man finner i de texter som behandlar det internationella 
biståndet och utvecklingsarbetet. Det handlar mycket om transparens.  Om man 
inte har transparens inom utvecklingsarbetet blir all annan kontrollrevision 
omöjlig. (Easterly & Pfutze 2008). Det handlar också om att minska 
fragmenteringen av givarländernas bistånd, att man inte ska ha för många givare i 
ett och samma land och att ett givarland inte bör syssla med allt för många projekt 
i ett specifikt land.(Annen & Kosempel 2009) Man bör med andra ord fokusera 
och samordna det internationella biståndet så att bli mer effektivt. Studier av 
inhemska statliga byråkratiskt styrda organisationer i demokratiska länder visar att 
deras incitament för att genomföra de givna målen är att målgruppen för det givna 
målet faktiskt genomförs är de röstande medborgarna som har makten att ändra 
det rådande styret genom att rösta. (Easterly & Pfutze 2008) Dessa studier visar 
också att detta incitament minskar om organisationen har alltför många att stå till 
svars för eller om man har alltför många mål att uppnå. Detta blir då 
problematiskt inom biståndet eftersom de som är målgruppen för arbetet, de 
fattigaste i världen, inte har någon politisk röst att göra sig hörd genom, och därför 
inte kan påverka utvecklingsarbetet som faktiskt ska gagna just dem. Studier visar 
på att givarländernas policy inom sitt bistånd, faktiskt spelar en roll på 
samarbetsländernas utveckling. (Daalgard 2007) Beroende på specifika policyval 
från givarländerna, kan det leda till helt olika resultat: snabb utveckling, 
stagnation eller cyklisk utveckling. Det blir därför viktigt för givarländer att se 
över sina biståndspolicies. Detta går hand i hand med Parisdeklarationens 
harmoniseringsmål som är ett sätt att tackla denna problematik. Om inte 
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givarländerna harmoniserar sitt bistånd riskerar man att skada utvecklingsländerna 
och sätta hinder för investeringar och ekonomisk utveckling. (Hudson & Mosley 
2008) 

En annan kritik som riktas är mot det sätt som man genomför (mycket av, inte 
allt) det internationella biståndet. Det handlar om tre ineffektiva metoder som är 
väldigt vanliga. Det handlar om bundet stöd, mat bistånd, och teknisk hjälp. 
Bundet stöd är inte bra för utvecklingsländerna, för med det kommer krav på att 
en viss del av biståndet ska spenderas på varor från givarlandet. Detta är inte bra 
menar man för att det ger givarländernas företag ett övertag som ger upphov till 
en ojämlik förhandlingssituation. Detta liknas vid dåligt maskerat export 
främjande från givarlandet. Matbistånd har liknande negativa konsekvenser, 
matbistånd är ett sätt för höginkomstländerna att dumpa sin överproduktion av 
varor på låginkomstländerna, vilket slår ut den inhemska marknaden för liknande 
produkter. (Easterly & Pfutze 2008) Teknisk hjälp är oftast baserad på 
givarländernas prioriteringar och inte mottagarländernas. Detta går tillbaka till 
problematiken om vems behov det är som egentligen ska styra utvecklingsarbetet 
och biståndet. Det handlar om en intressekonflikt mellan givarländer och 
mottagarländer som sker i en ojämlik situation. Parisdeklarationens svar på detta 
har varit att man har förbundit sig att hålla ägarskapet i syd, vilket innebär att det 
är mottagarländernas önskningar och viljor som ska prioriteras inom biståndet och 
utvecklingssamarbetet. Denna motsättning mellan givarländernas prioriteringar 
och mottagarländernas, kan ge upphov till att man ger ett bundet stöd som i 
slutändan inte hjälper till att få till stånd en hållbar utveckling. (Scholl 2009) 

Parisdeklarationen har alltså mycket stöd inom forskningen. Tankarna bakom 
Parisdeklarationen är välgrundande, men det råder delade meningar ifall det 
faktiskt kommer att få genomslag. Vissa menar att trots att Parisdeklarationen 
vinner mark, finns det en risk att den kanske inte kommer att kunna genomföras 
på det sätt man har tänkt sig. Den sätter dessutom organisationer och agenter inom 
biståndet och utvecklingssamarbetet inför några ganska tuffa utmaningar. Nya 
färdigheter kommer att krävas av dem. (Armon 2007) Det finns även en risk för 
att Parisdeklarationen, som egentligen bara ger ett mål för utvecklingssamarbetet, 
inte ger samma information om hur man ska nå det målet, kommer att ställa till 
med problem. Man behöver säkerställa att utvecklingssamarbetet baseras på en 
god politisk dialog baserad på trovärdighet, öppenhet och ömsesidig respekt. 
(Ibid.) 

Parisdeklarationen fick en hel del kritik från civilsamhället för att man ansåg 
att man i deklarationen inte tog tillräcklig hänsyn till civilsamhällets roll i 
utveckling. Parisdeklarationen formulerades i stort sett utan att man involverade 
civilsamhället, och dess roll nämndes knappt i den deklarationen som signerades. 
Man startade därför inför Accramötet tre år senare, som var en uppföljning till 
mötet i Paris, en grupp som man kallade för CSO Steering Group, som var ett 
gemensamt försök till att organisera diverse organisationer inom civilsamhälle till 
att gemensamt ta fram ett program som lades fram på Accra mötet. Där tog man 
fram ett antal rekommendationer som man ansåg att mötet borde ta upp som 
främst handlade om att säkerställa att det man hade lovat i Paris faktiskt skulle 
följas upp. Man var rädd att det bara skulle handla om tomma ord, man ville 
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säkerställa att det faktiskt skulle få resultat. (Position paper International CSO 
Steering Group 2008) 

 
 

5.3 NPM i Parisdeklarationen 

NPM behandlar offentlig politik och Parisdeklarationen det internationella 
utvecklingssamarbetet, två områden som har fått utstå kritik under de senaste 10-
20 åren, den offentliga förvaltningen och det internationella 
utvecklingssamarbetet. Tanken med NPM när det först började användas var att 
effektivisera den offentliga förvaltningen vars politik och styrning man ansåg 
hade blivit förlegad och alldeles för ineffektiv. Precis som i fallet med 
utvecklingssamarbetet var det den stora fragmenteringen och bristen på 
samordning och ledning som var det som kritiserades mest inom den offentliga 
förvaltningen. NPM har använts i de allra flesta länder sedan tankesättet 
lanserades under 1980-talet. Det är tankar och idéer som har dominerat den 
offentliga förvaltningspolitiken och man har fått resultat. 

