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Förord 
Det känns så otroligt skönt att detta projektarbete äntligen är till ända. Efter vad som kändes som 
tusentals dagar vid skrivbordet läsandes litteratur som eventuellt kunde ha med ämnet att göra, 

flera resor till Sida i Stockholm för kopierande av texter att analysera, hundratals timmar i ”tysta 
rummet” på campusbiblioteket och många, många kvällar då tankarna dök upp just när lampan 
släckts, är min uppsats äntligen klar! 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Janicke Andersson för att du haft svar på mina vilset 
formulerade frågor och hjälpt mig med bestigningen av de diskursiva bergsmassiven. Ett varmt 
tack även till min ständiga opponent Martina Berggren för dina värdefulla och genomtänkta 
synpunkter. Utan er – intet.  
Jag vill även tacka Peter Bloch för all hjälp i Sidas arkiv och till de vänliga kvinnorna i 

informationsdisken på Sida för hjälp med kopiering och framförallt: tack för att kopieringen var 
gratis, det gläder en student.  
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Inledning 
Sida ser utveckling som en bärkraftig process där människors välmående, frihet och värdighet 
ökar inom ramen för ett jämlikt och tryggt samhälle. Fattigdomsminskning är en integrerad del 
av utveckling. En nyckeluppgift är därför att öka fattiga kvinnors och mäns valfrihet genom att 
stödja deras möjligheter att få mer makt över sina liv. För att detta mål ska uppnås måste de 
fattiga själva vara med och utöva verkligt inflytande över de processer som leder till politisk, 
social och ekonomisk förändring. De måste också få ta del av vinsterna av sådana processer.1 

Sida är idag Sveriges enda statliga biståndsorganisation och arbetar på uppdrag av Sveriges 
regering och riksdag2. Ytterst hör Sida till Utrikesdepartementet, UD. Detta innebär att det är 
Sveriges regering som bestämmer hur Sidas pengar ska fördelas till olika biståndsprojekt. Det är 
dock Sida som är det fördelande organet. År 2005 fördelade Sida ungefär 55 % av Sveriges årliga 

bistånd3. Resten går genom andra organisationer. 
Sidas huvudsakliga syfte är att bidra till att minska fattigdomen i utvecklingsländer, och 

förbättra förutsättningarna för fattiga människor.4 År 2005 samarbetade Sida med cirka 120 
länder världen över och hade ett djupare samarbete med ett 50-tal av dessa. Det handlar bland 
annat om att öka chanserna till utbildning för fattiga människor, skapa bättre sjukvård, bygga 
bostäder och infrastruktur samt arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter.5  

Sidas arbete är inte helt enkelt och konfliktfritt. Hur grundsynen på bistånd och 
biståndsfördelning ser ut ser jag som grundläggande faktorer för hur organisationen arbetar. Jag 

vill i denna uppsats studera hur dagens Sida och föregångaren SIDA i sina årsredovisningar 
beskriver sitt arbete med bistånd och vilken syn de har på bistånd eftersom denna syn på många 
sätt kan avgöra hur de arbetar med fördelning av bistånd.  

Syfte och frågeställningar 
Min ambition är att utifrån en diskursanalys av årsredovisningar och verksamhetsberättelser 
utgivna av SIDA för verksamhetsåren 1976/77, 1979/80, 1985/86 och 1989/90 samt från Sida 
1995/96, 2001 och 2005, studera i vilka perspektiv SIDA/Sida beskriver bistånd. Mitt syfte är att 
identifiera de olika biståndsdiskurser genom vilka SIDA/Sida beskriver sin roll i Sveriges 
biståndsarbete. Mitt syfte är också att studera hur dessa diskurser förhåller sig till varandra och 
hur de kan användas för att förstå hur SIDA/Sida arbetar med bistånd.  

