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Abstract  

 

Over one billion people live in extreme poverty and struggle for their lives every day despite a 

generous and far-reaching development assistance. With help from Carol Lee Bacchi's critical 

discourse analysis linked to post-colonial theorization, this paper aims examining Sweden's 

view of poverty in the development policy area. The analysis is based primarily on a policy 

document named Biståndspolitisk plattform (2013/14:131). The Swedish Government's view 

on poverty is about purely economic aspects where the problem is placed on particularly 

vulnerable groups, that is, women, girls and people who are oppressed in different ways. The 

problem of poverty is based on an idea where these particularly vulnerable individuals are 

attributed to attributes as passive and helpless. A discrepancy is found in Sweden's view of 

poverty, which seems to be influenced by a neoliberal discourse that manifests itself in the 

developmental policy context. This contradicts the basic idea of Swedish aid policy, which is 

characterized by a moral responsibility and a poverty perspective, but which now consists of 

self-interest and is increasingly governed by a donor perspective.  
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1. Inledning  

Biståndsgivning är och har länge varit en stor del av många länders utrikespolitik och är även 

det faktum som kan skapa utveckling och hjälpa utvecklingsländer som anses vara i behov av 

hjälp. Sedan 1970-talet har svenskt bistånd uppgått till en procent av BNP vilket visar på att 

utvecklingssamarbetet är en högst integrerad del i svensk utrikespolitik1. För att uppnå en 

rättvis och hållbar global utveckling i världen är det stora biståndet en del av den svenska 

regeringens verktyg, men utvecklingen har tyvärr inte lyckats nå en stor del av jordens 

befolkning då över en miljard människor fortfarande lever i extrem fattigdom och kämpar för 

sin överlevnad varje dag2. Med extrem fattigdom räknas alla som lever under en dollar om 

dagen och enligt nationalekonomen Jeffrey Sachs befinner sig ytterligare över en miljard 

människor i fattigdom vilket innebär mellan en till två dollar om dagen3. En mycket aktuell 

problematik handlar om ökad ekonomisk ojämlikhet och bistånd är och har länge varit ett 

omdebatterat ämne där diskussionen kring huruvida bistånd bidrar till minskad fattigdom och 

ökad tillväxt är stor.  

Genom en mängd internationella och nationella mål styrs svenskt utvecklingssamarbete och 

kommer till uttryck i ett stort antal styrdokument vars syfte är att omsättas i insatser i enskilda 

samarbetsländer4. En grundläggande tes i denna studie är att olika diskurser påverkar svenskt 

biståndsarbete i praktiken då de präglar och präglas av regeringens syn på fattigdom och 

därtill utformandet av politikområdet. Utifrån diverse åtgärder i policydokument kan beslut få 

reella konsekvenser i biståndsarbetet då de byggs på föreställningar och värderingar som leder 

till att vissa lösningar auktoriseras och andra inte. Detta leder naturligt in på betydelsen med 

att uppmärksamma Sveriges syn på fattigdom – att påvisa det faktum att perspektivet inte är 

en självklarhet och något allmängiltigt. Vidare diskussion kretsar kring om de fattiga 

ländernas utveckling ska ledas av de rika länderna, som osökt nog leder in på en mörk historia 

av slaveri och kolonialism vars förhållande mellan den rika och fattiga delen av världen 

alltjämt satt sin prägel på. Detta är bekymmersamt då en västerländsk syn på hur fattiga länder 

kan räddas inbegrips och föder ett motiv som historiskt sett har använts för att exploatera 

utsatta människor.  

 

                                                           
1 Sidas kommunikationsenhet, Så arbetar vi: Det här är svenskt bistånd, 2017 
2 Skr.2013/14:131, s.07 
3 Sachs, J, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, s.18 
4 Statskontoret, Styrning av svensk Biståndspolitik: En utvärdering, 2011  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Valet av ämne för denna uppsats grundar sig i att jag som författare upplever att bistånd sällan 

ifrågasätts och betraktas särskilt av den svenska regeringen i enbart positiva termer, bland 

annat speglat i en generös biståndsgivning. Med hänsyn till detta och att över en miljard 

människor lever i extrem fattigdom finns ett behov av kritisk granskning av svensk 

biståndspolitik. Syftet med min uppsats är att uppmärksamma synen på fattigdom så som den 

uttrycks inom den svenska biståndspolitiska kontexten genom att belysa/synliggöra 

underliggande antaganden samt värderingar som kan komma att påverka dess utformning. 

Med hjälp av Carol Lee Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem represented to 

be (WPR) kopplat till delar av den postkoloniala teoribildningen påvisar denna uppsats att 

saker och ting inte bara är utan i mångt och mycket påverkas samt påverkar diverse 

föreställningar om verkligheten. För att avgränsa arbetet utgår jag från relevant material på 

området där skrivelsen Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131) primärt utgör det 

underlag som analyseras. Då biståndsdiskursen ofta löper en risk att reproducera gamla 

tankesätt ifrågasätts dessutom svensk biståndspolitik utifrån ett postkolonialt perspektiv och 

tillsammans med Bacchis WPR metod kan eventuella, dolda, maktdimensioner utrönas i det 

analyserade materialet för denna studie. Genom att presentera förslag på förbättringar för 

svenskt biståndsarbete är en förhoppning med denna studie att bidra till en utveckling bort 

från kolonialismen.  

Uppsatsens övergripande frågeställning lyder:  

• Hur framställs fattigdom i svensk biståndspolitik?  

Vidare delas den övergripande målformuleringen upp i frågor utifrån en problem-orsak-

lösnings modell, vilken baseras på Bacchis diskursanalytiska metod What’s the problem 

represented to be och lyder följande:  

• Vad är problemet med fattigdom?  

• Vilka orsaker härleds till problemet med fattigdom?  

• Vilka lösningar/åtgärder presenteras kopplat till problemet med fattigdom? 
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1.2 Material och avgränsningar  

Böcker, artiklar, policy- och styrdokument samt uppsatser har studerats och använts till 

studien. Det primärmaterial som analyseras och utgör empirin i detta arbete är ett specifikt 

utvalt policydokument. För att knyta an studien till tidigare forskning samt metod och teori i 

syfte att utforma ett analysverktyg har främst böcker använts men även olika källor från 

internet. Det utvalda materialet och därtill avgränsningar som gjorts samt viss förtydligande 

vad gäller olika ingångar presenteras i avsnitten nedan.  

1.2.1 Primär- och sekundärmaterial  

Det primärmaterial som granskas är en skrivelse publicerad år 2014 med namnet 

Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131) och är ett officiellt policydokument författat av 

vår dåvarande regering. Skrivelsen utgör inte någon reell makt i form av nya lagförslag likt en 

proposition utan fungerar som en vägvisare för regeringen i det svenska biståndsarbetet. Dock 

ses plattformen i denna studie som en del av ett diskursivt maktutövande då Sverige som 

biståndsgivande land har ursprung i väst5 och bidrar på så vis till att problemens natur tolkas 

ur ett västerländskt perspektiv. Mer konkret har Sveriges medlemskap i den Europeiska 

Unionen (EU) inneburit att utvecklingspolitiken6 inte är en nationell angelägenhet utan lyfts 

upp på den europeiska dagordningen och på så vis inte längre isolerad ifrån EU:s inflytande7. 

Dessutom gör EU anspråk på att vara en global aktör och är i detta sammanhang världens 

största givare av internationellt utvecklingsbistånd8. Studien tar avstamp 

Nationalencyklopedins definition av bistånd/biståndspolitik vilket innebär överföring av 

resurser till förmånliga villkor som ges till fattiga stater och/eller deras befolkning9. Vidare 

ges bistånd antingen bilateralt, det vill säga direkt bistånd från Sverige till mottagarland, eller 

multilateralt där biståndet går via internationella organisationer såsom Förenta Nationerna 

(FN), EU och Världsbanken innan mottagarlandet nås10. I denna uppsats görs ingen 

distinktion utan det svenska biståndet undersöks i en samlad term då ett antagande är att 

regeringens syn på fattigdom präglas i mångt och mycket av ett västerländskt perspektiv och 

påverkas i allra högsta grad av internationella organisationer utifrån diverse avtal, 

                                                           
5 Se avsnitt: 2.3 Postkolonial teori 
6 Används i studien synonymt med internationellt bistånd/biståndspolitik 
7 Se avsnitt: 3. Bakgrund 
8 Europeiska kommissionen, Delade visioner, gemensamma åtgärder: Ett starkare Europa, 2016 
9 Nationalencyklopedin, biståndspolitik, 2018 
10 Sidas kommunikationsenhet, Så arbetar vi: De svenska biståndsaktörerna, 2015 
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deklarationer och liknande11. Exempelvis blir det allt svårare för små stater att driva egna 

lösningar på internationella problem och således har länderna i EU stort inflytande på Sverige 

vars politiska ställning är starkt knuten till utvecklingen inom unionen och kan inte längre 

skiljas åt. Det bör även understrykas att den ideologiska ståndpunkt som författarna till 

skrivelsen har är obetydligt då kärnan i uppsatsen kretsar kring vilken roll som regeringen 

tilläts ta, med hänsyn till det faktum att skrivelsen byggs på redan skrivna förhållningsregler 

och återfinns i Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling (Prop. 2002/03:122). 

Det finns en nyutgiven skrivelse av vår nuvarande regering Policyramverk för svenskt 

utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (Skr. 2016/17:60)12. Utöver det som redan 

nämnts grundar sig valet av uppsatsämne även på att det övergripande målet för Sveriges 

biståndspolitik omformulerades i den Biståndspolitiska plattformen (Skr.2013/14:131) för 

första gången sedan införandet av politikområdet. Denna förändring är inget som studien 

fokuserar på utan är en intressant anledning till valet av analysmaterial. Skrivelsen från 2017 

baseras dessutom på samma internationella överenskommelser samt proposition 

2002/2003:122 likt plattformen från 2014. Trots all kritik13som oppositionen utsatte den 

Biståndspolitiska plattformen (Skr.2013/14:131) för står den övergripande målformuleringen 

kvar i den nya skrivelsen.  

Studiens sekundärmaterial består av Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling 

(Prop. 2002/03:122). Vissa värderingar som uttrycks i skrivelsen lär ha funnits längre tillbaka 

och som från en början påverkat biståndets riktning i tidigare prop. 2002/03:122. Det 

sekundärmaterial som används består också av vetenskapliga artiklar från internet och böcker 

där den postkoloniala teoribildningen anses tämligen heterogen och delar ur litteraturen har 

plockats ut, baserade på ett antal erkända författare med tolkningsföreträde på området. Till 

Carol Lee Bacchis diskursanalytiska WPR metod och därtill hennes problem-orsak-

lösningsmodell har främst litteratur använts, likaså kompletteringen av Norman Faircloughs 

tre dimensionella teorier för kritisk diskursanalys. Vad gäller bakgrund och tidigare forskning 

görs ett försök i att ringa in den svenska biståndspolitiska kontexten ur ett internationellt och 

historiskt perspektiv genom att lyfta fram utmärkande drag i svensk biståndspolitik från dess 

införande på 1960-talet fram till idag. Det finns en hel del skrivna uppsatser på området för 

bistånd och de som valt en diskursanalytisk ingång har främst riktat sig mot feministisk teori 

där Bacchis WPR metod passar väl in. Efter att ha sökt fram andra studier kopplat till det 

                                                           
11 Se avsnitt: 3. Bakgrund 
12 Skr. 2016/17:60 
13 Se avsnitt: 3.3 Biståndspolitisk Plattform, Skr.2013/14:131 
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valda forskningsfältet för denna uppsats kan det konstateras att dessa arbeten främst kommer 

från statsvetenskapliga institutioner, men även inom området för nationalekonomi. Det som 

skiljer detta arbete åt och gör denna studie intressant i sammanhanget kan kopplas till 

skrivelsen Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131) där regeringen för första gången 

valde att ändra det övergripande målet för svenskt bistånd. Än så länge finns ingen studie som 

angriper ett liknande förhållningssätt. Vidare intressant forskningsområde för ytterligare 

studier vore att granska det svenska biståndet mer noggrant utifrån insatser på ett 

implementeringsstadie, exempelvis i form av en jämförande fallstudie i ett par specifikt 

utvalda länder. Detta i syfte att utröna vilka faktiska konsekvenser svensk biståndspolitik kan 

få beroende på hur det utformas i diverse policydokument då det är en rad olika led innan 

stödet når/påverkar individer i mottagarländerna. Det kan tyckas vara ett långt steg från 

plattformens riktlinjer till en faktisk påverkan på människor som lever i fattigdom och 

förtryck men att belysa regeringens syn på fattigdom är relevant då det uttrycks i skrivelsen 

att resultat ska följas upp så nära människan som möjligt14. Således kanaliseras också svenskt 

bistånd genom en mångfald av samarbetspartners, bland annat stater i de olika 

mottagarländerna, civila samhällets organisationer och därtill politiska partier, lokalt 

förankrade aktörer, det privata näringslivet/sektorn och svenska myndigheter.  

1.2.2 Källkritik   

Officiella dokument publicerade av våra dåvarande regeringar samt material som återfinns 

hos diverse internationella institutioner utgör stommen i denna uppsats. I det avseende är det 

relativt enkelt att argumentera för valt material då dokumenten tidigare granskats och blivit 

kommenterade av remissinstanser bestående av experter på området. I allmänhet är arbetets 

huvudsakliga material erkänt och därtill relevant för denna undersökning vilket ökar 

förtroendet för de resultat som presenteras utifrån studiens analys. Att också använda 

vetenskapliga teorier samt välgrundad forskning på området stärker studiens validitet 

ytterligare. Validitet i denna studie handlar om huruvida man verkligen undersöker det man 

påstår sig undersöka15. Det finns nämligen en risk att författarens egna uppfattningar samt 

förkunskaper hindrar en objektiv undersökning, vilket är av vikt att ha i åtanke.  

I boken Samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman tas exempel av LeCompte och 

Goetz upp vad gäller en studies validitet. Dessa forskare gör en åtskillnad i intern och extern 

validitet och menar på att intern validitet handlar om hur väl forskaren till sin studie lyckas 

                                                           
14 Skr.2013/14:131, s.47 
15 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, s.352 
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göra riktiga antaganden kring de observationer som görs. Med andra ord så innebär det hur 

väl man lyckas tolka och teoretisera det som observeras. Extern validitet handlar om 

generaliserbarhet och för att applicera det på detta arbete så kan just denna studie tänkas vara 

något för specifik för att kunna generaliseras i vidare mening16. Dock kan den valda 

diskursanalytiska ingång för denna analys appliceras på andra policydokument/områden vilket 

gör att den delvis inryms viss generaliserbarhet, fastän att det kan te sig problematiskt i 

kvalitativa studier då det ofta handlar om fallstudier eller studier av särskilt betingade miljöer, 

grupper, platser osv. I Brymans bok tar även LeCompte och Goetz upp innebörden och vikten 

av reliabilitet, vilket handlar om en undersökning och i vilken mån den kan replikeras. 

Kvalitativ forskning har ofta svårt att möta eller uppfylla det så kallade replikationskravet, 

främst på grund av att forskaren i kvalitativa studier ofta ges ett visst mått av 

tolkningsutrymme. Med en utgångspunkt i den socialkonstruktivistiska ansatsen är det svårt 

och inte särskilt relevant att uppnå hög reliabilitet kopplat till diskursiv forskning. Winther 

Jörgensen & Phillips menar att flertalet socialkonstruktivister kritiserar även sina egna arbeten 

som diskursivt konstruerade då de är en möjlig version bland många vilket innebär att om 

någon annan skulle välja att utifrån samma metodologiska angreppssätt analysera samma 

material är det högst troligt att resultatet inte blir identiskt17. Att värdera utvalt material utifrån 

vad som är rätt och fel är inte syftet med denna uppsats utan hellre att identifiera mönster samt 

analysera självklarheter och antaganden som görs och kan få reella konsekvenser.  

1.3 Disposition  

Denna uppsats inleds med ett kapitel där val av ämne, syfte, frågeställningar, material samt 

disposition presenteras. I kapitel två ges en beskrivning av valet av teori och metod samt 

varför och hur detta kan kopplas samman med uppsatsens ämnesval. En ambition är att ge en 

beskrivande bild av den diskursanalytiska ingång som ligger till grund för studiens analys 

samt det postkolonialistiska perspektiv arbetet tar avstamp i och genomsyras av. I det tredje 

kapitlet ges en bakgrund till svensk biståndspolitik, härtill redogörs även tidigare forskning på 

området. Därefter presenteras uppsatsens analysdel där teori, metod och material tillsammans 

bildar den analytiska utgångspunkten i avsikt att försöka svara på studiens övergripande 

målformulering. Detta kapitel syftar även till att ge form åt några avslutande kommentarer i 

ett sammanfattande kapitel, 5. Slutsatser. I ett sjätte och sista kapitel knyts uppsatsen ihop 

med en förtäckning av de källor som använts under arbetets gång.  

                                                           
16 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder, s.257 
17 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.111 
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2 Teoretiskt och metodologiskt tillvägagångssätt 

Beroende på vilket angreppssätt som väljs påverkas analysen därefter. Att använda en 

diskursanalytisk ansats till denna studie är främst relevant då språket är en central del i 

undersökningen. Granskning av texter ur ett kritiskt perspektiv i syfte att synliggöra 

maktstrukturer är inte någon ny företeelse, vilket både Bacchis WPR metod och den 

postkoloniala teoribildningen avser göra.  

