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Abstract 

Synen på bistånd har skiftat sedan 1950-talet och den främsta källan för 

inspiration är den rådande akademiska diskursen om utveckling. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur den akademiska diskursen om ICT har påverkat 

den svenska offentliga biståndsdiskursen under den senaste tioårsperioden. Den 

valda metoden är den kritiska diskursanalysen och analyserat material är 

dokument hämtat från Sida, Utrikesdepartementet och regeringen. Teorin består 

av två delar: den kritiska diskursanalysens tre dimensioner och teori om 

kopplingen mellan biståndsgivare och akademisk diskurs. Genom vår uppsats kan 

vi se att synen på ICT i den svenska offentliga biståndsdiskursen har förändrats. 

Under tidigt 2000-tal var synen försiktigt positiv. I den andra hälften av 2000-talet 

kom de negativa associationerna kring ICT att försvinna ur diskursen. Dagens 

diskurs är fortsatt positiv men medveten om eventuella baksidor med ICT. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att biståndsdiskursen följt den akademiska 

diskursen kring ICT. 

 

Nyckelord: ICT, bistånd, Sida, kritisk diskursanalys, svenskt bistånd  
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1 Inledning 

Sedan 1950-talet har bistånd varit ett konstant inslag i relationen mellan den 

fattiga delen av världen och den rika. Vad som däremot inte har varit konstant är 

synen på bistånd. Istället kan det observeras att biståndet har förändrats i samspel 

med resten av samhället. 

En av de viktigaste inspirationskällorna för biståndsgivandet är den 

akademiska forskningen, närmare bestämt teorier om utveckling. Olika tankar om 

hur utveckling kan och bör ske i fattiga länder har sedan 1950-talet starkt influerat 

synen på bistånd. Ett av de absolut hetaste ämnena inom den akademiska 

forskningen idag är informations- och kommunikationsteknologi (ICT
1
). Mer 

konkret handlar det om hur modern kommunikationsteknologi, såsom exempelvis 

mobiltelefoni och internet, öppnar upp för nya möjligheter till ekonomisk tillväxt, 

samhällsbyggande och social utveckling.  

Den nya informations- och kommunikationsteknologin anses av 

forskarvärlden vara här för att stanna och möjligheterna för teknologin att 

förbättra för människa och samhälle bedöms vara stora. Därför tycker vi att det är 

intressant att undersöka hur ICT:s intåg påverkar det svenska biståndet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Den explosionsartade ökningen i användandet av bland annat mobiltelefoni och 

internet hos världens befolkning har lett till att det idag finns omfattande 

forskning om ICT och utveckling. Vad vi dock har lagt märke till är att det finns 

en lucka i förståelsen för relationen mellan ICT och biståndsgivande. Vårt syfte är 

att öka förståelsen för den här relationen. Detta ska vi göra genom att undersöka 

hur det svenska offentliga biståndet har påverkats av tankarna kring ICT. 

Uppsatsens frågeställning är följande:  

 

Hur har den svenska biståndsdiskursen anammat informations- och 

kommunikationsteknologi?  

 

För att besvara frågeställningen genomför vi en kritisk diskursanalys omfattande 

den senaste tioårsperioden. Med begreppet biståndsdiskurs syftar vi på det 

språkbruk som används av aktörerna inom det svenska offentliga biståndet. 

                                                                                                                                                         

 
1
 Vi kommer hädanefter att använda den i Sverige allmänt brukade engelska förkortningen ICT. 
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Diskursanalysen anses ha god förmåga att kunna studera rådande diskurs och dess 

förändringar över tid (Bergström och Boréus, 2005c, s. 357). Vårt val grundar sig 

därför på att vi anser att det inte finns någon mer lämpad metod för att fånga upp 

förändringar och nyanser i den aktuella biståndsdiskursen. De dokument vi 

analyserar är rapporter och publikationer från regeringens, Utrikesdepartementets 

och Sidas hemsidor.  

Syftet med uppsatsen är inte att skapa några generaliserande eller förklarande 

resultat som ska gå att applicera på andra biståndsdiskurser än den svenska. Men 

genom att undersöka hur den svenska offentliga biståndsdiskursen har förändrats 

är vår ambition att öka förståelsen för kopplingen mellan bistånd och ICT.  

1.2 Avgränsningar 

Genom att förtydliga våra avgränsningar i val av både material, tid och rum vill vi 

dels erbjuda största möjliga genomskinlighet för läsaren, dels skapa en ram för 

själva uppsatsen. Vi utför en kvalitativ textanalys. Som Esaiasson m. fl. (2012, s. 

25-26) uttrycker det kan det vid en sådan kvalitativ undersökning vara svårt att nå 

upp till en önskvärd nivå av intersubjektivitet, det vill säga oberoende av vem som 

utför undersökningen. Genom vår medvetenhet om detta vill vi presentera våra 

avgränsningar i rum och tid. Vi kommer i metoddelen av uppsatsen att prata om 

våra materiella avgränsningar. 

1.2.1 Avgränsning i rum 

Då vår uppsats handlar om svenskt bistånd blir det naturligt att avgränsa sig till 

svenska biståndsgivare. På grund av uppsatsens begränsade omfattning är det 

nödvändigt att vidare avgränsa sig. Inom det svenska biståndet utgår vi från det 

offentligt finansierade biståndet. Varje år omsätter det nästan en procent av 

Sveriges bruttonationalinkomst, vilket gör det offentliga biståndet till den största 

givaren (Regeringen, 2011). De aktörer som förmedlar biståndet är Sida, 

Utrikesdepartementet (UD) och regeringen; vilket vi i rum väljer att avgränsa oss 

till. 

1.2.2 Avgränsning i tid 

Ur perspektivet tid avgränsar vi oss till material om ICT skapat under den senaste 

tioårsperioden. Anledningarna till detta är två. För det första är ICT ett så pass 

nytt område att den absolut största delen av den forskning som finns är 

producerad under den aktuella tidsperioden. Den andra anledningen rör det 

faktum att material innan den senaste tioårsperioden behandlar typer av ICT som 

inte längre är intressanta då de har blivit omoderna och därmed inte längre brukas. 
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2 Bakgrund 

I följande fyra stycken vill vi presentera en bakgrundsbild av de områden vår 

uppsats berör. Första delen kommer att behandla det svenska offentliga biståndets 

aktörer och kopplingen dem emellan, den andra delen tar upp biståndets skiftande 

form i en historisk kontext, den tredje delen definierar ICT och avslutningsvis 

beskriver den fjärde delen hur den akademiska forskningen resonerar om ICT.  

2.1 Det svenska offentliga biståndets aktörer 

Det svenska biståndet växte fram ur frivilligorganisationers arbete under 1950-

talet. Under 1960-talet involverade sig den svenska staten i biståndssektorn. En 

proposition lades fram av regeringen år 1962, och tre år senare grundades den 

svenska biståndsmyndigheten Swedish International Development Cooperation 

Agency (Sida) (Hydén, 2010, s. 68). Sida är en myndighet som lyder under 

Utrikesdepartementet. Dessa två samarbetar och står tillsammans för 

implementeringen av biståndet samt bidrar med professionella resurser (Sida, 

2012c, s. 6). För den övergripande styrningen står regeringen (Sida, 2012d). Den 

bestämmer vilka länder som ska få bistånd, inom vilka områden samt hur mycket 

pengar som det svenska biståndet ska omfatta (Sida, 2012c, s. 6).  

Det är dessa tre aktörer – Sida, UD och regeringen – som tillsammans utgör 

huvudaktörerna i det svenska offentliga biståndet.  

2.2 Biståndets skiftande form över tid 

Det övergripande målet med svenskt offentligt bistånd har sedan början på 1960-

talet varit att förbättra levnadsvillkoren genom minskad fattigdom (Odén 2006, s. 

171). Under åren har olika mål tillkommit och deras betoningar har skiftat något, 

men i grunden har förbättrade levnadsvillkor alltid stått i centrum (Odén, 2006, 

175). Sidas och regeringens syn på biståndets form har däremot skiftat flertalet 

gånger – ofta har en viss sorts bistånd dominerat under en period på cirka tio år 

för att sedan bytas ut (Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen, 1999, s. 39). 

