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Abstract 
 

Equality between donor and receiver, a study about equality in the Swedish aid politics 

1960 – 2000. 

Essay in political science, C-level, at Karlstads University, by Britt-Louise Orrmalm 

Karlsson. Spring 2006. Tutor: Hans Lödén. 

 

 

Sweden has a history as an official aid donor since 1950. The development cooperation has 

changed through the years in accordance to the Swedish policy and the politics. Today the aid 

politics are called “development cooperation” and should be more like a partnership than a 

relation with a donor and a receiver. According to an article in the magazine Omvärlden, 

describes foreign aid project is dealing with a communication problem. The author of the 

article writes that this is a problem in attitude, that we in the west as a donor giver, still see us 

as those with knowledge and skills. The purpose with this essay is to examine in which 

extension the Swedish development cooperation has change to be a more equal relation 

between aid donor and aid receiver. This is conducted by help from John Lockes theory of 

equality as non-domination, as it is understood by R J Arneson. I have composed three 

components in order to apply equality in this study, this are dialogue, reciprocity and respect.    

    

My study has focused on equality in Swedish aid politics between 1960 and 2000. The 

empirical material is examined and analysed according to these variables. In three aid projects 

where Sweden is a donor, initiated in 1977, 1995 and 2000, I have studied equality in the 

components dialogue, reciprocity and respect in order to see if there have been any changes. 

 

The result in my study indicates that equality in the development cooperation has change 

between 1960 and 2000. All three variables, dialogue, reciprocity and respect have increased 

according to my findings. But my study is not enough to say something about equality in the 

communication and attitude in the actual meeting between people from the donor country and 

the country receiving aid. An essay with this intention needs a different approach with 

interviews with people from both countries.  
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesval och problembild 
En artikel i tidningen Omvärlden nr. 2 20041, som handlade om problem med jämlikhet, 

kommunikation och dialog i biståndssammanhang, väckte mitt intresse för att utföra 

denna studie. Artikeln var en del i en debattserie i Omvärlden där dessa problem påtalades 

i svenska biståndsprojekt. Artikelförfattaren, Anna Wieslander, menar att den uttalade 

strategin för kommunikation mellan givare och mottagare har handlat mer om teknik för 

övertalning och pådyvling än om dialog och respekt. Hon anser att en av förklaringarna är 

att vi som biståndsgivare och arbetare på plats ser mottagarna som objekt, och att det 

främst är ett attitydproblem som vi inte har kommit tillrätta med trots målformuleringar att 

bistånd ska ske på mottagarnas villkor.2 Hon skriver att, ”efter snart 40 år har jag blivit 

osäker på om vi i Nord någonsin kan befria oss från föreställningen om vår egen 

förträfflighet och ‘deras’ okunnighet.”3  

 

I dag är den svenska regeringens förhållningssätt i biståndsfrågor att biståndssamarbetet, 

och förhållandet mellan biståndsgivare och biståndsmottagare, ska genomsyras av 

kommunikation och dialog.  2004 beskrivs den globala utvecklingen som ett skäl till att 

förändra biståndspolitiken. ”Världen blir alltmer integrerad och länder alltmer ömsesidigt 

beroende […] därför ligger det i såväl fattiga som rika länders intresse att globala och 

regionala ödesfrågor, liksom nationella utvecklingsfrågor, hanteras på ett bättre sätt [där] 

större ansvarstagande och nya samarbetsformer krävs av flera olika aktörer.”4  Det 

innebär ett samarbete som ska hjälpa biståndsgivarna att mobilisera sina resurser och för 

mottagarländerna att själv hantera och samordna biståndet. ”Samarbetet måste tydligare 

utgå från partnerlandets egna prioriteringar (...).”5 Tonvikten på utvecklingssamarbetet 

ligger på demokrati och mänskliga rättigheter och där dialog är en viktig ingrediens. Detta 

innebär bland annat ett ökat inflytande och deltagande från de biståndsmottagande 

länderna.6 Jämlikhetsperspektivet i biståndssammanhang har betonats bland annat i 

                                                 
1 Wieslander A, Hög tid att börja lyssna, Omvärlden nr 2, 2004, s. 20.  
2 Wieslander A, , s. 20f. 
3 Wieslander A, , s. 20. 
4 Prop. 2004/05:1 Utgiftsområde 7, s. 13. 
5 Prop. 2004/05:1 Utgiftsområde 7, s. 18. 
6 Prop. 2004/05:1 Utgiftsområde 7, s. 17. 
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Partnerskap med Afrika, 1998, som omfattar en strävan till ökad jämbördighet i 

samarbetsrelationerna med de biståndsmottagande länderna (se 2.5, s. 24).7

 

Jag tolkar dessa kriterier som att samarbetet ska ske ur ett jämlikhetsperspektiv. Ett 

jämlikt förhållande ska råda mellan den givande och den mottagande parten i 

biståndssamarbetet där ingen av parterna är dominerande gentemot den andre. Ett 

demokratiskt förhållningssätt i biståndssammanhang innebär både ett medel och ett mål 

för utvecklingssamarbetet. Enligt Sida innebär kärnan i den representativa demokratin 

bland annat demokratisk samhällsstyrning hos den offentliga sektorns alla delar, vilket 

betyder att staten fungerar på ett tillgängligt, förutsägbart, ansvarigt, öppet, deltagande och 

effektivt sätt. Dessutom ska kvinnor och män uppfattas som individer med rättigheter och 

skyldigheter gentemot varandra.8

 

Demokrati i biståndssammanhang började diskuteras i riksdagen under 1970-talet och 

1978 skrevs demokrati in som ett av då, fem biståndsmål.9 Demokratisk 

samhällsutveckling var dock inte något prioriterat mål för svensk biståndspolitik förrän 

Sverige fick en borgerlig regering 1991. Sedan dess har dock demokratisering blivit ett av 

de viktigare kriterierna i biståndspolitiken bland annat i val av samarbetsländer och 

biståndsdistribution. Jämlikhet ingår som en faktor i demokratiperspektivet genom en 

uttryckt strävan efter ett mer jämlikt förhållningssätt och samarbete mellan biståndsgivare 

och mottagare. I min undersökning studeras biståndspolitiken ur ett jämlikhetsperspektiv, 

med de tre komponenterna ömsesidighet, respekt och dialog. Jag ämnar utföra en studie 

över tid där jag jämför biståndspolitiken i sitt initialskede fram till 2000-talet med 

fokusering på jämlikhet.   

 

 1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka Sveriges biståndspolitik ur ett jämlikhetsperspektiv. Min 

studie fokuserar på jämlikhet i relationen mellan givare och mottagare, det vill säga 

jämlikhet mellan Sverige och de länder som är aktuella i utvecklingssamarbetet.  

Riktlinjerna för det svenska utvecklingssamarbetet har förändrats över tid. Det gäller bland 

annat förhållningssättet i samarbetet mellan givare och mottagare där en mer jämbördig 

                                                 
7 Skr. 1997/98:122, s.76f. 
8 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=850&a=16364&searchWords=analytisk%20ram, 2006-05-19 
9 Brodin A, Getting politics right, Göteborgs universitet, 2000, s. 131f. 
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relation är önskvärd. Demokratiaspekten har fått en allt större betydelse i biståndspolitiken 

både som ett mål och medel och där jämlikhet är en ingrediens. Dessa målsättningar gör 

det intressant att undersöka huruvida det i projektform har förändrats över tid. Ett 

jämbördigt och demokratiskt perspektiv på samarbete borde innebära en i hög grad jämlik 

relation mellan givare och mottagare. Har samarbetsrelationen mellan biståndsgivare och 

mottagare blivit mer jämlik i dag? Består samarbetet av komponenterna ömsesidighet, 

dialog och respekt?  

 

Frågan är statsvetenskapligt relevant då det svenska utvecklingssamarbetet och 

biståndspolitiken är en viktig inrikes- och utrikespolitisk fråga. Samarbetsformerna och 

relationerna kan påverka biståndets effektivitet och resultat men också legitimitet. Detta är 

en intressant aspekt både i ett ekonomiskt och politiskt perspektiv. 

 

1.3 Tidigare forskning 
För att få en inblick i den svenska biståndspolitiken över tid har jag studerat 

riksdagspropositioner. Det finns inte mycket tidigare forskning om biståndspolitik som 

fokuserar på jämlikhet mellan stater, det vill säga mellan givare och mottagare. Jämlikhet i 

ett medborgarperspektiv eller mellan könen är däremot ett frekvent inslag i 

forskningslitteratur. I biståndspolitiken ingår dock jämlikhet som ett inslag i 

demokratiperspektivet, att politiken ska främja ett jämlikt förhållningssätt mellan 

samarbetsländerna. I Anna Brodins studie, Getting politics right - Democracy Promotion 

as a New Conflict Issue in Foreign Aid Policy, behandlas biståndspolitik i ett 

demokratiperspektiv. Enligt Brodin har demokrati blivit allt viktigare i det svenska 

utvecklingssamarbetet sedan 1990-talet.  I den nuvarande biståndspolitiken är demokrati 

en central aspekt både som mål och medel för att främja demokrati i de 

biståndsmottagande länderna. Formerna för utvecklingssamarbetet har förändrats mot en 

politik som sammantaget främjar delaktighet, ökad jämlikhet, ömsesidighet och dialog. Ett 

aktivt deltagande från mottagarländerna är viktigt, både från staten men också från andra 

kanaler, liksom att landet har vilja och kapacitet för att demokratiseras. Det är också 

viktigt att samarbetsländerna respekterar de mänskliga rättigheterna.10  

 

                                                 
10 Brodin A, s. 91-123. 
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1.4 Definitioner och forskningsfrågor 
Svensk biståndspolitik handlar i dag mycket om att samarbetet ska vara mer 

mottagarcentrerat. Relationen mellan samarbetsländerna ska, enligt målformuleringar för 

utvecklingssamarbetet, genomsyras av ömsesidighet, dialog och respekt. I min tolkning 

innebär det att relationen mellan givare och mottagare ska vara ett samarbete som 

genomsyras av en i hög grad jämlik relation. Dialog som begrepp är generellt 

individrelaterat, det vill säga att dialog betyder ett samtal mellan två eller flera individer. I 

min studie har jag valt att definiera dialogbegreppet som en dialog mellan två eller flera 

länder. Min studie fokuserar dock enbart på ett land eller en part i dialogen, det vill säga 

Sverige. Hur Sverige uttrycker sig i policydokument, gentemot sin samarbetspart, i det här 

fallet den biståndsmottagande parten, studeras som det konkreta uttrycket för eventuell 

jämlikhet.  

 

1.4.1 Jämlikhet  
Heywood Andrew beskriver begreppet politisk jämlikhet som en jämlik distribuering av 

politisk makt och inflytande och kan därför vara en kärnprincip i demokrati. Jämlikhet kan 

vara alla människors lika rättigheter, det vill säga att alla röster är lika värda. I enlighet 

med liberalismen innebär det principen ”en person en röst”. Enligt socialismen innebär 

jämlikhet även social jämlikhet, med bland annat lika kontroll över ekonomiska 

resurser.11 Arneson har beskrivit det Lockeanske idealet för jämlikhet som en ”icke-

dominering”. Det betyder att en relation mellan två parter ska vara jämlik i den 

bemärkelsen att ingen man12 är underordnad eller underkastad någon annan och att hans 

röst är lika värd.13  För att en jämlik relation ska komma till stånd krävs att ingen part har 

mer makt än den andra och dominerar hela samarbetet. Förhållandet kan vara ett outsagt 

och underförstått tillstånd i relationen. Enligt min studies jämlikhetsperspektiv ska tre 

komponenter ingå för att samarbetet ska anses vara jämlikt; dialog, ömsesidighet och 

respekt. En dialog där båda parterna får komma till tals och bådas röst är lika värd, det vill 

säga ingen part är dominerande gentemot den andra. Ömsesidighet innebär att bägge 

parter har lika stor del i beslut och utförande. Respekt är en tvåvägskommunikation där 

                                                 
11 Heywood A., Politics, 2:a uppl., Palgrave, 2002, s.69. 
12 I enlighet med dåtidens uppfattning innefattas Lockes jämlikhetsideal bara i kretsen av män, dvs kvinnor och 
slavar var uteslutna.   
13 Arneson R.J, International encyclopedia of the Social & Behavioral Sciencies, Vol. 7, 2001, s. 4724. 
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båda parter känner att de är aktade av sin motpart. Om alla tre komponenter finns 

representerade anser jag att samarbetet kan sägas vara jämlikt. 