När kritiken växte mot det internationella utvecklingssamarbetet i slutet av 
1990-talet och man ansåg att det behövdes nya metoder för att effektivisera 
biståndet, var det också på grund av att man hade upptäckt att en stor del av 
utvecklingssamarbetet var alldeles för fragmenterat och det fanns för många 
aktörer inom samma fält inom samma land. Utvecklingssamarbetet ansågs behöva 
effektiviseras och samordnas och det nya sättet att se på det var också att det 
behövde styras utifrån de behov som finns i mottagarländerna.  

När arbetet med Parisdeklarationen påbörjades i slutet av 1990-talet är det 
därför ganska naturligt att man använde sig av NPM tankar. Det finns många 
likheter mellan Parisdeklarationen och NPM. 

Under rubriken ägarskap, handlar det om att man från både givarländerna och 
mottagarländerna godtar att ägarskapet för utvecklingssamarbetet ska ligga hos 
mottagarländerna vilket innebär att det är deras behov och vilja som ska vara det 
som styr vad och vart pengarna ska gå. Givetvis måste det finnas en gemensam 
konsensus angående vart de ska gå, men det ska inte vara, som det var förr, att 
givarländerna egna strategier och åsikter om vart pengarna ska användas ska få 
styra hur utvecklingsarbetet ser ut. Tanken med detta är att biståndet och 
utvecklingsarbetet ska bli mer effektivt om det är mottagarländerna som själva är 
med och styr, eftersom det är de som vet bäst vad som behövs åtgärdas inom sina 
egna länder. Det kan liknas vid NPM:s tankar om en uppdelning av den offentliga 
sektorn i mer produktorienterade företagsliknande delar. För tanken med det är att 
om man delar upp den offentliga sektorn i mindre delar där varje del har ett 
speciellt syfte, blir arbetet mer effektivt och man kommer ’närmare’ problemet 
eftersom dessa mindre delar är mer fokuserade och inriktade på sitt specialområde 
än en större centralstyrd enhet skulle vara. Likheten ligger i att man anser att de 
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mindre, mer specialiserade lokala delarna (i Parisdeklarationens fall: 
mottagarländerna) kommer att vara mer effektiva i sitt arbete. 

Under ledorden givaranpassning och harmonisering kom man i Paris överens 
om att man från givarsidan ska bli bättre på att anpassa sitt utvecklingsarbete och 
bistånd till att bättre passa mottagarländerna. Det handlar om att man ska ta fram 
pålitliga strukturer i samarbetsländerna som alla givarländer kan följa, använda 
sig av samarbetsländernas administrativa system samt att stärka dessa genom att 
undvika att använda parallella strukturer när biståndet genomförs, och slutligen, 
ska man ge ett mer förutsägbart och obundet bistånd. Givarna ska dessutom 
samordna sig med varandra, förenkla sina biståndsprocedurer och dela på 
information och analyser med varandra, samt ta fram gemensamma ramverk och 
sätt för givarna att redovisa sina resultat och ta ett gemensamt ansvar för 
återrapportering och uppföljning. Jämför man detta med NPM, påminner det om 
tankarna om tydligare konkret praktisk ledning, ett fokus på marknadsbaserade 
kontraktsarbete, men främst de ökande kraven på disciplin och sparsamhet i 
resursutnyttjande och en större betoning på produktionskontroll. Tanken bakom 
givaranpassning är att effektivisera utvecklingsarbetet genom att man från 
givarsidan koordinerar sina pengar och sitt arbete för att slippa att man i den oreda 
som rådde innan kunde jobba parallellt med samma frågor i samma område. Med 
det nya systemet ska man på ett mer överskådligt sätt kunna samordna arbetet så 
att det blir ett bättre koordinerat utvecklingsarbete, där man slipper onödiga 
transaktionskostnader. 

Även tanken bakom explicita och formella mätbara standards och 
prestationsmätbarhet och framgång som går att finna i NPM finns närvarande 
inom givaranpassning och harmoniseringstankarna i Parisdeklarationen. Att man 
ska dela information och analyser med varandra kommer att leda till att man inom 
givarsamfundet får fram de standards, en prestationsmätbarhet och tydliga 
indikationer på framgång som finns inom NPM, samt produktionskontroll och ett 
allmänt fokus på effektivitet. 

5.4 NPM i svensk utvecklingspolitik idag 

Sida genomförde en stor omorganisering i början av 2008. Anledningen till detta 
var att man inte hade gjort någon större omstrukturering av Sida sedan starten 
1962. Man hade gjort mindre förändringar, men man hade inte förändrats i takt 
med omvärlden. (Lindell) Man kände att för att kunna hänga med i den nya tiden 
av globalisering och förändringar i omvärlden var man tvungen att i grunden 
strukturera om Sida. Det nya målet för Sida är att 2012 vara en av världens 
främsta aktörer inom det internationella utvecklingssamarbetet och att svara mot 
den svenska regeringens prioriteringar samt Sveriges samarbetsländers behov. För 
att uppnå detta skapade Sida en ’ny’ organisation med målet att: 

 
 Resultat sätts i första rummet och är styrande för verksamheten. 
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 Verksamheten är utformad för att minimera transaktionskostnader. 
Funktioner och processer är grupperade så att samverkan och synergier 
underlättas. 

 Det finns en helhetssyn kring bilateralt, regionalt, multilateralt och globalt 
samarbete. 

 Styrningssystem är enhetligt utformade för att effektivt stödja det löpande 
arbetet. Det interna stödet är situationsanpassat och efterfrågestyrt. 