Under 1950- och 60-talet var biståndet starkt influerat av den rådande 

moderniseringstanken inom utvecklingsteorin. Grundidén var enkel: för att uppnå 

utveckling skulle mottagarländerna efterlikna industriländerna. Särskilt två saker 

ansåg man saknades i mottagarländerna – investeringar och expertkunskap 

(Hydén, 2010, s. 82). Biståndets uppgift var att råda bot på detta. Den första 
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uppgiften var att öka det tillgängliga kapitalet för investeringar och mycket av 

biståndet bestod av finansiella transfereringar (Odén, 2006, s. 58). Biståndets 

andra uppgift var att förse mottagarländerna med expertkunskap inom viktiga 

sektorer (ofta jordbruk eller industri). Vanligast var att personer med 

expertkunskaper skickades från givarlandet till mottagarlandet för att på plats 

driva biståndsprojekten framåt (Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen, 

1999, s. 44). Biståndet gick främst till mottagarländernas regeringar och 

biståndsprojekten var ofta komplicerade planer med stort fokus på att beräkna 

makroekonomiska effekter (Hydén, 2010, s. 84). Överlag hade biståndet under 

den aktuella tidsperioden ett tydligt ekonomiskt fokus och utveckling likställdes 

med ekonomisk tillväxt.  

Under 1970-talet kom inriktningen på ekonomisk tillväxt att ifrågasättas och 

istället argumenterades det från akademiskt håll för en mer holistisk syn på 

biståndsgivande (Odén, 2006, s. 73). Sociala aspekter kom att kopplas till 

biståndskonceptet och fokus hamnade på utbildning och hälsa (Hydén, 2010, s. 

84-85). Biståndsprojekten gick från ett nationellt perspektiv till ett lokalt, med 

resultatet att antalet involverade aktörer i biståndsprocessen ökade drastiskt 

(Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen, 1999, s. 45-46). 

Sammanfattningsvis så kom biståndet att mer följa mottagarländernas villkor och 

behov.  

Under 1980-talet inspirerades biståndet av tankar kring liberalisering, 

privatisering och marknadens självreglerande egenskaper. Statens roll i 

mottagarländerna kom att tonas ner och biståndet kom att riktas mer mot 

marknadens aktörer (Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen, 1999, s. 47). 

Vidare sågs även biståndet som ett verktyg för givarländerna att påverka politiken 

i mottagarländerna i en mer liberal riktning (Odén, 2006, s. 99). Under 1980-talet 

introducerades även ett nytt mål för biståndet – miljöfrågan (Odén, 2006, s. 101). 

Under 1990-talet kom fokus åter att skifta och biståndet kopplades till breda 

begrepp som demokrati och fungerande samhällsinstitutioner (Hydén, 2010, s. 

89). Dessa två begrepp kom att bli centrala för möjligheterna till utveckling, en 

tanke som skiljde sig stort från tidigare decennium (Hydén, 2010, s. 88). Biståndet 

kom samtidigt att kopplas inte bara till en högre strukturell nivå utan även 

individerna hamnade i fokus. Tanken om bistånd kom allt mer att associeras till 

individuella rättigheter hos befolkningen i mottagarländerna. Biståndsarbetet blev 

under detta årtionde allt bredare, med fler involverade aktörer, strategier och mål 

– ett nytt sådant var jämställdhet (Odén, 2006, s. 123).  

Under 2000-talet har synen på bistånd gått till att det alltmer ges mellan två 

jämlika partners. Mottagarländerna egna deltagande i biståndsprocessen betonades 

allt mer (Odén, 2006, s. 133). I övrigt fortsatte tron på fungerande 

samhällsinstitutioner, men med tydligare fokus på så kallad god samhällsstyrning 

(Hydén, 2010, s. 89). 
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2.3 ICT – en definition 

Begreppet informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är enligt den 

akademiska synen ett brett och ofta vagt definierat begrepp som kan stå för det 

mesta som är teknikrelaterat. I uppsatsen används begreppet ofta och även i olika 

sammanhang, men detta beror på att begreppet har en skiftande betydelse i de 

dokument vi har läst.  

Vi definierar ICT som ett verktyg för informationsspridning och 

kommunikation mellan olika aktörer i samhället. Det innebär att ICT syftar på 

mjuk- eller hårdvara som används för informationsspridning eller kommunikation, 

exempelvis Facebook (mjukvara) eller en dator (hårdvara) (Diamond, 2010, s. 

70). 

2.4 Den akademiska forskningen och ICT 

Forskningen kring ICT tog fart i och med uppkomsten av World Wide Web
2
 

under 1990-talet och ICT kom då att ses som ytterligare ett verktyg för att uppnå 

utveckling i fattiga länder. Forskarvärlden sökte efter en generell modell som 

kunde användas i olika utvecklingsländer runt om i världen. Fokus hamnade på 

hur internet, datorer och annan hårdvara tillsammans gjorde utvecklingsländerna 

mer uppkopplade mot omvärlden. Denna syn på ICT höll i sig från 1990-talets 

mitt och cirka tio år framåt (Heeks, 2008,s. 27). 

Under 2000-talets andra hälft insåg forskarvärlden begränsningarna med den 

tidigare rätt stela mallen för hur ICT kunde användas. Datorer är dyra, kräver 

tillgång till ett fast elnät och för att använda internet krävdes en något sånär snabb 

uppkoppling – tre aspekter som är svåra att uppfylla i utvecklingsländer. Istället 

kom uppmärksamheten att riktas mot billiga teknologier som redan var i bruk. Ett 

exempel på sådan teknologi är mobiltelefoni, en form av ICT som har ökat 

explosionsartat i utvecklingsländer (Heeks, 2008, s 28). Fokus skiftades från att 

tidigare ha applicerat en färdig modell på utvecklingsländerna till att i högre grad 

beakta lokala omständigheter. Bruket av ICT ska anpassas efter människors behov 

i deras lokala miljö (Heeks, 2008, s. 32). 

Efter den arabiska våren och kraven på demokratisering hos befolkningen i de 

nordafrikanska länderna har informations- och kommunikationsteknologi allt mer 

förknippats som ett medel för att värna om demokratiska och mänskliga 

rättigheter. Fokus riktas på enskilda individers användande av ICT och hur detta 

kan kringgå tidigare maktstrukturer i samhället. Samtidigt har det framförts att 

ICT även kan användas för att övervaka och förfölja grupper och individer i mer 

förtryckta stater (Simmons, 2011, s. 591). 

                                                                                                                                                         

 
2
 I fortsättningen använder vi den mer vardagliga benämningen internet. 
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3 Diskursanalys som metod och teori 

En mycket viktig aspekt inom all forskning är den vetenskapliga metodiken. Valet 

av forskningsmetod ska vara väl genomtänkt för att på bästa sätt tjäna den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Bergström och Boréus, 2005a, s. 34). Valet av metod 

ska presenteras och redovisas på ett sådant sätt att andra ska kunna använda 

samma metod och, i den bästa av världar, komma fram till samma resultat. 

Forskaren ska därmed stäva efter att göra forskningen så genomskinlig och 

värderingsfri som möjligt – särskilt när mer kvalitativa forskningsmetoder 

används – för att möjliggöra för andra att upprepa forskningen (Esaiasson m.fl., 

2012, s. 25-26). För att inte bryta mot dessa ideal inom forskningsvärlden ska vi i 

kommande kapitel presentera och motivera vårt val av forskningsmetod; nämligen 

den kritiska diskursanalysen.  

3.1 Presentation av diskursanalys – vad är en diskurs 

Diskursanalys skiljer sig från de flesta andra tillvägagångssätt inom 

samhällsvetenskapen i och med att den utgör både metod och teori. Diskursanalys 

presenterar ett sätt att undersöka hur världen fungerar, samtidigt som den förklarar 

hur den undersökta världen fungerar. Metoden innebär att man undersöker hur 

olika språkliga strukturer, så kallade diskurser, påverkar världen runtomkring oss. 

Teoretiskt består diskursanalysen av antagandet om språkets roll i formandet av 

vår världsbild, vilket diskuteras mer nedan (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 

s. 10). 

Det råder långt ifrån koncensus om innebörden av begreppen diskurs och 

diskursanalys; det är en analysmetod utan tydliga tillvägagångssätt. Begreppet 

diskurs kan tillskrivas flera motstridiga tolkningar och innebörden skiftar mellan 

olika texter och författare. Vi väljer att arbeta utifrån Winther Jørgensen och 

Phillips (2000, s. 7) definition, där diskurs innebär: 

  
”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” 

  

Enligt denna definition är diskursanalys att man undersöker hur diskurser – det 

vill säga språkliga strukturer – formar vårt sätt att uppfatta och förstå samhället 

kring oss (Bergström och Boréus, 2005c, s. 305).  