 

1.4.2 Dialog 
Henry Montgomery har skrivit om hinder och möjligheter för det goda samtalet, där han 

beskriver samtal inom auktoritära och demokratiska grupper.14 En dialog eller ett samtal 

som en idealmodell bör, enligt Henry Montgomery vara [… ]”ett utbyte av ’social valuta’ 

på ett makroplan”15. Med det menar han att det måste finnas en jämvikt i givandet och 

tagandet. Montgomery beskriver två sorters sociala hårdvalutor, gillande och makt, som 

måste vara i jämvikt bland deltagarna för att samtalet ska fungera. Deltagarna måste, 

förutom att acceptera och respektera de andra, också själv uppleva att de respekteras. De 

andra måste ses som subjekt och inte till ”användbara eller besvärliga objekt”.16 I min 

studie kommer jag att använda mig av hans definition på det goda samtalet men relaterat 

till länder istället för till individer. Dialogen fångas in med hjälp av de policydokument 

som ligger till grund för min studie. Jag anser att det är motiverat eftersom de 

policydokument som föranleder utvecklingssamarbetet kan ses som en sorts dialog mellan 

givarland och det biståndsmottagande landet.   

 

1.4.3 Ömsesidighet 
Montgomery beskriver ett reciprokt samtal som en process där deltagarna tillsammans ger 

och tar och på så sätt drivs samtalet framåt. 17 Reciprocitet eller ömsesidighet innebär 

inom funktionalistisk teori och utbytesteori att det i en social situation med minst två 

involverande parter ska äga rum ett ömsesidigt utbyte av belöning och vinst. Det 

ömsesidiga utbytet är nödvändigt för socialt samspel, eftersom bristande reciprocitet gör 

interaktionen olönsam och därmed mindre attraktiv för potentiella deltagare.18 För 

begreppet jämlikhet i biståndspolitiken skulle då termen ömsesidighet innebära att 

samarbetet ska utföras i en atmosfär där båda parter tar och ger, och som innebär belöning 

och vinst för båda. Min definition av ömsesidighet blir en sammanslagning av dessa och 

                                                 
14 Gilljam, M, Hermansson J., (red), Demokratins mekanismer, Liber, 2004, s. 246. 
15 Gilljam, M, Hermansson J., s. 263. 
16 Gilljam, M, Hermansson J, s. 263. 
17 Gilljam, M, Hermansson J., s. 263. 
18 Brante T., m fl., Sociologiskt lexikon, Universitetsforlaget, Sthlm, 1998, s., 257f. 
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lyder för denna studie: att ömsesidighet är ett utbyte där bägge parter tar och ger och har 

lika stor del i utförande och beslut.   

 

1.4.4 Respekt 
Respekt kan definieras som en grundläggande attityd eller en speciell känsla. Det är en 

attityd av aktning eller vördnad mot personer som de skapelser de är, inte på grund av 

deras individuella förmågor eller status. R. S. Downey har uttryckt respekt i enlighet med 

Kant, som en känsla som inte är tillfällig utan självbearbetad genom ett rationellt koncept. 

Det får stabilitet genom skäl och motivation genom den kraft som finns i den speciella 

känslan. Därför anser Downey att respekt kan vara ett uttryck för den moralattityd som är 

grunden för liberal demokrati.19 Eftersom samarbetet i biståndspolitiken bör vara en 

tvåvägskommunikation innebär det att vid varje möte och varje projekt krävs att bägge 

parter lyssnar på varandra. Om någon part inte visar aktning gentemot sin motpart, eller 

om någon part inte upplever att de är aktade, saknas den grundläggande respekt som gör 

att samarbetet kan vara jämlikt.   

 

1.4.5 Forskningsfrågor 
Min övergripande forskningsfråga är: I vilken utsträckning har det svenska 

utvecklingssamarbetet förändrats mot en jämlik relation mellan biståndsgivare och 

biståndsmottagare?  

 

I min studie har jag undersökt tre biståndsprojekt vid olika tidpunkter för att kunna studera 

biståndspolitiken empiriskt över tid. För att göra begreppet jämlikhet mätbart har jag delat 

in det i tre komponenter: Ömsesidighet, dialog och respekt. Utifrån definitionerna ovan är 

mina forskningsfrågor formulerade som följer: 

  

1) I vilken utsträckning har det skett en förändring över tid för ömsesidighet i 

samarbetet mellan givare och mottagare i svensk biståndspolitik? 

 

                                                 
19 Downie R. S. Respect, The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press 2005. Oxford 
Reference Online. Oxford University Press.  Karlstads universitet. 

, 2006-11-14 
http://0-

www.oxfordreference.com.biblos.kau.se:80/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t116.e2204
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2) I vilken utsträckning har det skett en förändring över tid för dialog i samarbetet 

mellan givare och mottagare i svensk biståndspolitik? 

 

3)  I vilken utsträckning har det skett en förändring över tid för respekt i samarbetet 

mellan givare och mottagare i svensk biståndspolitik? 

 

1.5 Metodiskt tillvägagångssätt 

1.5.1 Angreppssätt  
Metodansatsen för studien är en jämförande studie över tid. Jag har tittat på den svenska 

politiken avseende jämlikhet i utvecklingssamarbetet från 1962 till 2006. För att göra en 

avgränsning, som är en förutsättning för att gå i land med studien, valde jag att fördjupa 

mig i åren 1962, 1986, 1991, 1998, 2004 och 2006. 1962 eftersom det är det officiella 

startåret för biståndspolitiken i Sverige, 1986 grundläggs demokrati som ett mål i 

biståndspolitiken och det uttalas att ett ökat bistånd till länder i södra Afrika bör 

prioriteras. 1991 förstärks demokratimålet och 1998 lanseras programmet Partnerskap 

med Afrika, 2004 betonas demokrati och mänskliga rättigheter som mål och medel för 

utvecklingssamarbetet. 2006 är intressant för att belysa den aktuella biståndspolitiken.  
 

I studiens empiriska avsnitt har jag valt fallstudien som angreppssätt. Jag har undersökt tre 

biståndsprojekt i tre årtionden i olika länder i Afrika. Fallstudierna är valda utifrån 

principen om strategiska urval och kritiska fall och tar hänsyn till gynnsamma 

omständigheter. Det vill säga att ”om de teoretiska föreställningarna inte får stöd här får 

de sannolikt inte stöd någon annanstans heller”20. Fallstudierna är strategiskt valda vad 

gäller tidpunkt, region och projektets art. Tidpunkt utifrån regeringens förda 

biståndspolitik och de mål och stadgar som är inskrivna i riksdagens propositioner, region 

utifrån det faktum att det finns en tradition av bistånd till Afrika som helhet alltsedan 

utvecklingssamarbete skrevs in som ett politikområde av regeringen 1962. Projektets art 

är av praktisk karaktär med miljö som ledstjärna eftersom miljöperspektivet borde 

innebära att ett visst mått av delaktighet och samarbete från mottagarlandet är närvarande. 

 

                                                 
20 Esaiasson P. m fl., Metodpraktikan, Nordstedts Juridik AB, 2005, s. 179. 
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1.5.2 Avgränsning 
Med tanke på den tidsbegränsning som föreligger med en C-uppsats har jag valt att 

begränsa antal nedslag i den svenska biståndspolitiken samt att endast välja tre fallstudier. 

De årtal i regeringens utvecklingssamarbete som jag har valt att ta upp anser jag vara 

relevanta eftersom de föregås av förändringar i de politiska riktlinjerna. Fallstudierna är 

strategiskt utvalda utifrån region, typ av projekt (miljö), och årtionden.  Eftersom 

populationen är synnerligen omfattande vad gäller biståndsprojekt, väljer jag strategiska 

kritiska fall som är gynnsamma för att pröva min teori. (se 1.6, s. 16) Genom att den 

svenska biståndspolitiken förändrades och fick nya mål och prioriteringar vid olika 

tidpunkter har studiens empiriska avsnitt fokuserat vid dessa årtionden. Detta för att kunna 

säga något om den svenska biståndspolitikens utfall i de olika biståndsprojekten och 

därefter kunna säga något om politiken som helhet.  

 

Vad gäller motiveringen till att välja dessa fall, är Afrika den kontinent som sedan 

biståndets början i Sverige på 1960-talet, varit ett mottagarland. Möjligheten att hitta 

biståndsprojekt över tid som är relevant till min undersökning och som sedan kan 

generaliseras till en större population är goda. Som jag nämnde ovan finns det ett stort 

material att välja mellan men det har inte varit problemfritt att välja ut fallstudier som är 

hanterbara för att använda i en C-uppsats.  

 

1.5.3 Material  
Mitt huvudsakliga källmaterial är riksdagens biståndspropositioner, det vill säga 

regeringens budgetpropositioner och bilagan med utvecklingssamarbete. Materialet är 

förstahandskällor, det vill säga primärmaterial. Mitt material från Sida kommer 

huvudsakligen från Sida:s officiella hemsida. Materialet härifrån anser jag vara en 

tillförlitlig källa vad gäller organisationens policy och kan räknas som primärkälla.21 

Materialet till mitt empiriavsnitt, biståndsprojekten i Afrika, har jag hämtat från Sida:s 

hemsida. Rapporterna är skrivna under ett pågående projekt eller vid projektets avslut och 

är primärkällor.  

 

                                                 
21 Repstad P, Närhet och distans- kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur, 1999, s. 90. 
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1.5.4 Metoder för datainsamling och dataanalys 
En av de stora frågorna i val av forskningsdesign är möjligheterna till att generalisera 

resultaten till en större population, (extern validitet). För att på ett effektivt sätt utföra 

undersökningen utifrån den populationen som finns i min studie, har jag valt att använda 

mig av ett strategiskt urval. De andra urvalen som kan studeras är samtliga fall och 

slumpmässigt urval. De är inte motiverat att använda i denna studie på grund av tidsbrist 

och relevans. Fallen kan vara antingen kritiska eller typiska. Kritiska fall kan uppdelas 

efter gynnsamma eller ogynnsamma omständigheter.22 För min frågeställning anser jag 

det vara motiverat med ett strategiskt urval och kritiska fall. För att undersöka jämlikhet i 

biståndsprojekt anser jag det motiverat att använda mig av gynnsamma fall för att 

därigenom kunna generalisera till en större population.  

 

Analysen av mitt material är en kvalitativ textanalys av innehållet. Enligt Esaiasson m.fl. 

innebär en kvalitativ analys att man ”tar fram det väsentligaste innehållet genom en 

noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår”23. Författaren 

skriver också att en kvantitativ textanalys innebär ”att ett stort antal analysenheter skall 

behandlas likvärdigt och tillskrivas samma vikt”24. En analys av detta slag är inte relevant 

att utföra i min studie eftersom vissa delar av materialet är viktigare än andra och att 

undersökningen kräver att fokus inte ligger på detaljer. Helheten är större än summan av 

delarna, som Esaiasson m fl. uttrycker sig. 25  

 

1.5.5 Reliabilitet och Validitet  
För en undersöknings trovärdighet är validiteten och reliabiliteten i studien viktig. För en 

god validitet i undersökningen måste följande kriterier vara uppföljda:  

1) överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och operationell indikator,   2) 

frånvaro av systematiska fel, 3) att vi undersöker vad vi påstår att vi undersöker. 

Överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator tillsammans med 

frånvaro av systematiska fel kan sammanfattas till god begreppsvaliditet. Att vi undersöker 

det vi säger att vi undersöker kan också kallas resultatvaliditet. Att ha god 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet innebär att ha god intern validitet. Har 

                                                 
22 Esaiasson P. m fl., s. 171ff. 
23 Esaiasson P. m fl., s. 235. 
24 Esaiasson P. m fl., s. 233. 
25 Esaiasson P. m fl., s. 171ff. 
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undersökningen en god begreppsvaliditet och god reliabilitet innebär det att studien har 

god resultatvaliditet eftersom frånvaro av systematiska och osystematiska fel betyder att vi 

undersöker vad vi säger att vi undersöker.26 Genom att definiera begreppen som är aktuella 

i min studie och vara tydlig i min operationalisering samt ha varit noga med att undvika 

systematiska fel har jag försökt få en god begreppsvaliditet i uppsatsen. Vad gäller 

reliabiliteten har jag varit noggrann vid insamling av data och bearbetning av resultaten för 

att undvika alla eventuella misstag. Det finns därför ingen anledning för mig att tro att 

undersökningen utförd av någon annan skulle få en annan utgång. Studiens interna validitet 

bedömer jag som god. Jag anser också att mina resultat i studien stämmer överens med 

intentionerna av vad jag ville undersöka, det vill säga att undersökningen har god 

resultatvaliditet. 