2.2 Diskursanalys  

I denna uppsats används och tolkas begreppet diskurs som:  

”ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som 

har rätt att uttala sig med auktoritet.”18 

Inom de samhällsvetenskapliga forskningsfälten är just begreppen diskurs, diskursanalys och 

diskursteori de mest omdebatterade och skrivna termerna. Trots dess mångfald finns en 

gemensam utgångspunkt och det handlar om att idéer förutsätter ett språk som organiserar den 

sociala verkligheten19. Filosofen Michael Foucault utvecklade de grundläggande begrepp och 

teorier som stora delar av diskursanalysen idag har sina rötter i där hans synsätt på 

diskursbegreppet har ett tydligt maktperspektiv20. Den franske filosofen menar på att 

diskurser innefattar olika tillvägagångssätt som tillsammans kallas för 

utestängningsmekanismer. Skapade diskurser och dess kunskap leder till att andra kunskaper 

samt perspektiv begränsas, kontrolleras och stängs ute. Foucault pekar på begreppet sanning 

som en diskursiv konstruktion och menar att makt och kunskap är kopplade till varandra. 

Varje samhälle har sin sanningsregim där vi, medborgare, tar vissa saker för självklart 

samtidigt som de som går emot normen förtrycks21.  

Att använda diskursteorier syftar till bland annat att belysa maktstrukturer som, genom att 

olika diskurser får tolkningsföreträde, reproducerar strukturer i samhället där språket skapar 

identiteter och sociala relationer22. Det som blir viktigt att studera är påståenden och 

beskrivningar av verkligheten, därtill historieskildringar samt hur språket används för att 

                                                           
18 Bergström, G, & Boréus, K, Textens mening och makt – Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s.358 
19 Bergström, G, & Boréus, K, Textens mening och makt – Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s.353–358 
20 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.19 
21 Eriksson, C, & Eriksson Baaz, M, & Thörn, H, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, s.19–20 
22 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.9 
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skapa och samtidigt utestänga olika perspektiv och röster. På så vis kan maktordningar lyftas 

fram och i det allra yttersta även åskådliggöra förtryckta och marginaliserade grupper. I 

relation till rådande maktsymmetri måste därför identiteter i svensk biståndspolitik förstås 

utifrån hur givaren och mottagaren porträtteras och genom att undersöka hur dessa identiteter 

skapar kontraster gentemot varandra samt hur det i sin tur kan förstärka vissa maktstrukturer. 

Författarna Göran Bergström och Kristina Boréus menar på att diskurser följaktligen avgör:  

”om vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. från vilka olika positioner 

något sägs och hur det sägs.”23 

Att synliggöra maktrelationer är vad som definierar och faller in under begreppet kritisk i 

kritisk diskursanalys. Inom kritisk diskursanalys och genom diskurser tillskrivs de skapta 

identiteterna mening där dessa utestängningsprocesser sker via språkliga konstruktioner som 

binära oppositioner och subjektpositionering 24. Det är följaktligen skillnaden mellan 

oppositionerna som skapar dess betydelse och innebär att det finns en relationell funktion via 

språket. Diskurser skapar världsbilder/utsagor där olika maktprocedurer, så som 

utestängningsmekanismer, etableras och gestaltas som självklar kunskap eller objektiv 

sanning. Utifrån detta synsätt förmedlar inte diverse aktörer kopplade till bistånd en neutral 

mening utan vill i slutändan uppnå något och därför är kritisk diskursanalys ett passande 

verktyg för att göra det möjligt att se till de diskursiva grunderna och antaganden vars syften 

egentligen bygger på. Kortfattat kan man säga att en diskursanalys som går i linje med 

Foucaults synsätt bygger på det gemensamma och enande i diskurser hellre än motsättningar. 

Således kompletteras den kritiska diskursanalysen med filosofen Norman Faircloughs 

definition som utgår från att diskursanalys undersöker diskursiva praktiker med en 

uppfattning om att vår sociala verklighet, det vill säga sociala identiteter och relationer, 

skapas genom produktionen och konsumtionen av olika texter. Mellan den diskursiva och 

icke-diskursiva sfären pågår en interaktion och däremellan ett utbyte som konstituerar 

diskurser, även av andra sociala praktiker. En social ordning kan synliggöras genom att 

undersöka dessa praktiker med hjälp av en diskursanalys där Fairclough menar att den sociala 

verkligheten skapas i människors medvetande och på så vis är det problematiskt att enbart se 

                                                           
23 Bergström, G, & Boréus, K, Textens mening och makt – Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s.362 
24 Eriksson, C, & Eriksson Baaz, M, & Thörn, H, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, s.164 
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diskurser som konstituerande25. Hans modell syftar till att undersöka förändring i exempelvis 

relationen mellan olika texter, det vill säga hur ord kan skifta i betydelse mellan texterna26.  

Norman Faircloughs kritiska diskursanalytiska modell är uppdelad i tre dimensioner: textuell- 

och diskursiv analys samt social praktik. Den första dimensionen fokuserar på vokabulär, 

meningsuppbyggnad, grammatik samt underförstådda budskap vilket kan sammanfattas till att 

den består av det skrivna och talade språket27. Syftet med den första dimensionen är att få 

fram en kontext i vilken orden förekommer och det är också av vikt att undersöka texten som 

helhet, exempelvis om texten är vag eller motsägelsefull. Den andra dimensionen har för 

avsikt att belysa hur identitetskonstruktioner kan urskiljas och vidare hur diskurser artikuleras 

vid textens produktion samt konsumtion. Det är i detta moment diskurser som samverkar eller 

kämpar om samma betydelsedefinitioner kan konkretiseras och en diskursordning upprättas. 

konkretiseras och en diskursordning upprättas. Den tredje dimensionen, social praktik, är inte 

i sig ett tillräckligt analysverktyg då det inbegriper diskursiva och icke-diskursiva element i en 

bredare mening vilket gör att den bör kompletteras med ytterligare teorier. I detta 

sammanhang, som tidigare nämnt, tillåts studien genomsyras av delar av den postkoloniala 

teoribildningen och likt den postkoloniala teoribildningen används Faircloughs dimensioner 

genomgående i analysen för att få en mer djupgående förståelse för hur fattigdom skildras i 

den Biståndspolitiska plattformen, Skr.2013/14:131.  

2.2.2 Carol Lee Bacchi – What’s the problem represented to be?  

Carol Lee Bacchi har konstruerat ett analysverktyg för att kunna angripa diskursiva studier 

och fungera som en grund för diskursiva studiesyften. Enligt Boréus kan Bacchis What’s the 

problem represented to be? metod betraktas vara en självständig diskursanalytisk inriktning, 

inspirerad av Foucaults syn på språk, makt och diskurser28. I grund och botten handlar det om 

tolkningar av det som anses verkligt, trots det faktum att verkliga sociala problem i samhället 

förekommer. När ett bristande socialt förhållande har formgivits som en tolkning, det vill säga 

kännetecknas som ett problem eller socialt problem, är det inte längre på riktigt utan då 

tolkningar eller konstruktioner av det riktiga. Således associeras ett problem med hur det 

representeras, eller framställs, och kan utifrån denna syn inte existera på egen hand då varje 

problemformulering innebär en tolkning av densamma. Bacchis metod lämpar sig väl på 

                                                           
25 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.62  
26 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.10–13 
27 Bergström, G, & Boréus, K, Textens mening och makt – Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s.374 
28 Boréus, K, Diskursanalys, s.155–156  
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policyforskning, men i metoden finns även aspekter som kan vara användbara på andra 

områden då en WPR-ansats erbjuder ett alternativt sätt att se på annars självklara saker29. 

Först när ett fenomen formuleras som ett problem skapas ett problem och således bör 

exempelvis policyer ses som politiska texter påverkade av samhälleliga strukturer och 

maktordningar30.  

Det viktiga är att identifiera dikotomier, nyckelkoncept och kategoriseringar inom diverse 

diskurser där bland annat en produktion av policyer sker inom. Det som utesluts från en 

problembild och förblir tyst är också av vikt att studera för att skapa en uppfattning kring 

problemrepresentationen31. WPR är enligt Bacchi en kritisk analysform som involverar att 

kritiskt granska den verklighet som representeras i socialt skapade texter och en av 

grundpremisserna som analysmetoden utgår från är den socialkonstruktivistiska tanken att 

människans förståelse av världen är en produkt av sociala relationer och praktiker. Vidare 

hävdar Bacchi att för att förstå varför en policy är utformad som den är blir det relevant att 

diskutera subjektet och subjektspositioner då det inom en viss diskurs fokuserar på det 

individuella rörelseutrymmet. Utifrån detta perspektiv skapar diskurser sina subjekt där olika 

individer påtvingas konstruerade identiteter och på så vis begränsas deras möjligheter att 

uttala sig och handla inom ramarna för en viss diskurs32. De subjektspositioner som 

människor som lever i fattigdom och förtryck placeras i är således intressant att studera och i 

allmänhet passar WPR-metoden väl som inspirationskälla vid en textanalys, dock beskrivs det 

inte konkret hur texten ska bearbetas utan lämnas till fri tolkning.  

2.3 Postkolonial teori  

Postkolonial teori innehåller en rad olika perspektiv och synvinklar men en gemensam 

benämning på vad postkolonialism innebär kan beskrivas likt en motreaktion till 

kolonialismen. Den syftar till att klargöra relationen mellan västerländska och icke 

västerländska länder och försöka hindra reproduktionen av det koloniala arv som lämnats 

efter av kolonialtiden. Det är utifrån följande forskare/författare som denna studie vilar på: 

Maria Eriksson-Baaz, Ania Loomba och Stuart Hall – vilka ges särskilt utrymme tack vare 

deras status inom fältet. En problematisering av den västerländska diskursen samt den 

historieskildring som den ger upphov till är ledande i den postkoloniala teoribildningen där 

                                                           
29 Bacchi, C, Women, policy and politics: the construction of policy, s.207 
30 Bacchi, C, Women, policy and politics: the construction of policy, s.200 
31 Bacchi, C, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.7-9+11 
32 Bergström, G, & Boréus, K, Textens mening och makt – Metodbok I samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, s.359+375 
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postkolonialister motsätter sig framställningen av den västerländska diskursen som den enda. 

Kritik riktas främst mot att diskursen osynliggör de hemskheter som begicks under 

kolonialismen och hur det har bidragit till dagens globala struktur och normer33. I sitt kritiska 

och poststrukturalistiska förhållningssätt står den postkoloniala teoribildningen nära 

diskursanalysen, mycket också på grund av språkets betydelse för konstruerandet av 

identiteter, institutioner och politik34.  

Liksom föreställningen om västvärldens överlägsenhet finns också de grundläggande 

dikotomierna/motsatsförhållanden kvar och fungerar likt en maktasymmetri som genomsyrar 

synen på fattigdom och bistånd men även biståndsrelationen. Dolda maktförhållande kan 

komma till uttryck i att dikotomier indirekt förmedlas vara utvecklad och underutvecklad är 

inte helt värderingsfria. Kopplat till bistånd utgår den postkoloniala teorin från att 

maktstrukturer mellan givare och mottagare vidmakthålls, likt det band som fanns mellan 

kolonisatörerna och de koloniserade. Stereotyper som skapades under den koloniala eran 

reflekteras i rådande biståndsdiskurs och är ofta något som kritiseras av postkoloniala 

teoretiker. En politisk och moralisk enighet gentemot kolonialismens historia och arv binder 

samman postkolonialismen där bland annat Stuart Hall menar på att följder från den koloniala 

tiden har ännu inte försvunnit. Hela världen tvingades in av kolonialismen och dess globala 

omfång under samma ekonomiska system, som väst till stora delar utvecklats av och styrs av. 

Kolonialismen har en tydlig historisk betydelse för postkolonialismen då den fortfarande 

påverkar de koloniserade, vilka domineras av länder i väst såväl politiskt och ekonomiskt som 

militärt och kulturellt. En verklig politisk frigörelse i realiteten kan inte ske då den politiska 

frigörelse som avkoloniseringen innebar ledde följaktligen inte någon ekonomisk frigörelse. 

Med andra ord hävdar postkoloniala teoretiker att ett nykolonialt beroende av den 

välutvecklade kapitalistiska världen har skapats istället. Enligt Hall är begreppet postkolonial 

en omtolkning av kolonisering och kan ses som en gränsöverskridande process, av vikt både 

på ett internationellt och ett kulturellt plan. Postkolonialismen kritiserar västvärlden för dess 

normer och värderingar medan länder i väst menar att kolonialismen i förlängningen var av 

godo för de koloniserade eftersom de civiliserades i och med kontakten med väst. Synen på 

västs moraliska och normativa överlägsenhet har särskilt efter de två världskrigen ifrågasatts. 

                                                           
33 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.24-32  
34 Eriksson, C, & Eriksson Baaz, M, & Thörn, H, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, s.17 
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Mänsklig frihet kan enligt postkolonial teori inte uppnås förrän världen globalt avkoloniseras 

både på det ekonomiska, politiska och kulturella planet. Loomba beskriver detta som:  

”menar således att de postkoloniala tänkarna skymmer den globala kapitalismens förmåga att 

omforma postkoloniala relationer.”35 

De västerländska kolonisatörerna skapade raser, identiteter och stereotyper under 

kolonialismen vars direkta påverkan på vår uppfattning av världen idag saknar någon form av 

motsvarighet36. Via språkliga praktiker som subjektspositionering och binära oppositioner 

skedde detta skapande där forskaren Stuart Hall influerats av Foucaults syn på hur diskursers 

representationer av verkligheten inbegrep ett maktutövande på grupper som tilldelades 

subjektspositioner. Olika grupper i samhället tilldelas olika positioner varifrån vissa har och 

får mer utrymme där diskursen skapar dessa subjektspositioneringar37.  

Den koloniala diskursen under kolonialismen använde sig av detta verktyg i skapandet av det 

koloniala subjektet, främst genom skapandet av vi och de andra - kategoriserade och 

stereotypifierade med särskilda egenskaper och attribut. Binära oppositioner handlar om ett 

sett att vara en del i skapandet och upprätthållandet av sociala hierarkier och enligt 

poststrukturalistiska tänkare inbegriper ett system av binära oppositioner dolda 

maktförhållanden. Texter och representationer betraktas som grundläggande faktorer i 

historiens och kulturens formande i och med språkets skapande kraft, dels som ett redskap för 

dominans och dels som ett identitetsskapande medel38. Postkolonialister är noga med att 

poängtera hur detta identitetsskapande kan fungera åt båda håll, men den starkaste kritiken 

riktas mot västvärldens synsätt att dess civilisation skulle både rädda och uppfostra de andra. 

Vi och de andra bygger på idén om binära oppositioner och fungerar likt en 

identitetsskapande praktik vars uppgift är att särskilja människor. Språket har en implicit 

betydelse för den västerländska diskursen där denna beskrivning av vi och de andra kritiseras 

av den postkoloniala teorin då en åtskillnad konstrueras mellan västerlandet och omvärlden. 

Bedömningen är ytterst subjektiv och kritiken pekar även på att utveckling och civilisation 

mäts enbart utifrån västerländska kriterier, som om det vore det ända rätta.  

Många av de maktstrukturer som skapades under kolonialtiden lever enligt postkolonialismen 

kvar idag och används som mekanismer för att upprätthålla de beroendeförhållanden som 

                                                           
35 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.239  
36 Hall, S, Representation Cultural Representations and Signifying Practices, s.224–228  
37 Bergström & Boréus, 2012:359–362  
38 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.49–50  
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råder i världen. Främst handlar det om normativa och diskursiva strukturer som ersatt de rent 

militära eller våldsbaserade strukturerna, således menar man att många av de globala 

maktförhållanden vi ser idag bygger på orättvisor som grundlades under kolonaleran, vilket är 

en essentiell punkt inom den postkoloniala kritiken. Enligt Loomba så anses enligt 

postkolonial kritik att det är:  

”en komplex legering av ekonomiska och rasliga faktorer förankrar vår samtid i 

kolonialismens historia.”39 

Hur kolonialismen skapat de samhällsstrukturer som i mångt och mycket lever kvar idag kan 

bland annat beskrivas i en uppdelning mellan en första och tredje värld vilka är begrepp som 

uppstod på 1950-talet under kalla kriget. De västerländska, demokratiska och neutrala länder 

som stod utanför maktblocken benämndes som den första världen och bestod bland annat av 

länder som Sverige men även Indien och Jugoslavien. Den kommunistiska skapade en andra 

värld och vidare fick begreppet tredje världen en mer ekonomisk innebörd och bestod av 

länder som höll på att utvecklas till att bli en del av den första eller den andra världen. Studien 

tar avstamp i en mer ekonomisk definition vad gäller kontentan av en första och en tredje 

värld vilket också ses som synonymt med mer eller mindre utvecklade/outvecklade länder40. 