För att på bästa sätt fånga upp förändringen i synsätt hos det svenska 

offentliga biståndet kommer uppsatsen att bygga på kritisk diskursanalys. Valet av 

den kritiska diskursanalysen baseras på dess förmåga att fånga upp förändring i 

diskurs (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 66). 
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3.2 Den kritiska diskursanalysen – hur skapas en 

diskurs 

Den kritiska diskursanalysens teori och metod är tätt sammanflätade och de kan 

vara svåra att särskilja (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 10). I ett försök 

att öka tillgängligheten för läsaren kommer vi att presentera teori och metod var 

för sig. 

3.2.1 Den kritiska diskursanalysens grund 

Basen för den kritiska diskursanalysen består av två teoretiska antaganden vilka 

presenteras nedan (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 10). 

Det första antagandet är det socialkonstruktivistiska perspektivet (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 11). Socialkonstruktivismens grundtanke är att 

människors uppfattning om världen formas av deras historiska, kulturella och 

sociala kontext. Mer konkret innebär det att ett ord eller föremål inte behöver ha 

samma betydelse för olika människor – hur det uppfattas beror på var personerna 

kommer ifrån, vilka de umgås med samt hur ordet eller föremålet uppfattas där de 

kommer ifrån. Slutsatsen blir att kunskap därmed aldrig kan vara objektiv och 

evigt sann. Istället är kunskap något relativt, en samling idéer som kan förändras 

över tid beroende på hur den aktuella sociala, kulturella och historiska kontexten 

är (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 11-12). 

Det andra antagandet utgörs av språkets roll i formandet av omvärlden. 

Grundtanken är att människors förståelse av världen alltid går genom språket 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 212). Om ett visst sätt att tala och skriva blir 

dominerande talar man om att en diskurs har uppstått. Vidare påverkar en diskurs 

både vårt sätt att tänka och agera. Inom diskursteorin säger man att diskurser 

konstituerar – det vill säga skapar – vår uppfattning om världen (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 16). Därmed finns det en högst central koppling 

mellan användandet av diskurser och deras påverkan på vad vi tänker och gör. Vår 

diskursiva praktik formar vår sociala praktik (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 25).  

3.2.2 Den kritiska diskursanalysens teori 

Utöver de två grundläggande antagandena har kritisk diskursanalys ytterligare tre 

teoretiska aspekter för att förstå hur en diskurs fungerar. De två första fungerar 

övergripande för samhället, medan den tredje enbart fokuserar på språkbruket i 

det enskilda fallet. 

Den första aspekten betonar samspelet mellan diskursiv praktik och social 

praktik, alltså mellan vad vi säger och vad vi gör. Diskursiv praktik är när man 

utövar diskurs, det vill säga skapar och tolkar olika språkliga budskap. Utövandet 
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av diskursiv praktik analyseras vanligtvis genom text: tidningar, rapporter, brev 

etcetera. Precis som det grundläggande antagande om språkets konstituerande roll 

anses diskursiv praktik påverkar vad vi gör (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 67). Social praktik är icke-diskursiva handlingar. Mer konkret innebär 

social praktik vad vi faktiskt gör: exempelvis hur vi umgås på arbetsplatsen.  

Social praktik påverkar i sin tur hur vi använder språket och anses forma den 

diskursiva praktiken (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 67-68). Den viktiga 

slutsatsen är att det finns en växelvis verkan mellan diskursiv praktik och social 

praktik. Denna växelverkan formar hur vi ser på vår omvärld (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000, s. 25). 

Den andra aspekten innebär att flera diskurser kan existera sida vid sida 

(Bergström och Boréus, 2005c, s. 325). Dessa konkurrerande diskurser kan i sin 

tur placeras in i en diskursordning. Vilket är den struktur av diskurser som råder 

inom en given kontext (i vårt fall den svenska biståndspolitiken) och kan ses som 

en rangordning som beskriver olika diskursers inbördes ordning (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 73). Utifrån diskursordningen kan man oftast 

finna en diskurs som framträder tydligare och är därmed dominerande.   

Den tredje aspekten är den kommunikativa händelsen. För att förstå hur 

enskilda diskurser uppstår måste man förstå hur vi använder språket. Användande 

av språk, det vill säga utövande av diskurser, kallas för en kommunikativ 

händelse. Exempelvis är de dokument vi analyserar kommunikativa händelser. 

Varje kommunikativ händelse kan analyseras utifrån tre dimensioner: text, den 

diskursiva praktiken och den sociala praktiken (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 74). Texten är den mest konkreta dimensionen och fokuserar på själva 

språket och tar i beaktning ordval, grammatik och sammanhang mellan satser 

(Bergström och Boréus, 2005c, s. 323). Den diskursiva praktiken i sin tur tar ett 

steg tillbaka och undersöker hur författaren använder redan existerande diskurser i 

sin text. Fokus ligger i att analysera och identifiera vilka olika diskurser som kan 

upptäckas i texten (ibid., s. 323-324). Slutligen är den mest överblickande 

dimensionen den sociala praktiken. Den undersöker hur den analyserade texten 

förhåller sig till diskursordning – följer texten den rådande ordningen eller drar 

den mot ett annat håll (ibid., s. 324-325). 

3.3 Kritisk diskursanalys som metod – hur analyseras 

diskurser 

Detta stycke fokuserar på kritisk diskursanalys som metod. Metoden är en 

förlängning av den teoretiska delen och syftar till att rent praktiskt undersöka 

diskurser. För att genomföra en analys ligger fokus på den kommunikativa 

händelsen, som analyseras med hjälp av den kritiska diskursanalysens tre 

dimensioner. För att förståelse ska uppstå behöver dimensionerna analyseras var 

för sig och sedan sättas samman till en helhet (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 85). Hur vi rent praktiskt i arbetar med dimensionerna redovisas nedan. 
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Det första steget är att analysera den första dimensionen, texten. För att göra detta 

finns det inom kritisk diskursanalys olika analysredskap som kan appliceras på en 

vald text. De två vi kommer att använda är transitivitet och modalitet då de hjälper 

oss att fånga upp förändringar i språkbruk (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, 

s. 87). Transitivitet syftar på hur olika processer förbinds med vissa subjekt i 

texten. Vi letar helt enkelt efter vilka mål och aktörer som kopplas till ICT i de 

analyserade dokumenten. Ett exempel kan vara att i en analyserad text relateras 

ICT och kvinnorna i en etiopisk by – två subjekt i texten binds alltså samman. 

Modalitet undersöker vilken värdeladdning som används i texten. Fokus ligger på 

att finna om de transitiva kopplingarna mellan ICT och subjekten ses som 

positiva, negativa eller neutrala (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 87-88). 

För att bygga vidare på det tidigare exemplet så innebär positiv modalitet att 

kopplingen mellan ICT och kvinnorna i den etiopiska byn anses främja 

utveckling, exempelvis att deras inkomster kan höjas. 

Nästa steg blir att analysera den andra dimension, diskursiv praktik. För att vi 

ska uppfatta vilka diskurser som texten innehåller kommer vi utifrån språkbruket 

härleda textens interdiskursivitet; vilket är ett begrepp som syftar till hur olika 

diskurser, exempelvis jämställdhet och demokrati, kan observeras inom en text 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 86). Graden av interdiskursivitet beror 

på hur många diskurser som existerar i en och samma text. En text där element 

från flera olika diskurser existerar anses ha en hög grad av interdiskursivitet. 

Vidare anses en hög grad av interdiskursivitet hänga ihop med förändring medan 

en låg grad tyder på att en viss diskurs eller social praktik är bestående (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 86-87).  

Vi fortsätter att exemplifiera med kvinnorna i den etiopiska byn. Vi kan 

utifrån textens språkbruk förstå att den behandlar hur kvinnorna kan stärka sin roll 

i samhället. Utifrån detta resonemang kan vi dra slutsatsen att diskursen om 

jämställdhet mellan könen finns i den analyserade texten.  

Slutligen ska den tredje dimensionen social praktik analyseras. Detta görs i två 

steg. Det första steget är att finna en diskursordning. Genom att observera vilken 

diskurs som är dominerande i de analyserade texterna kan vi se en diskursordning. 