 

Den externa validiteten i en studie mäter i vilken utsträckning studiens resultat kan 

generaliseras till den population, det vill säga studiens analysenhet, som var tänkt från 

början.27 Enligt Esaiasson m fl. bör all forskning inom samhällsvetenskapen sikta mot 

generella slutsatser, men att det kan vara svårt eller att ambitionen av att generalisera väger 

lätt. För att kunna generalisera är två frågor viktiga; vilket generellt fall du undersöker och 

varför du valt just den analysenheten? Författarna anser att ambitionerna angående extern 

validitet bör klargöras tidigt i uppsatsen.28 För att min studie ska ha god extern validitet 

ska resultaten stämma in på andra biståndsprojekt som Sverige är engagerade i, vid samma 

tid och inom samma område. Ett av problemen som kan ge anledning att vara försiktig att 

dra generaliserbara slutsatser är de begrepp som min undersökning bygger på och de 

variabler som ligger till grund för operationaliseringen. Begreppen jämlikhet, respekt, 

ömsesidighet och dialog är inga enkla begrepp och kan därför ge upphov olika definitioner 

och därmed olika betydelser. Vilket i sin tur kan betyda olika resultat. Esaiasson m fl. 

menar att omtvistade begrepp som till exempel ”makt”, ”demokrati” och ”fungerande 

samhällen” kan ge upphov till validitetsproblem29. Jag har arbetat med att vara klar och 

tydlig i mina definitioner av begreppen som ligger till grund för min operationalisering för 

att inga validitetsproblem ska uppstå. Jag anser det fullt möjligt att generalisera min 

                                                 
26 Esaiasson P. m fl., s. 61ff. 
27 Esaiasson P. m fl., s. 61ff. 
28 Esaiasson P. m fl., s. 171f. 
29 Esaiasson P. m fl., s. 63.  
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undersökning till en större population och det har också varit min ambition. Därför anser 

jag att studiens externa validitet är god. 

 

1.6 Teori  
Enligt R. J Arneson innebär John Lockes30 teori om jämlikhet att alla människor (män) 

ska vara jämlika bland alla andra, inte underordnad eller underkastad någon annan. Han 

benämner Lockes jämlikhets teori ”icke-domination”. En teori som Arneson tolkar som att 

alla vuxna människor har jämlik rätt att göra sina egna val så länge de inte skadar andra. 

Han menar att det innebär att ingen människa borde vara subjekt för andras önskningar i 

en relation och tvingad att lyda kommandon.31 Det svenska utvecklingssamarbetet ska 

bygga på ömsesidighet, dialog och respekt. Om dessa ingredienser finns med kan man 

säga att det är ett jämlikt samarbete, enligt Lockes definition, eftersom det betyder att 

ingen part dominerar över den andra.  Locke skriver i boken Two Treatises of 

Governement om jämlikhet:  

 

To understand political power aright, and derive it from its original, we must consider what 

estate all men are naturally in, and that is, a state of perfect freedom to order their actions, 

and dispose of their possessions and persons as they think fit, within the bounds of the law 

of Nature, without asking leave or depending upon the will of any other man. A state also of 

equality, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more that 

another, there being nothing more evident than that creatures of the same species and rank, 

promiscuously born to all the same advantages of Nature, and the use of the same faculties, 

should also be equal one amongst another, without subordination or subjection, unless the 

lords and master of them all should, by any manifest declaration of this will, set one above 

another, and confer on him, by an evident and clear appointment, an undoubted right to 

dominion and sovereignty.32

 

Locke menar att alla människor föds med samma rättigheter, att de är jämlikar med egen 

röst som bör beaktas och att ingen bör vara underordnad eller subjekt till någon annan. 

Dock inskränks Lockes dåtida jämlikhetsideal till lorder och herrar, som enligt honom står 

över folket. Även om Lockes jämlikhetsteori var applicerad på ett samhälle och på 

                                                 
30 Locke John, 1632-1704. 
31 Arneson R.J, International encyclopedia of the Social & Behavioral Sciencies, Vol 7, 2001, s. 4724. 
32 Locke J., Two Treaties of Governement, Hamilton, Ontario, Canada: McMaster University Archive of the 
History of Economic Thought., 2000. s 106. http://site.ebrary.com/lib/kaubib/Doc?id=2001977&ppg=106  
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medborgerliga rättigheter som skulle vara giltiga för var man, anser jag att det är 

motiverat att, enligt Arnesons tolkning om jämlikhet som en icke-dominations teori, 

använda teorin i min studie. Till stöd för min motivering vill jag nämna Gerard Delanty. 

Delanty menar att idén om ett kosmopolitiskt medborgarskap som överskrider nationens 

och statens gränser blir allt mer aktuell i den politiska debatten. Enligt Delanty kan de 

olika föreställningarna om kosmopolitism; rättslig, politisk, kulturell och civil 

kosmopolitism, peka på en framväxande kosmopolitisk teori om ett medborgarskap 

bortom staten. Han menar att nyckelaspekten är separationen mellan medborgarskapet och 

nationaliteten och att staten inte längre är referenspunkt för suveränitet. Det nya 

medborgarskapet ger nya möjligheter till deltagande och rättigheter, både inom och 

bortom staten.33  Delanty citerar Richard Falk34 som anser att ”globaliseringen leder till 

större ekonomisk, kulturell och social integrering och att detta följaktligen ökar 

möjligheterna för ett globalt medborgarskap”.35 Han diskuterar också Habermas som talar 

om framväxten av en global offentlig sfär ”i kontexten av den internationella rättens 

successiva institutionalisering som leder till en upplösning av den nationella 

suveräniteten”36. Delanty anser att Habermas kosmopolitism inriktar sig på mänskliga 

rättigheter som har blivit allt viktigare samtidigt som utvecklingen går mot en bindande 

internationell lagstiftning. Dessa faktorer har gett konsekvenser för den nationella 

suveräniteten eftersom inflytandet gäller i lika hög grad inom och utanför nationalstaten. 

Delanty drar slutsatsen att medborgarskap och nationalitet är åtskilda i dag och att det 

grundläggande medborgarskapskriteriet har flyttats från födelseorten till uppehållsorten, 

samtidigt som det utvecklas en kritisk diskurs där identitet betraktas som flerskiktat. 37 

Med dessa förutsättningar kan också begreppet jämlikhet flyttas ut från att enbart gälla 

medborgare inom nationalstaten till att innebära jämlikhet för medborgare utanför en 

nationalstats gränser och abstrakt även i relationer mellan stater.  

 

1.7 Operationalisering  
För att kunna operationalisera begreppet jämlikhet i undersökningen och applicera det 

empiriskt har jag med hjälp av Lockes teori om jämlikhet valt tre variabler som ska mätas 

i fallstudierna. De tre variablerna är; dialog, ömsesidighet och respekt. Med dessa 
                                                 
33 Delanty G, Medborgarskap i globaliseringens tid, Studentlitteratur, 2002, s. 91ff. 
34 Falk1994, s.131, se även Falk 1987, 1995b, efter Delanty, 2002, s 105.  
35 Delanty G, s. 105. 
36 Delanty G, s. 113.  
37 Delanty G, s. 113ff. 
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variabler utifrån Lockes teori om jämlikhet, som Arnesson har definierat som en icke-

domineringsteori, avser jag att undersöka huruvida det har skett en förändring i svensk 

biståndspolitik. Variablerna är i mättillfället lika värda, det vill säga var och en har samma 

värde. Det innebär att om ingen variabel finns med värderas jämlikhetsfaktorn till 0 = 

ingen jämlikhet och om endast en eller två variabler finns med värderas samarbetet till 

mindre grad jämlikt. Om alla variabler finns med värderas samarbetet som 3 = hög grad 

jämlikt. 

 

Jag kommer att använda mig av analysschemat som redovisas nedan.  

 

Tabell 1:1 Analysschema 

 Dialog Ömsesidighet Respekt 

Projekt A    

Projekt B    

Projekt C    

 

För att kunna undersöka hur biståndsprojekten har tillämpat de olika variablerna vill jag 

förtydliga hur variablerna ska mätas.  

 

1.7.1 Dialog 
För att en dialog ska anses vara jämlik i ett samarbete ska båda parter vara subjekt i 

förhållande till varandra. I biståndsprojekten ska det kunna utläsas att en dialog 

förekommit som innebär att båda parter respekterar varandras åsikter vad gäller planering 

och utveckling av samarbetet. Det ska vara en tvåvägskommunikation där båda parters 

intressen är representerade.  

 

1.7.2 Ömsesidighet 
För att det ska anses finnas ömsesidighet i samarbetet ska inte bara ena parten ta och den 

andra ge. Det måste ske någon form av utbyte, till exempel av lärande och information. 

Dessutom måste båda parter ha del i projektet i lika hög grad, i beslut och utförande, och 

det ska framgå att det finns tydlighet, öppenhet och regler i samarbetet som bägge följer.  
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1.7.3 Respekt 
Respekt innebär att bägge samarbetsparter känner att de är lika mycket aktade och värda. 

För att det ska anses finnas respekt i biståndsprojekten måste mottagarens kunskap och 

deltagande beaktas lika mycket som givarens. Projektets och samarbetets öppnande 

liksom avslut ska vara beslutat gemensamt och ingångna avtal skall följas. 

 

1.7.4 Sammanfattning och förklaring 
Uppsatsens syfte är att undersöka Sveriges biståndspolitik ur ett jämlikhetsperspektiv. För 

att kunna säga något om den problematiken och därmed svara på den övergripande 

forskningsfrågan; I vilken utsträckning har det svenska utvecklingssamarbetet förändrats 

mot en jämlik relation mellan biståndsgivare och biståndsmottagare, har jag valt att 

fokusera på tre begrepp (dialog, ömsesidighet och respekt). Sammantaget anser jag att, 

genom att undersöka dessa begrepp empiriskt på fallstudier, kan besvara frågan om det 

svenska utvecklingssamarbetet har förändrats mot en mer jämlikt relation.  

 

Finns alla tre komponenterna dialog, ömsesidighet och respekt i de tre undersöka 

fallstudierna, är relationen mellan parterna i hög grad jämlik. Fattas det någon av 

komponenterna, är relationen i mindre grad jämlik. Finns ingen av komponenterna med i 

samarbetet, tolkar jag resultaten som ett samarbete som inte är jämlikt. 

 

1.8 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra huvudkapitel och ett antal underkapitel för att göra materialet 

lättöverskådligt. Inledningen är uppsatsens första kapitel där jag beskriver hur jag fick 

uppslag till min undersökning, hur uppsatsen är uppbyggd och innehåller även de teorier 

som uppsatsen bygger på.  Kapitel två är bakgrundskapitel som ger en fördjupning om 

biståndspolitiken över tid. Informationen här återkommer som underlag för vidare 

diskussion i slutsatskapitlet. Kapitel tre är empiriavsnitt med tre fallstudier som ligger till 

grund för min analys. Kapitel fyra är mitt avslutande kapitel med slutsatserna och analys 

av min undersökning. Här finns även den avslutande diskussionen. 
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2. Bakgrund 
Studiens bakgrundskapitel kommer att behandla den svenska politiken i biståndsfrågor 

mellan 1960 till 2006. Fokus ligger på årtalen 1962, 1986, 1991, 1998, 2004 och 2006. 

Dessa kommer att bäddas in i avsnitten 2.1 till 2.5. De tre sista avsnitten behandlar 

Partnerskap med Afrika som är en viktig bit för biståndspolitikens utveckling och 

förhållningssätt, Demokrati som ideologi i biståndssammanhang och Sida. 

2.1 Bistånd under 1950- och 1960-talet 
När Sverige började ge bistånd på 1950-talet var biståndet en del av Sveriges reguljära 

bidrag till FN. 1952 började Sverige ge bilateralt38 bistånd till u-länder.39 Biståndet var 

mer koncentrerat på projekt än på mottagarländer40 och motiven var ofta ideella eller 

religiösa. I februari 1962, kom de allmänna riktlinjerna för svensk biståndspolitik vilket 

innebar att biståndet skulle vara tekniskt, humanitärt, finansiellt och kommersiellt inriktat. 