Mina frågeställningar till textmaterialet är Vilka olika diskurser kan identifieras i 

SIDAs/Sidas beskrivning av sitt biståndsarbete?, Hur skapas maktrelationer mellan SIDA/Sida 
och mottagarländerna?, Hur kan samtida händelser ha påverkat SIDAs/Sidas beskrivningar av 
bistånd? samt På vilket sätt har SIDAs/Sidas beskrivning av bistånd och av sin roll i 
biståndarbetet förändrats mellan år 1976/77 och 2005? 

                                                
1 Sida (2004), Perspektiv på fattigdom, s. 14 
2 Information från Sidas ekonomiavdelning 
3 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=109&a=1844, 2007-04-03 
4 http://www.sida.se/?d=105&language=sv_SE, 2007-04-08 
5 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=107&language=sv_SE, 2007-01-31 
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Avgränsningar 
I min studie är jag primärt inriktad på SIDAs/Sidas beskrivningar av sig själva och av 
mottagarländerna, och inte av exempelvis mottagarländernas beskrivning av SIDA/Sida. Jag har i 
studien aktivt valt att inte släppa in någon annan samhällsaktör som exempelvis media. Detta för 
att jag enbart är intresserad av hur SIDA/Sida beskriver sitt biståndsarbete i årsredovisningarna 
och inte vad någon annan samhällsaktör anser om SIDAs/Sidas arbete. Däremot har jag släppt in 

andra aktörer, som exempelvis ett översiktsverk över biståndets politiska förändring från 1960-
talet och framåt, för att jag ska få en bättre insikt i hur det politiska läget vad gäller bistånd såg ut 
under ett visst årtionde. Detta översiktsverk anger dock inga åsikter om SIDAs/Sidas specifika 
arbete, utan ger mig bara en god möjlighet att göra jämförelser med samtida biståndspolitik. 

Mitt empiriska material 
Den 1 januari 1997 övergick den svenska staten, och således också Sida, till att låta 
verksamhetsåret löpa från 1 januari till 31 december istället för som tidigare från juli ett år till juli 
följande år. En konsekvens av detta blev att verksamhetsåret 1995/96 spänner över 18 månader, 
från 1 juli 1995 till 31 december 1996.6  

Mitt material består av sju årsredovisningar eller verksamhetsberättelser från åren 1976/77, 
1979/80, 1985/86, 1989/90, 1995/96, 2001 och 2005. Verksamhetsberättelsen från 1976/77 
kallas SIDA om u-samarbetet, 1979/80 och 1985/86 kallades verksamhetsberättelsen Bistånd genom 

SIDA, 1989/90 kallas den bara SIDAs verksamhetsberättelse och 1995/96, 2001 och 2005 kallas de 
Sidas årsredovisningar. De olika namnen till trots är innehållet ungefär detsamma. Härefter kommer 
de att gå under benämningarna årsredovisning, årsredovisningen eller årsredovisningarna. En presentation 
av verksamheten under året ges i alla, liksom finansiella dokument av olika slag, exempelvis 
resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys.  

Hösten 1994 beslutade den dåvarande regeringen att myndigheterna BITS, Swedecorp, 
SAREC, Sandö och SIDA skulle bilda en ny gemensam myndighet, Sida - Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete. Detta genomfördes den 1 juli 1995.7 Därför används 

beteckningen SIDA i årsredovisningar före 1 juli 1995 och beteckningen Sida efter detta datum. 
Jag har valt att göra på samma sätt i min studie vilket innebär att när jag refererar till en utsaga 
gjord innan 1 juli 1995 använder jag beteckningen SIDA och för utsagor gjorda efter 1 juli 1995 
använder jag beteckningen Sida. Detta för att SIDA och Sida kan anses vara två olika 
organisationer med olika organisationsstruktur. 