 Kompetens inom prioriterade områden hålls samman och förstärks. 
Medarbetarnas kompetens tas tillvara och erfarenheter återkopplas för 
lärande och utvecklings av verksamheten. (Sida 2008) 

Organisationsförändringens mål var att hänga med i den nya globala trenden 
och analyserar man de mål Sida satte upp för sin verksamhet finner man tydliga 
kopplingar till Parisdeklarationen och NPM. Resultat ska sättas i första rummet 
och vara styrande för Sidas verksamhet. Detta kopplas med enkelhet till det nya 
kravet på effektivitet. All verksamhet inom deklarationen ska vara fokuserad på 
att leverera resultat vilket Sida sedan sätter som första punkt i sina nya 
verksamhetsmål. Vidare ska verksamheten vara utformad för att minimera 
transaktionskostnader. Genom att använda den formuleringen för att säga att man 
menar att så mycket pengar som möjligt ska gå till det faktiska målet kan med 
enkelhet härledas komma från företagsvärlden och den privata marknaden. Även 
att stödet ska vara situationsanpassat och efterfrågestyrt. Sida hämtar med andra 
ord inspiration och språk till sina nya mål från företagsvärlden, vilket är helt och 
hållet i linje med Parisdeklarationen och NPM. 

Det finns med andra ord kopplingar mellan Sidas stora nya omstrukturering 
och omorganisering och NPM. Sida är ett statligt organ som styrs av regeringen. 
Regeringen och Sverige har förbundit sig att följa Parisdeklarationens mål.  

 Parisdeklarationen utpekas som den faktor som står i centrum för det 
internationella utvecklingssamarbetet idag och det som står som någon sorts 
handlingsmall och en gemensam best-practice-mall (Lindell). Det är svårt att 
påvisa att NPM är den kausala faktorn i det nya sättet att se på utveckling i 
Sverige, men man kan se tydliga kopplingar mellan NPM och Parisdeklarationen 
och den nya svenska synen på bistånd manifesterad av Sidas nya verksamhetsmål 
till 2012. 

5.5 Krocken mellan det traditionella och det nya 

Nu när den historiska utvecklingen och införandet av NPM i den svenska 
utvecklingspolitiken har redovisats kommer det att kompletteras med mina 
intervjupersoners åsikter och uppfattning om folkrörelsernas situation. 

De nya kraven som har kommit i och med införandet av NPM är inte helt nya. 
Självfallet har man alltid haft ett krav på effektivitet, transparens, återrapportering 
osv. men själva fokus har inte varit att arbeta utefter dessa krav. Tidigare har det 
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svenska utvecklingssamarbetet och biståndet alltid fokuserat på demokrati och 
mänskliga rättigheter, det har varit fokuset framför andra. Man har självfallet haft 
ett krav på att det arbete man utför ska vara effektivt men det har aldrig tidigare 
varit det uttalade målet för utveckling och bistånd, att nå konkreta resultat. Detta 
tillsammans med internationaliseringen av biståndet samt öppnandet för nya 
aktörer inom ramorganisationsverksamheten har lett till en helt ny situation för de 
folkrörelsebaserade biståndsorganisationerna. 

I den ökande konkurrensen tvingas man att göra organisatoriska förändringar 
och lägga om sin verksamhet. Motiveringen för detta är att öka effektiviteten i sitt 
arbete, men även att hänga med i utvecklingen i den alltmer globaliserade världen.  

 
”[…] och den internationella utveckling som vi ser idag tvingar oss till det 

här” (Forsberg) 
 
Det handlar om att man känner ett behov att effektivisera och professionalisera 

sitt arbete. Den ökande professionaliseringen betyder att man som 
organisationsteorin beskriver det delar upp organisationens verksamhet till en 
alltmer professionell ledningsgrupp och en medlemsdel. Den klassiska svenska 
folkrörelsen handlar om en nära kontakt mellan medlemmar och styrelse där 
medlemmarna ska ha en reell möjlighet att följa och ha makt över verksamheten. 
Det är fortfarande fallet för dessa organisationer. Styrelsen väljs fortfarande av 
medlemmarna och styrelsen väljer sedan den operativa ledningen av 
organisationen. Men idag finns det ett informationsgap mellan ledning och 
medlemmar som betyder att medlemmarna är väldigt dåligt insatta i det 
vardagliga arbete som organisationen utför. Man vet det generella, men man är 
inte allmänt insatt i organisationens situation idag. (Forsberg) Detta följer den 
allmänna trenden på frivilligt arbete, människor nöjer sig idag med att vara enbart 
bidragsgivande, man ger en slant varje månad till en organisation eller förening 
som man känner att man stödjer. Folkrörelsens tradition är dock att medlemmarna 
aktivt engagerar sig i verksamhetens arbete. 

Enligt nyinstitutionalismen är organisationer bundna i sina kulturella, 
socioekonomiska och politiska strukturer. Man definierar institutioner som en 
samling förenade regler och rutiner som definierar lämpligt beteende i termer av 
relationer mellan roller och situationer. Svårigheten med detta är att samhället inte 
är statiskt, det förändras över tiden och organisationer och andra institutioner som 
agerar inom samhället kan inte heller vara statiska. Man måste följa med i 
utvecklingen om man vill vara med och agera och ha inflytande över saker i 
samhället. Svårigheten i förändring för organisationerna ligger i att det är väldigt 
tröga mekanismer som styr organisationsförändring. Rutinerna och normerna 
förändras inte enkelt över natten utan det tar tid och det kräver en allmän mental 
förändring hos medlemmarna av organisationen. Men situationen idag ställer nya 
krav: 

 
”Det ställer helt andra krav på oss idag, än vad det gjorde för bara fem år 

sedan.” (Forsberg) 
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 Nyinstitutionalismen menar att det som då händer är att man ofta får ett 
försök till omorganisering och reform. Men enligt teorierna om 
organisationsförändring är det som oftast sker att man får en reform på ytan men 
att det faktiska arbetet inom organisationen sker till stor del som det gjorde innan 
förändringen. När organisationer påverkas av externa faktorer saknas det ofta en 
överensstämmelse mellan det som mäktiga grupper i samhället menar är goda 
arbetssätt och medlemmarna av organisationerna som ställs inför 
förändringspåtryckningar. Det skapas då en schism mellan olika aktörer inom 
samma arbetsfält om vad som är goda arbetssätt och vad som bör prioriteras 
resultatmässigt. 