Riktlinjerna grundade sig delvis på FN-stadgan och den grundläggande demokratiska 

principen om politiska rättigheter och rätt till lika ekonomiska möjligheter. Motiven för 

bistånd ändras till att vara politiska, moraliska och ekonomiska och biståndets syfte är att 

vidga handeln, lindra nöden, bidra med kunskap och tillföra kapital. Målet är att höja de 

fattiga folkens levnadsnivå, att avskaffa svälten och massfattigdom, att eliminera de 

epidemiska sjukdomarna, att minska barndödligheten och skapa möjligheter till drägliga 

levnadsvillkor.41

 

Ekonomisk underutveckling ansågs vara orsaken u-ländernas problem och bistånd var en 

lösning. I första hand skulle problemet lösas av länderna själva. Enligt propositionen var 

biståndets mer eller mindre angivna syfte att främja en utveckling i mottagarlandet som 

stod i överensstämmelse med givarlandets politiska och strategiska strävanden. Men det 

var också viktigt med samverkan i förtroende mellan länderna för att uppnå effektivitet.42  

Multilateralt43 bistånd prioriteras men det ska vara en kombination av bilateralt och 

                                                 
38 Bilateralt samarbete= ett samarbete mellan ett land och ett annat, det vill säga direkt bistånd.  
39 Erikson M, Svenskt bistånd, Utrikesdepartementet, Stockholm 1990, s. 7. 
40 Brodin A., s. 175. 
41 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962, s.2ff. 
42 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962, s.8f. 
43 Multilateralt samarbete = samarbete som finansieras gemensamt av ett stort antal stater och verksamheten 
riktas till ett flertal utvecklingsländer.  
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multilateralt.44 1966 etablerades principen att koncentrera antalet mottagarländer och det 

fick till följd att antalet samarbetsländer begränsades till sex stycken.45  

 

2.2 Bistånd under 1970-talet 
Under 1970- talet är målen för det svenska utvecklingssamarbetet densamma som under 

1960-talet. Fokus ligger på att höja de fattiga folkens levnadsnivå genom att stödja u-

ländernas ansträngningar för ekonomiska och sociala förändringar, både 

strukturomvandling46 och social och ekonomisk tillväxt. Socialdemokraterna 

åstadkommer debatt genom att säga att valet av mottagarländer borde göras i enlighet med 

ländernas uttryckta vilja att genomföra strukturella förändringar som leder till ekonomisk 

och social rättvisa.47 Det anses också nödvändigt att se över hur de svenska 

biståndsmedlen kanaliseras och under vilka former, eftersom biståndets måluppfyllelse 

ska sättas i relation till detta. Det internationella och särskilt det svenska biståndet bör 

medverka till en demokratisk utveckling. Strukturfrågornas betydelse betonas nu samtidigt 

som det uttrycks en förståelse för u-ländernas krav på fler åtgärder på det handelspolitiska 

och finansiella området. Detta efter initiativ för nya strategier för det internationella 

utvecklingssamarbetet. Sverige drev aktivt denna fråga och medlade mellan u-länder och 

industriländerna i försöken att nå ett samförstånd som tillmötesgå u-ländernas krav. 

Huvudmålet med svenskt bistånd uttrycks som att främja de mål som är uppställda, bland 

annat ekonomisk och social utjämning, och därför ses samarbetet med länder som strävar 

efter strukturomvandling som det önskvärda. U-länderna hade öppet börjat beskriva 

klyftan i skillnader i produktion per invånare, mellan u-land och i-land. Deklarationen 

bidrog till ökad kunskap vilket förändrade arbetet för utvecklingsprocessen och satte den 

sociala, ekonomiska och politiska strukturen i fokus.48   

 

2.3 Bistånd under 1980-talet  
Under 1986 och 1987 betonas att svenskt bistånd bör prioritera ett ökat bistånd till länder i 

södra Afrika eftersom situationen där är svår.  Biståndssamarbetet har i vissa länder pågått 

                                                 
44 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962, s.18f. 
45 Brodin A., s. 175. 
46 Strukturomvandling= Strukturanpassning – Larsson Karl-Anders definition innebär ”en kontinuerlig process 
av anpassning till ständigt förändrade förhållanden i omvärlden”, Larsson K-A, Strukturanpassning, SIDA, 
1994, s.5. 
47 Brodin A., s. 175. 
48 Propositionen Statsverkspropositionen år 1970: Bil. 5: Utrikesdepartementet, s. 12ff. 
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sedan 1960-talet och har stegvis ökat. Det betonas dock att externt bistånd eller privata 

investeringar från utlandet inte är de enda lösningarna och kan inte ensamma driva fram 

önskvärda förändringar. Biståndsinsatserna måste synkronisera med en realistisk 

utvecklingsplanering som stöds ekonomiskt och politiskt av mottagarlandet. De svenska 

målen för stödet till u-ländernas utvecklingsansträngningar är resurstillväxt, ekonomisk 

och social utjämning, ekonomisk och politik självständighet samt demokratisk utveckling 

i mottagarländerna. Men det betonas att alla fyra mål inte kan tillgodoses i alla 

biståndsinsatser och att begränsningar i ambitionen till att uppfylla ett mål kan vara 

realistiskt. Demokratimålet är mest grundläggande i biståndsarbetet för att resultatet ska 

bli varaktigt och långsiktigt. Eftersom de flesta u-länder inte har utvecklat demokratiska 

styrelseformer, uttrycker propositionen att svensk biståndspolitik ger en möjlighet att öka 

förståelsen för demokratiska lösningar och mänskliga rättigheter. 49

 

Biståndet ska även grundas på ömsesidigt intresse och det slås fast att ”insikten om det 

ömsesidiga beroendet mellan i- och u-länder och det gemensamma intresset av ett vidgat 

samarbete har utgjort ett grundval för det bredare perspektiv på den svenska u-

landspolitiken som utvecklats sedan mitten av 1970-talet”50. Det kommer till uttryck 

genom att det bilaterala biståndet har breddats till ett vidgat ekonomiskt, tekniskt och 

vetenskapligt samarbete, mer kulturutbyte, institutionssamarbete och personkontakter. 

Verksamheter som styrs av u-ländernas behov och prioriteringar och av de resurser och 

kompetens som finns i Sverige för att möta behoven. Internationell solidaritet understryks. 

De positiva följderna av biståndet för Sverige nämns i områden som bland annat export, 

företag som verkar i u-länder och ett livligare kulturutbyte.51

  

2.4 Bistånd under 1990-talet 
Åren 1991-94 har Sverige en borgerlig regering, en koalition mellan moderata 

samlingspartiet, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna. De tidigare 

biståndsmålen står fast men ska inriktas på åtgärder som främjar utvecklingen av 

demokrati och mänskliga rättigheter. Med begreppet demokrati menas enligt regeringen, 

förutom styrelseform, även principen om den enskilda människans värde, möjligheter och 

                                                 
49 Prop. 1986/87:100 Bil. 5, s. 50. 
50 Prop. 1986/87:100 Bil. 5, s. 55. 
51 Prop. 1986/87:100 Bil. 5, s. 55f. 
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rättigheter.52 I propositionen anges att biståndssamarbetets omfattning och inriktning i 

framtiden ska styras av de mottagande, samarbetsländernas vilja att föra 

demokratiprocessen framåt. Vilket Sverige bör deklarera genom en aktiv dialog med ett 

klart budskap om demokratifrågorna, om befrämjandet av pluralism, flerpartisystem och 

mänskliga rättigheter.53  

 

Under 1997/98 förstärks demokrati som det viktigaste målet för bistånd av den 

socialdemokratiska regeringen.54 Partnerskap tas nu upp på agendan. Ett partnerskap ses 

som ett recept för att lösa fattigdomens problem och innebär att i- och u-länder deltar på 

en mer jämbördig basis. En demokratisk utveckling ses som en förutsättning för ett 

partnerskap med trovärdiga partner eftersom samarbetet bör bygga på gemensam 

värdegrund och samsyn om prioriteringar. Enligt propositionen har det svenska 

utvecklingssamarbetet grundats på deltagande och mestadels kanaliserats av folkrörelser, 

enskilda organisationer, forskningssamarbete, företag och myndigheter. Nu vill regeringen 

utveckla nya former av deltagande för att underlättar samarbetet mellan Sverige och u-

länder som ska baseras på jämbördighet och ömsesidigt intresse. Det ska förverkligas 

genom bland annat långsiktigt samarbete mellan organisationer, institutioner och företag i 

Sverige och samarbetsländerna.  Ett mer jämlikt förhållande anses vara en förutsättning 

för att bygga upp kunskap och kapacitet i ett land. 55

 

2.5 Bistånd under 2000-talet 
Under 2000-talet har hänsyn till mänskliga rättigheter blivit viktig del av utrikespolitiken 

som helhet56. Millenniedeklarationen, som antogs av FN:generalförsamling, betonar att en 

global utveckling kräver en helhetssyn. Millennieutvecklingsmålen handlar om hållbar 

utveckling och miljö och om att förstärka partnerskapet mellan rika och fattiga länder. 

Deklarationen påverkar svensk biståndspolitik genom att den har betydelse när utförda 

åtaganden följs upp.57 2004/05 betonas demokrati och mänskliga rättigheter som ett mål 

och medel för utveckling och biståndet kan omprövas om utvecklingen går åt fel håll. De 

nationella fattigdomsstrategier som tagits fram för ett 60-tal länder, uttrycks som 

                                                 
52 Prop. 1991/92:100 Bil. 4, s 30f. 
53 Prop. 1991/92:100 Bil. 4, s.69. 
54 Brodin A.,s. 206f. 
55 Prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 7, s.11. 
56 Brodin A.,s. 95. 
57 Prop. 2004/05: 1 Utgiftsområde 7, s. 14. 
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framgångsrika för att bekämpa fattigdomen och för att samordna och effektivisera 

utvecklingssamarbete. Nu tas hänsyn till samarbetslandets egna prioriteringar som de 

uttrycks i nationella fattigdomsstrategier, PRS58 eller i andra dokument.59 

Biståndspolitiken får nya riktlinjer som knyts till samarbetslandets fattigdomsstrategier, 

budgetprocesser, ländernas offentliga finansiella styrsystem och kampen mot korruption, 

samt även demokrati och mänskliga rättigheter.60 2005 antogs Parisdeklarationen61 som 

innebär att samarbetsländerna ska ta större ansvar för sin egen ekonomiska och politiska 

utveckling, att förbättra fattigdomsbekämpning och öka demokratin. Biståndsgivarna i sin 

tur ska förändra attityder och metoder för att anpassa sitt bistånd till varje samarbetsland. 

Ett resultat av deklarationen är att det internationella biståndet ges i större utsträckning 

som budgetstöd, det vill säga betalas direkt ut till samarbetsländernas nationella budgetar 

istället för till bestämda projekt.62   

 

Enligt 2006 års proposition väljs biståndssatser utifrån utvecklingslandets perspektiv på 

sin egen utveckling och insatsen utformas efter regionen, landets eller sektorns 

förutsättningar att hantera olika stödformer. Sverige stödjer en förändrad syn på villkor 

som betonar vikten av: ägarskap och ömsesidigt ansvar, att villkor ska anpassas till 

landspecifika omständigheter och att fokus ska vila på resultat och mindre användning av 

policy- och reformvillkor. Samordning och harmonisering ska ske mellan givare, och det 

ska finnas transparens och förutsägbarhet.63. Målen innebär att villkor och kriterier 

beslutas tillsammans i dialog med samarbetslandet vilket medför att bägge parter kan 

hållas ansvariga för sina respektive åtaganden64. Sveriges bistånd består till största delen 

av gåvor, övriga bistånd är landbidrag i form av projektstöd, stöd till sektorprogram eller 

generellt till ett land, humanitärt bistånd och programstöd som fungerar bra i länder eller 

sektorer som har kapacitet att själv föra en mer fattigdomsinriktad utvecklingspolitik. I 

dessa fall har landet eget ansvar över de projekt eller program som biståndet finansierar.65

 