Det postkoloniala synsättet väljer att beskriva det som marginal, alltså den tredje världen, är i 

beroendeställning gentemot centrum, det vill säga den första världen. I mångt och mycket 

beror denna framställning på hur västvärlden medvetet skapat detta i syfte för att få tillgång 

till billig arbetskraft, nya marknader och människor att exploatera. Vidare ser 

postkolonialismen denna diskurs ett sätt för länder i väst att skapa och upprätthålla 

maktstrukturer där språket återigen är av stor vikt då begreppen en tredje och en första värld 

skildrar en rangordning utifrån att tredje världen per automatik undervärderas i förhållande till 

den första där väst skapat en bild utifrån egen historieskrivning och diskursen av tredje 

världen som ociviliserad och underutvecklad. Med detta sagt beskrivs ofta omvärlden som 

västerlandets motsats, exempelvis framställs västvärlden civiliserat och omvärlden 

ociviliserat. Ett citat jag tycker passar väl in på det jag precis nämnt kommer från Loomba och 

lyder följande:  

                                                           
39 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.131  
40 Nationalencyklopedin, tredje världen, 2018  
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”För det svarta subjektet däremot, får den vite Andre definiera allt som är eftersträvansvärt, 

allt som jaget begär. Detta begär ligger inbäddat i en maktstruktur”41. 

Hur samhället idag påverkas av de normer och värderingar som påtvingats de koloniserade 

länderna under själva kolonialeran är något som postkolonialismen undersöker. Samtidigt 

undersöks hur tredje världen påtvingas normer och värderingar från länder i väst i vår direkta 

samtid, ofta genom andra former än exempelvis USA och Ryssland vilka utgör exempel på 

militära stormakter. För att vinna inflytande på den internationella arenan har EU och dess 

medlemsstater använt så kallad mjuk makt42 genom förhandlingar och avtal där normer, 

ideologier och värderingar förespråkas hellre än påtryckningar av militära medel. Dessa 

normer och värderingar är ofta starkt anknutna till liberalismen. Postkolonialismen ser, i 

likhet med marxismen, kapitalismen som slaveriets efterträdare då de anser att koloniala och 

efterkoloniala länder tvingats in i ett ekonomiskt system, utformat av tidigare kolonisatörer 

och övriga västländer där makt- och beroendeförhållanden upprätthålls. Västvärlden kritiseras 

dessutom för att medvetet skapa samhällsklyftor i syfte att möjliggöra för ekonomisk 

exploatering och somliga kritiker hävdar att en rashierarki låter kapitalismen breda ut sig för 

att hitta arbetskraft till låga löner43.  

2.4 Operationalisering  

Den diskursanalytiska ingång som materialet analyseras utifrån baseras på statsvetaren Carol 

Lee Bacchis bok Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems, vilken 

grundar sig i hennes What’s the problem represented to be?44 ansats och är en problem-orsak-

lösnings metod45. Bacchis metoder kan användas på flertalet områden och det är upp till 

författaren själv att modifiera och tillämpa modellen på det aktuella området som undersöks. 

Således har utgångspunkten problem-orsak-lösning anpassats till analysen av skrivelsen 

Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131) främst i syfte att strukturera upp texten och 

skapa en överblick för att underlätta både för läsaren och under arbetets gång. Olika aspekter 

på samma fråga analyseras, alltså diverse problematiseringar om fattigdom, dess orsaker och 

presenterade lösningar/åtgärder utifrån teorier om postkolonialism.   

                                                           
41 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.145  
42 Begreppet mjuk makt myntades 1990 av Joseph Nye och kan definieras som användandet av diplomati, 

övertalning, kultur och värden, Nye, J, Bound to Lead: The Changing nature of American Power, s.330 
43 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.131  
44 Bacchi, C, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.1 
45 Översatt från eng. Concern, Cause, Solution 
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För att mer konkret visa på hur problem-orsak-lösnings modellen är uppbyggd bör begreppet 

problematisering presenteras. Det beskriver nämligen ett sätt på vilket frågor och handlingar 

skapas till att bli problem. För de politiska handlingsprogram som styr vårt dagliga liv ligger 

dessa problem till grund för skapandet av dessa policyers och liknande dokument. Detta leder 

in på granskandet av det egentliga problemet som, i detta fall, ligger till grund för fattigdom 

och härtill människor som lever i fattigdom. Hur vi uppfattar omvärlden och vad som skall 

anses vara problem är något som de som besitter makt i samhället bidrar till46. Gällande 

orsaker menar Bacchi här att vi bör studera vilka grunder och premisser 

problemframställningen bygger på, istället för att enbart acceptera problem som givna och 

fastställda. Via diskurser konstrueras och upprätthålls problem vilka i sin tur sätter gränser för 

vad som är socialt accepterat att tänka, skriva och uttrycka47. Modellens sista steg, 

lösningar/åtgärder, innebär att granska problematiseringarna utifrån vilka effekter dessa 

problemframställningar för med sig. Till detta finns några tillvägagångssätt vilka kan vara 

behjälpliga för att se vilka konsekvenser problemframställningen kan föra med sig på 

exempelvis ett implementeringsstadie gällande olika typer av biståndsinsatser. Ett sätt är att 

granska de diskursiva följderna, alltså vad som är tillåtet att uttrycka i tal och skrift. Vidare 

kan man se till problemframställningen och den roll som vi människor har som subjekt, det 

vill säga hur de som anses vara fattiga och förtryckta framställs och hur de uppfattas mottaga 

och/eller motarbeta rollen. Att granska de faktiska konsekvenserna, det vill säga rent 

materiella, som kan drabba enskilda individer är ett ytterligare tillvägagångssätt i arbetet med 

att analysera olika effekter48. Mer konkret och med hjälp av modellen börjar analysen med att 

urskilja en problembild som framkommer i den biståndspolitiska plattformen och därefter 

görs ett försök i att fastställa orsaker/orsakerna bakom rådande problematik samt lyfta fram de 

lösningar/åtgärder som föreslås i skrivelsen. Exempelvis anses kvinnor i fattiga länder vara 

mer utsatta än andra grupper, främst ur ett ekonomiskt perspektiv vilket kan bero på sämre 

tillgång till utbildning samt ett begränsat politiskt inflytande. En lösning på rådande problem 

gällande kvinnors utsatthet kan handla om ökad jämställdhet mellan män och kvinnor där 

regeringen i skrivelsen hävdar att en jämställdhetsintegrering:  

”innebär att kvinnors och flickors situation och villkor uppmärksammas och beaktas i 

förhållande till mäns och pojkars.”49 

                                                           
46 Bacchi, C, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.25 
47 Bacchi, C, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.32–39 
48 Bacchi, C, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.39–43 
49 Skr. 2013/14:131, s.15 
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För att analysera det precis nämnda exemplet utifrån Bacchis WPR-metod bör man först 

reflektera över att kvinnan ställs i position till mannen där målet för kvinnor blir att nå mäns 

statusnivå. Kvinnor jämförs på så vis med män och således läggs problemet med 

ojämställdhet på kvinnan hellre än att ifrågasätta mäns position och makt i samhället, vilket 

kan få konsekvenser för hur man väljer att formulera biståndet. För att knyta an detta till en 

postkolonial förståelse kan exemplet ovan utgöra en grund för kategorisering av människor 

vilket enligt professorn Stuart Hall kan beskrivas utifrån synsättet att västerlänningar är 

normaliteten medan de andra är avvikande. Härtill passar det centrala begreppet stereotyper 

in vad gäller särskiljandet av vi och dem där män i detta sammanhang utgör vi och kvinnor 

läggs under benämningen dem där dessa stereotyper skapas just genom en fixering av 

skillnad. Beroende på hur det talas om en grupp av människor på ett visst sätt skapas en 

makthandling och i detta fall handlar det om att uppmärksamma en maktdimension i 

biståndsdokumentet.  

Analysen är uppdelad i tre avsnitt där rubrikerna utgörs av respektive delfråga vilka syftar till 

att uppnå uppsatsens övergripande forskningsfråga. Delar av den postkolonialistiska 

teoribildningen vävs in genomgående i texten och framkommer tydligt i analysen. 

Tillämpningen av ett postkolonialt perspektiv syftar till att visa hur den svenska regeringens 

föreställning av fattigdom passar in i de gamla koloniala mönstren och på så vis reproducerar 

gamla tankesätt och förutfattade meningar. Gällande kritisk diskursanalys markeras ord och 

meningar kursivt i texten och följs av en mer ingående reflektion/tolkning med en avsikt att få 

fram budskap i materialet som granskas. Utifrån budskapen undersöks eventuella mönster och 

därefter görs urskiljningar i texterna som sedan kan kopplas ihop med olika diskurser. På 

grund av studiens begränsning har jag valt ut delar av Faircloughs tredimensionella 

diskursmodell vilket enligt Jørgensen och Philips kan det vara mer givande att omforma 

modellen för att den ska passa med forskningsuppgiften50. Till viss del anammas den 

diskursiva praktiken, det vill säga dess interdiskursivitet genom exempelvis hur samma text 

används i olika utformningar och härtill hur texten produceras samt konsumeras. Vidare 

undersöks den textuella dimensionen genom hur händelser och processer förbinds med 

subjekt och objekt, även kallat transivitet51 och innebär en analys i linje med att utröna olika 

aktörer i sammanhanget, vem subjektet är och så vidare. Den tredje dimensionen kommer att 

kompletteras med den postkoloniala teoribildningen och lämnas därtill.   

                                                           
50 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.81 
51 Winther Jörgensen, M, & Phillips, L, Diskursanalys som teori och metod, s.87 
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3 Bakgrund  

Biståndet har inte bidragit till den snabba utveckling som man hoppats på sedan införandet av 

politikområdet år 1962, där begrepp som solidaritet och ett moraliskt ansvar framhävdes. 

Synen på fred, frihet och välstånd sågs nämligen inte enbart som nationella angelägenheter 

och perioden präglades av stark optimism inför utvecklingspolitiken. Detta motiverades bland 

annat av ett ansvar över landsgränserna samt med handels- och utrikespolitiska argument. 

Vidare studerades samhällsutveckling i termer av evolutionsteorier under denna period, vilket 

innebär en tro på att den ekonomiska tillväxten kopplas ihop med utvecklingsprocessen som 

innebar att för att ett land ska anses vara utvecklat måste det ha gått igenom vissa stadier där 

bland annat Världsbanken och liknande institutioner idag fortfarande upprätthåller detta 

synsätt. Med krav på nationella utvecklingsplaner var tanken att stöd främst skulle ges till 

modernisering, industrialisering och infrastruktur och i samband med att den första 

propositionen på området formulerades togs även beslut om enprocentsmålet. En procent av 

Sveriges BNP skulle gå till svenskt biståndsarbete, bestående av offentliga gåvor och 

krediter52. I samma veva fick den så kallade beroendeskolan genomslag där statens roll 

betonades som fundamentalt för utveckling och produktionstillväxt, men för att undvika att de 

rikare länderna skulle exploatera de fattiga ansågs det vara av vikt med en separation från 

världsekonomin53. Ökad kritik uppstod i början 1970-talet mot att likställa utveckling och 

ekonomisk tillväxt och en bredare definition av fattigdom efterfrågades i arbetet med att 

förbättra livssituationen för de fattiga vilket innebar ett bistånd på mottagarens villkor.  

Den industrialiserade världen drabbades under 1970-talet av ekonomisk kris med fyrdubblade 

råoljepriser. De allmänt höga råvarupriserna drabbade dock inte utvecklingsländerna på 

samma sätt som i väst, vilket förändrades under 1980-talet då dessa sjönk i kombination med 

höga räntor och på så vis utvecklade en skuldkris hos många fattiga länder som tidigare 

beviljats lån. För att få fortsatt bistånd tvingades således mottagarländerna att ställa upp på 

villkor som formulerats av Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) så kallade 

stabiliseringsåtgärder och struktureringsprogram54. På 1980-talet dominerade en syn på 

utvecklingsländerna, ett perspektiv där fattigdomen ansågs vara deras eget fel och ligger även 

till grund för de stabiliseringsåtgärder och struktureringsprogram som infördes. Dessa innebar 

bland annat en liberalisering och nedskärningar av offentliga utgifter i u-landsekonomierna. 

                                                           
52 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.72 
53 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.59 
54 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.97  
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Många biståndsgivande länder ändrade sin politik då biståndet befann sig i en återvändsgränd 

och således koncentrerades biståndsgivningen till att verka mer effektivt, vilket då var ett 

relativt nytt forskningsområde55.  

I medierna under slutet på 1980-talet framhölls frihandel som en välsignelse för u-länderna 

och under denna period tolkade liberalerna utveckling som renodlat ekonomiskt, utan någon 

sorts social dimension. Genom frihandel och internationalisering kunde utveckling ske, vilket 

är en syn som än idag dominerar och ligger till grund för den marknadsekonomiska 

utvecklingsdefinitionen. Nyliberalistiska tankegångar anser, i detta sammanhang, att frihandel 

och internationalisering är tätt förankrat till synen på utveckling och förespråkar en politik där 

individens rätt till liv, frihet och egendom står i centrum. Den allt mer inflytelserika 

nyliberalismen hade enligt Odén inspirerat både det nationella, biståndspolitiska, området 

såväl som internationellt och pekade på de underutvecklade ländernas egna protektoriska, 

inhemska, politik som ett hinder för makroekonomisk utveckling. Dock började viss kritik 

från civilsamhället att riktas mot organiseringen av det svenska biståndet och kritiserades 

bland annat för att vara ett instrument för nyliberalismen där de facto hela biståndsbranschen 

blev ifrågasatt och anklagad för neokolonialism56.  

En helt annan internationell säkerhetssituation uppenbarade sig efter att det kalla krigets slut 

och dess mycket spända utrikespolitiska läge, vilket kan bland annat speglas i det faktum att 

USA som ensam stormakt har kommit att innebära att marknadsekonomin står allt mer 

oemotsagd i internationell politik. Vad gäller den svenska säkerhets- och försvarspolitiken 

efter det kalla krigets slut förändrades dess position främst av att Sverige sökte medlemskap i 

EU och för första gången vågade rucka på den svenska neutraliteten. I spåren av en växande 

ekonomisk kris i början på 1990-talet kom närmandet till EU tämligen snabbt då unionen 

bedömdes vara en möjlighet till ökat ekonomiskt välstånd och politiskt medinflytande i de 

europeiska politiska strukturerna. Av historiska och geopolitiska skäl är Sverige en stat som 

levde i en tillvaro i Europas periferi under det kalla kriget och är på många sätt ett 

framgångsrikt land när det gäller att påverka den gemensamma politiken.  

På 1990-talet lanserades även idén om utvecklingsmål som någonting annat än bara 

ekonomisk tillväxt och ord som partnerskap samt utvecklingssamarbete skapades i den 

biståndspolitiska kontexten där demokrati och mänskliga rättigheter kom att dominera alltmer 

                                                           
55 Odén, B, & Wohlgemuth, L, Svenskt utvecklingssamarbete 50 år, s.3 
56 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.34-35 
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och sågs som en förutsättning för att en marknadsekonomisk utveckling ska äga rum57. Under 

2000-talet har biståndspolitiken på nytt belyst frågor där behovet av internationell samordning 

av biståndet sattes högt upp på agendan och som senare kom att mynna ut i 

Millenniedeklarationen samt Parisdeklarationen. Dessa två dokument anses vara de mest 

betydelsefulla händelserna i internationell biståndspolitik under 2000-talet. År 2000 samlades 

189 statsöverhuvuden vid FN i New York när Millenniedeklarationen skulle införas och 

beslutas om, baserat på åtta konkreta mål vilka planerades att uppnås före år 201558. Vidare 

diskuterades det inom OECD:s59 utvecklingskommitté (DAC) ett gemensamt synsätt på hur 

ett effektivt bistånd skall se ut i början av detta nya millennium, vilket först ledde till 

Romdeklarationen 2003 och därefter mynnade ut i Parisdeklarationen 2005. Den sistnämnda 

deklarationen vars agenda för ett effektivt bistånd har haft stor betydelse för det svenska 

biståndets metodik medan Millenniedeklarationen haft avgörande betydelse för Sveriges 

biståndspolitiska innehåll och operationaliseringen av diverse åtgärder kopplat till 

fattigdomsbekämpning. Enligt en svensk utredning på området fastställs att 

Millenniedeklarationen tillochmed är epokgörande i det avseendet att den har bestämt mål för 

fattigdomsbekämpningen som är specifika och kvantitativa60, vilket bland annat chefen för 

FN:s millennieprojekt Jeffrey Sachs menar att ekonomer borde jobba mer med. Genom att se 

till de specifika förhållanden som finns i varje enskilt land kan man sedan bygga upp 

strategier för att hjälpa länder på deras egna villkor. Vidare hävdar Sachs att ett mer gynnsamt 

sätt att avhjälpa fattigdomen vore för Internationella valutafonden (IMF) att hellre fokusera på 

de underliggande orsakerna till ekonomiska missförhållanden istället för att rikta åtgärder mot 

specifika förhållanden eller problem, som exempelvis korruption och budgetunderskott. 

Arbetet med fattigdomsbekämpning har börjat i fel ände då det är den rika världen som 

bestämmer hur mycket de fattiga mottagarländerna ska få i form av bistånd vilket är enligt 

Sachs en process som egentligen borde vara tvärtom61.  