I min studie och analys inriktar jag mig främst på de delar som beskriver Sidas 
internationella utvecklingssamarbete, det vill säga sammanfattningar och redogörelser för deras 
arbete inom olika sektorer under verksamhetsåret. Jag har försökt att välja så liknande delar som 

möjligt, men då årsredovisningarna skiljer sig åt vad gäller innehåll är det omöjligt att få exakt 
samma del av alla. 
                                                
6 Information från Sidas ekonomiavdelning 
7 Information från Sidas ekonomiavdelning 
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I egenskap av årsredovisningar är de klart tänkta till en utomstående publik och läsarskara 
och kan alltså utgöra ett mycket bra material och en god utgångspunkt för analys av hur 
SIDA/Sida beskriver sitt arbete med och sin roll i biståndsarbetet.  

SIDA/Sida skriver sina årsredovisningar själva och hyr in konsulter endast för 
språkgranskning, layout och översättning till engelska8. Detta gör att årsredovisningarna verkligen 
avspeglar SIDAs/Sidas egen hållning i biståndsfrågor, något som gör dem till ett ypperligt 
material att studera för att jag ska kunna uppfylla mitt syfte. 

Disposition 
Efter inledande avsnitt, syfte och frågeställningar, avgränsningar samt beskrivning av mitt 
empiriska material följer ett teori- och metodkapitel med en genomgång av kritisk diskursanalys 
som teori och en beskrivning av hur jag använt mig av kritisk diskursanalys som tillvägagångssätt 
i min studie. Jag skiljer på dessa två sätt att beskriva den kritiska diskursanalysen eftersom de 
enligt mig utgör olika delar av den kritiska diskursanalysen. Efter kapitlet om kritisk diskursanalys 
som teori och tillvägagångssätt följer en genomgång av den teori jag huvudsakligen använt för att 

förklara SIDAs/Sidas olika beskrivningar av bistånd, postkolonialism. Detta kapitel följs av 
analysen som dispositionsmässigt är uppdelad efter de diskurser om bistånd jag har identifierat i 
mitt empiriska material. I varje avsnitt finns citat ur de olika årsredovisningarna som ingår i min 
studie. I vissa citat finns understrykningar. Dessa understrykningar är mina och utgör ett sätt för 
mig att tydliggöra hur jag tolkar utsagorna. Analysen är empirinära och starkt kopplad till 
jämförande litteratur och teorier. Efter analysen av de fyra diskurserna kommer en sista analysdel 
som en analys av SIDAs/Sidas subjektspositioner, det vill säga hur de positionerar sig i 
textmaterialet. Avslutningsvis kommer en slutdiskussion av hur de fem diskurserna kan förstås 

tillsammans och hur de tillsammans beskriver SIDAs/Sidas syn på biståndsarbete. 

Teori och metod 

Kritisk diskursanalys som teori 
Mitt textanalytiska verktyg är främst diskursanalys så som Norman Fairclough beskriver och 
använder sig av den, den kritiska diskursanalysen, CDA. Detta för att den fungerar som en 
analysmetod för att se vilka olika diskurser om bistånd, det vill säga vilka olika sätt att tala om 
bistånd, det finns. 

Marianne Winther-Jörgensen & Louise Phillips skriver i Diskursanalys som teori och metod att 
diskurs i kritisk diskursanalys både ”reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 
relationer, inklusive maktrelationer”9. Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens 
mening och makt att begreppet diskurs i Faircloughs kritiska diskursanalys får flera funktioner - 
diskurserna både konstruerar och vidmakthåller sociala identiteter och relationer. Den första av 
                                                
8 Information från Sidas ekonomiavdelning 
9 Marianne Winther-Jörgensen & Louise Phillips (2000), Diskursanalys som teori och metod, (Lund: Studentlitteratur), s. 
71 
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de tre funktionerna är enligt Bergström & Boréus en ideationell funktion, det vill säga att en 
diskurs har en innehållslig dimension.10 Här har språket en viktig roll. Fairclough menar att 
språket är en viktig del av en diskurs, hur språket används bestämmer hur diskursen konstrueras 

och hur den konstruerar eller konstituerar bland annat makt.11 Den andra funktionen är en 
relationell funktion där relationer etableras mellan grupper, så kallade subjektspositioner, 
exempelvis givare och tagare. Den tredje funktionen är de i diskursen konstruerade identiteterna, 
och där kan det ses som att CDA knyter an till ett socialkonstruktivistiskt synsätt.12 Dessa tar jag 
upp i analysdelen SIDAs/Sidas subjektspositioner. 