                                                 
58 PRS, Poverty Reduction Strategies 
59 Prop. 2004/05: 1 Utgiftsområde 7, s. 18. 
60 Prop. 2004/05: 1 Utgiftsområde 7, s. 13ff. 
61 Parisdeklarationen- ett internationellt samarbete mellan OECD:s ländernas biståndskommitté DAC, andra 
givare och samarbetsländerna. Se referens nedan. 
62 http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/57/39/82caf047.pdf, 2007-05-28 
63 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/d3b10793.pdf, s. 11, 2006-04-06 
64 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/d3b10793.pdf, s. 11, 2006-04-06 
65http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/d3b10793.pdf, s. 10ff., 2006-04-06  
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2.6  Partnerskap med Afrika 
Partnerskap med Afrika grundas 1997/98. Ett nytt Afrika beskrivs där demokratin och 

respekten för mänskliga rättigheter utvecklas. Många länder vill bli oberoende av bistånd 

och utveckla nya relationer med omvärlden med handel och privata investeringar.66 

Sveriges regering vill stödja processen i Afrika, stärka de långsiktiga kontakterna och öka 

samarbetet. Enligt propositionen innebär partnerskap att det inte finns en givare och en 

mottagare utan två samarbetsparter med gemensamt formulerade mål. Det är en ny 

samarbetsrelation som strävar efter ökad jämbördighet och en ökad bredd. Ojämlikheten, 

som från början finns i en biståndsrelation, beskrivs som svår att förändra på en gång men 

att den kan hanteras olika. Attityderna måste förändras och bör initieras från den starkare 

parten. Villkoren i förändringsprocessen bör däremot komma från de afrikanska ledarna 

och inte efter västerländsk syn.67 I propositionen beskrivs en koppling mellan ökad 

tillväxt och att de afrikanska ländernas ledning över sin egen utveckling.  Utan ett starkt 

nationellt ledarskap och ägarskap som är förankrat bland medborgarna själva blir de 

nödvändiga reformerna svåra att genomföra och uppslutningen kring landets 

utvecklingsplaner otillräcklig. 68  

 

Enligt den svenska regeringen innebär partnerskapet ett förhållningssätt i samarbetet som 

bygger på: gemensam värdegrund69, ömsesidigt förtroende, gemensamma och tydligt 

formulerade mål, villkor, förpliktelser, roller och ansvar. Strävan mot ökad jämlikhet och 

ökad respekt i relationen betonas och det ska göras med beaktandet om den ojämlikhet 

som biståndsgivaren har i och med sina resurser.70  

 

2.7 Demokrati som ideologi i biståndssammanhang  
Demokratiperspektivet är ett betonat mål i den svenska biståndspolitiken sedan 1990-talet. 

Samtidigt har också jämlikhetsperspektiv lyfts upp, inte minst i och med arbetet med 

Partnerskap med Afrika 1997/98.  

 

                                                 
66 Skr. 1997/98:122, s.76. 
67 Skr. 1997/98:122, s.7. 
68 Skr. 1997/98:122, s.76. 
69 I propositionen innebär en gemensam värdegrund, bland annat de konventioner som många länder skrivit 
under på: politiska och medborgerliga rättigheter, jämställdhet, barns rätt, demokratiska grundregler, sociala och 
ekonomiska rättigheter, som ska lägga grunden till en gemensam etik som skall styra samarbetet och som 
partnerskapets aktörer tagit ställning för. 
70 Skr. 1997/98:122, s.75ff. 

 25



Anna Brodin har i sin studie, Getting politics right, undersökt riksdagspartiernas 

demokratiideologi. I ett demokratiskt system ska både sociala och politiska rättigheter och 

sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter ingå med betoning på interna 

socioekonomiska faktorer i mottagarlandet.71 Jämlikhet är en aspekt av demokrati och har 

blivit en uttalad faktor i svensk biståndspolitik. Samtidigt som främjandet av 

demokratiprocesser i mottagarländerna är centralt har också en uttalad strävan efter 

jämlikhet i det svenska utvecklingssamarbetet betonats. Ömsesidighet och dialog är 

viktiga faktorer i den processen. Politiken fokuserar också på mänskliga rättigheter som en 

naturlig del av demokratiperspektivet i internationella utvecklingssammanhang. 72

 

2.8 Sida och Sveriges biståndspolitiska mål 
SIDA, styrelsen för internationell utveckling inrättades 1965, som ett centralt ämbetsverk 

underställd regeringen med uppgift att planera, genomföra och administrera det direkta 

(bilaterala) utvecklingssamarbetet med u-länderna73. Nya Sida, Swedish International 

development Cooperation Agency, bildades 1995 genom att SIDA, slogs ihop med BITS 

(krisberedskapsmyndigheten), Swedecorp (styrelsen för internationellt näringslivsbistånd), 

SAREC (avdelningen för forskningssamarbete) och Sandö u-centrum74. Det allmänna 

målet för svenskt bistånd är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Utöver det finns de sex 

olika delmålen: Resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk 

självständighet, demokratisk samhällsutveckling, framsynt hushållning med naturresurser 

och omsorg om miljön i mottagarländerna (198875) och jämställdhet mellan kvinnor och 

män, (1996)76.  

Vidare anser regeringen att den påbörjade strukturanpassningen, det vill säga 

Världsbankens och Internationella valutafondens ekonomiska reformprogram77 ska 

fullföljas och att långsiktiga utvecklingsuppgifterna ges ökad uppmärksamhet.78 I och 

med miljömålet menar regeringen att ökade och även nya krav ställs på 

biståndssamarbetet. Förutom konsekvenser i urval och inriktning på insatserna i biståndet 

                                                 
71 Brodin A., s. 95ff. 
72 Brodin A, s. 91-123. 
73 Prop.1987/88:100. Bil. 5, s. 168. 
74 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=733&a=searchWords=biståndsproposition%201970, 2006-04-26. 
75 Proposition 1988/89:100, Bil. 5, s. 3. 
76 Prop. 1996/97 :1, Utgiftsområde 7, s.4. 
77http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=strukturanpassning&hdn_freeTxtSearch=true&h_exact_search
=true, 2006-05-19 
78 Proposition 1988/89:100, Bil. 5, s. 47. 
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ska miljö- och naturresursområdet integreras i biståndsverksamheten och miljöhänsynen 

bör naturligt finnas med i dialogen med u-länderna.79   

                                                 
79 Proposition 1988/89:100, Bil. 5, s. 3f. 
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3.  Tre biståndsprojekt: 1977, 1995 och 2000  
 

För mitt empiriavsnitt, det vill säga mina fallstudier, har jag valt tre biståndsprojekt i 

Afrika som har startat i olika årtionden. Projekten är; ett fiskeriprogram i Guinea Bissau 

med startår 1977, ett vatten- och miljöhygienprogram i Uganda år 1995 och ett 

vattenutbildningsprogram i olika afrikanska städer år 2000. Projektet i Guinea Bissau är 

ett bilateralt utvecklingssamarbete medan de andra två är multilaterala. Den svenska 

biståndspolitikens riktlinjer förväntas efterlevas vid samtliga biståndssamarbeten som 

Sverige är delaktiga i och därför bör inte samarbetsformen påverka studiens resultat. Vad 

gäller de valda årtiondena är motiveringen att, enligt studiens syfte, undersöka om det 

skett någon förändring angående jämlikhet i det svenska utvecklingssamarbetet. Projekt 

som startade vid dessa tidpunkter, borde rimligtvis spegla de politiska förändringar som de 

svenska regeringarna utlyste för utvecklingssamarbetet under åren 1970, 1991 och 1998 

som har beskrivits i kapitel 2 om bakgrunden till biståndspolitiken. 1970 med 

strukturomvandling som önskvärt och demokrati på uppgång, 1990 med demokrati som 

ett uttalat mål och 1998 med partnerskap och dialog som en ingrediens för att effektivisera 

biståndet och öka demokratiutvecklingen. Av det skälet har jag även valt att inte ta med år 

1960 eftersom biståndet under 1960-talet var i sitt initialskede med solidaritet och 

katastrofbistånd80 som riktmärken. Biståndspolitiken började profileras först under 1970-

talet. 1980-talet har jag också valt bort eftersom det var en period i svensk politiks 

utvecklingssamarbete som inte visar någon större förändring sedan 1970-talet81. Jag valde 

även att studera samma kontinent i alla tre fallen. Motiveringen till det är att utesluta 

andra möjliga variabler som kan påverka samarbetet och därigenom möjligen försvaga 

resultatet. Jag anser att undersökningen vinner på att endast jämföra biståndsprojekt i 

Afrika och att resultatet blir mer tillförlitligt.   

 

                                                 
80Katastrofbistånd- ”hjälp åt människor i u-länder som drabbas av naturkatastrofer eller väpnade och politiska 
konflikter [och] dessutom hjälp åt länder vars försörjning och utveckling hotas av oförutsedda händelser, och 
åtgärder för att förbättra katastrofberedskapen och förebygga katastrofer”, SIDA, Biståndet utvärderat, årsbok 
1995, s. 13. 
81 Prop. 1986/87:100 Bil. 5. 
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3.1  The Swedish Fisheries Programme in Guinea Bissau, 
1977-1995  

3.1.1  Bakgrund 
Guinea Bissau är ett av de minsta länderna på den Västafrikanska kusten med en 

befolkning på ungefär 1,5 miljoner människor.82 Landet blev självständigt från Portugal 

1974. Fiskeriverksamheten är en betydande del av statsinkomsterna som under 1993 

räknades till 48 procent av statens regelbundna inkomster. Redan 1975 stöttade Sverige 

fiskeri utvecklingen i Guinea Bissau genom att donera en fiskebåt. Därefter planerades det 

att Sverige skulle ge bistånd för en fiskeriverksamhet i liten skala i landet och the Swedish 

Fisheries Programme startades 1977 och varade fram till 1995. Guinea Bissau har bland 

de bästa fiskresurserna i Västafrika men det var inte utvecklat. Under sin koloniperiod, 

fram till 1974, hade inte Portugal något intresse i att utveckla fisket i landet utan satsade 

resurserna på Angola.83 Vid tiden för självständigheten fanns inte många yrkesfiskare i 

Guinea Bissau. Avsaknaden av industrifiske i landet gjorde att regeringen försökte 

etablera kontakter internationellt och Sverige bidrog, genom Sida, med bistånd till 

fiskebåtar. 84

 

Enligt rapporten var regeringen i landet mer intresserad av att utveckla industriellt fiske 

genom partnerskap med utländsk flotta, än fiske i liten skala. Partnerskapet skulle säkra 

landets försörjning av fisk och ge en inkomst av utländsk valuta genom försäljning av 

fisklicenser. Men Guinea Bissau accepterade det svenska biståndet för småskalig 

fiskeriverksamhet av bland annat det skälet att landet var intresserad av att utveckla 

Bijagós arkipelag. Enligt rapporten hade både givare och mottagare dålig kunskap om de 

rådande förhållandena i arkipelagen och några studier föregicks inte alls. De var 

övertygade om att det fanns bra med marina resurser i området och väl upphämtade skulle 

det generera ökad levnadsstandard för de fiskare som var inblandade i projektet. Projektet 

lanserades utan kommersiell utvärdering eller analys av projektets livsduglighet eller 

genomförbarhet, ingen marknadsundersökning eller värdering av kostnader och vinster 

eller en värdering av mänskliga resurser. Enligt rapporten skulle en utförd studie över 

området ha lett till att Bijagos arkipelag inte hade valts. Bijagós arkipelag består av mer än 

80 öar av vilka 19 är befolkade och försörjningen består mest av jordbruk och 

                                                 
82 http://www.landguiden.se/, 2006-06-01 
83 Alberts T., Alexanderson C., s.3. 
84 Alberts T., Alexanderson C., s.3. 
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risproduktion. Kulturellt sett har fisket mest varit för hushållsbehov och fisket i 

arkipelagen har varit sämre utvecklat än i Guinea Bissau. Generellt i Väst Afrika är fiskeri 

i liten skala däremot viktigt.85  

 

Det allmänna syftet med projektet var att öka fiskproduktionen och tillgången på 

fiskprotein för befolkningen. 1980 ingick projektet i ett utvecklingsprogram på 

landsbygden och fick ytterligare syftet att höja levnadsförhållandena för befolkningen i 

Bijagós arkipelag. Under den första perioden av projektet, 1977-1983 var aktiviteterna i 

första hand inriktade på att konstruktionen av installationen för uppbyggnaden av ett 

system för att ta emot, distribuera, förvara och transportera fisk. Mål för produktionen 

sattes till en ökning av 2000 ton/år och att bygga 75 båtar per år. Senare under projektet, 

var fokus mer på utvecklings aktiviteter som socio – ekonomiska studier, utbildning, 

experimentfiske och försök att organisera yrkesfiskarna. Under 1991 låg betoning på att 

stärka institutionerna och 1991-1995 att förbättra styrningen i sektorn, öka kunskapen i 

fiskesamhällena och förbättra tillvaratagandet av fiskeriresurserna. Experimentfiske har 

varit ett syfte under hela perioden med att utveckla, testa och introducera bättre fiskebåtar, 

redskap och metoder för ”hantverksfisket”.86  

 

Målgrupperna för projektet var befolkningen i Bijagó (fiskeriaktiviteter), befolkningen i 

Guinea Bissau (fiskeprotein) och från och med 1991 personal från ledningen i DGFPA87. 