Enda sedan införandet av svensk biståndspolitik så har begreppet solidaritet varit en 

grundsten och är en utgångspunkt som tydligt bekräftades år 2003 när Sveriges dåvarande 

regering gav ut propositionen Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling, 

2002/03:122. Följaktligen är en viktig, om än negativ, del av biståndsdiskursen givarländernas 

                                                           
57 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.19  
58 UNDP, FN:s utvecklingsprogram, Millenniemålen är världens löfte till de fattiga, 2014 
59 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
60 SOU, 2006:108:96 
61 Sachs, J, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, s.271 
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egenintressen och geopolitiska behov vilket exempelvis problematiseras i en rapport från 

Göteborgs universitet62. Rapporten uppmärksammar nämligen en konflikt gällande svensk 

bistånds- och utvecklingspolitik. Samarbeten mellan svenska aktörer och aktörer i låg- och 

mellaninkomstländer ska bidra till målet för internationellt utvecklingssamarbete och det 

övergripande målet är fattigdomsbekämpning, vilket ju baseras på solidaritet. För att uppnå 

det ska svenska aktörer användas, då en del av samarbetet innebär och ska även leda till 

självbärande relationer vilket är ett underliggande mål som bygger på egenintresse63. Vad som 

också framkommer i rapporten är paradoxalt nog givarländers geopolitiska egenintressen ofta 

leder till att biståndet ges till de länder som är i störst nöd, men där det är som svårast att 

uppnå goda resultat. Bistånd kan vara direkt skadligt framförallt i länder där problematiken är 

som störst kopplat till dålig statsstyrning och dålig ekonomisk politik64.  

Den nationella utvecklingen färgas av den internationella och biståndet liksom alla andra 

politikområden följer trender där Sverige inte skiljer sig nämnvärt från andra stora givarländer 

inom OECD. Under 2000-talet har den internationella biståndsbilden förändrats avsevärt i 

syfte att omvandla de sätt på vilket utvecklingsstöd planeras och utformas vilket tyder på en 

motivering till den dåvarande regeringens prop. 2002/03:122. Ett ökat mellanstatligt 

samarbete och formulering av gemensamma handlingsplaner ansågs vara en förutsättning för 

god samordning av politiken. Exempelvis kanaliseras en växande andel av den svenska 

biståndsbudgeten via EU och har sedan 2005 stadigt ökat, vilket är ett tecken på att europeisk 

samverkan blivit allt viktigare för att kunna genomföra den svenska politiken. I linje med det 

precis nämnda går det att utröna viss europeisering65 av den svenska biståndspolitiken där 

EU:s politiska samt ekonomiska system alltmer blir en del av det nationella politiska 

systemet. Sedan 2006 har reformer av det svenska biståndet dessutom påverkats av fortsatta 

förändringar i världsekonomin, vilket bland annat styr biståndets resursflöde där andelen 

minskat till länder i Syd. Främst inom FN-systemet, men även hos de flesta aktörer bakom 

internationellt bistånd, diskuteras biståndsfrågorna som både biståndet och Syd vore 

homogena entiteter och enligt Odén och Wohlgemuth så tyder det på att man är fast i en 

världsbild av Nord och Syd. De anser att en uppdelning likt detta hämmar ett nytänkande som 

kan vara nödvändigt då den globala ekonomiska och politiska balansen håller på att förändras, 

                                                           
62 Odén, B, & Wohlgemuth, L, Svenskt utvecklingssamarbete 50 år, s.32.    
63 Odén, B, & Wohlgemuth, L, Svenskt utvecklingssamarbete 50 år, s.25+27 
64 Odén, B, & Wohlgemuth, L, Svenskt utvecklingssamarbete 50 år, s.16. 
65 Europeisering syftar enligt Europa forskaren Johan P. Olsen till att göra Europa till en mer enhetlig politisk 

enhet, Olsen, 2007: 68  
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likaså balansen mellan regeringar och andra aktörer. Det internationella 

utvecklingssamarbetet baseras på Parisdeklarationen men även milleniemålen och där FN, 

Världsbanken samt länder i Nord och Syd alla ska samarbeta för att bekämpa den globala 

fattigdomen66. Idag försöker man lägga mer vikt på de fattiga människornas egen möjlighet 

samt ansvar till förändring i arbetet med fattigdomsbekämpning. Vår värld präglas i mångt 

och mycket av USA:s utrikespolitik där kriget mot terrorism och invasionen i Irak är två 

exempel som skapat ringar på vattnet. Sveriges biståndspolitik fokuserar fortfarande på 

demokrati och mänskliga rättigheter där bland annat FN:s milleniemål utgör grunden för de 

svenska biståndsstrategier som man idag arbetar med. Tyngdpunkten ligger på partnerskap, 

det vill säga relationen mellan de två parterna i utvecklingssamarbetet, vilket är ett begrepp 

som under de senaste åren blivit ett populärt begrepp67.  

3.1 Utveckling  

Vart vår värld är på väg och vart den bör vara på väg är en kanske något filosofisk men inte 

desto mindre relevant tanke och i mångt och mycket präglas vår samtid av en konflikt 

huruvida utveckling kan låta sig förenas med och uttrycka vårt samhälles dominerande idé om 

kollektivt och individuellt självstyre. Vad gäller utveckling och den svenska framgångssagan 

så grundas detta på en kombination av marknad och stat, det vill säga att staten stod för 

välfärdspolitiken och social utjämning medan den privata sektorn skapade tillväxt. Utveckling 

är och har länge varit en motpol till fattigdom och ändamål i arbetet med 

fattigdomsbekämpning. Detta betyder dock inte att det samhälle vi lever i per automatik 

fungerar som ett system för andra länder som är i behov av utveckling, vilket också utgör en 

återkommande diskussion inom forskning som hellre visar på vikten av ett kontextbaserat 

bistånd. Ett framstående exempel som ofta understryks är att framförallt konfliktdrabbade 

länder har haft en mycket långsam utveckling medan en del outvecklade länder nu blivit 

medelinkomstländer. Att nå utveckling har många vägar, men en gemensam ståndpunkt som 

forskning visar är att alla biståndsstrategier leder fel när de används generellt68. Ett vanligt 

förekommande problem är just att mottagarländerna har alldeles för höga förväntningar på att 

utvecklingsländerna ska kunna leva upp till överenskomna villkor, delvis på grund av att de 

länder som mottar biståndet vet att dessa transfereringar fortsätter att komma oavsett och 

konsekvensen av detta är att de blir svårmotiverade i arbetet med fattigdomsbekämpning69. 

                                                           
66 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.143 

 
68 Odén, B, Biståndets idéhistoria:från Marshallhjälp till millenniemål, s.15  
69 Hydén, G, Bistånd och utveckling: Afrika: givarnas stora utmaning, s.112 
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Hur och var biståndet ska ges är ett internationellt grundläggande problem, intet nytt under 

solen. Vidare existerar en förmodan om att alla ekonomier fungerar likadant och särskilt 

problematiskt är detta fenomen i relation till Afrika vars kontinent består av vitt skilda länder 

med differentierad samhällsstyrning. En anledning till afrikanska länders dåliga utveckling 

anses motarbetas av att förändra strukturen i samhället, då dessa ofta saknar en elit som kan 

vara kapabel nog att styra på ett sätt som gör att en hållbar samhällsutveckling kommer till 

stånd. De kontextuella skillnader är enorma, i synnerhet om man jämför med andra 

världsdelar och därför är det viktigt att när ett utvecklingsarbete ska påbörjas är det väsentligt 

att det måste göras i en skildring av tid och kontext.  

3.2 Proposition 2002/03:122  

Freds- och konfliktforskaren Bertil Odén anser att propositionen Gemensamt Ansvar – 

Sveriges Politik för Global Utveckling, Prop. 2002/03:122 är den viktigaste nationella 

händelsen på utvecklingssamarbetets område under 2000-talet där Sverige i och med 

utformandet av politiken blev ett föregångsland och en förebild. Med syftet att föra en 

koherent politik som genomsyrar alla politikområden blev landet det första i världen att anta 

ett blocköverskridande ramverk med det övergripande målet att sträva efter en rättvis och 

hållbar utveckling med fokus på fattiga människor och länder. Proposition 2002/03:122 anger 

att:  

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

förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”70 

Solidaritet för fattiga och utsatta människor och länder anses vara det bakomliggande motivet 

för propositionen. I arbetet med den globala utvecklingen och för världens framtid tog Sverige 

en aktiv del i det gemensamma ansvaret att verka för förbättring där proposition 2002/03:122 

genomsyras av två perspektiv, ett fattigdomsperspektiv och ett rättighetsperspektiv som syftar 

till att bidra till uppfyllandet av millennieutvecklingsmålen71. Den fattiga människans 

perspektiv innebär att utgångspunkten i arbetet ska vara ett fokus på att människor ska ses 

som aktiva subjekt snarare än passiva objekt72 och att utveckling ska ske inifrån och på 

initiativ av de fattiga människorna själva. Innebörden av ett rättighetsperspektiv handlar i 

mångt och mycket om den enskilda individens rättigheter och att de mänskliga rättigheterna, 

demokrati, jämställdhet och barnets rättigheter ska stå i fokus. Centralt i dokumentet anges 
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vara att utvecklingen är global och att världen är gemensam och vikten av en breddad syn på 

utvecklingsbegreppet understryks för att innefatta mer än ekonomisk tillväxt73. Tillväxt 

understryks genomgående samt vikten av fördelningspolitik och man vill belysa det faktum 

att detta synsätt skiljer sig från tidigare dokument och propositioner på området genom att 

utvecklingsbegreppet innefattar mer än ekonomisk tillväxt. Det breddade 

utvecklingsbegreppet går bland annat att utläsa ur följande stycke:  

”Ekonomisk tillväxt är nödvändig, men inte tillräcklig för en rättvis och hållbar utveckling. 

Välstånd och utveckling kan inte mätas enbart i ekonomiska termer”74 

3.3 Biståndspolitisk Plattform, Skr.2013/14:131 

 

Under våren 2014 skickade den borgerliga regeringen ut skrivelsen Biståndspolitisk plattform 

(Skr. 2013/14:131) på remiss efter att Statskontoret riktat kritik mot ett komplext styrsystem 

på biståndsområdet. Centralt i tidigare proposition 2002/03:122, var fattigdom och 

fattigdomsbekämpning men i dokumentet som antogs 2014 innebär en förändring vad gäller 

det nya övergripande målet för svenskt bistånd, vilket i plattformen föreslås vara: 

”Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och 

förtryck.”75 

Oppositionen, närmare bestämt Miljöpartiet, Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet, 

hävdade då att man tänker riva upp plattformen vid ett regeringsskifte 2014. Partierna var 

nämligen kritiska till det nya övergripande målet för biståndet, där de två orden och förtryck i 

den nya formuleringen är av särskild vikt, enligt oppositionen. Bodil Ceballos, utrikespolitisk 

talesperson för Miljöpartiet, har uttryckt att hon tycker att formuleringen är ogenomarbetad 

och otydlig vilket kan leda till stora konsekvenser76. Regeringen arbetade länge med att ta 

fram skrivelsen som presenterades 2014, då det under en lång tid efterfrågats förbättrad 

styrning i svensk biståndspolitik. Vår dåvarande biståndsminister Hillevi Engström menade på 

att plattformen avser att ersätta ett antal styrdokument i syfte att tydliggöra vad 

skattebetalarnas pengar används till. Med en tydligare styrning och ett ökat fokus på resultat 

förbättras förutsättningarna för en effektiv fattigdomsbekämpning77. Proposition 2002/03:122 
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ligger till grund för skrivelsen och byggts upp utifrån tidigare fastställda dokument på 

området men avses att vidare precisera inriktningarna för biståndet. Exempelvis så har 

förtryck uppmärksammats som ett grundläggande problem och bör lyftas fram i samma 

utsträckning som fattigdom och härtill uttrycker man även i plattformen ett tydligare 

individfokus och en stark tro på värdet av egenmakt.  
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4. Resultat & analys  

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar avser detta kapitel att presentera den analys som 

gjorts med utgångspunkt i skrivelsen Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131). Syftet är 

att undersöka hur regeringen framställer fattigdom genom att uppmärksamma bakomliggande 

diskurser och maktstrukturer, vilka i sin tur kan påverka de åtgärder som kommer till uttryck i 

dokumentet. De faktiska konsekvenserna blir först tydliga på ett implementeringsstadie, vilket 

enligt eget antagande kan vara en av orsakerna till varför Sveriges generösa biståndgivning 

inte får det genomslag som det är avsett för.   

4.1 Problemet med fattigdom  

Det centrala i Bacchis diskursanalytiska metod är att ifrågasätta givna policyproblem. Alla 

handlingsprogram anses utifrån det precis nämnda innehålla en problemframställning 

eftersom att de är uppbyggda kring ett specifikt problem78. I skrivelsen har en omformulering 

gjorts vad gäller syftet med det svenska biståndet och uttrycks vara: 

”Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom 

och förtryck.”79 

Vår dåvarande regering har i detta dokument valt att förtydliga det svenska biståndets mål 

med att även inkludera människor som lever i förtryck, vilket skiljer sig från tidigare 

dokument på området, exempelvis proposition 2002/03:122 där det centrala handlade om 

fattigdom och fattigdomsbekämpning. Regeringen identifierar förtryck som ett fundamentalt 

grundproblem och framställs i linje med fattigdom. I skrivelsen biståndspolitisk plattform 

indikerar den övergripande målformuleringen att det svenska biståndet enbart är ett verktyg 

och att det är upp till mottagarna själva att använda detta. Fattigdom och förtryck är centralt i 

plattformen där ett uppenbart problemområde ter sig handla om just dessa två begrepp som 

presenteras som något som behöver åtgärdas. Dock framhåller regeringen i plattformen ett 

antal omvärldsförändringar som i sin tur har påverkat inriktningen och utformningen av det 

svenska biståndet. Av särskild betydelse understryks en ökad ekonomisk ojämlikhet, vilket 

kan tolkas utifrån stycket nedan:  

                                                           
78 Bacchi, C, Analysing policy: what's the problem represented to be?, s.2 
79 Skr.2013/14:131, s.5 
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”Människor som lever i fattigdom och förtryck lever i allt större utsträckning i 

medelinkomstländer, det vill säga länder som själva har resurser och kapacitet att minska 

fattigdomen.”80 

Regeringen hävdar att många låg- och medelinkomstländer har blivit mindre fattiga på grund 

av en snabb ekonomisk tillväxt. Både enskilda människor och företag i fattiga länder deltar i 

allt större utsträckning i globala värdekedjor som i skrivelsen anses ha möjliggjorts av en 

friare världshandel81. En utmaning som identifieras i plattformen är att den ökade handeln 

också skapar en ökad sårbarhet för ekonomiska förändringar i omvärlden, trots att miljontals 

människor får ta del av ökade inkomster och större ekonomisk frihet. I skrivelsen hävdas det 

att utvecklingen för de allra fattigaste länderna har varit långsam och inom dessa länder har 

även ojämlikheten ökat82. Utifrån Bacchis WPR ansats och Faircloughs första dimensionen att 

få fram en kontext kan det tolkas som att om problemet handlar om fattigdom och förtryck där 

bistånd ses som lösningen på rådande problematik så bör ju synen på fattigdomsbekämpning 

handla om ett rent ekonomiskt perspektiv. Speciellt med hänsyn till den omvärldsanalys jag 

beskrivit ovan samt att regeringen i den biståndspolitiska plattformen valt att definiera och 

konkretisera begreppet bistånd, vilket anses vara följande:  

”flöden från offentlig sektor med det huvudsakliga syftet att främja ekonomisk utveckling 

och välstånd i fattiga länder och med ett gåvoelement om minst 25 procent.”83 

Att ha ett starkt fokus på ekonomin behöver i sig inte vara ett problem, speciellt inte om det 

kopplas till exempelvis utbildning och arbete då det är sektorer som i sin tur kan bidra till 

minskad fattigdom. Välstånd uttrycks vidare ha skapats av en allt mer gränslös världsekonomi 

men därtill nya utmaningar, exempelvis att en ökad handel också skapar ökad sårbarhet för 

ekonomiska förändringar i omvärlden, en fortsatt hög och åldrande befolkning i många 

låginkomstländer, ändrad karaktär på hälsoutmaningarna, väpnade konflikter, pågående 

klimatförändringar, komplexa kriser och katastrofer som förvärras av bristande demokrati och 

fungerande samhällsinstitutioner84. Det precis nämnda tolkar jag som en del av rådande 

problematik gällande fattigdom och arbetet med fattigdomsbekämpning och sett ur ett 

postkolonialt perspektiv har detta välstånd skapats på bekostnad av marginaliserade och 

exploaterade människor där vi idag vittnar om en liknande struktur, främst genom frihandel 

                                                           
80 Skr.2013/14:131, s.8 
81 Skr.2013/14:131, s.8 
82 Skr.2013/14:131, s.8  
83 Skr.2013/14:131, s.7  
84 Skr.2013/14:131, s.8  



29 
 

och öppna marknader. Kritiken mot frihandel och öppna marknader handlar främst om att 

fattiga länder drabbas genom en försämrad ekonomisk situation snarare än att skapa tillväxt 

och möjliggöra för utveckling. Ytterligare formuleringar som ur ett postkolonialt perspektiv 

kan riktas kritik mot är ett påstående i plattformen som uttrycks vara att tillväxt är en 

nödvändig förutsättning för att förbättra levnadsvillkoren för fattiga och förtryckta 

människor85. Västvärldens syn på en materiell tillväxt som något absolut nödvändigt för 

utveckling där tillväxt anses vara oumbärligt för förbättringar kritiseras bland annat från 

postkolonialt håll. I och med kravet på tillväxt avfärdas nämligen andra tänkbara alternativ, så 

som omfördelning av befintliga resurser för att förbättra situationen vilket enligt 

postkolonialismen kan beskrivas likt en förtröstan till den liberalistiska och kapitalistiska 

synen på ekonomi och utveckling.  