Fairclough skiljer mellan social praktik och diskursiv praktik, där social praktik innefattar 
fysiska praktiker. Det fysiska byggandet av en bro beskriver Winther-Jörgensen & Phillips i 
enlighet med Faircloughs kritiska diskursanalys som social praktik, det vill säga som en icke-

diskursiv praktik. De menar att Fairclough här ger en beteckning åt det som kan ligga utanför den 
diskursiva strukturen.13 De menar sålunda att allt inte är diskursivt, språkligt, konstruerat. Enligt 
Winther-Jörgensen & Phillips använder Fairclough begreppet diskursordning för att samla olika 
diskursiva praktiker. Inom en diskursordning om bistånd finns således flera diskursiva praktiker.14 
Dessa diskursiva praktiker i diskursordningen om bistånd utgör dispositionen i min analys.  

En analys av en kommunikativ händelse, av en text av något slag, innebär en analys av flera 
olika saker. Analysen måste bygga på de diskurser som ingår i produktionen och konsumtionen 
av texten samt den lingvistiska uppbyggnaden. Även frågan om huruvida den diskursiva praktiken 

reproducerar eller förändrar den existerande diskursordningen och vilka konsekvenser detta får 
för den sociala praktiken, måste tas i beaktande.15 En analys av de olika diskurserna inom en 
diskursordning måste alltså ingå som en del i analysen av textmaterialet, eller i analysen av bilder 
om man har med sådana i studien. Vidare menar Fairclough att vad som är specifikt för en given 
diskursiv praktik beror på vilken social praktik den är en aspekt av16. 

Fairclough anser att den kritiska diskursanalysens huvudmål är att beskriva relationerna 
mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Fokus ligger på de diskursiva 
praktikernas roll i upprätthållandet av en social ordning, eller förändringen av den.17 Sättet att tala 

om en specifik företeelse, exempelvis biståndssamarbete med utvecklingsländer, kan alltså både 
upprätthålla som förändra den sociala ordningen kring biståndsfrågan. 

Kritisk diskursanalys som tillvägagångssätt 
Som underlag för diskursanalys valde jag att leta efter återkommande utsagor i mitt textmaterial. 
Jag gjorde en första genomläsning av mitt textmaterial. Med hjälp av understrykningar såg jag 
                                                
10 Göran Bergström & Kristina Boréus (2005), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, (Lund: Studentlitteratur), s. 322 
11 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 68f 
12 Bergström & Boréus (2005), s. 322 
13 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 71 
14 Ibid., s. 73 
15 Ibid., s. 75 
16 Norman Fairclough (1992), Discourse and social change, (Cambridge: Polity), s. 226 
17 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 76 
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återkommande utsagor, utsagor jag sedan förde in ett textdokument för att skapa ordning. Varje 
årsredovisning har således en egen utsagoapparat som sedan ligger till grund för att se samband, 
likheter och skillnader över tid i jämförelse med de andra årsredovisningarna. Detta har dock 

mest fungerat som ett sätt att minnas hur årsredovisningarna ser ut, hur de generellt skiljer sig 
från eller liknar varandra. Jag har sedan åtskilliga gånger gått igenom mitt textmaterial noggrant 
för att se mindre uppenbara skillnader och likheter för att även kunna se till mer än bara det 
större sammanhanget. 