Inom det svenska biståndet kan man säga att det just nu finns sådana 
meningsskiljaktigheter. Från Utrikesdepartementet och Sidas sida kommer det 
starka krav på effektivitet, transparens och en stark kritik mot korruptionen inom 
biståndet. Korruptionen inom det svenska biståndet är något som ligger väldigt 
högt på utrikesdepartementets agenda och i och med det även på resten av 
biståndet. Man vill få igenom en nolltolerans mot biståndet, vilket har väckt starka 
känslor. 

 
”[…] med det menar vi en nolltolerans mot att inte agera. Inte en nolltolerans 

mot korruption, att det inte ska finnas.” (Frödin) 
 
Folkrörelserna känner dock att den starka kritik man får utstå för att man inte 

uppnår tillräckliga resultat och att pengar försvinner i korruption inte är 
välgrundad och man tycker att kritikerna har en tendens till att fokusera på fel 
saker. Folkrörelserna menar att det enda sättet att undgå korruption är att bygga 
upp en väl etablerad demokratisk kultur där folk har en möjlighet att påverka 
korruptionen och de korrumperade politikerna och byråkraternas framtid. 
(Forsberg) Trots denna meningsskiljaktighet måste man från folkrörelsernas sida 
fortfarande ställa sig i ledet och hänga med i utvecklingen. Man kan inte ställa sig 
helt utanför, man är beroende av statliga medel, utan dem kan man inte fortsätta 
med sin verksamhet. 

5.6 Den svenska biståndsdebatten och kritiken mot 
biståndet  

2007 kom det en rapport från Riksrevisionen som granskade Sida och den del av 
det svenska biståndet som kanaliseras till samarbetsländerna via 
ramorganisationerna. Rapporten kom fram till att de svenska organisationerna 
saknar tillräcklig medvetenhet om riskerna för förekomst av oegentligheter i den 
egna verksamheten. (Riksrevisionen 2007:7) Med andra ord var kritiken stark mot 
att de svenska organisationerna inte var uppmärksamma nog för att det inom deras 
verksamhet fanns en risk att pengar korrumperades bort. Rapporten fick ett stort 
genomslag i media och en livlig debatt uppstod. Kritiken som riktades mot 
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rapporten menade att den inte var tillräckligt underbyggd och att man inte hade 
undersökt ett representativt urval av program och projekt. Rapporten granskade 15 
projekt och programinsatser av de många tusen, som Sida och dess 
ramorganisationer bedriver, vilket skulle vara ett för litet antal. Snabbt gick det 
upp att rapporten inte kunde tillskrivas något allvar och att den egentligen inte 
spelade någon större roll. (Forsberg) Problemet var bara den skada som man från 
folkrörelseorganisationernas håll menar att den redan hade orsakat. När rapporten 
presenterades följdes den av ett antal svarta rubriker som menade att det fanns 
alvarliga oegentligheter inom det svenska biståndet. Biståndsminister Gunilla 
Carlsson sa t.ex. att man verkligen måste syna det svenska biståndet och ha en 
nolltolerans mot korruptionen. Carlsson fick senare kritik för att hon hade varit 
alltför snabb med att hoppa på kritiken av biståndet när det senare visade sig att 
Riksrevisionens rapport var undermålig och innehöll en del missvisande 
information. (Lodenius 2008:2) 

Den liberala tankesmedjan Timbro lanserade strax efter det en kampanj med 
uppgift att kritisera det svenska biståndet. Det handlade om att kritisera hela 
grunden för det svenska biståndet. Främst riktades fokus mot det faktum att man 
ansåg att man inte hade några som helst bevis för att bistånd faktiskt leder till 
utveckling. Men även att man från Sidas sida inte följer de direktiv man får från 
staten (Segerfeldt 2007:5) och att det svenska bilaterala biståndet bara leder till 
bidragsberoende i samarbetsländerna. (Krause 2008:9) Detta fick naturligtvis 
försvarare av biståndet som kanaliseras via enskilda organisationer att sparka 
bakut. Man menade att man från Timbros håll bedrev en smutskastningskampanj 
som var vulgär och inte grundade sig på fakta utan på ideologi. (Forsberg 2009, 
Lindell 2009, Kalmelid 2009) När Timbro blev kritiserat svarade man på kritiken 
och sa att det fanns många felaktigheter i den kritik som riktades mot dem. Man 
skrev också som svar på ett påstående om att man bedrev en ideologisk kampanj 
mot det svenska bilaterala biståndet som kan uppfattas som att vara 
vänsterorienterat i sin ideologi med att säga att det var självklart att man bedrev en 
ideologisk kampanj. Det är hela grunden för Timbros existens att bedriva 
opinionsarbete i sin ideologiska riktning. (Segerfeldt 2008:13) 

Timbros kampanj fick ett stort genomslag i media och mycket uppmärksamhet 
riktades mot detta vilket man inom det svenska biståndet anser var synd. Timbros 
kampanj var så pass vinklad och vulgär att det de tog upp i slutändan inte togs på 
allvar av aktörerna inom det svenska biståndet. Men många anser att det som 
Timbro tog upp skulle behöva diskuteras för där fanns några viktiga poänger. 
(Lindell) Många menar också att kampanjen var framgångsrik för att man tror att 
målet med den var att minska den svenska biståndsviljan och det menar man att 
den kan ha gjort genom att så ett frö av osäkerhet och skepticism till effektiviteten 
hos det svenska bilaterala biståndet och arbetet genom enskilda organisationer. 
(Forsberg)    
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5.7 Folkrörelsernas reaktion 

Organisationsteorin säger att när organisationer känner ett påtagligt tryck utifrån 
tvingas de att göra vissa organisationsförändringar. De nya kraven som har 
kommit i och med Parisdeklarationen har inneburit att de folkrörelsebaserade 
organisationerna inom det svenska biståndet har tvingats till en sådan förändring. 