4.1.1 Människor som lever i fattigdom och förtryck 

Att lyfta fram människor som lever i fattigdom och förtryck i skrivelsen uttrycks inte enbart 

handla om en avsaknad av rent ekonomiska medel. Vad gäller de två tillagda orden och 

förtryck beskrivs det i skrivelsen som en vardag där människor lever med en avsaknad respekt 

för mänskliga fri- och rättigheter, korruption, maktmissbruk, påtryckningar mot fria medier 

etcetera. I den biståndspolitiska plattformen står följande:  

”Regeringen har en mångdimensionell syn på fattigdom. Den tar sin utgångspunkt i hur 

människan som lever i fattigdom och förtryck själv beskriver sin situation, utifrån sin egen 

verklighet, och sina egna erfarenheter, behov, prioriteringar och förutsättningar att förändra 

livsvillkoren”86. 

Utgångspunkten är den enskilde människan, vilket uppenbart indikerar en subjektiv och 

situationsberoende premiss. Med detta synsätt blir dock fattigdomsbekämpning något som 

anses svårt att följa upp, kontrollera och utvärdera kopplat till system som baseras på mer 

strikta, generaliserade och verksamhetsberoende mallar. Skrivelsen syftar till, som tidigare 

nämnt, att tydliggöra biståndets riktning och bidra till att effektivisera arbetet med 

fattigdomsbekämpning samt leva upp till evidens och objektivitet. Bistånd och 

utvecklingsfrågor är komplext och på så vis svårt att mäta och redovisa i form av konkreta 

resultat, men trots det finns en strävan att basera biståndstyrningen på just objektiva fakta och 

uppföljningsbara resultat.  

                                                           
85 Skr.2013/14:131, s.15  
86 Skr. 2013/14:131, s.10  
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Härtill använder sig regeringen utav begreppet egenmakt och menar på att Sverige ska ha en 

syn på biståndsmottagarna som människor med egna möjligheter till att förändra för sig 

själva. Texten nedan beskriver hur regeringen definierar egenmakt:  

”människor har i grunden och under de rätta förutsättningarna kapacitet att själva definiera 

sina problem och agera för att försöka lösa eller hantera dessa.”87 

En tolkning utifrån detta kan vara att utan bistånd kan inte de rätta förutsättningarna skapas 

för människor som lever i fattigdom och förtryck vilket innebär att dessa individer heller inte 

kan agera för sin egen utveckling utan yttre stöd. Vidare tolkning är att bistånd i detta 

sammanhang är det stöd som motverkar rådande problematik gällande människor som lever 

under förtryck. Kunskap om fattigdom och förtryck utifrån fattiga och förtryckta människors 

egna upplevelser uppmärksammas och framställs således som aktiva aktörer. I grunden och 

under de rätta förutsättningarna har människor kapacitet att själva definiera sina problem och 

agera för att försöka lösa eller hantera dessa och framkommer uttryckligen i följande utdrag ur 

den biståndspolitiska plattformen:  

”Människor som lever i fattigdom och förtryck är med detta synsätt subjekt och aktörer, inte 

objekt eller passiva mottagare. Därför stärker regeringen individfokuset i biståndet.”88 

Likt proposition 2002/03:122 lyfts fattiga och förtryckta människor fram i skrivelsen som 

aktiva subjekt och kan kopplas ihop med begreppet transivitet, där människor som lever i 

fattigdom och förtryck blir själva ansvariga för sin egen utveckling. Den bild som målas upp i 

skrivelsen är att dessa individer är aktörer i arbetet med att främja bättre levnadsvillkor. Även 

i den biståndspolitiska plattformen får både rättighets- och fattigdomsperspektivet stort 

utrymme, likt propositionen från 2003, där individen är centralt i utformandet av biståndet. En 

förändring i ordvalen har dock skett mellan propositionen och skrivelsen. I proposition 

2002/03:122 benämns bland annat att dessa perspektiv ska genomsyra politiken, vilket i 

plattformen däremot uttrycks ska vägledas av den fattiga människans perspektiv på utveckling 

samt av ett rättighetsperspektiv89. I intertextuell mening visar det precis nämnda på en viss 

förändring i diskursen kopplat till regeringens syn på fattigdom och en förskjutning i de 

fattigas perspektiv går att utröna och kan tolkas ha sämre inflytande i utformningen av 

                                                           
87 Skr. 2013/14:131, s.10 
88 Skr. 2013/14:131  
89 Skr. 2013/14:131, s.6  
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plattformen.  Målet med ekonomisk tillväxt måste dock riktas mot de allra fattigaste, vilket 

man i skrivelsen fastställer och menar på att målet i sig inte är tillräckligt annars.  

Det görs ingen åtskillnad vad gäller människor som lever i fattigdom och förtryck exempelvis 

utifrån etnisk tillhörighet, men däremot grundar sig det förtydligande målet med svenskt 

bistånd på en problematisering av särskilt utsatta grupper. Kvinnor och flickor samt 

människor som på olika håll lever under förtryck tillhör enligt regeringen de mest utsatta och 

de allra fattigaste och majoriteten lever även under förtryck. Vidare kan detta tolkas som att, 

med hänsyn till att svenskt bistånd inte är tillräckligt effektivt samt utifrån problembilden vad 

gäller en ökad ekonomisk ojämlikhet, stödet inte kommit dessa särskilt utsatta grupper till del. 

Utan bistånd görs människor som lever i fattigdom och förtryck, främst kvinnor och flickor 

samt de som på olika håll lever under förtryck, till i det närmaste oförmögna att vara aktiva 

och handla för sin egen räkning utan att få hjälp utifrån. Om det är till de mest utsatta 

grupperna som biståndet bör rikta sig till först så innebär det med andra ord att det är just 

dessa individer som också utgör det största problemet kopplat till fattigdom. Nästan helt 

uteslutande omnämns de i situationer präglade av utsatthet, kopplat till det precis nämnda om 

särskiljandet från resten och tillhör således inte resten. I skrivelsen osynliggörs resten och blir 

på så vis en oidentifierad norm som anses vara det rätta och som alla bör eftersträva.  

Mottagarlandet lyser med sin frånvaro och hålls tysta och har även minst att säga till om. 

Onekligen är det just denna deltagare i det svenska biståndet som påverkas mest av rådande 

problematik med fattigdom. Ingen riktig bild ges av mottagaren förutom det faktum att det är 

den som lever i fattigdom och förtryck och behöver således biståndet. Utifrån detta perspektiv 

ses människor i mottagarländerna som hjälplösa individer i behov av resurser och en bild där 

mottagarländerna försätts i en beroendeställning gentemot givarländerna skapas. Människor 

som lever i fattigdom och förtryck reduceras till objekt för biståndet istället för att ses som 

subjekt och därtill agera aktivt för sin egen utveckling. Till detta kan även nämnas, utifrån 

teorier om postkolonialism, att begrepp kan stå i motsats till varandra. Exempelvis återfinns 

ordet ofri ofta i samband med fattig och ställs i motsats till rika och fria länder. Med detta sagt 

hävdas att det egna landet, det vill säga Sverige i detta sammanhang, är ett rikt och fritt land 

medan fattiga länder också är ofria. Argumentet kan dessutom stärkas med att det i skrivelsen 

inte finns någon specifik förtryckare utan beskrivs mer som en situation där majoriteten av 

dessa särskilt utsatta befinner sig i och på så vis utgör förtryckta människor själva problemet. 

Kvinnor, flickor och människor som på olika håll lever under förtryck placeras i en position 

under den oidentifierade resten vilket främst kan tolkas bestå av män. Urskiljandet av denna 
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subjektspositionering grundar sig på skillnader mellan dessa grupper där den förstnämnda 

utgörs av bland annat brist på makt och vice versa för resten. På så vis och med hänsyn till 

Bacchis teorier grundar sig och reproduceras en makthierarki, till viss del på grund av att 

regeringen i skrivelsen förespråkar att de särskilt utsatta ska likställas resten90 

Sammanfattningsvis kan det hävdas att viss diskrepans uppenbarar sig i skrivelsen, framförallt 

vad gäller åsidosättandet av mottagarländerna då det skapar en stark motsägelsefullhet där 

bilden av Sverige som givarland tydligt möjliggör för en ojämlik biståndsrelation. Även om 

Sverige vill att deras bistånd säger sig präglas av ett stärkt individfokus samt att det ska utgå 

från människor som lever i fattigdom och förtryck är det också svårt att komma ifrån det 

faktum att en part ger och en annan tar emot, vilket redan där speglar ett tydligt 

maktförhållande. Det problematiseras heller aldrig i skrivelsen varför det finns ett behov av 

att särskilja dessa två särskilt utsatta grupper men ett antagande som görs i skrivelsen är att 

biståndet ska främst riktas och anpassas efter dessa. Viss motsägelsefullhet uppstår dessutom 

då regeringen förespråkar att de särskilt utsatta ska åtnjuta samma rättigheter som resten trots 

olikheterna. Att separera människor likt det precis nämnda kan bli problematiskt då det finns 

en risk att människors olika behov inte tillgodoses i tillräcklig utsträckning91.  

4.1.2 Vi och Dem 

Regeringens text är tydligt uppdelad i två parter; Sverige som representerar ett vi och 

mottagarländerna, därtill människor som lever i fattigdom och förtryck, som tillskrivs ett dem. 

Vad gäller begreppen vi och dom anser den postkolonialistiska teoribildningen att det är 

identiteter som konstruerades under kolonialismen och har skapat en grund för dagens syn på 

identiteter och olika grupptillhörigheter. Att lyfta fram institutionen som författat den 

Biståndspolitiska plattformen (Skr. 2013/14:131) är också väsentligt enligt Fairclough där det 

är av intresse att se till den identitet som konstrueras och tillskrivs, i detta sammanhang, 

Sverige. Sverige sätter sig självt i en position som gynnar oss som biståndsgivande land med 

hjälp av positiva ordalag där tidigare proposition från 2003 inte är ett undantag. Bland annat 

hävdade man redan då att Sverige har den kunskap och erfarenhet som krävs för att minska 

fattigdom där en öppen ekonomi och frihandel framställs som det mest betydelsefulla för det 

                                                           
90 Bacchi, C, Women, policy and politics: the construction of policy, s.69 
91 Bacchi, C, Women, policy and politics: the construction of policy, s.95  
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svenska välståndet. Dessutom understryks det faktum att Sveriges avsaknad av koloniala band 

ger landet trovärdighet92.  

I den Biståndspolitiska plattformen Skr.2013/14:131 uttrycks följande meningar:  

”Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd.”93 

”Sverige har ett moraliskt ansvar att stödja människor som lever i förtryck, utsatthet och 

fattigdom. Svenskt bistånd ska vara tydligt i sina värderingar och modigt i handling.”94 

Det motiv som den biståndspolitiska plattformen säger sig ha är av humanitär karaktär, vilket 

tydligt vinklas till att det från Sveriges sida handlar om att göra världen bättre. Skyldigheten 

att göra rätt för sig på grund av något kolonialt arv problematiseras inte trots att Sverige är ett 

land i väst, utan hellre ges en bild där Sverige särställer sig gentemot andra givarländer och 

framställs i biståndsdiskursen som mer respektfull i relation till sina mottagarländer. Genom 

att definiera sig som en motpol till de före detta kolonisatörerna placerar sig Sverige utanför 

den koloniala historien och kan således hävda att deras bistånd inte grundar sig på 

egenintressen. I dokumentet framkommer följande: 

”Sveriges särställning inom det internationella humanitära biståndet grundar sig dels på 

långvarigt och aktivt arbete och en ledande roll för att utveckla internationell humanitär 

politik, dels på stora finansiella bidrag”95. 

Det precis nämnda understryker Sveriges inflytande som biståndsaktör på den internationella 

arenan, att biståndet grundar sig på en humanitär politik vilket ger ett intryck av att de anser 

sig vara en bättre typ av biståndsgivare än övriga länder. Detta kan i sin tur härledas i att det 

svenska biståndet ses som mer legitimt i ögonen på betraktare och följaktligen finns få 

anledningar till att ifrågasätta biståndets inriktning och/eller synen på arbetet med 

fattigdomsbekämpning. Citaten ovan speglar synen på Sverige som norm och placerar sig 

ovanför mottagarländerna, vilket i sin tur stärker en ojämlik relation där landet målas upp som 

dominant och överordnat.  Ord som tradition, generöst, ambitiöst, moraliskt, värderingar och 

modigt tolkar jag i positiv mening som ytterligare befäster idéen om att svenskt bistånd är 

bättre än andra biståndsgivande länder, men begreppen är i själva verket utifrån ett brett 

spektrum med otydliga riktlinjer vilket kan skapa problem i att följa upp faktiska resultat. Den 

                                                           
92 Prop. 2002/03:122, s.07 
93 Skr.2013/14:131, s.5 
94 Skr.2013/14:131, s.5 
95 Skr.2013/14:131, s.40 
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identitet som konstrueras inom den biståndspolitiska diskursen skildras som ett dominant vi 

och beskrivs med hjälp av ord som erfarenhet, upplysthet och kunskap. Vi är dessutom ett rikt 

land med välstånd. En underliggande maktdimension präglar det svenska biståndet genom att 

vi talar åt dem och tillskriver människor som lever i fattigdom och förtryck en livssituation där 

regeringen anser sig ha rätt att definiera problem och lösningar på grund av sin auktoritet. Vad 

som också kan tyckas motsägelsefullt är det faktum att orden givarland och mottagarland inte 

omnämns i diskursen om bistånd utan uttrycks numera som ett samarbete mellan olika 

aktörer. Historiskt sett är detta en omformulering där gåva betecknas partnerskap men utifrån 

det som ovan nämnts är det svenska biståndsarbetet inte ömsesidigt. Genom att man i 

skrivelsen talar om, identifierar samt definierar, den fattiga och förtryckta människan kommer 

maktutövandet till uttryck. Perspektivet vi och dom synliggörs medan västvärldens delaktighet 

i rådande problematik kopplat till fattigdom osynliggörs. Genom de subjekt som konstrueras i 

representationen, vilket kan tolkas som en indelning av världen i en utvecklad och en 

outvecklad del, stärks likheterna med en kolonial struktur och enligt Norman Fairclough 

uppstår ojämlika relationer mellan vi och dem då diskursiva praktiker skapar och reproducerar 

maktrelationer mellan sociala grupper. Hur detta mer konkret kan härledas till den globala 

fattigdomen och vilka konsekvenser regeringens syn på fattigdom och förtryck faktiskt får 

uttrycks inte explicit i plattformen, men en trolig förklaring är att det kan spela roll för hur 

arbetet med fattigdomsbekämpning utformas i diverse policytexter.  

4.2 Orsaker bakom fattigdom   

I biståndspolitisk plattform presenteras en rad olika orsaker till fattigdom och därtill 

människor lever i fattigdom och förtryck. De allra fattigaste samt människor som på olika håll 

lever under förtryck, framställs som särskilt utsatta bland annat på grund av att deras tillgång 

till utbildning är markant sämre och deras politiska samt ekonomiska inflytande är mindre. 

Ekonomin är en utmaning för dessa grupper, men de jämförs också ur ett västerländskt 

perspektiv vars norm präglar hela det den svenska biståndspolitiska diskursen. Ett ytterligare 

de andra skapas utifrån dessa särskilt utsatta grupperna och kategoriseras således med 

särskilda egenskaper och tilldelas en position som mer avvikande. Fattigdom och dess orsaker 

framställs helt och hållet ur ett västerländskt perspektiv utifrån ett postkolonialt perspektiv 

och både de positiva samt kritiska argumenten utgår från en västerländsk diskurs där de 

fattiga ländernas röst tystas ned.  