Det vill säga vi undersöker vilken diskurs om är mest förekommande i texterna 

från den aktuella tidsperioden (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 90). Det 

andra steget fokuserar på det som inte är diskurs. Det är sista steget i vår analys 

och innebär att vi med hjälp av en teori för social praktik (som presenteras i nästa 

del) undersöker hur icke-diskursiva strukturer påverkar biståndsdiskursen. Vi 

arbetar utifrån en teori som stipulerar att synen på bistånd styrs av den 

akademiska forskningen om utveckling. Alltså kommer vi att undersöka hur 

relationen mellan biståndet och den akademiska forskningen utgör ramen för 

biståndsdiskursen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 90).  
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3.4 Biståndets sociala praktik 

Distinktionen som kritisk diskursanalys gör mellan diskursiv och social praktik 

innebär att det inte räcker med diskursanalysens teori för att förklara hur vi ser på 

omvärlden. Det krävs ytterligare teori som förklarar hur den sociala praktiken ser 

ut (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 25). Den här delen av uppsatsen 

motsvarar därmed vår teoridel.   

Teoridelen består av två delar. Den första behandlar hur kopplingen ser ut 

mellan den akademiska forskningen och biståndsorganisationer medan den andra 

delen behandlar vilka mål biståndet har.  

3.4.1 Biståndsgivaren som organisation 

Vår teori för hur den sociala praktiken fungerar säger att biståndsgivare inspireras 

av vad den akademiska forskningen säger om utveckling (Hydén, 2010, s. 81).  

I grund och botten består en biståndsgivare av en grupp individer vilka arbetar 

efter både formella och informella regler. Som helhet utgör individerna och de 

olika reglerna tillsammans det vi kallar en biståndsgivarorganisation (Hydén och 

Mukandala, 1999, s. 20). 

Biståndsgivarorganisationer vill som andra organisationer genomföra sin 

verksamhet så effektivt som möjligt. Syftet med deras verksamhet är att verka för 

en positiv utveckling i biståndets mottagarländer. Det innebär att 

biståndsorganisationer har en nära konceptuella koppling till den akademiska 

värdens teorier om utveckling. De olika teorierna inom den akademiska 

forskningen kan därmed sägas utgöra de konceptuella ramarna inom vilka 

biståndsgivarnas syn på bistånd bestäms. Dessa ramar är inte bara abstrakta idéer, 

utan de influerar biståndsorganisationernas syn på bistånd – allt från vilka aktörer 

de samarbetar med till i vilka samhällssektorer biståndet fokuseras (Hydén, 2010, 

s. 81). 

För att genomföra sin verksamhet så effektivt som möjligt anammar 

biståndsgivarorganisationerna de idéer som är rådande inom den akademiska 

forskningen. Vi kan alltså observera att den diskurs som är rådande inom den 

akademiska forskningen om hur utveckling sker influerar 

biståndsgivarorganisationers syn på vad bistånd är och hur det bäst förmedlas 

(Hydén och Mukandala, 1999, s. 20-21).  

Teorin vi arbetar med säger alltså att kopplingen mellan den akademiska 

forskningen och biståndet är högst reell och utgör en social praktik (Hydén, 2010, 

s. 81). I vårt fall innebär det att aktörerna inom det svenska offentliga biståndet 

influeras av hur den akademiska forskningen pratar om utveckling. Detta kan 

konkretiseras ytterligare: vi arbetar utifrån premissen att den svenska offentliga 

biståndsdiskursen påverkas av den akademiska diskursen om ICT. 

 



 

 11 

3.4.2 Målen som enskilda diskurser 

Enligt Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen (1999) finns det olika mål 

som biståndsgivare kan uppnå med sitt bistånd. Som nämnt tidigare kan målen 

som givare fokuserar på varierar över tid. Bland biståndets olika mål går det idag 

att urskilja sex huvudmål (ibid., s. 15-16, 28-35); jämställdhet mellan kön, 

demokratisering och god samhällsstyrning, humankapital, privat sektor, 

institutionell utveckling och hållbar utveckling.  

Som nämnt tidigare stipuleras det inom kritisk diskursanalys att det inom varje 

institution finns en viss diskursordning (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 

73). I detta specifika fall innebär det att den svenska biståndsdiskursen motsvarar 

institutionen medan målen utgör konkurrerande diskurser inom institutionen. 

De mål som presenteras nedan är samtliga hämtade från Degnbol-

Martinussens och Engberg-Pedersens bok Aid: Understanding International 

Development Cooperation (1999) mellan sidorna 28 och 35 om inget annat anges.  

Jämställdhet mellan könen 

Diskursen om bistånd till jämställdhet mellan könen handlade från första början 

om stärkandet av kvinnans roll. Efterhand har en förändring skett där 

givarorganisationer bytt fokus mot mer allmänna jämställdhetsplaner. Det pratas 

inte enbart om kvinnans roll utan också om skillnader mellan könen, exempelvis 

om kulturella och sociala skillnader.  

Demokratisering och god samhällsstyrning 

Demokratisering och god samhällsstyrning är den diskurs där biståndet anses 

kunna påverka den inrikespolitiska agendan hos mottagaren. Från att inte alls ha 

varit närvarande i biståndsdiskursen växte målet fram som en specifik diskurs 

under 1990-talet. Inom diskursen betonas områden som rör mänskliga rättigheter, 

demokrati samt medborgarnas rättigheter och friheter. Vad gäller 

medborgarperspektivet är det framför allt möjligheten till åsiktsfrihet, 

organisationsfrihet och rättssäkerhet som är tyngdpunkten. Ytterligare rättigheter 

är bland annat god transparens, ansvarsutkrävande mellan medborgare och 

förvaltning samt mellan regering och riksdag.  

Humankapital 

En persons humankapital utgörs av dess färdigheter och kunskaper. Humankapital 

dök upp i biståndsdiskursen under 1970-talet och det är främst tre aspekter som 

framträder. Den första behandlar möjligheten till god hälsa. Den andra aspekten 

berör möjligheten att erhålla utbildning och kunskap. Den tredje och sista 

aspekten rör möjligheten att tillförskaffa sig resurser för att leva över en viss 

materiell lägstanivå.  
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Privat sektor 

Under 1980-talet förändrades synen på bistånd och det kom att inkludera fler delar 

av den privata sektorn i mottagarlandet. Att den privata sektorn är en viktig del i 

mottagarländernas utveckling är diskursen grundtanke. Biståndets ges inte direkt 

till företag, utan används för att bygga upp fungerande ekonomiska strukturer. 

Diskursen behandlar inte aktörerna som givare och mottagare utan snarare som 

jämlika aktörer på en fri marknad. Handelsförbindelser dem emellan ses som 

starkare och mer långvariga anledningar till tillväxt än andra former av bistånd.  

Institutionell utveckling 

Grundidén inom den här måldiskursen är att bistånd framgångsrikt kan användas 

för att utveckla politiska och administrativa institutioner som är nödvändigt för 

ihållande utveckling i mottagarlandet. I diskursens tidiga skede under 1980-talet 

var institutionernas mallar hårt reglerade. Idag är mallarna betydligt mer flexibla 

för anpassning efter nationella och lokala omständigheter i mottagarlandet. Inom 

måldiskursen ligger fokus inte på att skjuta till nya biståndsresurser utan att 

istället använda redan befintliga resurser på ett effektivare sätt. 

Hållbar utveckling 

Diskursen om hållbar utveckling fokuserar på hur bistånd kan ses som ett verktyg 

för att minska människans negativa påverkan på naturen. Diskursen erkänner 

mottagarländernas ofta utsatta position i fråga om klimatförändringar och 

biståndet kan underlätta investeringar för en mer klimatneutral utveckling 

(Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen, 1999, s. 15-16). 
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4 Material och tillvägagångssätt 

Valet av material beror på uppsatsens utformning. Såväl problemformulering, 

metodval och avgränsningar är viktiga faktorer för valet av material. 

Diskursanalys är en metod och teori där språket är i huvudfokus, där olika sorters 

texter ofta är underlaget (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 68) Då 

uppsatsens syfte är att analysera biståndsdiskursen ter det sig naturligt att 

materialet ska vara skriven text (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 71-72). 

Texterna som utgör vårt material är inhämtade enligt våra avgränsningar i rum. 

Materialet är insamlat från aktörernas hemsidor då vi anser att dessa är 

representativa för deras verksamhet. 

4.1 Urval 

Vårt material består av ett tjugotal dokument, rapporter och artiklar hämtade från 

aktörernas hemsidor
3
. Det ska påpekas att UD inte har en egen hemsida, utan att 

UD är representerade på regeringens hemsida. Alltså har vi två källor för vårt 

material – Sidas egen hemsida och regeringens dito där även UD är inkluderat. 

Nedan beskriver vi vår exakta urvalsprocess för varje hemsida.      