 
”Det finns väldigt många yttre faktorer som nästan hela tiden påverkar 

arbetet” (Kalmelid) 
 
De nya externa faktorer som påverkar de svenska biståndsorganisationerna har 

den senaste tiden gett upphov till att man inom organisationerna inte känner att 
dåvarande struktur och organisationsform räckte till för att möta de nya kraven. 
Vid frågan om man har genomfört eller planerar att genomföra någon 
organisationsförändring svarade de tillfrågade ja. Man sa att organisationen är 
inne i stora förändringar just nu.  

Det handlar om att strukturera om organisationen för att möta de nya kraven 
för att kunna fortsätta att bedriva sitt arbete. Organisationerna anser att det främst 
är ett ekonomiskt bekymmer man står inför. Den nya situationen innebär att man 
behöver omstrukturera sig för att kunna finansiera sitt arbete.   

I Diakonias fall ser en risk av att man i den nya utvecklingsmiljön behöver 
konkurrera med ett större antal aktörer än vad man gjorde tidigare. (Forsberg) 
Genom att regeringen och Sida har öppnat upp för att andra aktörer än svenska 
organisationer kan söka svenska medel och att man har ändrat 
ramorganisationskriterierna medför det betydligt större konkurrens om de 
finansiella medel som finns tillgängliga. I den nya situationen är man orolig för att 
det kommer att krävas en helt annan professionalitet och en ökad 
konkurrenskraftighet för att kunna vara med och tävla om pengarna. Man har 
därför inlett ett arbete för att öka sin närvaro i länderna man verkar i. Man bygger 
ut sina landkontor och ger dem en mycket större roll än vad man gjorde tidigare.  

 
”Vi måste ha nya administrativa system som är globala, så varje region med 

den nuvarande decentraliseringen kan inte sitta med egna system och 
rapporteringar, utan vi håller på att bygga ett globalt system nu där vi kan hålla 
samman det här.” (Forsberg) 

 
Man vill genom detta öka sin närvaro och bygga upp sin kompetens. En annan 

sak man har börjat göra är att också vända sig till andra finansiärer än Sida. I det 
nya internationella utvecklingssamarbetet är det inte bara svenska biståndsmedel 
som har öppnats upp för utländska organisationer. Även de andra länderna har 
öppnat upp sina pengar så att svenska organisationer kan söka dem. Diakonia har 
börjat närma sig andra finansiärer, däribland EU, för att dels minska sitt beroende 
av Sida, men också för att man ser en risk i att inte kunna få ut tillräckliga medel 
från Sida för att bedriva sin verksamhet. Man har dessutom närmat sig andra 
organisationer för att starta ett samarbete:  
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”[…] vi måste samordna oss med våra systerorganisationer, Christian Aid eller 

Oxfam och gå samman i konsortier för att kunna vara med och konkurrera om 
pengarna. Det i sin tur ställer krav på oss att harmonisera oss så att vi hittar 
modeller som tillfredställer Oxfams krav och Christian Aids krav på 
redovisningar, format på redovisningar osv.” (Forsberg)  

 
Afrikagrupperna oroar sig istället för sin fortsatta existens. I och med att 

biståndsbudgeten sänks tvingas Afrikagrupperna till stora personalneddragningar 
och nedskärning av sin verksamhet. Men man vill också öka effektiviteten i sitt 
arbete, helt enkelt nå bättre resultat. (Kalmelid) En stor del av nedskärningarna 
beror på att informationsanslaget har minskat kraftigt i den nya budgeten. Det har 
minskats med 50 %, vilket hotar Afrikagruppernas verksamhet i Sverige kraftigt. 
Man har övervägt att lägga ner sin medlemstidning på grund av att man inte 
längre känner att man kan finansiera den nu när informationsanslaget minskar. 
Man ser en stor risk i att tappa kontakten med sina medlemmar i denna 
utveckling, för att informationsanslaget går till underhållet och rekrytering av 
medlemsbasen. Men man anser inom organisationen att man inte kan ha kostnader 
som är skyhögt över vad man får in i intäkter, vilket är fallet i nuläget. (Kalmelid) 
Afrikagruppernas verksamhet går minus nästan varje år. För att lösa det har även 
de börjat titta på nya finansiärer även om man inte verkar ha kommit lika långt 
som Diakonia. Men man har även inom Afrikagrupperna börjat titta på t.ex. EU 
finansiering.  

 
”[…] det är ett problem eftersom vi har Sida som huvudfinansiär, att vi är 

väldigt beroende av vilka direktiv som kommer från regeringen i regleringsbrev 
och som sedan Sida ska verkställa.” (Kalmelid) 

 
Afrikagrupperna har gjort nya organisatoriska förändringar där man inrättar 

temahandläggare istället för landhandläggare. Man arbetar utifrån ett antal teman 
som man har bestämt, och tidigare hade man en handläggare på varje land som 
hade ansvar för alla teman inom det landet. Nu ska man istället ha 
temahandläggare som arbetar över landgränserna. Detta är ett försök att 
effektivisera sitt arbete. (Kalmelid) 

Utvecklingen inom folkrörelserna följer som visat organisationsteorin om att 
organisationer kan tvingas till omstrukturering och reformer om man inom 
organisationerna anser att externa faktorer tvingar dem till att göra det. 

 I det här fallet är omorganiseringen ett resultat av att man ser att det 
internationella och det svenska utvecklingssamarbetet förändras och att man 
känner en ökad konkurrens om de knappa finansiella medel som finns tillgängliga. 
Man anser att för att kunna vara med och konkurrera måste man öka effektiviteten 
av sitt arbete. Detta har lett till en allmänt ökad professionalisering av 
organisationernas arbete.  