Aktiviteterna var bland annat byggandet och konstruktionen av projektets center i 

Bubaqaue, byggande och inköp av båtar, socio – antropologistudier, experimentfiske, 

utbildning av fiskare, ett program för folkligt deltaganden och institutionell utveckling. 

Projektet började fasas ut under 1995 fram till 1998. Enligt rapporten kom Sidas beslut om 

att avsluta projektet abrupt vilket gav en del problem inom the Ministry of Fisheries. Ett 

skäl som Sida gav för att avsluta projektet var att Guinea Bissaus regering inte hade gjort 

tillräckligt åt problemen med korruption inom administrationen.88   

 

                                                 
85 Alberts T., Alexanderson C., s.5ff. 
86 Alberts T., Alexanderson C.,  s.5ff. 
87 the Directorate for Artisanal Fisheries lDGFP (Direccao Geral de Fomento de Pesca Artesanal) 
88 Alberts T., Alexanderson C., s.11ff. 
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3.1.2  Sammanfattning 
Projektet initierades av givaren, det vill säga Sverige. Biståndet till den småskaliga 

fiskeriverksamheten accepterades av Guinea Bissau trots att de, enligt rapporten, var mer 

intresserade av att utveckla sitt industrifiske. Vidare var de lokala samhällena i Bijagós 

arkipelag, som var en del i projektet, inte delaktiga i planering och måluppfyllelse. I ett 

senare skede av projektet ingick ett program för folkligt deltagande och utbildning av 

fiskare. Sverige som givarland beslutade att stödja fiskeriverksamhet i liten skala. En 

dialog mellan länderna om vad som vore mer fördelaktigt för mottagaren verkar inte ha 

varit aktuellt utan Sverige bestämde biståndets inriktning och mål. En dialog med fiskarna 

i det aktuella området verkar inte heller ha utförts. Området var inte optimalt för projektets 

utveckling men det var, enligt rapporten en felbedömning från bägge länderna. Beslutet att 

dra tillbaka biståndet och avsluta programmet verkar inte ha planerats tillsammans utan 

beslutades av givaren, det vill säga Sverige.   

 

Programmet planerades och initierades från Sverige utan ett större samarbete med 

mottagarlandet. I rapporten framkommer också att programmet lanserades utan 

utvärdering av projektets livsduglighet. Sverige och Sida beslöt också att avsluta projektet 

abrupt, vilket tyder på att programmets avslutning inte planerades gemensamt. 

 

3.2  The Water and Environmental Sanitation Programme, 

WES in Uganda, 1995-2000  

3.2.1  Bakgrund 

Uganda ligger på Afrikas östra sida, ett mindre land med drygt 26 miljoner invånare. 

Landet är en före detta brittisk koloni som blev självständig 1962.89 Programmet, Water 

and Environmental Sanitation (WES) Programme, är ett vattenprogram som riktar sig mot 

distrikten i landet.  Inom sin operationalisering ska projektet förmå distrikten att överta 

ansvar för planering och implementering av programmet. På den nationella nivån ligger 

det stödjande koordinerade ramverket med policy riktlinjer, resurs mobilisering, teknisk 

assistans, övervakning och utvärdering.90  

 
                                                 
89 www.landguiden.se, 2006-08-09 
90 Wang C mfl., The Water and Enviromental Sanitation Programme, WES in Uganda, s. I,  
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=UTV+98-28.pdf&a2308, 2006-05-26 
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Programmet är ett av fyra program som täcker upp det femåriga landprogrammet GoU91 - 

UNICEF92 Country Programme (CP), mellan 1995-2000. Sida är den externa 

huvudsakliga biståndsgivaren. WES programmet täcker 34 av 45 distrikt i Uganda och 

slår samman två tidigare land program projekt från 1990-199593. Syftet med WES 

programmet är att:  

• Bidra med 25 procent av insatserna för the Uganda national Plan of Action for 

children (UNPAC) som består av; ökad tillgång till rent dricksvatten för 75 procent av 

populationen (25 liter vatten per capita och dag inom 1,5 km och 100 procent av den 

urbana populationen försedd med 100 liter per capita och dag), ökad tillgång till 

hygienhjälpmedel vid bortskaffande av exkrementer till 75 procent, förbättrade 

hjälpmedel vid bortskaffandet av fast och flytande avfall, utrotning av en 

masksjukdom, guniea worm disease.  

• Öka funktionaliteten och effektiviteten i användandet av förbättrade vattenkällor till 

90 procent och användandet av latriner till 90 procent.94 

 

WES Programmets huvudsakliga sponsor är Sverige som bidrar med 62 procent av 

medlen. Biståndet kanaliseras genom UNICEF. Samarbetet mellan parterna är organiserat 

utifrån tre överenskommelser: the Master Plan of Operations (MPO), mellan Ugandas 

regering och UNICEF, the Specific Agreement on Support to the Water and Sanitation 

Programme, WES 1996-2000 mellan Ugandas och Sveriges regering och the Agreement 

on Support to the Water and Sanitation Programme, WES 1996-2000 i Uganda mellan 

landets regering och UNICEF.95  

 

Parterna har olika ansvarsområden där UNICEF och Ugandas regering delar ansvar för att 

implementera det gemensamma programmet. Förutom DWR (Directorate of Water 

Resources), är också Hälsoministeriet, Genus och samhällsutvecklingsministeriet och 

lokala myndigheter engagerade i implementeringen. UNICEF ska vara ett stöd vid 

upphandlingen av varor, även om denna funktion i ökad utsträckning ligger hos distrikten. 

Ugandas regering ska med hjälp av UNICEF, förse Sverige med en återkommande 

planering för verksamheter och en årlig rapport över alla aspekter i programmet. 
                                                 
91 the Government of Uganda- Ugandas regering 
92 UNICEF – United Nations Children’s Fund 
93 De två programmen är the South west Integrated Health and Water Project (SWIP) och the National Water and 
Sanitation (WATSAN) Programme. 
94 Wang C, m fl. , s. I.   
95 Wang C, m fl., s. 6f.   
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Rapporten ska innehålla en uppskattning av aktiviteter, produktion och kostnader i 

relation till den årliga planen av verksamheter och analyser och förklaring över avvikelser. 

UNICEF ska presentera årliga rapporter till Sida om programmets resultat med analys och 

med en presentation av svårigheter och tillkortakommanden med möjliga lösningar, 

liksom även årliga finansiella rapporter. Vidare ska parterna träffas årligen i 

revideringsmöten för att planera och följa upp programmets framåtskridande.96

 

Den generella målsättningen med WES är att förbättra offentlig hälsa och den generella 

sociala och ekonomiska utvecklingen. Detta ska åstadkommas genom att minska vatten- 

och hygienrelaterade sjukdomar och reducera den generella arbetsbördan, med fokus på 

kvinnor, ungdomar och barn genom förbättrad tillgång till säkra och rena vattenkällor. 

Den teoretiska ramen för WES programmet fokuserar på: institutionell 

kapacitetsbyggande som ett medel för hållbar service leverans; samhällsmobilisering och 

självbestämmande makt som ett medel för att främja positivt beteende på familjeplanet.97 

Enligt rapporten arbetar WES programmet inom ett ramverk som innehåller nio 

nyckelelement: 

• Tydliga prioriteringar som alla intressenter förstår 

• Principer som inte är förhandlingsbara och tydliga etablerade regler och roller  

• Alla intressenter ska vara ägande  

• Resultat orienterad plan och budget 

• Resultat orienterad implementering 

• Koordinerad och ansvarsfullt stöd till implementerarna genom att assistera          

regering och finansiärer 

• Resultat orienterade kontroller och uppföljningar 

• Genomskinlighet98 

 

Enligt rapporten framgår att en allmän uppfattning om programmet var det har utformats i 

linje med den generella policy och utvecklingen i verklighetens och dagens Uganda och 

att programmet svarar mot de kapacitetsbyggande behov som finns i distrikten och länen, 

liksom samhällets behov av vatten försörjning.99 Syftet med WES programmets olika 

                                                 
96 Wang C, m fl., s. 20.   
97 Wang C, m fl., s. 8f.   
98 Wang C, m fl., s. ii.   
99 Wang C, m fl., s. iv.  
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avdelningar, indikatorer och mål står generellt sett nära GoU-UNICEF Country 

Programme, CP. Varje avdelning är delad i underavdelningar med olika inriktningar som 

till exempel; samhällsledning och mobilisering (att förbättra samhällets kapacitet att 

planera, konstruera, styra och effektivt använda vatten och hygien faciliteter med speciell 

betoning på hållbarhet och kvinnors delaktighet), leverera service och externa 

renhållningsanläggningar (att stärka leveranskapaciteten för alla inblandande samhällen 

att planera, konstruera, sköta, bevara och effektivt använda WES stöd), mobilisera 

resurser och skötsel (att förbättra distrikt och länens kapacitet att mobilisera och styra 

resurser för effektiv service leverans i hygien och vatten), utveckla policy och 

kvalitetssäkring (att stärka kapaciteten för att utveckla policys och riktlinjer för teknisk 

och mänskliga resursutveckling och kvalitetssäkring).100  

 

3.2.2 Sammanfattning 

I enlighet med de nio nyckelelementens första punkter: tydliga prioriteringar som alla 

intressenter förstår, principer som inte är förhandlingsbara och tydliga etablerade regler 

och roller och att alla intressenter ska vara ägande, är programmet ett samarbete som 

utförs av alla parter. Ugandas regering och UNICEF är bägge ansvariga för 

implementering och årliga revideringsmöten ska genomföras med alla tre parter. Förutom 

Ugandas regering är ytterligare ministerier engagerade liksom lokala myndigheter. Enligt 

rapporten framgår att en allmän uppfattning om programmet är att programmets 

utformning står i linje med den generella policy som finns i landet och utvecklingen i 

dagens Uganda liksom att programmet svarar mot de kapacitetsbyggande behov som finns 

i distrikten och länen och samhällets behov av vatten försörjning.  

 

Programmet utformas i samarbete med mottagarlandet och bland annat ansvaret över 

implementeringen av programmet delas av Ugandas regering och UNICEF. Revideringen 

av programmet sker årligen och alla parter är delaktiga i planering och uppföljning av 

programmets framåtskridande. 

 

                                                 
100 Wang C., s. 10.   
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3.3 Water Education in African Cities - 2000 

3.3.1 Bakgrund 

Projektet the Value-based Water Education (VBWE) Project, ingår i programmet ”the 

Managing Water for African Cities Programme” som är ett samarbetsinitiativ från 

UNCHS101 och UNEP102. Programmet etablerades 1997 inom ramen för FN:s System-

Wide Special Initiative för Afrika. Enligt rapporten grundlades programmet av en 

vattenkonsument som insåg behovet av att uppgradera vattenkonsumtionen i människors 

dagliga liv. Det skulle genomföras genom utbildning i skolor och samhällen. Formellt 

upprättades projektet år 2000 och året efter implementerades projektet i de delaktiga 

Afrikanska städerna efter en slutgiltig överenskommelse mellan Sida i Sverige och UN-

HABITAT103.104

 

Projektet består av:  

• Läroplansutveckling och introduktion av vattenutbildning i särskilda pilotskolor i varje 

stad.  

• Grundandet av vattenutbildningsklassrum i varje stad som inkluderande introduktion 

revision av vattnet i skolan och vattenkvalitets utbildning. Ett samarbete mellan 

Swedish Water Development (SWD) som projekterade programmet till Stockholm 

Water Company (SWC) och Stockholm Water Institute (SIWI). I varje stad 

utvecklades material, lärare utbildades, broschyrer utformades, information spreds till 

alla skolor och cirka 1000 elever fick utbildning och så vidare. I skolan tillsattes en 

vattenrevision och i varje stad planerades en utbildning i vattenkvalitet. Det 

inkluderade bland annat att tillsätta en vattenrevisionskommitté, utveckla material, 

workshops, identifiera aktuella vattenkällor och lägga upp databaser för vattenkvalitén 

i skolor.  