4.1.1 Sida 

Materialet från Sida är framtaget med hjälp av sökmotorn via deras egen hemsida. 

Det sökord vi har använt är ICT och inga andra begränsningar för sökningen 

finns. Sökningen ger cirka 200 träffar, varav de sista 150 är så pass lika eller så 

pass långsökta att de automatiskt sorteras bort av sökmotorn. Av sökträffarna 

använder vi endast dokument som är producerade av Sida själva. Inbjudningar till 

seminarier och konferenser förekommer frekvent bland sökträffarna. Dessa har vi 

också sorterat bort då de har en mycket tydlig administrativ prägel. Vi inkluderar 

också Sidas årsredovisning då vi anser den vara central för den svenska offentliga 

biståndsdiskursen att den bör inkluderas.  

 

                                                                                                                                                         

 
3
 Se bilaga 1 för fullständig redovisning över vårt material. 
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4.1.2 Regeringen och Utrikesdepartementet 

Nästa hemsida som vi hämtar material ifrån är regeringens. En likadan sökning 

görs som på Sidas hemsida. Då många av sökträffarna om ICT inte rör 

biståndsfrågor inför vi ett ytterligare kriterium, sökträffarna ska handla om 

bistånd. Även på regeringens hemsida inkluderar vi dokument utanför sökningen 

– i detta fall budgetpropositionen om internationellt bistånd. Motiveringen är 

densamma som för Sidas hemsida: vi anser helt enkelt budgetpropositionen om 

internationellt bistånd vara central för den svenska offentliga biståndsdiskursen.  

4.2 Tillvägagångssätt 

Vårt konkreta tillvägagångssätt är att genom en kvalitativ textanalys undersöka 

samtliga insamlade dokument. Dokumenten är behandlade på samma sätt så att 

ingen typ av dokument eller aktör ska kunna tillskrivas extra tyngd. 

Kodningsinstruktionerna nedan är de anvisningar vi använt vid själva analysen. 

Som även syns i instruktionerna är allt material dubbelkodat i syfte att kontrollera 

intersubjektiviteten (Bergström och Boréus, 2005b, s. 50). Dubbelkodning och 

noggranna instruktioner gör att vår uppsats reliabilitet stärks. I efterhand kan vi 

konstatera att dubbelkodningen har gått över förväntan och att vi endast vid 

enstaka tillfällen har haft delade åsikter om analysen av texterna. 

 

 Läs dokumentet översiktligt och bli bekant med materialet 

 Läs dokumentet igen med de olika frågorna i fokus 

 Reflektera över innehållet 

 Sammanställ hur dokumentet förhåller sig till de olika frågorna 

 Jämför med uppsatspartners svar 

 Diskutera uppfattningar och sammanställ resultaten 

 

Våra frågor
4
 är konstruerade på ett sådant sätt att vi har ett öppet förhållningssätt 

till de svar vi hittar i texterna. Med andra ord ämnar vi att undersökningen ska 

styras av innehållet i våra dokument för att kunna fånga upp nyanser i språkbruket 

(Esaiasson m. fl., 2012, s. 217). För att undvika ett alltför stort materialberoende 

är frågorna formulerade efter vanligt förekommande begrepp och idéer inom 

biståndsteori (ibid. s. 218). Utifrån detta anser vi att frågorna är goda indikatorer 

för det vi vill undersöka i materialet och därmed anser vi att validiteten i 

uppsatsen är god (ibid. s. 216). 

                                                                                                                                                         

 
4
 De frågor vi använt oss av finns redovisade i bilaga 2. 
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4.2.1 Problematik med nivåskattningar 

I undersökningar som syftar till att jämföra kan det uppstå problematik kring 

nivåskattningar, vilket innebär att gränserna mellan vad som exempelvis är 

mycket och litet eller stort och smått kan vara otydliga (Esaiasson m. fl. s. 144). 

För att råda bot på detta tillämpar vi i analysdelen den så kallade 

förändringsstrategin (ibid. s. 146), som innebär att vi talar om förändring för att 

svara på vår frågeställning om hur svensk biståndsdiskurs har påverkats. Att vi 

väljer denna strategi har sin grund i att exakt uppskattning från vår sida om 

diskursens nivå skulle kräva en arbetsinsats som ligger utanför denna uppsats 

omfång.  
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5 Analys 

Uppsatsens analysdel är disponerad i kronologisk ordning för att enklast möjligast 

visa på biståndsdiskursens förändring. De dokument som ligger till grund för 

analysen är från regeringens och Sidas hemsidor. Själva analysen bygger på 

samtliga dokument, däremot är inte alla dokument citerade. 

Analysdelen består av tre delar. Den första behandlar biståndsdiskursen från 

tidigt 2000-tal vilket motsvarar åren 2002-2005. Den andra behandlar 

biståndsdiskursen från sent 2000-tal som i sin tur motsvarar åren 2006-2010. Den 

tredje och sista delen behandlar dagens biståndsdiskurs vilken sträcker sig från år 

2011 fram till våren år 2012. Under respektive del presenteras och analyseras 

materialet utifrån de tre dimensionerna i kritisk diskursanalys: text, diskursiv 

praktik och social praktik. 

5.1 Det övergripande biståndsmålet 

År 2002 slår regeringen fast att det övergripande målet med svenskt offentligt 

bistånd är att förbättra levnadsvillkoren för människor runtom i världen: 

 
Målet för det svenska utvecklingssamarbetet föreslås vara att bidra till att skapa 

förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. (Proposition 

2002/03:122, s. 1)  

 

För att skapa sig en förståelse av hur svenskt offentligt bistånd är samordnat och 

arrangerat är citatet ovan en mycket bra fingervisning. Svenskt bistånd är framför 

allt inriktat på det övergripande målet om förbättring av levnadsvillkor (Odén, 

2006, s. 171). Detta ska läsaren se som en grund vilken övriga måldiskurser 

bygger på. Därmed kommer förbättrade levnadsvillkor att synas i diskursen för 

alla tre tidsperioder.  

5.2 Tidigt 2000-tal 

Under tidigt 2000-tal är konceptet om ICT inte fullt etablerat i biståndsdiskursen. 

Ett försiktigt närmade görs mot ICT och dess möjligheter, samtidigt finns också 

en medvetenhet om eventuella risker och negativa effekter med samma teknik. 
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5.2.1 Text 

Första steget i analysen är texten. Börjar vi med att undersöka modaliteten i de 

analyserade dokumenten framträder det att ordvalen visar på en osäkerhet kring 

vad ICT kan tillföra. I ett och samma dokument kan det utläsas både positiva och 

negativa inställningar till den nya tekniken, vilket tyder på skiftande modalitet 

(Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 88). De positiva tongångarna handlar 

om förbättrad tillgänglighet samt ökad uppkoppling och hur detta påverkar 

utvecklingen i mottagarländerna. Dokumenten diskuterar även de nackdelar som 

eventuellt finns med ICT:  

 
Informations- och kommunikationsteknologin har gett oss nya verktyg mot 

fattigdomen. [...] Tillgången till IT i fattiga länder är dock mycket dålig och den 

digitala klyftan är en realitet. (Proposition 2001/02:1, s. 17)  

 

Modaliteten är alltså inte ensidigt positiv, utan det framträder en viss försiktighet i 

texterna då ICT anses kunna innebära både för- och nackdelar. Utifrån 

språkbruket är det tydligt att ICT är något nytt inom biståndet, och terminologin 

skiftar inom och mellan texterna från den här perioden. Exempelvis är språkbruket 

inte konsekvent i användandet av begreppet informations- och 

kommunikationsteknologi. 

Genom att analysera dokumenten utifrån transitivitet observerar vi att vissa 

subjekt återkommer i texterna (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 87). 

Dokumenten från tidigt 2000-tal visar på tydliga tendenser där ICT kopplas till 

frågor om utbildning, administrativ organisering och de mer materiella aspekterna 

av ICT. Här ligger fokus i första hand på hur biståndet ska användas till 

förbättring av utbildningsmiljöer: biståndet har en tydlig materiell prägel och ska 

användas till att dra kablar och köpa datorer. Vidare syns också en viss osäkerhet 

kring vad ICT innebär i praktiken. Detta observeras genom att det inte finns något 

konkret tillvägagångssätt för att mäta ICT:s genomslag. I proposition 2002/03:122 

syns detta genom att enbart fast utrustning noteras.   

 

Delmål 

18 

I samarbete med den privata 

sektorn, göra ny teknik, framför 

allt inom information och 

kommunikation, tillgänglig. 