Professionaliseringen av organisationerna är inte ett nytt fenomen. Tittar man 
på folkrörelseorganisationernas grundande var deras tillkomst ett resultat av ett 
behov av att professionalisera det då väldigt ostrukturerade svenska biståndet. Det 
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som har tillkommit är att man nu känner ett behov av att i ännu högre grad 
effektivisera och professionalisera arbetet. Detta kan vara problematiskt ur ett 
folkrörelseperspektiv eftersom man i en professionalisering riskerar att tappa 
kontakten med sina medlemmar. I Afrikagruppernas fall är nedskärningen i deras 
informationsanslag ett tufft slag mot just den aspekten eftersom man kommer att 
få det väldigt svårt att underhålla sin medlemsbas men även med att rekrytera nya 
medlemmar. Organisationen har tvingats till att överväga nedläggning av 
medlemstidningen vilket har uppfattats som väldigt negativt av medlemmarna: 

 
”Nu har det protesterats emot, medlemmar har kommit och sagt att det inte 

går, vi kan inte lägga ner tidningen, då är vi ju inte en organisation längre.” 
(Kalmelid) 

 
I organisationernas omstruktureringar och omorganisering har man dock inte 

gjort avkall på sin ideologi och målsättning utan de är desamma som tidigare. De 
förändringar, som har genomförts eller planeras att genomföras, är gjorda för att 
kunna öka effektiviteten ur ett finansiellt perspektiv. Man känner att på det sätt 
som biståndssamhället utvecklas på kommer att leda till att man får svårt att 
finansiera sin verksamhet. På grund av detta är det svårt att kunna se om de nya 
strukturerna bara är ceremoniella och på ytan, för att tillgodose kraven utifrån 
eller om de faktiskt kommer att leda till en inre förändring av mentalitet och sätt 
att se på världen. Men rörelsen mot mer och mer professionella organisationer 
kommer med allra högsta trolighet leda till att man får ett nytt sätt att se på 
organisationen inom den. Ledningen och medlemmarna kommer troligtvis att få 
nya roller och klyftan mellan dem kommer att bli större.  
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6 Resultat och diskussion 

Den svenska folkrörelsen är hotat som fenomen. Det är forskningen om 
människors engagemang enig om. Idérörelserna tappar medlemmar och har gjort 
så de senaste 20 åren sedan man började kartlägga människors medlemskap i 
frivilligsektorn. Implementeringen New Public Management tankar i den svenska 
biståndspolitiken och de organisationsförändringar som 
folkrörelseorganisationerna inom det svenska utvecklingssamarbetet tvingas 
genomföra riskerar att bidra till denna allmänna trend. 
Organisationsförändringarna riskerar att orsaka att de tappar kontakten med sina 
medlemmar. När folkrörelsen tappar kontakten med sina medlemmar kan man 
inte på riktigt kalla den för folkrörelse. 
      De svenska folkrörelsebaserade biståndsorganisationerna har spelat en 
betydande roll i det svenska utvecklingssamarbetets historia. Sverige har alltid 
haft en stark relation till de enskilda organisationerna som samarbetspartners i det 
bilaterala biståndsarbetet. Precis som inom övriga folkrörelsers verksamhetsfält 
har biståndsorganisationerna spelat en betydande roll och det svenska folket har 
genom historien varit väldigt stolta över vår folkrörelse. Det går hand i hand med 
den socialdemokratiska folkhemskulturen som har dominerat den svenska 
politiken under den allra största delen av 1900-talet. 

Men nyliberaliseringen av världen och det svenska samhället har under de 
senaste 20 åren gjort att den svenska folkrörelsen står inför en situation som hotar 
dess existens. New Public Management tankarna och dess applicering på den 
offentliga förvaltningspolitiken har gjort att man har tappat mark när det gäller 
folkhemsidealet och den socialdemokratiska solidaritetsrörelsen. När man 
använder sig av New Public Management i den offentliga politiken påverkar det 
även de delar av den så kallade tredje sektorn som består av de krafter som inte är 
en del av näringslivet eller den statliga förvaltningen som är beroende av 
offentliga medel för att finansiera sin verksamhet. 

När Parisdeklarationen skrevs på och man började följa dess rekommendation 
och förordningar tog man in New Public Management både i det internationella 
och svenska utvecklingssamarbetet. I och med det påverkas de svenska 
folkrörelsebaserade organisationerna som är väldigt starkt beroende av statlig 
finansiering till sin verksamhet. Nu har man fått nya spelregler att följa och man 
står inför en ny situation som inte liknar någon genom historien. 

Den nya situationen innebär ett högre krav på effektivitet, återrapportering och 
en nolltolerans mot korruption samt en ett allmänt krav på att förbättra sitt arbete 
och verkligen visa att de medel man får från staten verkligen går till det som det är 
menat. Detta innebär ett större tryck på organisationernas administrativa förmåga 
vilket leder till att man inom organisationerna tvingas till att professionalisera sin 
verksamhet. När omstruktureringen och omorganiseringen genomförs har man 
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dessutom sett till att man följer i Sidas spår av nya mål med det svenska biståndet 
och även försökt att lägga om innehållet och fokus på sitt arbete så att det följer 
gängse dominerande utvecklingstankar som finns inom det svenska biståndet.  

Organisationerna befinner sig således i en krock mellan deras traditionella sätt 
att arbeta och ett nytt ideal om hur man åstadkommer ett fungerande 
utvecklingssamarbete som leder till att man känner ett externt tryck på sig att 
omorganisera, omstrukturera och professionalisera organisationen. 

Professionaliseringen av organisationer innebär också att man ökar avståndet 
mellan dess operativa ledning och medlemmarna. När avståndet mellan 
medlemmarna och ledningen ökar minskar också det som gör att organisationerna 
kallar sig för folkrörelseorganisationer. I folkrörelsens klassiska mening är det 
medlemmarna som har en stark reell makt att påverka organisationens arbete i en 
demokratisk struktur där man genom en regelbunden mötesverksamhet röstar om 
framtiden och den fortsatta verksamheten. Ökar man klyftan mellan medlemmar 
och ledning finns risken att medlemmarna tappar insyn och intresse i 
verksamheten och i och med det tappar man också hela folkrörelsebegreppet. Man 
riskerar då att tappa medlemmar inom den nya så kallade folkrörelsen. 
Organisationerna har också poängterat att man anser att deras medlemmar är 
dåligt insatta i deras dagliga verksamhet och det som händer internationellt och 
inom den svenska biståndspolitiken.  