Att många människor som lever i fattigdom och förtryck inte deltar i ekonomin kan tolkas 

vara den främsta orsaken till problemet med fattigdom och framkommer tydligt i den 
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Biståndspolitiska plattformen (Skr.2013/14:131). Brist på tillgång till grundläggande 

utbildning av god kvalitet, bristande tillgång till naturresurser och näringsrik mat, avtagande 

produktivitetsökning i jordbruket, otrygga arbetsförhållanden och otillräckliga resurser för att 

tillgodose behovet av egenproducerad forskning framhävs vara de främsta hindren96. Enligt 

regeringen måste svenskt bistånd fokusera på att förbättra fattiga människors möjligheter att 

bidra till ekonomin så att dessa människor själva kan dra nytta av ekonomisk tillväxt. I 

skrivelsen framkommer att en långsiktig och hållbar utveckling inte är möjlig utan en hållbar 

ekonomisk tillväxt. En tolkning utifrån detta, med hänsyn till att en del av problemet kopplat 

till fattigdom, kan härledas i det faktum att fattiga länder inte är integrerade i den 

internationella marknaden vilket regeringen i skrivelsen menar på skulle ge människor som 

lever i fattigdom ökade möjligheter till handel med öppnare marknader. Men för att uppnå det 

övergripande målet för biståndet krävs också att den ekonomiska tillväxten kommer de allra 

fattigaste till del. Endast i begränsad utsträckning kan det svenska biståndet påverka hur 

ekonomiska resurser fördelas i samarbetsländerna, således föreslås det i skrivelsen att:  

”Fokus för svenskt bistånd ska därför vara att förbättra fattiga människors möjligheter att 

bidra till ekonomin och själva dra nytta av ekonomisk tillväxt.”97 

Fattigdom sett utifrån en avsaknad av ekonomiska medel samt demokrati och mänskliga 

rättigheter beror bland annat på en snabb befolkningsökning, vilket har lett och leder till ett 

hårt tryck på de resurser som finns i dessa områden. Det är främst inom världens fattigaste 

och mest instabila länder som befolkningsökningen är fortsatt hög, trots att den i stora delar 

av världen har avtagit. Problemet tycks läggas på de mottagande länderna och stycket nedan 

stödjer min argumentation utifrån det faktum att de allra fattigaste människorna är de som 

utnyttjar naturresurserna mest:  

”Särskilt utsatta är ofta de allra fattigaste människorna i de fattigaste länderna, eftersom de 

ofta är direkt beroende av naturresurser för sitt uppehälle”98. 

Marken utnyttjas så att jorden utarmas och det finns en brist på odlingsbar mark, vilket i sin 

tur leder till att fattigdom förstärks i de mottagande länderna och enligt regeringen är 

miljöförstöring ett resultat av fattigdom och fattigdom i sin tur är ett resultat av ökad 

miljöförstöring. Exemplen ovan visar på hur tydligt det är att fattigdom, dess orsaker, blir ett 

                                                           
96 Skr.2013/14:131, s.24 
97 Skr.2013/14:131, s.23–24 
98 Skr.2013/14:131, s.8–9  
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problem som läggs på människor som lever i fattigdom och förtryck själva, det vill säga ett 

problem som finns där borta och är ett resultat av deras ökade miljöförstöring. Min 

argumentation kan stärkas utifrån följande text ur skrivelsen:  

 ”Avsaknaden av väl fungerande förvaltningssystem och brist på resurser har bland annat lett 

till att skyddet för viktiga ekosystemtjänster har varit svagt.”99 

Situationen försvåras ytterligare av bland annat bristande transparens, ansvarsutkrävande och 

kunskap samt svaga institutioner, ineffektiv lagstiftning, korruption och överträdelser av lagar 

och andra regelverk. Brist på resurser och brist på kunskap tycks i mångt och mycket 

understödja regeringens antagande om vad som är orsakerna bakom fattigdom. Många 

utvecklingsländer är beroende av export från ett fåtal råvaror vilket enligt regeringen skapar 

ett alltför ensidigt näringsliv. Dessa länder har problem med sin egen försörjning och är en 

konsekvens av att man har varit tvungen att öka sitt lands export av jordbruksprodukter för att 

ha råd med industrivaruimport. Vidare har många utvecklingsländer mycket stora skulder till 

andra länder, det vill säga lån som egentligen inte används till produktiva investeringar och på 

sikt inte heller ger någon avkastning i syfte att generera mer pengar. Härtill kan tilläggas att 

en rad länder styrs av en rik elit vars egna intressen i mångt och mycket står först på 

dagordningen, vilket kan kopplas till hur kolonialmakterna själva agerade. Istället för att 

utveckla kolonierna valde man att gynna sitt egna hemland. Till detta byggdes också under 

kolonialismen en infrastruktur som huvudsakligen var avsedd för att exportera råvaror, inte 

för att förbättra människors levnadsvillkor och utveckla inhemsk industri. Detta perspektiv är 

inget som tas i beaktan utan ses enbart som ett problem skapat av de mottagande länderna 

själva. Vidare framkommer att konflikt och våld är för utveckling de största hindren, om än 

västvärlden har genom historien använt våld och konflikt som ett verktyg för att skapa 

inhemskt välstånd och maktförhållanden som försvagar omvärlden. Värnad mänsklig säkerhet 

och frihet från våld är i skrivelsen det femte delmålet och regeringen menar att frihet från våld 

är ett nödvändigt fundament för utveckling. Att ha ovanstående påstående som delmål blir 

kontroversiellt om man ser till svensk industri och att det säljs vapen till både länder i krig och 

konflikt som till diktaturer.  

I de allra fattigaste länderna är utbildningsnivån låg om än nästintill obefintlig och hälsan som 

sämst. Sambandet däremellan går att utläsa på så vis att de människor som lever i fattigdom 

och förtryck saknar många gånger kunskaper om hur sjukdomar kan förhindras. Vad gäller 

                                                           
99 Skr.2013/14:131, s.30 
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kvinnor och barns möjlighet till grundläggande hälso- och sjukvård finns fortfarande stora 

brister, bland annat syns det i det faktum att i många låginkomstländer är barnadödlighet såväl 

som mödradödlighet fortfarande hög. De lever med dålig hygien och fattiga människors 

ohälsa bottnar dessutom i en otillräcklig tillgång på näringsriktiga livsmedel, rent vatten, ren 

luft och andra viktiga faktorer såsom god utbildning och att de befinner sig i miljöer där våld 

är vanligt förekommande. Särskilt för kvinnors hälsa, utbildning, familjerelationer och tid är 

bristen på rent vatten och god sanitet allvarlig och har många negativa konsekvenser. 

Regeringen hävdar att samhälleliga normer och värderingar ofta är en orsak till att kvinnor 

generellt sett har låg utbildningsnivå i låg- och medelinkomstländer då det förväntas att 

kvinnor och flickor ska ta ansvar för det obetalda hemmet samt omsorgen av barn. Detta i sin 

tur ligger till grund för och leder till uteslutning från arbetsmarknaden men även det faktum 

att det idag råder brist på relevanta yrkesutbildningar som svarar mot efterfrågan på 

arbetsmarknaden. Högskoleutbildning anses också i skrivelsen vara av vikt för att kunna möta 

kunskapssamhällets nya krav100. Regeringen hävdar att för att den privata sektorn ska kunna 

få tillgång till kapital och omsätta detta till ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen krävs 

utvecklade finansiella marknader. Ett hinder för att låginkomstländer ska kunna dra nytta av 

handelns fördelar utgörs av ineffektiva handelsprocedurer och höga tullar101.  

Bristen på jämställdhet i mottagarländerna anses vara en stor del av problemet gällande 

fattigdom. Trots att situationen för kvinnor har förbättrats i många länder är utmaningarna för 

ökad jämställdhet och stärkta rättigheter för kvinnor och flickor omfattande där dessa grupper 

också utgör merparten av världens fattigaste. Regeringen menar på att samhällen som inte 

präglas av jämställdhet saknar en rättvis fördelning mellan kvinnor och män när det gäller 

makt, inflytande och resurser102. Detta kan tydas utifrån att Sveriges syn på jämställdhet anses 

vara avgörande i mätningen om ett land är utvecklat eller inte, det vill säga om kvinnor och 

barn i ett land har en alltför dålig ställning så bedöms det landet många gånger ligger bakom i 

utvecklingen. På många håll har arbetet för demokratisk utveckling försvårats av bristande 

rättssäkerhet, kränkningar av kvinnor i konfliktsituationer, ökad misstro mot politiska partier 

och övergrepp och andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Från svenskt håll kan dock 

detta ses som ett maktverktyg och det bör påpekas att ett normativt ställningstagande av det 

här slaget utgår från att västländerna enbart vill hävda sin moraliska ståndpunkt trots att man i 

reell mening inte lyckats uppnå verklig jämställdhet i någon vidare bemärkelse. Den diskurs 

                                                           
100 Skr.2013/14:131, s.24 
101 Skr.2013/14:131, s.26 
102 Skr. 2013/14:131, s.19 
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som finns i den biståndspolitiska plattformen tillskriver med andra ord Sverige en roll som i 

realiteten inte stämmer överens med verkligheten och ur ett postkolonialt perspektiv kan man 

tolka detta som en typ av historieförvanskning och skrivelsen kan ses som ett sätt att uttrycka 

sin makt genom normer och diskurs.  

4.2 Presenterade åtgärder 

Enligt Carol Lee Bacchi går det att utläsa hur ett specifikt problem framställs i ett 

policydokument genom att granska de åtgärder som presenteras. Den biståndspolitiska 

plattformen delas in utifrån tre övergripande mål, vilka behandlar områdena för demokrati och 

mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i utveckling. Då 

Sverige är ett land i Väst och ingår i den diskurs som influeras av ett västerländskt perspektiv 

är en rimlig förklaring att det svenska biståndet, så som det uttrycks i den Biståndspolitiska 

plattformen Skr.2013/14:131, ses som en lösning från vår del av världen.  

Det moraliska ansvar som Sverige säger sig ha gentemot omvärlden begränsas till att enbart 

inkludera människor som lever i förtryck, utsatthet och fattigdom. De länder som inte 

omfattas av det svenska biståndet hamnar utanför, vilket kan ifrågasätta hela grundidén 

bakom svensk biståndspolitik. Syftet med svensk biståndspolitik är att biståndet ska komma 

fattiga länder och människor till del vilket skapar ett frågetecken kring detta moraliska ansvar 

då det inte tycks omfatta länder som hamnar utanför fokuseringen eller av olika skäl inte kan 

leva upp till de krav på resultat som ställs. Följande mening stödjer argumentationen:  

”ska vara berett att ompröva sitt biståndsengagemang när kraven inte uppfylls”103 

Vidare kommer idén om att andra länder och andra människor är underutvecklade från en 

kolonial föreställning som enligt postkolonialismen reproduceras och i detta fall genom 

skrivelsen Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131104. Att tydligt kunna mäta och följa 

upp biståndet understryks i den biståndspolitiska plattformen och härtill presenteras bland 

annat de målgrupper som utvecklingssamarbetet ska fokusera mest på, vilka är: 

”kvinnor och flickor i fattiga länder samt de människor som på olika håll lever under 

förtryck.”105. 

                                                           
103 Skr. 2013/14:131, s.41  
104Eriksson, C, & Eriksson Baaz, M, & Thörn, H, Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, 

rasismen och det mångkulturella samhället, s.34  
105 Skr. 2013/14:131, s.16  
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I policydokumentet görs en förflyttning av diskussionen från att först understryka hur fattiga 

länder inte har samma förutsättningar till att vi i den rika delen av världen måste dela med oss 

av våra resurser där Sverige omnämns i biståndsarbetet vara ett av världens rikaste samt mest 

demokratiska och jämställda länder106. Vi ska hjälpa och rädda de länder som befinner sig i 

fattigdom, ett synsätt som skapar viss förflyttning i diskursen. Den uppenbara problematik 

som råder vad gäller grunden till fattigdom i de mottagande länderna beskylls på en tolkning 

av de mottagande ländernas efterblivenhet snarare än att hålla västvärldens förtryck skyldigt 

till något och därmed osynliggörs i den biståndspolitiska kontexten107. Då inte de mottagande 

individerna själva har de förutsättningar som behövs för att agera för sin egen utveckling 

uttrycks i skrivelsen att ökad kunskap om fattigdomens komplexa orsaker och dynamik hos 

olika biståndsaktörer inom biståndsförvaltningen behövs i syfte att kunna bättre sätta sig in i 

den verklighet som människor i fattigdom lever i. Detta framkommer bland annat i texten 

nedan: 

”Kunskap om fattiga och förtryckta människors problem, behov och prioriteringar kan 

förvärvas på olika sätt, inklusive från forskning, studier, utvärderingar och från konsultationer 

med människor som själva upplever fattigdom och förtryck i länderna där biståndet verkar. På 

så sätt blir biståndets bidrag till kampen mot fattigdom och förtryck effektivt”108 . 

I stycket ovan tas det förgivet att Sverige ska stå som modell i hur mottagarländerna bäst ska 

använda biståndet inom det egna landet. Fattigdom och därtill människor som lever i 

fattigdom och förtryck skildras som att de mottagande länderna själva inte har kunskap om 

hur deras levnadsvillkor kan förbättras. Genomgående i texten framkommer nämligen att 

Sverige behöver kunskap om den fattiga och förtryckta människans problem där en del av 

lösningen på problemet kopplat till fattigdomsbekämpning antas på så vis handla om ett 

lärande än ett agerande från mottagarlandets sida där svenskt bistånd förser med kunskap och 

ekonomiskt stöd. Motsägelsefullt då biståndsmottagarna å ena sidan är individer som själva 

har förmåga till förändring men å andra sidan inte har kommit lika lång i utveckling som 

Sverige. Synsättet ligger i linje med en postkolonial tolkning om att västvärldens civilisation 

skulle både rädda och uppfostra de andra och här passar det citat som tidigare nämnt i kapitel 

tre väl in:  

                                                           
106 Skr.2013/14:131, s.7  
107 I avsnitt 4.3.3 presenteras mer ingående relationen vi och dom  
108 Skr.2013/14:131, s.11  
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”För det svarta subjektet däremot, får den vite Andre definiera allt som är eftersträvansvärt, 

allt som jaget begär. Detta begär ligger inbäddat i en maktstruktur”109. 

Med hänsyn till globaliseringen och dess effekter på världen beskrivs detta i skrivelsen enbart 

ur positiva termer där bland annat internationella och multinationella företag benämns som 

något som skapar bättre levnadsstandard, med ett tydligt förespråkande av fri världshandel110. 

Det argumenteras för att dessa företag är fria entiteter på så vis att de inte har någon specifik 

koppling till var i världen dessa företag kommer ifrån och följer enbart den ekonomiska 

rationaliteten. Trots ord som internationell och multinationell lämnas det faktum att dessa 

företag inte är isolerade och fria entiteter samt att i sin absoluta majoritet härstammar dessa 

företag från länder i väst, vilket inte nämns i dokumentet. De rika länderna har med andra ord 

etablerat en struktur som gynnar de rika länderna själva, en slags rovjakt på resurser i de 

fattigare länderna som sträcker sig tillbaka till kolonialismen. Härtill osynliggörs även den 

historia som skedde i andra delar av världen, vilket enligt en postkolonialistisk ansats är 

problematiskt då det inte enbart går att fokusera på västvärldens utveckling då fattiga och rika 

länder är beroende av varandra och kopplas samman i en symbios.  

Av postkolonialismen ses kapitalismen som slaveriets efterföljare som skapar 

beroendeförhållanden och genom framförallt multinationella företag kan öppna upp för 

exploatering från väst och på så vis blir kapitalismen ett ekonomiskt verktyg för makt i 

västvärlden. Till det bistånd och lån som ges anknyts en del villkor, vilket i sin tur kan leda 

till att andra länder tvingas öppna sina marknader med förevändningen att det är bra för 

utvecklingen. I biståndspolitisk plattform menar man att Sverige ska verka för att inkludera 

fattiga länder i den internationella marknaden och genom handel på öppnare marknader kunna 

få ökade möjligheter till utveckling. Detta tycks vara intet nytt under solen då en hämmad 

utveckling uppmärksammas som ett av de centrala problemen kopplat till fattigdom redan i 

prop. 2002/03:122.  Att främja global utveckling, som är det yttersta målet med 

biståndsarbetet och uttrycks i dokumentet, problematiseras inte vidare och det är svårt att 

utläsa en tydlig definition av begreppet. Detta sätt som ju kritiseras från postkolonialt håll är 

för västerländerna att öka det ekonomiska beroendet och möjliggöra för exploateringsformer 

av inhemska marknader samt att öka tillgången till billig arbetskraft111. Vidare uttrycks 

följande i skrivelsen: 

                                                           
109 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.145   
110 Skr.2013/14:131, s.8 
111 Loomba, A, Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, s.131  
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”Flertalet fattiga länder har otillräcklig produktion av egen forskningsbaserad kunskap, 

inklusive forskning relaterad till behov och problem som är specifika för landet”112.  

Texten ovan kan tolkas som en mycket generaliserad bild av mottagarländerna och då med 

betoning på det första ordet, alltså flertalet. I sammanhanget nämns även Sveriges roll, vilka 

påstås att ha omfattande erfarenheter vad gäller forskningskapacitet och dess uppbyggnad i 

låginkomstländer och härtill uttrycks även att forskningssamarbeten med mottagaländerna 

således ska tas till vara. Till detta är det också oklart om mer exakt vad för forskningsbaserad 

kunskap det handlar om. En förklaring utifrån den postkoloniala teoribildningen är att Sverige 

framställs återigen som en slags mall som ska efterföljas och som mottagarländerna bör sträva 

efter, det vill säga en västerländsk bild där de före detta kolonierna behöver lära sig av de före 

detta kolonisatörerna då de anses ha kommit längre i utvecklingen.  

För att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och 

förtryck är, enligt regeringen, en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar tillväxt 

nödvändigt då det anses stärka möjligheterna att:  

”finansiera bland annat social trygghet och utbildning för alla, samtidigt som möjligheterna 

till självförsörjning blir bättre”113. 