47. Telefonlinjer per 1.000 personer. 

48. Persondatorer per 1.000 personer. 

 

 

Indikatorerna för ICT:s genomslag är alltså antalet telefonlinjer respektive datorer 

per 1000 invånare. Viljan att mäta ICT materiellt återfinns bland flera dokument. 

5.2.2 Diskursiv praktik 

Interdiskursiviteten i de analyserade dokumenten handlar om vilka diskurser 

texterna innehåller (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 75). Som beskrivet 

(Proposition 2002/03:122, s. 122) 
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ovan tar Sidas dokument inte upp idéerna om ICT i någon större grad, varpå de 

diskurser som involveras i dokumenten är begränsade till antalet. De diskurser vi 

har sett i texterna från Sida berör hur ICT och utbildning bidrar till ökat 

humankapital i biståndets mottagarländer. Dokument från regeringen behandlar 

ICT på en mer allmän nivå. De diskurser som kan utläsas i regeringens dokument 

bygger tydligt på gamla svenska övergripande biståndsmål om förbättrade 

levnadsvillkor i allmänhet: 

 
Vi beslutar också: […] Att garantera att fördelarna av ny teknik, särskilt 

informations- och kommunikationsteknik, är tillgängliga för alla i enlighet med 

Ecosocs ministerdeklaration 2000. (Proposition 2002/03:122, s. 114) 

 

Att dokumenten från regeringen och UD är mer övergripande än Sidas ter sig 

naturligt då den logiska kedjan är att biståndets inriktning bestäms uppifrån. I 

dokumenten från både Sida och regeringen kan det konstateras att det råder en låg 

grad av interdiskursivitet i texterna då antalet måldiskurser som kopplas till ICT är 

få (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 86). 

5.2.3 Social praktik 

Det första steget när vi rör oss i den tredje dimensionen är att undersöka om det 

framträder någon diskursordning (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 90). 

Ökat humankapital är den måldiskurs som främst associeras med ICT och kan 

därmed ses som den dominerande. Utifrån de två tidigare dimensionerna kopplas 

ICT till universitet, infrastruktur och utbildning. I samband med detta betonas ofta 

datorns centrala roll inom biståndets anammande av ICT. 

Nästa steg i vår analys är att undersöka hur biståndsdiskursen relaterar till den 

akademiska diskursen om utveckling (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 

90). Vi kan under det tidiga 2000-talet se likheter mellan de två. Båda har insett 

potentialen med ICT, båda fokuserar på internets utbredning och i centrum för 

utvecklingen står datorn och utbyggnaden av internet (Heeks, 2008, s. 27). Dock 

visar biståndsdiskursen upp en större osäkerhet kring ICT än vad den akademiska 

diskursen gör. Då den här delen behandlar dokument från tidigt 2000-tal ska man 

komma ihåg att osäkerheten är stor kring hur man bör hantera den nya tekniken. 

Därmed är det naturligt att man inte sätter hela sin tilltro till ICT: 

 
Technology is not a magic bullet to fix all problems in higher education, but it can 

augment and improve otherwise good education. (Sida, 2005, s. 26) 

 

 I texterna tar detta sig uttryck i att problematiken kring digitala klyftor nämns 

oftare i biståndsdiskursen än i den akademiska diskursen. Biståndsdiskursen tar så 

att säga inte steget fullt ut, men rör sig inom de ramar som den akademiska 

diskursen konstruerat (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 90).   
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5.3 Sent 2000-tal 

Under det sena 2000-talet kan det observeras att osäkerheten kring ICT på bara 

några år har försvunnit inom biståndsdiskursen. Kopplingarna till ICT blir både 

fler och tydligare. I de analyserade dokumenten syns oftare anknytningar till de 

olika måldiskurserna på fler olika samhällsnivåer. Handlingsplanerna om hur 

biståndet ska användas blir mer konkreta och precisa och de förväntade effekterna 

av biståndet uttrycks också mer konkret.  

 
Similarly, […] information and communication technology (ICT) skills are essential 

components of successful vocational education and training. Encouraging women to 

acquire skills in expanding areas such as ICT, […], is another route to economic 

empowerment. (Sida, 2009, s.25) 

 

I citatet ovan går det att utläsa hur ICT anses bidra till positiva effekter på 

kvinnors yrkesförberedande utbildning. Stycket är taget från ett av Sidas officiella 

dokument om bistånd och hjälp till att stärka kvinnors ekonomiska situation 

runtom i världen. 

5.3.1 Text 

Under tidsperioden går det att utläsa en tydlig samstämmighet mellan de olika 

dokumentens modalitet och en positiv attityd till ICT kan observeras. Effekterna 

av ICT beskrivs av såväl Sida, UD och regeringen med positivt laddade ord som 

exempelvis främjandet av demokrati, stärkande av mänskliga rättigheter och 

bättre företagande. Vidare går det att observera ett normativt tänkande om ICT i 

alla verksamheter: 

 
ICT4D

5
 bör i tillämpliga delar genomsyra strategins samtliga verksamhetsområden. 

(Sida, 2010a, s. 8) 

 

I texterna från Sida tillskrivs ICT inte några negativa associationer. Samma 

språkbruk återfinns även i regeringens dokument:  

 
Stöd till IT vid universitet bedöms enligt översynen vara framgångsrikt och i många 

fall har effekter på IT-utvecklingen i hela samhället noterats. (Proposition 2007/08, 

s. 42) 

 

Analyseras dokumenten utifrån transitivitet finner vi fokus på rättigheter; 

mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, yttrandefrihet samt rätt till utbildning. 

                                                                                                                                                         

 
5
 ICT4D är den engelska förkortningen för informations- och kommunikationsteknologi för 

utveckling.  
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Vidare går det att utläsa att en koppling även finns mot fler subjekt än tidigare, 

alltså en högre grad av transitivitet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 87). 

Fler aktörer involveras i ICT än tidigare: 

 
Ett strategiskt ICT4D-arbete möjliggörs genom ett inkluderande samarbete med 

lokala, nationella och internationella aktörer med kompetens på ICT-området. (Sida, 

2010, s. 8) 

 

Även den privata sektorn kopplas till ICT genom att företag och näringsliv också 

involveras i biståndsdiskursen. Syftet är att ta tillvara på lokalt entreprenörskap 

för att skapa möjligheter för bättre näringsliv: 

 
It is therefore important to develop the knowledge base about local entrepreneurship 

and its characteristics, including the challenges confronting each group in different 

settings. (Sida, 2009, s.17) 

 

Alltså kan vi observera hur de negativa associationerna som tidigare fanns kring 

ICT försvinner ur det sena 2000-talets språkbruk och ett ensidigt positivt 

språkbruk används istället.  

5.3.2 Diskursiv praktik 

Precis som under tidigt 2000-tal handlar svenskt offentligt bistånd i grund och 

botten om att förbättra levnadsvillkoren för människor (Odén, 2006, s. 171): 
 

För att uppnå målet ska Sida: [...] - stödja strategiska ICT4D-insatser för 

fattigdomsminskning, (Sida, 2010a, s. 8) 

 

Genom att utgå från språkbruket i dokumenten från 2000-talets andra hälft kan vi 

observera en mängd olika diskurser som kopplar ICT och bistånd. Alla 

måldiskurser utom miljödiskursen återfinns i de aktuella dokumenten. 

 
Sida ska även arbeta för ICT-lösningar som främjar mänskliga rättigheter och 

demokrati, och motverkar korruption. (Sida, 2010a, s. 6) 

 

Enbart i passagen ovan kan vi alltså observera hur två olika måldiskurser nämns. 

Samma tendens återfinns i majoriteten av de analyserade dokumenten från den här 

perioden. De många diskurserna i texterna innebär en hög grad av 

interdiskursivitet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 77).    

5.3.3 Social praktik 

Den höga graden av interdiskursivitet som finns under perioden gör det svårt att 

fastställa någon tydlig diskursordning. Dock tenderar diskurserna kring demokrati 
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och god samhällstyrning, jämställdhet, humankapital och privat sektor (främst på 

lokal nivå) att nämnas aningen mer frekvent i de analyserade dokumenten. Det 

som med säkerhet kan sägas om diskursordningen är att den domineras av olika 

former av rättigheter för medborgarna i mottagarländerna – men dessa rättigheter 

plockas från olika måldiskurser.  