Minskningen av medlemsantal inom folkrörelsen och resten av idérörelsen kan 
dock inte enbart tillskrivas tillämpningen av Parisdeklarationen och New Public 
Management. Forskning visar att det under de senaste decennierna sedan man 
började mäta det folkliga engagemangs mönster har skett en stadig minskning från 
dessa typer av organisationer och föreningar till förmån för sådana som inriktar 
sig mer åt individuella preferenser och självförverkligande. Forskningen utfördes 
för att man såg en risk att det sociala kapitalet höll på att försvinna i den alltmer 
individualiserade och globaliserade världen. Förespråkarna för ett starkt socialt 
kapital menar att det är en väsentlig komponent för att ett modernt samhälle ska 
fungera. Utan ömsesidiga normer och en tillit till sina medmänniskor kan inte det 
moderna samhället att fungera. 

Forskningen om det sociala kapitalet fick Sida att se över sina kriterier för 
ramorganisationerna för att man ansåg att man var tvunget att revidera dem och 
öppna upp för andra typer än folkrörelsen. Man såg att om människor lämnar 
folkrörelsen till förmån för de organisationer som inte mötte de dåvarande 
kriterierna för att få erhålla ramorganisationsstatus var man tvungen att ändra dem 
och öppna upp för de nya organisationerna. Detta följer också den allmänna 
nyliberaliseringen av samhället. När man öppnade upp för andra organisationer än 
folkrörelsen ökade man konkurrenssituationen för folkrörelseorganisationerna 
vilket återigen försvårade deras existens och möjligheten att kunna vara med och 
tävla om de statliga medel som finns tillgängliga.  

Genom att öka konkurrensen och försvåra för organisationerna la man ett ännu 
ökande tryck på folkrörelseorganisationerna att effektivisera och professionalisera 
sin verksamhet. Man kan med andra ord säga att forskningen och oron om det 
minskade sociala kapitalet kan ha lett till att man gjorde anpassningar inom det 
svenska biståndet som ökar klyftan mellan ledning och medlemmar inom 



 

 41

folkrörelsen vilket kan få dem att tappa medlemmar. Samtidigt la man in ett 
legitimitetskrav för att få ramorganisationsstatus. Folkrörelsens legitimitet vilar i 
att man har en bred medlemsbas med reellt inflytande över organisationen, men 
om folkrörelsen tappar medlemmar, vad händer då med deras legitimitet. Det kan 
med andra ord ske i framtiden att folkrörelseorganisationerna inte kommer att 
kunna möta detta legitimitetskrav och i och med det tappa sin 
ramorganisationsstatus. Om man gör det, då kommer organisationerna med allra 
största sannolikhet att gå under. Folkrörelsen i är viktig för det sociala kapitalet i 
det svenska samhället men de nya åtgärderna riskerar deras framtid. I 
förlängningen kan detta komma att betyda att man får ett minskat socialt kapital 
och en minskad biståndsvilja i Sverige. Det är naturligtvis svårt att se de kausala 
mekanismerna som har lett till detta, men man kan se tydliga indikationer på att så 
kan vara fallet. Vad detta kommer att få för resultat för den svenska folkrörelsen 
är väldigt svårt att säga och beror helt på hur väl organisationerna lyckas 
genomföra omstruktureringen till det nya, om man kan hänga med i utvecklingen 
och vara med och konkurrera om de relativt knappa resurserna. 

Den ökade kritiken mot det bilaterala biståndet hjälper inte heller till att 
förbättra situationen för organisationerna. Genom att kritisera det och anklaga det 
för korruption i media, anklagelser som folkrörelserna menar saknar grund, 
riskerar man att alienera svenska folket från folkrörelsen och minska det svenska 
folkets biståndsvilja. Den svenska biståndsdebattens fokusering på korruption 
riskerar att underminera folkrörelsen och få människor att ta avstånd ifrån den.  

Sammanfattningsvis kan man säga att den svenska folkrörelsen står inför en 
svår framtid. Individualiseringen av samhället och det minskade engagemanget 
från medborgare gör det svårt att se hur man ska kunna ha en vital folkrörelse i 
den klassiska bemärkelsen i framtiden. Men vad det har för konsekvenser för det 
svenska samhället och i förlängningen det svenska utvecklingssamarbetet är 
väldigt svårt att se men den behöver inte vara negativ. Men det får framtida 
forskning påvisa.   
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7 Executive Summary 

The society in the postmodern world is a society that is moving towards neo-
liberalism and individualization. The more globalized our society become, the 
more focus seems to be given the individual and our individual preferences. Since 
the 1970s most of the democracies in the west have been moving in this neo-
liberal direction emphasizing voluntary exchange, competitive markets, and 
private contracts rather than political authority and democratic politics. Some 
even argue that the movement from being citizens to becoming customers will 
lead to the dismantling of the state as we know it. To be a citizen requires 
responsibility to the fellow man and to the state, to be a customer requires no 
commitment to the politics and a responsibility only to oneself. 

The Swedish traditional politics have a history of being dominated by the 
policies of the social democratic party that have a focus on solidarity and a feeling 
of a socialistic ‘we’. The Swedish society has had a history of having a great 
number of organizations and associations that are part of the peoples popular 
movement and that are categorized by their democratic structure in the sense that 
its members have a real power to influence the actions and intentions of the 
organization by regular meetings where the board is chosen by popular votes. 

This paper examines the situation today for the people’s popular movement 
organizations within the Swedish foreign aid community. These organizations are 
dependent on the voluntary commitment of their members and thus dependent on 
the social capital of the society. Whereas physical capital refers to objects and 
human capital to properties of individuals, social capital refers to connections 
among individuals, to social networks and the norms of reciprocity and 
trustworthiness that arise from them. In a society that is moving in this neo-liberal 
direction, what will happen to the organizations that require and are dependent on 
people’s commitment to each others? The new Swedish foreign aid policies are 
influences by New Public Management ideas. The term New Public Management 
is used to describe the attempt by nations to make the public management of their 
countries more effective by adopting management techniques from the private 
sector. Studies have shown that the implementation of New Public Management 
have a negative effect on voluntary organizations that are dependent on 
government funding. The new requirements for getting government grants put 
pressure on the organization in the form of increasing the administrative load but 
also by putting the organizations in a potential ideological clash with their 
members. The organizations’ members might not agree with the direction that the 
organization might have to take in order to get financial support from the 
government. 