Biståndet uttrycks ha en viktig roll vad gäller att främja individens möjlighet att delta i 

ekonomin och möjligheterna till att dra nytta av den ekonomiska tillväxten ökar när fattiga 

kvinnor och män bidrar till ekonomin. Regeringen menar också att människor som kan arbeta 

för sin egen försörjning och få tillgång till utbildning är avgörande för den enskilda 

människans egenmakt och inte enbart en förutsättning för tillväxt. Vidare åtgärd, eller lösning, 

kopplat till problemet gällande fattigdom uttrycks vara följande:  

”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter att nå sin fulla 

potential och för att minska fattigdomen. Investeringar i hälsa möjliggör ökad produktivitet 

och är en investering i utveckling i stort.”114 

Även hur god hälsa kan uppnås har ett starkt fokus på ekonomiska aspekter, tydligast genom 

ord som investeringar i hälsa och investering i utveckling. Det framkommer även i 

dokumentet att svenska insatser på hälsoområdet ska ha en tydlig prioritering av de mest 

utsatta människorna och på så vis bidra till mer effektiva hälsosystem i syfte att leverera god 

                                                           
112 Skr.2013/14:131, s.27  
113 Skr.2013/14:131, s.24 
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och integrerad hälsovård115. Återigen lyfts de mest utsatta människorna fram, vilket ju handlar 

om kvinnor och flickor samt människor som på olika håll lever under förtryck. Ytterligare 

åtgärder på området framkommer nedan: 

”Tillgång till välutbildad personal, läkemedel och vaccin samt en adekvat finansiering är 

avgörande faktorer för utvecklingen av långsiktiga och bärkraftiga hälso- och 

sjukvårdssystem”116.  

Orden adekvat finansiering och välutbildad personal blir otydliga i detta sammanhang då det 

inte framkommer vem eller vilka som är aktörerna. När processer och utveckling beskrivs i 

plattformen är detta något som är återkommande och ytterligare exempel som lyfts fram är 

vikten av investeringar och innovation, vilket enligt regeringen ska leda till:  

”utvecklingen av nya biståndsmetoder i syfte att stärka resultatuppfyllelsen.”117 

Ständigt närvarande i den biståndspolitiska plattformen är också ett klassperspektiv där den 

fattiga människan framhålls genomgående i skrivelsen. Att utjämna ekonomiska skillnader för 

denne såväl som att upphöja vikten av den förtryckta människans aktörskap när det kommer 

till utveckling är främst det som står i fokus. Den lösning som återges är bland annat att 

försöka sträva efter att undanröja politiska och sociala skillnader, vilket mer konkret tar sig 

uttryck i en strävan om att öka utbildningsgraden och möjligheten till utbildning för 

marginaliserade och fattiga människor. Utbildning ses som ett verktyg till att motverka 

klasskillnader och på så sätt inkludera fler människor i de fattiga länderna i samhället och 

ekonomin. Traditionellt sätt har postkolonialismen förespråkat en utjämning av det här slaget 

och man understryker ofta hur ekonomiska- och klassmässiga skillnader upprätthåller och 

skapar maktstrukturer som verkar menligt för fattiga människor. Förespråkandet av ekonomisk 

utjämning i biståndspolitisk plattform kan därför ses som något som ligger i linje med vad 

postkolonialismen talar för. En utjämning som enligt postkolonialismen dock inte kan ske 

utan att andra maktstrukturer också elimineras handlar om könsdiskriminering och 

könssegregering, vilket man i plattformen talar för genomgående att Sverige genom sitt 

bistånd ska verka för att motverka. Särskilt bland västerländerna har det genom historien skett 

en ekonomisk utveckling trots att respekten för mänskliga fri- och rättigheter inte tagits 
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hänsyn till. Således kan man kritisera plattformen för att vara motsägelsefull när man i 

inledningen i skrivelsen formulerar följande:  

”Respekt för de mänskliga rättigheterna och för rätten att leva ett fritt liv är avgörande för att 

en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling ska äga rum”118 

Att respekt för de mänskliga rättigheterna och den mänskliga friheten leder till social, 

ekonomisk och miljömässig utveckling är en orsakskedja som går i en specifik riktning. 

Utifrån ett postkolonialt perspektiv kan orsaksriktningen även vara den omvända och en 

tolkning av det hela är att västvärlden har något slags förmyndarskap i det att man talar om för 

de fattiga och outvecklade länderna i tredje världen hur social, ekonomisk och miljömässig 

utveckling uppnås. Likaså vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati där förändringen i 

skrivelsens målformulering kan tänkas gå i linje med den trend som vi ser i Sverige och andra 

länder, vilket postkolonialismen förvisso inte motsätter sig men beroende på historisk och 

kulturell kontext finns andra tolkningar, alltså är det viktigt att inte enbart tolka världen ur ett 

västerländskt perspektiv. Västvärlden har fått ett alltmer inflytande i bland annat FN och 

därtill också vilka normer och värderingar som ligger till grund för de mänskliga 

rättigheterna. 

Vidare förespråkas hållbar utveckling när det kommer till miljö och klimatområdet vilket i 

den biståndspolitiska plattformen anges vara något som svenskt bistånd ska verka för och kan 

ses som ett maktverktyg ur ett postkolonialt perspektiv. Anledningen, eller de argument som 

förs emot, handlar om ett påtvingande där fattiga länder ställs inför omöjliga miljökrav som 

försätter dem i ytterligare svåra situationer. Vid dessa krav har Sverige och andra länder i väst 

i stor utsträckning inte tagit hänsyn till miljön när det gäller egna vinstintressen eller den egna 

tillväxten. Följande text visar tydligt på vad en orsak till problemet med fattigdom är inom 

den biståndspolitiska diskursen:  

”Det svenska biståndet ska bidra till att lantbruket i fattiga länder blir mer produktivt- dels för 

att försörja brukarna själva, dels för att skapa ett överskott för lokala, nationella, regionala och 

internationella marknader”119.  

Lantbruket i fattiga länder är inte tillräckligt produktiv och Sverige anser sig självt vara, med 

hjälp av diverse resurser, de som kan göra det mer produktivt då landet är mer utvecklat. 

Utifrån en postkolonial teori kan detta gå i linje med det faktum att de koloniserade länderna 
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är efterblivna och det som uttrycks i skrivelsen visar att tankar om en utvecklingsprocess 

fortfarande finns kvar. För att kvinnor och män ska permanent ta sig ur fattigdom föreslås det 

i skrivelsen mer inkluderande, öppna och effektiva marknader för att den privata sektorn ska 

kunna bidra till ekonomisk tillväxt som på sikt kan ge tillgång till arbetstillfällen, produkter, 

avsättningsmöjligheter och finansiella tjänster. Vidare hävdas det i plattformen att säkra 

ägande- och nyttjanderätter till mark är en förutsättning för enskildas och företags möjligheter 

att investera120. Det framkommer bland annat i följande stycke:  

”Jord- och skogsbrukares och fiskares, särskilt kvinnors, ägande- och nyttjanderätt till mark 

och havs- och vattenresurser ska stödjas.”121 

Med hänsyn till texten ovan uttrycker regeringen att Sverige ska bidra till att människor i 

fattigdom samt marginaliserade grupper ges möjlighet att delta och utkräva ansvar vid 

planering, beslut och genomförande vid arbetet med att integrera vattenresursförvaltning. 

Kvinnor lyfts fram som särskilt utsatta då de anses ha en central roll i vattenförsörjningen för 

hushållsbehov och därtill på lokal nivå122. Regeringen beskriver också i dokumentet att:  

”Infrastruktur är nödvändigt för att producenterna ska få tillträde till marknader och för att 

koppla samman marknader inom ett land samt vidare till internationella marknader”123. 

Det görs en återkoppling till internationella marknader och en prioriterad uppgift för både 

Sverige, men även andra biståndsgivarländer, vad gäller rådande problematik kopplat till 

fattigdom tycks vara ett försök till att inkorporera de på förhand formulerande lösningarna likt 

marknadsekonomiska idéer. Arbetet med fattigdomsbekämpning och ekonomisk tillväxt anses 

kunna lösas genom frihandel där såväl näringslivet som privata aktörer framhålls ha en 

nyckelroll och således vara en förutsättning för utveckling. Något som tas för givet och är 

uppenbarligen är kritiserbart utifrån ett postkolonialt perspektiv då det utan vidare 

problematisering ses som självklart och gynnar alla människor. Genom språkets konstruktion 

formas utvecklingsländerna till passiva mottagare av biståndsgivande länders regler för den 

ekonomiska styrningen.  

Inom den svenska nationella politiken har även jämlikhet mellan könen fått stort utrymme i 

politiska debatter under senare år. En genusmedveten agenda har således fått gehör, vilket 
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också syns mer och mer inom det internationella utvecklings- och biståndssamarbete. Om 

man ser till plattformen verkar det som att diskursen om kvinnor i utveckling har influerat 

diskursen om internationellt utvecklingssamarbete:  

”Män och pojkar behöver ökad kunskap om, och respektera, kvinnors och flickors åtnjutande 

av mänskliga rättigheter. Ansvaret för att uppnå jämställdhet är delat”124. 

Den biståndspolitiska plattformen genomsyras av ett jämställdhetstänk och då främst inriktat 

på jämställdhet mellan könen. Något som enligt postkolonialismen bör ses som något bra och 

gynnar eller uppmärksammar den andre handlar just om att upphäva de traditionella 

maktstrukturerna, i detta fall en maktstruktur som marginaliserat kvinnor. Även här går det att 

applicera det motsatsförhållande som återfinns inom postkolonialismen, alltså det faktum att 

när det exempelvis står i biståndspolitisk plattform att bristen på jämställdhet påverkar 

människors och samhällens utveckling negativt så skapas en bild av att det egna samhället är 

jämställt trots att de i realiteten inte är så. Här går det att utröna en subjektspositionering där 

kvinnan och flickan ska tas i beaktande förhållande till män och pojkar, vilket placerar henne i 

ett motsatsförhållande och därtill i en slags beroendeposition går att knyta an till tidigare 

reflektion av att den andre i jämförelsen lämnas odefinierat125. Dessutom mäts graden av 

jämställdhet enligt europeiska mått och stänger därför ute andra historiska och kulturella 

kontexter, vilket hade kunnat leda till att man kan uppfatta jämställdhet och vad det innebär 

på olika sätt beroende på kontexten.  

Något som framkommer i skrivelsen, om än inte uttryckligen, är anledningen till ett stärkt 

fokus på kvinnor och barn vilket kan tydas utifrån att Sverige sedan en lång tid tillbaka 

erhållit positionen av att vara ett mycket jämställt land trots sina brister på området. Bacchi 

menar också på att målet för kvinnor är att nå mäns position och är ett perspektiv som kan 

även vara applicerbart i denna studies sammanhang, om än på ett något högre plan då det 

inkluderar fattiga och förtryckta människor som en slags grupp som ställs och jämförs mot 

oss, det vill säga människor i västvärlden. Härtill noteras ord som kvinnor och flickor samt 

män och pojkar. Likt proposition 2002/03:122 har regeringen, med hänsyn till transivitet, 

medvetandegjort en bortgång från en mer objektifierande term som ringar in större grupper så 

som människor.  
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Demokrati berörs och utgör också en stor del av skrivelsen där det i mångt och mycket anses 

vara ett ansvar som åligger mottagarländerna själva att utveckla och upprätthålla, men att 

Sverige med sitt bistånd ska hjälpa till och stödja med utifrån.  I skrivelsen framkommer 

följande mening: 

” Demokrati är det styrelseskick som bäst säkrar och stärker respekten för de mänskliga 

rättigheterna.”126 

Inom den svenska biståndsdiskursen vill man alltså försöka aktivera biståndsmottagaren för 

att minimera ett möjligt biståndsberoende och passivitet som uppkommit just på grund av 

biståndet självt. Demokratisk kultur är två ord som framkommer tillsammans i plattformen, 

dock utan någon mer ingående definition eller förklaring på vad denna kultur kan tänkas 

innebära samt hur ett land kan verka för att uppnå detta. Uppenbarligen saknar 

mottagarländerna denna demokratiska kultur då det i skrivelsen ses som en orsak till rådande 

problematik med fattigdom då regeringen hävdar att det krävs för att demokrati ska kunna 

utvecklas och konsolideras127. Att lämna begreppen demokrati och demokratisk kultur relativt 

odefinierade är problematiskt då det tycks utgöra en stor orsak till fattigdom och dessutom 

vara begrepp som man ska antas förstå innebörden av. Det moraliska ansvar som svenska 

värderingar grundas på handlar om att hjälpa den andre på att denne inte uppnått vad som 

anses eftersträvansvärt snarare än på att västvärlden genom historien utnyttjat och exploaterat 

sin omvärld. Stycket nedan går i linje med det precis nämnda och stärker argumentationen 

ovan ytterligare:  

”Demokratisering byggs inifrån och underifrån. Men den kan, och bör, stödjas utifrån”128. 

Att demokratisering bör stödjas utifrån kan uppfattas som att det är en process som inte 

fungerar utan bistånd och kunskap från ett demokratiskt land med resurser. Ytterligare åtgärd 

som presenteras härtill uttrycks vara:  

” Sverige ska bidra till att såväl kvinnor som män har möjlighet och frihet att påverka sina 

levnadsvillkor genom att utöva inflytande i politiska processer och beslut, samt att kunna 

organisera sig.”129  
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Ord som kvinnor och män understryker regeringens fattigdoms- och rättighetsperspektiv i 

syfte att lyfta fram individen i biståndet hellre än att använda exempelvis fattiga människor i 

en mer generell term. I texten ovan framkommer dock inte tillräckligt konkret hur man i 

biståndsinsatser tänker sig gå tillväga, däremot menar man i skrivelsen att det svenska 

biståndet ska stärka kvinnors rätt till utbildning så att de kan få anställning eller driva företag. 

Regeringen hävdar att en nyckel till förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i 

fattigdom är tillgången till fler och mer produktiva arbetstillfällen. För att uppnå detta vill 

regeringen därför bidra till att förbättra förutsättningarna för den privata sektorn i syfte att öka 

sysselsättningsgraden och inkomstnivån för exempelvis kvinnor som ofta diskrimineras eller 

stängs ute från arbetsmarknaden. Vidare avser biståndet främja entreprenörskap, innovation 

och ett gynnsamt näringslivsklimat och främja hållbart företagande130. Regeringen föreslår 

således mer inkluderande, öppna och effektiva marknader som ger tillgång till arbetstillfällen, 

produkter och avsättningsmöjligheter och finansiella tjänster. Säkra ägande- och 

nyttjanderätter till mark hävdas vara en förutsättning för enskildas och företags möjligheter att 

investera, vilket också stärker möjligheterna för kvinnor och män att permanent ta sig ur 

fattigdom131. Vidare ska Sverige som land också stödja en inkluderande dialog om 

konfliktförebyggande, vilket innebär:  

”Stödet kan utgöras av kapacitetsutveckling av aktörer eller institutioner som är delaktiga 

i politiska processer. För att freden ska bli varaktig behöver alla berörda inkluderas”132. 

Att inkludera andra aktörer kan tolkas som att Sverige avsäger sig plikten att självt agera när 

det kommer till insatser i konfliktdrabbade länder, vilket kan vara till fördel framförallt med 

hänsyn till huruvida det kan få konsekvenser för Sverige. Denna distansering tydliggör en 

maktasymmetri som kan kopplas ihop med termerna givare och mottagare där givarländerna 

sätter reglerna för biståndsarbetet. Viss motsägelsefullhet framkommer genom att man i 

verkligheten faktiskt inte följer dessa normer som Sverige säger sig stå bakom, vilket 

förminskar hela den biståndspolitiska plattformens trovärdighet. Det skapar på så vis en 

uppfattning om att fokus har förflyttats från att behandla frågor kring varför fattigdom och 

därtill växande klyftor existerar till frågor om vad den rika delen av världen kan göra för att 

hjälpa till. Följande meningar är hämtade ur plattformen och belyser detta faktum:  
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”För att biståndet ska vara framgångsrikt och skapa resultat behöver det fortsatt bygga på 

länders eller aktörers egna ansträngningar. På så vis kan biståndet skapa förutsättningar 

för utveckling”133.  

4.4 En nyliberalistisk diskurs  

Språket och dess betydelse skapas genom skillnaden mellan oppositionerna och är konstruerat 

kring binära motsatspar, således har språket en relationell funktion. Med hänsyn till rådande 

maktasymmetrin måste därför biståndet och identiteter förstås i relation till detta, det vill säga 

hur givaren och mottagaren skildras samt undersöka utvecklingen av ett motsatsförhållande 

och hur det kan leda till en förstärkning av maktstrukturerna. Med ord som frigöra, egenmakt 

och handel illustreras ett identitetsskapande av fattiga länder och härtill människor som lever i 

fattigdom, ett synsätt där de fattiga länderna idag är passiva mottagare och befinner sig i ett 

ekonomiskt, ofrivilligt, utanförskap. Enligt Jørgensen & Phillips är texten i den 

biståndspolitiska plattformen interdiskursiv på så vis att det tydligt går att utröna ett flertal 

diskurser som på olika sätt påverkar och påverkas av varandra. Bland annat går det att urskilja 

en nyliberal diskurs som tycks förstärka rådande maktstrukturer, dels hur de fattiga 

mottagarländerna blir passiva deltagare med en oförmåga till att vilja förändra och dels med 

hänsyn till det som inte omnämns, alltså Sverige som aktiv aktör i detta sammanhang. En 

parantes till detta, om än en intressant sådan, är att i den biståndspolitiska plattformen 

förekommer inte ordet solidaritet, medan det existerar med jämna mellanrum i propositionen 

från 2002/03. Det kan ändå vara anmärkningsvärt ur ett postkolonialistiskt perspektiv då det 

påvisar en skiftning från tidigare idéer i svensk biståndspolitik. Detta kan i sin tur förstärka 

argumentet om att en nyliberal diskurs framträder i skrivelsen där vissa ord och begrepp 

utesluts inom den biståndspolitiska diskursen. Diskursen konstrueras alltid i förhållande till 

det som den utesluter enligt diskursteorin134.  