 
Information and Communications Technologies are key tools to address poverty, 

good government, transparency, democracy, human rights and trade issues. (Sida, 

2008, s. 26) 

 

Nästa steg är att sätta den rådande diskursordningen inom biståndet i relation till 

samhällets sociala praktiker. Den kritiska diskursanalysen menar att en hög grad 

av interdiskursivitet, vilket är fallet under det sena 2000-talet, beror på en 

förändringsprocess inom biståndet (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 86-

87). Genom att titta på den akademiska diskursen under sent 2000-tal 

kännetecknades den av ett ifrågasättande av tidigare års ensidiga fokus på att 

applicera redan färdiga IT-mallar på mottagarländerna. Istället kom en mängd nya 

idéer om ICT att prägla forskningsfältet – alltså kan en förändring skönjas inom 

den akademiska diskursen om utveckling. Därmed kan det antas att den höga 

graden av interdiskursivitet i biståndsdiskursen, med en mängd nya mål och 

aktörer kopplade till ICT, beror på att den styrande sociala praktiken genomgår 

förändring.  

Vad som är intressant är att biståndsdiskursen verkar anpassa sig till den 

akademiska diskursen snabbare under andra halvan av 2000-talet än under den 

första. Teorin om att biståndsgivandet ska anamma rådande akademiska diskurs 

ser ut att gälla i större utsträckning desto längre tid som går.  

5.4 Idag 

Under det sena 2000-talet kommer diskussionen om riskerna med ICT åter in i 

biståndsdiskursen. De positiva effekterna väger dock fortfarande tyngst och ICT 

har nu på allvar etablerat sig i diskursen: 

 
Sida arbetar idag med ICT på alla nivåer i samhället för att uppnå önskvärda resultat. 

(Sida, 2012a) 

5.4.1 Text 

Utifrån en analys av dokumentens modalitet kan vi utläsa att synen på ICT inom 

biståndsdiskursen än en gång inte är ensidigt positiv, utan att en medvetenhet om 

risker av ökad användning av ICT kan skönjas. Viss negativ modalitet känns igen 

från tidigt 2000-tal som främst handlar om att avsaknaden av infrastruktur och 

utbildning kan skapa digitala klyftor i samhället. Vidare har även nya typer av 
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problem lyfts fram i biståndsdiskursen. Det första problemet som syns i diskursen 

är digital övervakning. Exempel som ofta används inom debatten för att visa på 

problematiken är auktoritära staters övervakning av demokratirörelser. Det andra 

problemet som ofta nämns i biståndsdiskursen är att mängden felaktig information 

som sprids med ICT växer allt mer. Exempelvis observerar Sida att: 

 
I och med att sociala medier växer och alla blir en källa till information så ökar även 

risken för felaktig sådan. (Sida, 2012b) 

 

Trots den negativa modaliteten dominerar de positiva tongångarna och de är 

påtagliga i alla analyserade dokument. Såväl Sida, UD och regeringen väljer nu, 

jämfört med tidigare, att betona tillvaratagandet av lokal kunskap och de ökade 

möjligheterna till spridning av demokratiska värden med hjälp av ICT. 

Exempelvis betonas detta genom: 

 
Principerna för hur digital demokratisering ska genomföras får inte komma 

"uppifrån", utan man måste använda lokal kunskap. (Regeringen, 2010) 

 

Den uppfattade transitiviteten i de analyserade dokumenten involverar betydligt 

fler subjekt än tidigare (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 87). Bland de 

nya områdena som syns finns humanitärt bistånd och samhällstjänster. Den nya 

kopplingen mellan ICT och humanitärt bistånd rör främst möjligheterna att 

anpassa och rikta det humanitära biståndet med hjälp av ICT:  

 
Mobil informations- och kommunikationsteknologi och sociala medier skapar nya 

möjligheter för drabbade att formulera sina behov vilket ger en bättre bild av 

omfattningen av de humanitära insatserna. Sverige kommer fortsatt att främja 

innovativt och kreativt användande av ny teknologi och teknologiska tjänster i syfte 

att anpassa humanitära insatser till reellt upplevda behov. (Proposition, 2011/12:1, s. 

31) 

5.4.2 Diskursiv praktik   

Det numera uttalade målet om att ICT ska genomsyra hela det svenska biståndet 

syns även i de analyserade dokumenten där alla måldiskurser utom hållbar 

utveckling kopplas till ICT. Jämställdhet ses som ett viktigt mål med svenskt 

offentligt bistånd och tas upp i både regeringens och Sidas dokument. 

Demokratisering och god samhällsstyrning syns också bland biståndsmålen, god 

samhällsstyrning skapas framför allt som en indirekt effekt av exempelvis 

utbildning inom yttrandefrihet. Humankapital diskuteras också: det är inte bara 

utbildning som nämns utan fler samhällstjänster involveras i biståndsdiskursen: 

 
Det visar inte minst exempel från mobiltelefonin där utvecklingen av nya tjänster 

gjort det möjligt för miljontals fattiga människor att få tillgång till tjänster inom 

hälsa, utbildning, bankverksamhet etc. (Sida, 2011, s. 6) 
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Vidare är den privata sektorn och lokalt näringsliv flera gånger omnämnt bland de 

analyserade dokumenten, något som visar på att den inriktningen blivit allt 

viktigare för det svenska biståndet. Då tillvaratagandet av lokal kunskap för bästa 

möjliga resultat redan var aktuell i den förra analysdelen är betoning av detta inte 

alls lika intressant, däremot går det att urskilja ytterligare en ny angreppsvinkel 

för måldiskursen privat sektor. I regeringens budgetproposition för år 2012 finns 

det en tydlig ambition att fler nya aktörer krävs för fortsatt arbete inom ICT-

sektorn: 

 
Det fortsatta arbetet förutsätter ökad samverkan med fler och nya aktörer. Det krävs 

ökad samverkan med näringslivets aktörer både i Sverige och i utvecklingsländer för 

att engagera, mobilisera och bättre nyttiggöra deras roll i utvecklingssamarbetet, inte 

minst på ICT4D-området (Proposition, 2011/12:1, s. 40). 

 

Den sista måldiskursen som går att urskilja i den analyserade dokumentet är 

institutionell utveckling som även den omnämns flera gånger. Ett exempel är 

skapandet av en ny statistisk institution i Rwanda: 
 

The new Institute is financially and administratively independent. It is governed by a 

board of seven directors, specialists in statistics, ICT, economics or other related 

fields who are appointed by the Prime Minister. (Sida, 2010b, s. 28) 

 

Med hjälp av utbildning till inhemska statistiker inom ICT har tillgången av mer 

korrekt och tillförlitlig data till regeringen ökat. Biståndets roll är att utbilda inom 

ICT-området för att skapa möjligheter för positiv institutionell utveckling.  

Den sista måldiskursen hållbar utveckling genomsyrar både Sidas 

årsredovisning och regeringens budgetproposition om internationellt bistånd. I de 

analyserade dokumenten kan vi dock inte finna någon koppling mellan ICT och 

hållbar utveckling 

Som vi kan se utifrån analysen ovan så finns det en hög grad interdiskursivitet 

i dokumenten (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 77), men att de två mest 

framträdande diskurserna är de om demokratisering och mänskliga rättigheter.  

5.4.3 Social praktik 

Utifrån de två första dimensionerna utläser vi diskursordningen (Winther 

Jørgensen och Phillips, 2000, s. 90). Den domineras av diskurserna om 

demokratisering och mänskliga rättigheter. Målet om demokratisering anses inte 

enbart påverkas av direkt bistånd utan även på mer indirekt väg. Citatet nedan om 

utbildning av medborgarjournalister får exemplifiera: 

 
Det här är ett sätt att inkludera medborgarjournalistiken [...] och ökar samtidigt 

mängden röster som kan sprida nyheter om rättighets- och demokratifrågor. (Sida, 

2012b) 
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Vidare genomsyras biståndsdiskursen ofta av ett frihetstema där man med svenskt 

offentligt bistånd vill främja medborgarjournalistik, medial utbildning, ITC-

relaterad utbildning för journalister och möjliggöra enklare rapportering av 

exempelvis valfusk. Sida själva är tydliga i analyserade dokument med att de vill 

skapa förutsättningar för ovan beskrivna uppgifter: 

 
Allt fler människor använder digital teknik för att mobilisera sitt engagemang för 

samhällsfrågor och kommunicera vad som händer till omvärlden. Sida bidrar till att 

skapa förutsättningar för deras arbete. (Sida, 2012b)  

5.5 Diskursens utveckling – en sammanfattning 

Syftet med en sammanfattning av den genomförda analysen är att lyfta fram de 

breda diskursiva dragen för de olika tidsperioderna. Precis som tidigare analys har 

den en kronologisk disposition för att underlätta för läsaren att ta till sig de 

diskursiva förändringar som vi har observerat.  