                                                 
101 UNCHS, United Nations Centre for Human Settlements, tidigare HABITAT,  
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_translation=true&h_advanced_search=false&
t_word=UNCHS+&btn_search=S%F6k+i+NE, 2006-06-01 
102 UNEP, United Nations Environment Programme, 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=UNEP&btn
_search=S%F6k+i+NE, 2006-06-01 
103 UN-HABITAT=FN:s boende och bosättningsorgan United Nations Human Settlements Programme, grundad 
1978. 
104 Norman C., Water Education in African Cities, Sida Evaluation 04/21, Department for Infrastructure and 
Economic Co-operation, s.3. 
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• Introduktion av ickeformell utbildning med initiativ från samhället. Aktiviteter som till 

exempel, utveckla material, leda projektets behovsbedömning, utföra workshops och 

utföra pilottester ingick i projektet. Det var viktigt för att projektet skulle nå 

missgynnade områden i städerna och viktigt för NGO: s integrering i projektet 

eftersom organisationerna arbetar i ett direkt partnerskap med centrala myndigheter. 

105 
• Andra aktiviteter, som till exempel informationsutbyte, Nord-Syd vänorts 

arrangemang, utbildning i hälsosam vattenskötsel och organisering av studiebesök. 

Diskussioner har förts om att använda Internet för att främja informationsutbyte 

mellan skolor i Afrika och Sverige. Ett flertal internationella forum och expertgrupps 

möten har hållits med delegater från bägge samarbetspartnerna och andra intresserade 

länder. Dessutom deltog även personer från städerna som ingick i projektet.106 

 

Syftet med projektet i initialskedet var att fullborda en strategi för att effektivisera ett 

system för att styra efterfrågan på vatten (Water Demand Management, WDM) i sju 

pilotstäder. Det skulle effektivisera vattenförbrukningen för inhemska konsumenter, 

industri och offentliga institutioner. På stadsnivån skulle kapaciteten för att kontrollera 

och fastställa föroreningar i färskvattensamlingar från olika källor och ett aktivare 

varningssystem byggas ut, för att påvisa akuta kritiska punkter för stadsföroreningar. 

Regionalt riktade insatser som informationsutbyte, ökad medvetande, träning och 

utbildning som skulle höja den regionala kapaciteten för vattenförbrukning vilket ökar 

möjligheterna att kontrollera stadens vattenreserv.107   

 

De sju städerna som omfattades av projektet var: Abidjan (Elfenbenskusten), Accra 

(Ghana), Addis Abeba (Etiopien), Dakar (Senegal), Johannesburg (Syd-Afrika), Lusaka 

(Zambia) och Nairobi (Kenya). Enligt rapporten kan en av orsakerna till att projektet 

introducerades i sju afrikanska städer vara ett bevis på att det finns behov av att utbilda 

vattenkonsumenter för att dessa ska uppskatta vattenleveranserna som en viktig 

infrastruktursresurs. Författaren av rapporten menar att tidigare misslyckade försök med 

att driva vattenförsörjningsprojekt i utvecklingsländer har påverkat VBWE projektet. 

Tidigare projekt har drivits av biståndsgivare som har försökt förse några pilotsamhällen 

med hållbar vattenförsörjning. Problemen identifierades som dålig känsla av ägarskap i de 
                                                 
105 Norman C., s.3f. 
106 Norman C., s 13f. 
107 Norman C., s.7f. 
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lokala samhällena, inget samhälleligt deltagande, ingen samhällelig involvering i 

upptagningsområdet och uppströms - nedströms konflikter i beslutsfrågor.108 VBWE 

projektets metodik innebar fältbesök under 2003 med intervjuer från de administrativa 

centrum som var kopplade till utbildningsmyndigheterna, liksom intervjuer med 

skolledning, administratörer, lärare och i vissa fall elever från utvalda skolor. 

Frågeformulär genom Internet skickades till Swedish Water Development och Lusaka 

Water Authority för att följa upp aktiviteter i projektet. 109

 

3.3.2 Sammanfattning  

Projektet är uppbyggt på information, informationsutbyte och utbildning. Projektet har 

främjat ett vänortsprogram mellan Nord-Syd och Internet kontakter mellan svenska och 

afrikanska skolor för att främja ökat informationsutbyte.  Dialog har pågått genom 

internationella forum och expertmöten, där även personer från de inblandade städerna 

deltagit. Projektet har främjat workshops och projekt med vattenrevision har påbörjats i de 

aktuella skolorna. Fältintervjuer har utförts. Genom NGO: s engagemang har projektet ett 

direkt partnerskap med centrala myndigheter och det har omfattats av internationella 

forum och gruppmöten. Formella och icke-formella utbildningar har realiserats av 

inhemsk personal, lärare och elever där samhället fått ta initiativ. 

                                                 
108 Norman C., s.7f. 
109 Norman C., s.27f. 
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4. Analys och Slutsatser 
 

För att analysera de undersöka fallstudierna kommer jag att använda mig av tabellen som 

framgick i kapitel 1.7, (sid. 18), för att ge en bild av hur de olika komponenterna 

framträder i varje projekt. Därefter kommer jag att analysera resultaten för att kunna säga 

något om uppsatsens syfte, i vilken utsträckning det råder jämlikhet i det svenska 

utvecklingssamarbetet. Jag är medveten om att det samarbete som råder i en 

biståndssituation med en givare och en mottagare, är en speciell relation där det 

förmodligen inte är möjligt med full jämlikhet eftersom biståndsmottagaren befinner sig i 

en sorts beroendesituation. Däremot anser jag att undersökningen kan ge en indikation på i 

vilken utsträckning det råder jämlikhet i samarbetet. Eftersom min undersökning har hållit 

sig inom en teoretisk ram med textanalys av rapporter vore en vidare forskning önskvärt 

där man gör en grundlig studie på plats i de länder där det pågår biståndsprojekt, för att se 

huruvida samarbetet i den praktiska sfären är jämlikt eller inte.  

  

4.1 The Swedish Fisheries Programme in Guinea Bissau, 
1977-1995  

Biståndsprojektet, en småskalig fiskeriverksamhet i Guinea Bissau, startades upp av 

intresse från Sverige. Det framgår inte från rapporten att någon större samverkan eller 

diskussioner föranledde beslut om biståndet. Sverige valde att ge bistånd till en småskalig 

fiskeriverksamhet som Guinea Bissau accepterade trots att de, enligt rapporten var mer 

intresserade av ett industrifiske. De lokalsamhällen som ingick i projektet verkar inte 

heller ha blivit tillfrågade eller på något sätt delaktiga i planering och utförande. Enligt 

studiens definition på ömsesidighet innebär det ett samarbete där båda parter tar och ger 

bägge parter tar och ger och har lika stor del i utförande och beslut. I det här fallet brister 

det och jag kategoriserar projektet som att det saknas ömsesidighet. 

 

Dialog, enligt studiens definition, är ett utbyte där det finns jämvikt i givandet och 

tagandet. Dessutom måste det finnas respekt och acceptans bland deltagarna. Respekt 

innebär att båda parter måste uppleva att deras deltagande, åsikter och kunskap i projektet 

är lika mycket värd. Eftersom biståndsprojektet, enligt rapporten, verkar ha initierats och 

planerats från Sverige och av Sverige verkar det inte ha ägt rum någon betydande dialog 

inför beslut om projektet. Landets regering har inte varit med och tagit beslut inför 
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projektet eller de deltagande lokalsamhällena. Området för projektets fokus, var inte 

optimalt för att projektet skulle utvecklas vad gäller plats och inriktning. I rapporten står 

det dock att det var en felbedömning från bägge parterna Sverige och Guinea Bissau och 

därför kan jag inte helt utesluta dialog. På det sätt som projektet avslutades och 

tillbakadragandet av biståndet gick till anser jag att det inte fanns tillräckligt respekt för 

motparten. Korruption kan vara anledning men det bör ha funnits i den svenska partens 

medvetande från början. Jag anser att respekt saknades i samarbetet.  

 

4.2 The Water and Environmental Sanitation Programme, 
WES in Uganda, 1995-2000 

Programmet är ett av fyra program av ett femårigt landprogram mellan Ugandas regering 

och UNICEF. Sida är den utomstående huvudsakliga biståndsgivaren och biståndet går 

genom UNICEF.  Eftersom ansvar ligger på bägge parter att implementera programmet 

alla intressenter ska vara ägande finns en ömsesidighet i projektet. Samarbetet är styrt 

efter tydliga prioriteringar och principer, liksom regler och roller vilket också ger en bild 

av kommunikation och ömsesidighet från bägge håll. Vad gäller dialog bör det ha 

förekommit i initialskedet liksom under projektets gång eftersom rapporten slår fast att 

programmet svarar mot utvecklingen och behov som finns i landet liksom i de samhällen, 

distrikt och län som är projektet omfattar. Utan dialog med mottagarlandet skulle en sådan 

matchning inte vara möjlig. Parterna ska träffas i återkommande revideringsmöten för att 

följa upp och planera det fortsatta arbetet och programmet.  Det tillsammans med det 

faktum att Ugandas regering uttalat är medansvarig för programmets implementering visar 

på en respekt för mottagaren. 
 

4.3  Water Education in African Cities - 2000 
Projektet är ett samarbete mellan bland annat FN och Sverige genom Sida. Syftet är att 

etablera en strategi för att implementera ett system för att styra vattenefterfrågan i sju 

pilotstäder. Projektet riktades till privata användare, industri och offentliga institutioner 

med olika åtgärdspunkter. Enligt rapporten har projektet haft omfattande 

informationsverksamhet genom olika nivåer i institutionerna. Både regering och de skolor 

som varit inblandade av projektet har varit delaktiga genom bland annat workshops och 

informell och formel utbildning. Internationella forum har hållits med alla parter där även 

utomstående intressenter varit inbjudna. Intervjuer och fältstudier har hållits och 
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informationsutbyte mellan skolor och Sverige var en programpunkt. Eftersom projektets 

metodik bygger på informationsutbyte vilket har ägt rum på alla nivåer under projektets 

gång, liksom mellan länderna, anser jag att det finns ömsesidighet i projektet. Ett 

vänortsprogram mellan Nord och Syd har främjats och Internet kontakt mellan skolor i 

Sverige och Afrika vilket förstärker bilden av ett ömsesidigt samarbete.  Dialog genom 

internationella forum och expertmöten samt med representanter i de inblandande 

lokalsamhällena och skolorna var frekventa inslag i projektet, enligt rapporten. 

Fältintervjuer utfördes. Workshops och projekt i vattenrevision har påbörjats i de aktuella 

skolorna och genom att NGO: s var engagerade pågick ett direkt partnerskap med centrala 

myndigheter.  Eftersom delaktigheten från mottagarlandets alla nivåer i samhället är 

omfattande med bland annat forum, gruppmöten, och icke-formella utbildningar med 

initiativ från det berörda samhället anser jag att projektet har utförts med respekt för alla 

inblandade parter.  

 

Tabell 4.1 Ifyllt analysschema  

 
Ömsesidighet Dialog  Respekt 

The Swedish 
Fisheries 
Programme in 
Guinea Bissau, 
1977-1995  
 

Saknas  Finns, men i 
mindre betydande 
omfattning för 
bistånds-
mottagaren 

Saknas 

The Water and 
Enviromental 
Sanitation 
Programme, 
WES in Uganda,  
1995-2000 
 

Finns   
Däremot saknas  
ömsesidighet som 
ett utbyte och 
lärande av 
varandra. 

Finns Finns 

Water Education 
in African Cities, 
2000 
 

Finns  Finns i hög grad Finns i hög grad, 
genom ett uttalat 
medansvar och 
tydliga riktlinjer. 

 

Tabellen visar tydligt att komponenterna ömsesidighet, dialog och respekt har förändrats 

över tid vad gäller de undersökta biståndsprojekten mellan åren 1977 och 2000.  

 

I enlighet med studiens syfte och de forskningsfrågor som ställdes redovisas svaren enligt 

nedan.  
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Den första forskningsfrågan lyder:  

1) I vilken utsträckning har det skett en förändring över tid för ömsesidighet i 

samarbetet mellan givare och mottagare i svensk biståndspolitik?  

Svaret på den är att det har skett en betydande förändring mot större ömsesidighet.  
 

Den andra forskningsfrågan lyder:  

2) I vilken utsträckning har det skett en förändring över tid för dialog i samarbetet 

mellan givare och mottagare i svensk biståndspolitik?  