Lösningen på utvecklingsproblematiken framhålls vara att integrera utvecklingsländerna i 

världshandeln och härtill lyfts idén om frihandel fram, likt den nyliberalistiska våg som 

sköljde över Sverige på 80-talet. Regeringen har valt att inkludera och presentera idéer om hur 

marknadsekonomiska och frihandelskopplade lösningar utgör lösningen på rådande problem 

gällande fattigdom och arbetet med fattigdomsbekämpning. Denna tydliga, nyliberala, diskurs 

presenterar idén om hur frihandelskopplade lösningar utgör en förklaring till hur 

utvecklingsfrågan ska angripas på ett relativt oproblematiskt sett. De biståndsgivande 
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länderna i väst utformar och skapar regler för den ekonomiska styrningen samtidigt som 

mottagarländerna, genom språkets konstruktion, framställs som passiva. Ytterligare ord som 

dykt upp i skrivelsen och därtill utgör en del av biståndsdiskursen är bland annat deltagande 

och ägandeskap samt på mottagarens villkor. Tolkningen av dessa begrepp och att de används 

i sammanhanget kan tyda på ett försök i att göra biståndsrelationen mer jämlik vad gäller de 

åtgärder kopplat till arbetet med fattigdomsbekämpning som presenteras i skrivelsen, men 

någon mer djupgående definition av dessa begrepp återfinns inte i texten.  

Utvecklingsländerna ges en makt att själva besluta om sin egen utveckling och ingår enligt 

Odén i begreppet ägarskap och går i linje med propositionens fokus på den fattiga människan. 

Ett budskap går att utröna och som genomsyrar hela den biståndspolitiska kontexten, dels 

utifrån biståndets bakgrund och dels utifrån diverse policydokument som anger riktningen 

idag, vilket är att den fria marknaden förväntas styra utvecklingen. Enligt teorier kopplat till 

diskursanalys har varje samhälle sin sanningsregim, och genom dessa tar vi vissa saker som 

självklara och genom att olika diskurser får tolkningsföreträde, reproducerar dessa strukturer i 

samhället. Med andra ord kan ett marknadsorienterat förhållningssätt tänkas ha influerat det 

biståndspolitiska området då dess idéer och metoder från det privata näringslivet står som 

ideal även i många delar inom den offentliga sektorn.  
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5. Slutsatser och diskussion  

Syftet med min analys har varit att undersöka hur fattigdom och arbetet med 

fattigdomsbekämpning framställs i skrivelsen Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131). 

Med hänsyn till att den svenska biståndspolitiken funnits sedan 1962 och att en miljard 

människor fortfarande lever i extrem fattigdom135 kan detta ses som en motgång. Flertalet 

propositioner och utvärderingar på området har ännu inte uppfyllt något övergripande mål för 

det svenska biståndet och omvärldsförändringar bidrar till nya utmaningar. Att lyfta fram 

särskilt utsatta grupper i den övergripande målformuleringen betonar enligt regeringen att 

begreppet fattigdom är mångdimensionellt men min tolkning är att dessa individer anses vara 

en högst bidragande orsak till ökad ekonomisk ojämlikhet. Därmed kan inte biståndet fungera 

tillräckligt effektivt då ett stort antal människor inte deltar i ekonomin och kan tolkas som att 

problemet kopplat till fattigdom läggs på dessa grupper. Krav ställs på att kvinnor och flickor 

samt de människor som på olika håll lever under förtryck själva agerar för att skapa 

förändring och går i linje med vad regeringen menar med egenmakt samt ett ökat individfokus 

i biståndsarbetet. Dock framställs dessa individer som hjälplösa och passiva då de inte har de 

rätta förutsättningarna att kunna förbättra sina egna levnadsvillkor, vilket i mångt och mycket 

innebär en avsaknad av ekonomiska resurser samt kunskap om fattigdomens natur.  

Ett outtalat egenintresse i svensk biståndsgivning samt synen på att individer i mottagarländer 

är hjälplösa, kan leda till ett fortsatt biståndsberoende och därtill fortsatt begränsade 

möjligheter för människor som lever i fattigdom och förtryck att agera för sin egen 

utveckling. Dessa särskilt utsatta individerna tillskrivs en annan maktposition än de 

odefinierade resten med sämre villkor och rättigheter. Relationen mellan fattig och förtryckt 

står dock inte klart, vilket skapar förvirring huruvida man måste leva i både fattigdom och 

förtryck för att omfattas av den nya föreslagna målformuleringen för svensk biståndspolitik. I 

skrivelsen förespråkas det att involvera biståndsmottagarna till att vara delaktiga i definiering 

av problemen kopplat till fattigdom, dock tycker jag mig se tendenser till att det handlar mer 

om hur Sverige som biståndsgivande land självt väljer hur man vill använda biståndet. En 

uppenbar diskrepans präglar svensk biståndspolitik där regeringen i plattformen menar på att 

arbetet med fattigdomsbekämpning ska utgå från den fattiga och förtryckta människan men i 

själva verket formuleras problem, orsaker samt lösningar utifrån ett västerländskt perspektiv.   
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De mottagande länderna är oklart definierade förutom att de framställs i skrivelsen som 

outvecklade då de med ett västerländskt mått inte uppfyller samma standard som Sverige, som 

självt framstår som ett utvecklat och framgångsrikt land. Ur ett postkolonialt perspektiv tycks 

följaktligen den mest framträdande synen gällande fattigdom präglas i mångt och mycket av 

koloniala drag och att man utgår från Sverige och andra delar av väst som en slags norm som 

alla andra länder ska följa. Sverige anser sig ha tolkningsföreträde på vad utveckling innebär 

som i mångt och mycket är synonymt med ekonomisk tillväxt. Vad som framkommer tydligt i 

min analys är att det råder ett vi och dem synsätt som indikerar ett steg tillbaka i utformningen 

av svensk biståndspolitik då perspektivet på utvecklingssamarbetet blir mer givarstyrt. 

Givarperspektivet går i mångt och mycket emot principen om att biståndet ska genomsyras av 

ett fattigdom- och rättighetsperspektiv på mottagarnas premisser. I propositionen från 2003 

förespråkas nämligen en global syn och ett globalt agerande med ett gemensamt ansvar medan 

i plattformen lyfts den fattiga och förtryckta människan fram. Effekten av detta synsätt, hur 

kategorier av människor som lever i fattigdom och förtryck, faller på att vissa egenskaper 

tillskrivs länder/individer och kan leda till att deras handlingsutrymmen och möjligheter 

begränsas. En tolkning är att användningen av kategorier kan vara ett sätt att förenkla 

förståelsen av det internationella utvecklingssamarbetet och att styrningen är likt en mekanism 

som kanske är nödvändig för att begripa vår omvärld. Att kategorisera styrningen likt ovan 

kan också vara ett sätt för regeringen att skapa realitet och mätbarhet i biståndet istället för att 

diskutera problemen bakom fattigdom i sin helhet, vilket ju är påverkat av politiska samt 

strukturella problem och därtill även belysa föränderliga fenomen och processer.  

Skrivelsen genomsyras av en tydlig diskrepans, dels då den enskilda individen förespråkas, 

dess möjligheter till förbättring, och dels genom att ett nyliberalistiskt perspektiv presenterar 

redan på förhand uttänkta åtgärder kopplat till fattigdom. Min tolkning är att det handlar om 

hur man i väst vill utforma ett ekonomiskt system i utvecklingsländerna så att länderna själva 

kan dra nytta av att de befinner sig på världshandeln. Att exkludera en problematisering av 

detta faktum tenderar att utestänga andra alternativ och lösningen på problemet med fattigdom 

anses vara den enda rätta lösningen på utvecklingsproblemet. Framställningen av att 

fattigdom inte enkom handlar om rent ekonomiska aspekter tycks vara ett sken som bedrar, 

främst på grund av att det uttrycks vara ett grundproblem samt att utvecklingsländerna inte 

ingår i världshandeln. En stor orsak till att arbetet med fattigdomsbekämpningen inte är 

tillräckligt effektiv understryks genomgående i skrivelsen verka vara att fattiga länder inte är 

inkluderade på den globala arenan och ses därför som en åtgärd samt lösning på problemet 
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vad gäller fattigdom. I linje med Faircloughs kritiska diskursanalys kan detta även knytas an 

till min tolkning av att texten i skrivelsen på flertal ställen är vag och motsägelsefull, vilket 

kan bero på att olika diskurser uppträder i den svenska biståndspolitiska kontexten och ger 

upphov till kamper om betydelser diskurser emellan för att upprätthålla maktfunktioner i den 

sociala praktiken. 

Trots att skrivelsen Biståndspolitisk plattform (Skr.2013/14:131) byggs på proposition 

2002/03:122 går det att urskilja meningsskiljaktigheter som är oförenliga med varandra. Det 

övergripande målet för svenskt bistånd i plattformen är en tydlig kontrast från tidigare 

målformulering framförallt då regeringen valt att ändra den fattiga människans position 

exempelvis genom att dess egen handlingskraft har tagits bort i utformningen. Det råder ingen 

tvekan om att syftet med att lyfta fram människor som aktiva subjekt i skrivelsen är oförenligt 

med den nya målformuleringen för svenskt bistånd där också denna upphöjning av subjektet 

följs med bindande krav/villkor på att vissa normer följs vilket begränsar möjligheten för 

subjektet att påverka sin egen situation. En förklaring som plattformen inte redogör för är på 

vilket sätt den förändring som skett i hur målet relaterar till människor som lever i fattigdom 

ska operationaliseras. Att exkludera en vidare problematisering av dessa mycket centrala 

begreppen fattigdom och förtryck begränsar därmed de utsatta människornas betydelse som 

aktiva subjekt, vilket i sin tur kan skapa problem vad gäller hur och på vilken nivå man mäter 

och följer upp resultat. Efter att ha studerat och analyserat svensk biståndspolitik gör jag 

uttolkningen att de resultat som förväntas uppnås av mottagarländerna är mer villkor för att få 

ytterligare bistånd hellre än att resultaten kan ses som en möjlighet till att skapa dialog med 

olika aktörer i mottagarlandet. Likt Sachs och Hydén håller jag med om att utvecklingsarbete 

bör utformas efter kontext och utifrån ett lands egna förutsättningar samt villkor. Något 

självklart men än så viktigt att understryka är även behovet att lyfta fram de mest utsatta då 

det är dom som drabbas hårdast utav de problem som följer med fattigdom, vilket också 

deklareras i skrivelsen men som i texten blir oklart i hur det rent praktiskt ska gå till.  

Vidare åtföljs skrivelsen av ett ökat nyliberalistiskt perspektiv än det solidaritetstänkande som 

framkommer tydligt i proposition 2002/03:122, vilket kan förklaras av att man numera 

fokuserar alltmer på den enskilde individen och att denne lyfts fram som aktör i sin egen 

utveckling. Delvis tycks utvecklingspolitiken lämnat fattigdomsperspektivet, som 

framkommer tydligt i proposition 2002/03:122 och vad jag kunnat utläsa i skrivelsen är en 

alltmer framträdande diskurs som verkar ligga i linje med nyliberalistiska idéer som kan 

influera den stridighet som ovan nämnt. För att återkoppla till avsnittet om utveckling i 
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uppsatsens tredje kapitel ligger det mycket sanning i att vår samtid präglas av en konflikt 

huruvida utveckling kan låta sig förenas med och uttrycka vårt samhälles dominerande idé om 

kollektivt och individuellt självstyre.  

Det ekonomiska perspektivet präglar hela det svenska biståndsarbetet och naturaliseras medan 

mottagarna, det vill säga utvecklingsländerna, passiviseras. Ur ett postkolonialt perspektiv 

anses inte arbetet med fattigdomsbekämpning problematiseras i tillräckligt stor utsträckning 

och således råder det ojämna maktförhållanden mellan utvecklingsländerna och länder i väst. 

På så vis reproducerar och reproduceras begrepp och antaganden inom den biståndspolitiska 

kontexten. Fattiga länder är outvecklade och rika länder är utvecklade, men däremellan görs 

ingen förklaring till varför denna klyfta förekommer vilket går i linje med det faktum att 

Sverige som land anser sig ha kunskap kopplat till biståndsgivning utifrån synsätt och normer 

som saknas i de mottagande länderna. Enligt de postkoloniala teoribildningarna som används i 

studien visar på att det precis nämnda grundar sig i att koloniseringen av länder utanför 

Europa inte tagit slut utan tagit sig nya former istället. Koloniseringen tar sig uttryck i de 

framsteg som har nåtts i västvärlden, även dess normer och värderingar vilket skiljer sig från 

tidigare när det handlade mer om direkt erövring av mark och människor. Genom 

kategoriseringar och antaganden om bistånds- och utvecklingsprocesser görs en strävan efter 

att skapa viss styrning i den komplicerade biståndsverksamheten och likt ett nyliberalistiskt 

tankesätt finns en idé om att alla verksamheter kan styras efter generaliserade modeller.  

Även om utvecklingsproblematiken ofta berör hela samhällen och system så krävs det att 

biståndsarbetet anpassas till denna komplexitet för att skapa förändring för enskilda 

människor och länder. För att tydliggöra min reflektion så menar jag att på det sätt som 

Sverige framställer fattigdom och arbetet med fattigdomsbekämpning inte i realiteten 

attackerar egentliga problem kopplat till fattigdom. Givetvis behöver människor som lever i 

fattigdom och förtryck hjälp men vi måste sluta tänka på fattigdomsbekämpning utifrån ett vi 

hjälper dem synsätt då en stor del av rådande problematik gällande fattigdom faktiskt är 

orsakat och orsakas utav den orättvisa som den rika världen vållat. Utifrån den liberalistiska 

grundsynen på frihandel och öppna marknader har tillväxt och välstånd skapats i flertalet 

västerländska länder, men även drabbat fattiga länder och försämrat deras möjligheter till 

utveckling, exempelvis genom att stora företag etablerar sig utomlands och på så vis slår ut 

det inhemska jordbruket genom att konkurrera med andra företag. Att enbart se tillväxt som 

något absolut nödvändigt för förbättringar utesluter därmed andra alternativa lösningar och 
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således ser jag det som en utmaning att försöka omfördela befintliga resurser i syfte att 

förbättra situationen med en ökad ekonomisk/resurs ojämlikhet.  

Processen gällande arbetet med fattigdomsbekämpning och utveckling som lösning på 

rådande problematik gällande fattigdom beskrivs i plattformen som nästintill förutbestämt och 

självklart där vår nuvarande institutionella ordning tycks systematiskt gör fattiga människor 

ännu mer fattiga. De orsaker och förklaringar bakom fattigdom som presenteras i dokumentet 

tar ingen hänsyn till den samhälleliga och politiska kontext, vars strukturer, makt och 

historiska aspekter har en betydande roll. Istället för att se utvecklingssamarbetet som en 

politiskt förankrad process tycks det framställas mer som ett automatiserat arbete, som en 

slags industri. Frågan kan ställas om hur det är tänkt att biståndsmottagarna ska äga sin egen 

utveckling när det i första hand verkar ha konceptualiserats i termer av att de ska köpa sin 

utveckling och hur det i sin tur påverkar relationen mellan givare och mottagare när 

biståndsaktörers självständighet begränsas. Detta kan vara en orsak till att det inte går att mäta 

några resultat på området och på så sätt reproduceras ett ojämnt maktförhållande genom att 

Sverige måste fortsätta med sin generösa biståndsgivning och därtill behålla sitt inflytande på 

den internationella arenan och kan tolkas som en anledning till varför arbetet med 

fattigdomsbekämpning går så trögt.  

Tesen kring att biståndet tycks alltmer bedrivas utifrån ett givarperspektiv stärks även vad 

gäller EU:s inflytande som världens största aktör när det kommer till internationellt 

utvecklingsbistånd där de senaste årens politiska svängningar i många EU-länder är oroande. 

Främst med hänsyn till att det i flera regeringar sitter högerextrema, nationalistiska och 

värdekonservativa partier och givetvis det faktum att Storbritannien nu valt att lämna den 

Europeiska Unionen. Pressen på europeiska ledare är enorm vad gäller att visa handlingskraft 

och härtill hjälper knappast ett skört säkerhetsläge till då vi som aldrig förr vittnar terrorism, 

inte minst i Frankrike. För att visa att man vill skydda sin befolkning beslutar politiker bland 

annat att stärka säkerhetsinsatser i omvärlden genom att stoppa migranter från att ta sig till 

landet där Sverige är ett av de främsta EU-länderna att ta pengar från utvecklingsbiståndet till 

inhemsk flyktingmottagning. Efter att ha granskat regeringens syn på fattigdom utifrån svensk 

biståndspolitik ställer jag mig nu undrande till på vems villkor styrningen av det svenska 

biståndet egentligen bedrivs, eller är det så att biståndets tid rent av är förbi?  
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