Under det tidiga 2000-talet råder ett försiktigt språkbruk i texterna om ICT 

och dess effekter: såväl positiva som negativa associationer finns. Undersöker vi 

dokumentens interdiskursivitet är det få diskurser som framträder i texterna. De 

som lyfts fram är, förutom den övergripande måldiskursen om förbättrade 

levnadsvillkor, humankapital samt infrastruktur för ICT. När vi relaterar 

biståndsdiskursen med den sociala praktiken kan vi se att synen på bistånd rör sig 

i samma riktning som den akademiska diskursen. Dock sker det med en viss 

försiktighet och fördröjning då endast några få av måldiskurserna inkluderar ICT 

medan den akademiska diskursen redan har kopplat ICT till alla nivåer av 

samhället.  

Den senare delen av 2000-talet skiljer sig på många sätt från den tidigare 

tidsperioden. Språkbruket är enkom positivt utan några negativa associationer och 

i texterna involveras betydligt fler mål och aktörer med ICT. Det råder en hög 

grad av interdiskursivitet i tidsperiodens dokument. Alla måldiskurser utom 

hållbar utveckling återfinns i de analyserade dokumenten, vilket gör att en tydlig 

diskursordning inte kan observeras. Denna breda användning av ICT-begreppet 

återspeglar väl den akademiska diskursen. Beslut tas för att ICT ska bli en fortsatt 

beständig del av det svenska biståndet, tendenserna syns i samtliga dokument.  

Slutligen har vi dagens diskurs där det ensidigt positiva språkbruket försvinner 

och de negativa effekterna av ICT åter träder in i biståndsdiskursen. Dock 

återkommer inte det tidiga 2000-talets osäkra språkbruk, utan istället utstrålas 

snarare en medvetenhet. Antalet aktörer som kopplas till ICT fortsätter under 

perioden att växa. Fortfarande råder en hög grad av interdiskursivitet, men 

diskursordningen börjar till synes sätta sig och måldiskurserna om demokrati och 

rättigheter är de mest dominerande i de olika dokumenten. Ur dimensionen om 

social praktik fortsätter biståndsdiskursen att följa den överlag rådande diskursen 

om vad ICT har att erbjuda samhället i stort. 
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6 Avslutande diskussion 

Skrivandet av denna uppsats har inneburit läsning av ett tjugotal dokument från de 

svenska offentliga biståndsaktörerna samt läsning av flertalet böcker om 

biståndets teori och praktik. Under arbetets gång har ett antal slutsatser och 

reflektioner uppkommit vilka vi kommer att behandla nedan.   

6.1 Slutsatser 

Med hjälp av vår diskursanalys har vi kunnat utläsa en förändring i den svenska 

offentliga biståndsdiskursen. Genom att väga samman de förändringar vi har sett i 

diskursens olika dimensioner kan vissa slutsatser konstateras. 

Förändringen i dokumentens modalitet och transitivitet, anser vi, tyder på att 

det idag existerar en i grunden positiv syn på ICT och dess möjligheter att 

förändra biståndsgivandet. Från att under det tidiga 2000-talet varit en potentiellt 

segregerande faktor som skapar digitala klyftor inom samhällen, ses idag ICT 

snarare som en inkluderande och involverande faktor. Att denna syn råder tycker 

vi stärks av det faktum att det kontinuerligt under hela den observerade 

tidsperioden har skett en ökning i antalet aktörer och mål som kopplas till ICT. 

Enligt vår tolkning av materialet har synen på ICT förändrats på fler sätt: från att 

se på ICT som ett verktyg av många i biståndsarsenalen till att bli en konstant att 

räkna med. Formuleringarna om att ICT ska genomsyra hela Sidas verksamhet får 

exemplifiera att biståndsdiskursen har anammat ICT i sitt språkbruk.  

Dokumentens förändrade språkbruk över tid tycker vi tyder på att ICT har 

kopplats till allt fler måldiskurser inom biståndet. Graden av interdiskursiviteten 

har ökat under den observerade tidsperioden, men idag kan en tydlig 

diskursordning ändå observeras. Vi anser att den måldiskurs som idag framträder 

tydligast är den som rör demokratisering och god samhällsstyrning. 

 Den akademiska forskningen är idag mycket intresserad av vad ICT kan 

tillföra demokratiseringsprocesser och samhällsstyrning i utvecklingsländer 

(jämför med s. 5). Den diskursordning vi ser idag med demokrati och god 

samhällsstyrning som dominerande mål går inte emot rådande akademiska 

diskurs.  

Förändringen i ordval och antalet måldiskurser avspeglar enligt oss en positiv 

utveckling av synen på ICT i den svenska offentliga biståndsdiskursen. Utifrån det 

vi har observerat kan vi därmed säga att den svenska offentliga biståndsdiskursen 

har anammat tron på att ICT kan påverka biståndsarbetet positivt, och idag ses 

ICT som en integrerad del i biståndet. 
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6.2 Reflektioner 

Ett grundläggande antagande i kritisk diskursanalys är att diskursiv praktik och 

social praktik påverkar varandra. Detta antagande har fått oss att reflekterat över 

två aspekter som inte har kunnat rymmas inom uppsatsens ramar. 

Den första reflektionen vi har gjort rör den sociala praktiken. I vår uppsats 

utgörs den av relationen mellan biståndsorganisationer och den akademiska 

diskursen tankar om utveckling. Vi är dock medvetna om att det endast är en av 

väldigt många olika sociala praktiker som kan påverka den svenska offentliga 

biståndsdiskursen. Vad vi gärna hade undersökt är hur andra sociala praktiker, och 

särskilt deras syn på ICT, påverkar biståndsdiskursen. Vi tycker att det i den 

litteratur vi tagit del av saknas reflektioner om hur icke-diskursiva händelser 

påverkar biståndet. Det finns flertalet intressanta och relevanta icke-diskursiva 

händelser de senaste åren som vi tror kan ha påverkat den svenska offentliga 

biståndsdiskursen. Den första stora händelsen är den arabiska våren år 2011 där 

främst mobiltelefoni och sociala medier bidrog till att synliggöra konflikten 

mellan auktoritära stater och medborgare. Ytterligare ett exempel som ligger nära 

i tiden är hur ICT spelade en stor roll i det humanitära katastrofarbetet efter 

jordbävningen i Haiti januari 2010. Båda händelserna är typiska exempel på icke-

diskursiva händelser och deras effekter på biståndsdiskursen hade varit intressanta 

att undersöka.        

Den andra reflektionen handlar om hur mycket den diskursiva praktiken 

faktiskt påverkar den sociala praktiken. Mer konkret innebär det att vi vill 

undersöka hur dragen inom den svenska offentliga biståndsdiskursen faktiskt 

återfinns inom Sidas, UD:s och regeringens praktiska verksamhet. Är den positiva 

synen på ICT något som återspeglas i exempelvis Sidas praktiska verksamhet och 

de anställdas arbetsuppgifter.    

En annan reflektion vi har gjort under arbetets gång är att vi undrar varför den 

akademiska diskursen om ICT så sällan diskuterar biståndets roll. Bistånd 

involverar varje år stora summor pengar, kunskap samt arbete. Att kopplingen 

mellan ICT och bistånd inte är mer intressant inom den akademiska diskursen är 

något vi gärna hade undersökt vidare. 

Vårt arbete visar på att den svenska offentliga biståndsdiskursen har anammat 

tanken om ICT som en bestående del av biståndsgivandet. Dock finns det 

fortfarande luckor att fylla. De ovan nämnda reflektionerna är områden som vi 

anser kan undersökas närmare i framtida forskning för att öka förståelsen för 

relationen mellan ICT och bistånd.  
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8.2 Bilaga 2: Analysredskap 

Första dimensionen 
Koppling 

Kan ICT kopplas till några subjekt? I så fall vilka? 

 

Inställning 

Vilken värdering har kopplingen mellan ICT och subjekt? 

  

Prioritet 

Anses arbetet med ICT vara en huvudfråga för målet? 

 

Andra dimensionen 
Vilket mål 

Kopplas ICT till någon/några av de sex måldiskurserna?  

 

Tredje dimensionen 
Diskursordning 

Är någon/några diskurser dominerande? 

 