Svaret är att det har skett en betydande förändring mot en ökad dialog.  

 

Den tredje forskningsfrågan lyder:   

3) I vilken utsträckning har det skett en förändring över tid för respekt i samarbetet 

mellan givare och mottagare i svensk biståndspolitik?  

Svaret är att det har skett en betydande förändring mot större respekt.  

 

Mellan projektet som startades 1977 och programmet som initierades år 2000 är 

skillnaden stor. Undersökningen visar att i biståndsprojektet som initierades 1977, saknas 

ömsesidighet och respekt, enligt studiens kriterier. I projektet finns dialog men inte i den 

omfattningen eller på det sätt som indikerar ett jämlikt samarbete. I programmet som 

startades 1995, finns alla tre variabler närvarande. Dock visar studien att ömsesidighet 

som ett utbyte mellan parterna inte föreligger i någon betydande omfattning. Fortfarande 

är biståndsgivaren den som lär och instruerar och mottagaren den som tar emot. Min 

slutsats är att i projektet 1995 finns alla tre variabler närvarande men i svagare omfattning 

än i det allra senaste biståndsprojektet år 2000.  Här visar studien att ömsesidighet, dialog 

och respekt finns närvarande. Dialogen och respekten har förändrats i hög grad. Enligt 

min undersökning kan jag dra slutsatsen att utvecklingssamarbetet har förändrats över tid 

till att bli mer jämlikt mellan biståndsgivare och mottagare. Däremot anser jag inte att 

undersökningen kan visa att samarbetet är fullt jämlikt.  

 

För att gå vidare och svara på min övergripande forskningsfråga, I vilken utsträckning har 

det svenska utvecklingssamarbetet förändrats mot en jämlik relation mellan 

biståndsgivare och biståndsmottagare, vilket också är studiens syfte, ska alla tre variabler 

räknas in.  Studien visar att det har skett en förändring över tid mot större ömsesidighet, 
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dialog och respekt, vilket jag tolkar till att det har blivit en mer jämlik relation mellan 

givare och mottagare i biståndssamarbetet.  

 

Mitt bakgrundskapitel om biståndspolitiken över tid, visar att riktlinjerna för biståndet och 

samarbetet mellan givare och mottagare, har förändrats vad gäller ömsesidighet, respekt 

och dialog. Samverkan betonades redan 1962, för att bland annat försäkra sig om 

biståndets resultat, men mål och riktlinjer styrdes av biståndsgivaren. 

Demokratiperspektivet tas upp redan under 1970-talet och innebär att biståndet bör främja 

en demokratiutveckling i mottagarländerna. Under 1990-talet utvecklas 

demokratibegreppet och omfattar styrelseform samt den enskilda människans värde, 

möjligheter och rättigheter. Dessutom uttrycks att biståndet ska styras av 

samarbetsländernas vilja att föra demokratiprocessen framåt. Mänskliga rättigheter 

betonas också, liksom dialog och ömsesidighet i samarbetet. Partnerskap med Afrika 

grundas vilket innebär att samarbetet ska förändras mot en mer jämbördig relation. Under 

2000-talet förstärks demokrati och mänskliga rättigheter som mål och medel för 

utveckling. Samarbetet måste tydligare utgå från partnerlandets egna prioriteringar. Och 

dialog är en förutsättning för att uppnå biståndsmålen. 

 

Analysen visar att riktlinjerna för svensk biståndspolitik också har gett genomslag i 

projekten som initierats mellan 1970 och 2000. Åtminstone enligt de rapporter som 

fallstudierna bygger på. Däremot har det inte gett genomslag i själva samarbetssituationen, 

enligt den artikeln i Omvärlden som ligger till grund för uppsatsen. Där anser författaren 

att den uttalade strategin för kommunikation mellan givare och mottagare har handlat mer 

om teknik för övertalning och pådyvling än om dialog och respekt. En av förklaringarna 

hon ger är att vi som biståndsgivare och arbetare på plats ser mottagarna som objekt, och 

att det främst är ett attityd problem som vi inte har kommit tillrätta med.  Mitt bidrag till 

forskningen visar dock att det skett en förändring i utvecklingssamarbetet på politisk nivå 

mot en ökad dialog, ömsesidighet och respekt. Vad gäller attityderna i samarbetet finns 

det också en politisk vilja att diskutera och förändra attityderna främst från den givande 

parten. Hur det sedan efterlevs i samarbetssituationerna på plats i de projekt och program 

som Sverige är delaktig i kanske inte alltid stämmer överens med hur det politiskt faktiskt 

har förändrats.   
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Avslutande diskussion 
 
Enligt den artikel som väckte mitt intresse att utföra min undersökning, brister det i 

kommunikation och dialog i biståndssamarbetet. Problemet förklarades med att det är i 

attityderna det brister och att ”vi” som biståndsgivare ser mottagarna som objekt.  Jag ville 

ta reda på om det verkligen stämmer genom att studera den svenska biståndspolitiken och 

biståndssamarbetet. Svårare vore det att fördjupa mig i själva samarbetssituationerna, i 

den kommunikation och attityd som äger rum i mötet mellan biståndsgivare och mottagare 

på plats. Därför fokuserade jag studien på biståndspolitiken och de riktlinjer som ska ligga 

till grund för samarbetet.  Mitt syfte med uppsatsen var att svara på om det i samarbetet 

råder fullständighet jämlikhet, eller jämlikhet i mer eller mindre grad mellan givarlandet 

och mottagarlandet? Om samarbetsrelationen har förändrats över tid till att vara mer 

jämlikt i dag? För att mäta det använde jag mig av begreppen dialog, respekt och 

ömsesidighet. Som jag tidigare har nämnt kan det vara problem med att använda breda 

begrepp som kan ha flera betydelser. För att komma över den svagheten har jag försökt att 

definiera begreppen tydligt. Jag tror att definitionerna i uppsatsen är tillräckliga för att 

läsaren kan följa med i studien och att validiteten och generaliserbarheten är god.  

 

Jag anser att den Lockeanska teorin om jämlikhet som en ”icke-dominering”, vilket 

innebär en relation mellan två parter där ingen är underordnad eller underkastad någon 

annan och att varje röst är lika värd, är fullt möjligt att använda i denna studie. 

Undersökningens resultat visar att biståndspolitikens riktlinjer och samarbetets 

förhållningssätt har förändrats till att i dag vara mer jämlikt. Riksdagen betonar att 

utvecklingssamarbetet ska fokusera på ett demokratiperspektiv och att samarbetet ska 

bestå av dialog, ömsesidighet och respekt. Fallstudierna som gjorts i studien visar att detta 

perspektiv också har förändrats över tid i biståndsprojekt i Afrika. 

 

Mina första intentioner med studien var att belysa ett identifikationsperspektiv för att 

studera de attitydproblem som artikeln tar upp. Hur kollektiv identifikation kan vara en 

förklaring till kommunikations- och dialogproblem. Genom att den kollektiva identiteten 

kan förstärkas i relationer med ”andra”, det vill säga de som står utanför gemenskapen och 

parterna omedvetet eller medvetet särskiljer ”vi” från ”dom”. Det kan, om det blir den 

dominerande identiteten, påverka samarbetet. Ett annat perspektiv vore att angripa 

problemet ur ett koloniseringsperspektiv och ett postkolonialt tänkande. Eftersom bistånd 
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huvudsakligen har utgått till före detta kolonier är den aspekten intressant. Det 

postkoloniala tänkandet skapade en hierarkisk världsordning med rasistiska undertoner 

och där västvärlden framhävdes som den civiliserade. Detta kunde också vara en 

förklarande teori till ett kommunikations- och attitydproblem så som det beskrivs i 

artikeln. En studie med ett eller bägge av dessa perspektiv vore mycket intressant att 

utföra eftersom det ger en mer genuin bild av hur det faktiska samarbetet egentligen 

förhåller sig i de länder som Sverige har utvecklingssamarbete med. Det skulle bli ett 

spännande komplement till min studie om jämlikhetsperspektivet i samarbetet. 
 

Jämlikhetsperspektivet har som visats, förändrats över tid. Partnerskapet med Afrika som 

grundlades 1998 innebar ett väsentligt steg för att förändra förhållningssättet och 

utvecklingssamarbetet till att vara mer jämlikt och utgå i högre grad från mottagarens 

perspektiv. Projekten pekar också på att utvecklingssamarbetet i de projekt som startade 

under och efter 1990- talet, har förändrats och blivit jämlikt i större grad med 

ömsesidighet, respekt och dialog närvarande. Enligt de riktlinjer som ska vara rådande för 

biståndspolitiken för 2000-talet är att biståndet ska utgå från mottagarens perspektiv och 

att utvecklingssamarbetet ska vara ett samarbete och partnerskap där båda parter tar och 

ger. Ett samarbete där den ena parten är underkastad den andra kan aldrig vara fruktsamt. 

Förhållningssättet från den givande parten är viktigt eftersom mottagaren redan står i en 

viss beroendesituation. I Parisdeklarationen nämns att biståndsgivarna behöver förändra 

attityder och metoder och anpassa biståndet till varje samarbetsland. Det är en viktig 

ståndpunkt i biståndspolitiken som förhoppningsvis kommer att förstärka och synliggöra 

jämlikhetsaspekten i framtida utvecklingssamarbeten och förbättra kommunikationen. 

Genom att ge klara politiska riktlinjer och öppet diskutera problem som kan uppkomma 

borde det gå att komma tillrätta med kommunikations- och attitydproblem i samarbetet 

som artikeln belyser.   
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Bilaga  
 
Bistånd – en lathund  
 
Enligt regeringen definieras bistånd enligt nedan: 
 
Bistånd består av anslag och lån för att bidra till ekonomisk utveckling och välfärd i 
mottagarlandet. Bistånd räknas för de länder som enligt OECD:s Development Assistance 
Committee (DAC) definieras som utvecklingsländer och territorier uppsatta på Part I på 
OECD DAC:s List of Aid Recipients.110

 
Förklaring till olika typer av bistånd/stöd: 
 
 
Bilateralt bistånd: Direkt utvecklingssamarbete mellan Sverige och ett 

annat land. (Genom bland andra: Sida, Svenska 
Institutet, Swedfund International, Nordiska 
Afrikainstitutet, Enskilda organisationer.)111

 
Multilateralt bistånd:  Utvecklingssamarbete som Sverige har med många 

länder via internationella organisationer. (Bland andra 
FN-organ som FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s 
barnfond UNICEF och Världshälsoorganisationen 
WHO, Världsbankens verksamhet och EU-ländernas 
gemensamma utvecklingssamarbete.) 112

 
Humanitärt stöd: Samlat begrepp för bistånd som utgår i konflikt- och 

katastrofsituationer. (katastrofbistånd)113

 
Programstöd: Ett bidrag till samarbetslandets statsbudget eller till del 

av statsbudgeten, till exempel sjukvård eller utbildning. 
Innebär att biståndsgivare och samarbetsland samarbetar 
kring ett gemensamt program.114   

 
Sektorprogramstöd: Stöd till ett samarbetslands statsbudget och är avsett för 

en viss sektor, till exempel hälsosektorn.115

    
 
Projektstöd: Olika utvecklingsinsatser med svenskt stöd som utförs 

av varierande art och storlek. 116

 

                                                 
110 http://www.regeringen.se/sb/d/6504/a/60444, 2007-05-28  
111 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=108, 2007-05-28 
112 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=108, 2007-05-28 
113 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3112&searchWords=humanitärt%20bistånd, 2007-05-29 
114 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357, 2007-05-28 
115 http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4848sv_web.pdf&a=3563, s. 17., 2007-05-28 
116 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357, 2007-05-29 
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Budgetstöd: Bidrag till samarbetslandets statsbudget. Biståndsmedel 
kanaliseras helt och hållet genom mottagarlandets eget 
betalnings- och redovisningssystem och ska stärka 
mottagarlandets egna strategier för 
fattigdomsbekämpning.117

 
Bundet bistånd: Biståndsform där samarbetsländerna tvingas köpa 

svenska varor och tjänster som motprestation för att få 
del av biståndet. Till exempel U-krediter, lån till projekt, 
som är bundna till att mottagarlandet måste köpa till 
exempel utrustning från svenska företag. Motsatsen är 
obundet/avbundet bistånd.118

 
 
 
 

                                                 
117 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25012, 2007-05-29 
118 http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA4848sv_web.pdf&a=3563, s. 10., 2007-05-28 
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