The international aid community adopted the Aid Effectiveness Agenda in 
Paris in 2005 where the donor community and the recipient countries signed the 
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Paris declaration. The Paris declaration is meant to make the development of the 
third world more effective. The declaration is a work influenced by New Public 
Management. Since Sweden was one of the initiator for the Paris declaration it has 
had a great impact on the Swedish foreign aid community.  

The implementation of the declaration in Sweden has meant a completely new 
situation for the organizations that are the focus of this study. These organizations 
have traditionally worked primarily with democratization and the implementation 
of human rights, two fields of work where it is very hard to show real evidence of 
success. By implementing of New Public Management the Swedish government 
has introduced new requirements of effectiveness, transparency and feedback, 
essentially a requirement to show real hard proof of success.  

New institutionalism has shown that organizations that are faced with strong 
new external requirements of change find themselves in a clash between the 
traditional way of business and the new where change is hard due to the path 
dependency of the organizations. The study conducted within this paper examines 
the consequences of the implementation of New Public Management and the clash 
of the organizational path dependency and the organizations way of handling this 
clash.  

Elite interviews have been conducted with key members of part of the 
Swedish foreign aid that is of interest to this study. The material gathered by the 
interviews has been used to analyze how the organizations understand their new 
situation and what measures are taken to deal with it. Organizational theory of 
reform and restructuring are used to analyze the material.  

This study has shown that the implementation of New Public Management on 
the Swedish foreign aid policies have forced the voluntary organizations that are 
dependent on government grants to finance their activities to make re-
organizational steps that might have a detrimental effect on the relationship 
between the operational staff and members. The professionalization that is 
required to meet the new demands is making the gap between the operational staff 
and the members increase. The widening gap between these parts of the 
organization means that the organization will have a difficult time trying to 
engage them members to be kept up to date with the everyday running of the 
organization. In which case the organization might lose the democratic structure 
that is its original form. The Swedish government agency in charge with the 
foreign aid, Sida, has also revised the requirements needed for organizations to get 
special status as partners in the foreign aid work. The old requirements was that 
an organization had to have a democratic structure, in a sense have the 
requirements that characterize the organizations in this study. Within the new 
requirements is a requirement of legitimacy, and if the legitimacy of the peoples 
movement is its members, they might lose their special status as partners to Sida if 
this development continues.  

The Swedish people’s movement is a well established phenomenon in the 
Swedish society and an intricate part of our social capital. If the organizations 
within the movement lose their funding and thus are unable to continue their 
work, this might have a detrimental effect on the social capital of the Swedish 
society. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjumall till folkrörelseorganisationerna 

 Hur är er organisation uppbyggd? Hur ser ert generella biståndsarbete ut? Vad 
för slags projekt sysslar ni med? 

 Vart hämtar ni inspiration till ert arbete? Internationellt? Nationellt? Internt, hos 
er medlemsbas? 

 Hur skulle ni definiera den internationella synen på bistånd idag? Passar den in 
på hur ni arbetar? 

 Hur ser ni på Parisdeklarationen? Vad upplever ni att den har för konsekvenser 
för svenskt bistånd? För ert arbete? 

 Vad är er syn på bistånd riktat mot demokratiarbete och mänskliga rättigheter 
kontra ekonomiskt tillväxt? 

 Har ni gjort några organisatoriska förändringar under de senaste åren? Har ni 
planer på att göra några? Hur planerar ni att agera för att möta framtiden? 

 Känner ni någon yttre påverkan för att förändra ert sätt att arbeta? 
 Hur ser ni på den svenska biståndsdebatten? Vart skulle ni positionera er i den? 
 Hur upplever ni det att er medlemsbas ser på det nuvarande läget för svenskt 

bistånd? Deras syn på organisationens arbete? 
 Hur mycket av er finansiering kommer från statliga bidrag/från Sida? Har ni 

några alternativa finansieringsplaner som inte är statliga? Vilka skulle de kunna 
vara? Hur planerar ni att jobba i framtiden? 

9.2 Intervjumall till biståndsministerns kansli 

 Hur skulle ni definiera den internationella synen på bistånd idag? Passar den in på hur 
det svenska biståndsarbetet fungerar idag? 

 Vad är er syn på bistånd riktat mot demokratiarbete och mänskliga rättigheter kontra 
ekonomiskt tillväxt? 

 Vart hämtar ni era tankar om bistånd och utveckling? Internationellt? Nationellt? 
 Hur ser ni på Parisdeklarationen? Vad upplever ni att den har för konsekvenser för 

svenskt bistånd? För svenska folkrörelsebaserade organisationer? 
 Vilka reaktioner får ni på er politik av svenska folkrörelsebaserade organisationer? 
 Vilka tankar har ni angående framtiden för det svenska biståndet/utvecklingsarbetet? 
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9.3 Intervjumall till Sida 

 Skulle du kunna kort beskriva hur Sidas historia ser ut? Hur har ni arbetat? Vad har 
varit ert övergripande fokus genom åren? 

 Hur är er organisation uppbyggd? Hur ser ert generella biståndsarbete ut? Vad för 
slags projekt sysslar ni med? 

 Vart hämtar ni inspiration till ert arbete? Internationellt? Nationellt? Internt? 
 Hur skulle ni definiera den internationella synen på bistånd idag? Passar den in på hur 

ni arbetar? 
 Hur ser ni på Parisdeklarationen? Vad upplever ni att den har för konsekvenser för 

svenskt bistånd? För ert arbete? För de svenska organisationer som ni samarbetar 
med? 

 Vad är er syn på bistånd riktat mot demokratiarbete och mänskliga rättigheter kontra 
ekonomiskt tillväxt? 

 Har ni gjort några organisatoriska förändringar under de senaste åren? Har ni planer på 
att göra några? Hur planerar ni att agera för att möta framtiden? Vilka ledord skulle du 
använda för att beskriva Sidas nya roll? 

 Hur ser framtiden ut för Sida? För svenskt bistånd? För folkrörelseorganisationerna?  
 Hur ser ni på den svenska biståndsdebatten? Vart skulle ni positionera er i den? 
 Vilka tankar tror du kommer att dominerade det svenska biståndsarbetet i framtiden? 

 
 

 
 
 
 

 