Winther-Jörgensen & Phillips menar att man inte nödvändigtvis måste använda alla 
Faircloughs metoder och heller inte använda dem på exakt samma vis som han.18 Det är alltså 
möjligt att välja ut de delar av Faircloughs kritiska diskusanalys som är applicerbara på den egna 
analysen. Detta har även jag gjort. De delar jag valt är de jag presenterar i teori- och 

metodavsnittet. 
Med hjälp av Faircloughs tre dimensioner är analysuppgiften att ta reda på hur texten 

produceras genom att se till vilka diskurstyper som målas upp i de identifierade diskurserna och 
hur.19 Uppgiften är även att studera hur den specifika diskursen förmedlas, detta genom att se hur 
en specifik diskurs förmedlas till läsaren i textmaterialet.20 

Den kritiska diskursanalysen har ett mycket tydligt lingvistiskt fokus, något som skiljer den 
från andra diskursanalytiska teorier. De lingvistiska analysredskapen är mycket fokuserade i 
Faircloughs textanalyser. 21 Modalitet är ett centralt begrepp i Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Med modalitet menar Fairclough de olika sätt som en text så att säga talar till läsaren. Modalitet 
refererar till rent lingvistiska uttryckssätt i texten, exempelvis hur ord som möjligt, troligt, definitivt 
och uppenbart används i beskrivningar av exempelvis huruvida fattiga människor är beroende av 
bistånd. I beskrivningar av något kan modaliteten ses som subjektiv eller objektiv. Med subjektiv 
menas när någon uttalar sig med ordet jag, exempelvis jag anser att… och med objektiv menas när 
uttalanden sker utan en enskilt utpekad avsändare, exempelvis Sida anser att…. Fairclough menar 
här att objektiv modalitet antyder någon form av maktutövning.22  

Jag har i min analys utgått från att olika diskurser slåss om att etableras som hegemoni och 

således få tolkningsföreträde. Jag försöker förstå vilken diskurs som försöker få 
tolkningsföreträde före de andra diskurserna och på vilket sätt detta sker. I analysen letar jag efter 
de subjektspositioner utifrån vilka SIDA och Sida talar, dessa positioner ser jag som beroende av 
situationen och diskursen inom vilka de skapas.  

Postkoloniala teorier 
Ania Loomba menar att kolonialism hittills har definierats som ”ett tvångsmässigt övertagande av 
främmande landområden och ekonomier.” När det gällde den europeiska kolonialismen handlade 

                                                
18 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 81 
19 Fairclough (1992), s. 232 och Bergström & Boréus (2005), s. 323 
20 Fairclough (1992), s. 232f 
21 Bergström & Boréus (2005), s. 323 
22 Fairclough (1992), s. 158f 
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det även om att omstrukturera ickekapitalistiska ekonomier till att bli kapitalistiska, för att på så 
sätt stärka den kapitalistiska utveckling som präglade Europa.23 Loomba skriver att koloniala 
diskursanalytiker intresserar sig för stereotyper, bilder och ”kunskap” om koloniala subjekt 

hänger samman med olika kontrollinstitutioner som exempelvis ekonomiska institutioner24. Själva 
begreppet kolonial diskurs uttrycker  

[…] ett nytt sätt att tänka kring hur kulturella, intellektuella, ekonomiska och politiska 
processer samverkar i skapandet, upprätthållandet och avvecklandet av koloniala strukturer25. 

Kolonialismen är således själva övertagandet av och maktutövandet över exempelvis ett 
landområde eller ett samhälle. Den koloniala diskursen används för att förstå hur de koloniala 
strukturerna skapas, upprätthålls och avvecklas. 
Experter på afrikansk historia förklarade, långt innan de postkoloniala teoretikerna gjorde det, att 

koloniserade och kolonisatörer aldrig representerar binära motsatspar utan istället skapar 
varandra i en aktiv process26. De koloniserade skapar sina kolonisatörer genom att uppträda som 
koloniserade på samma sätt som kolonisatörerna skapar de koloniserade. 

Loomba skriver om faran med att belysa ideologiska och historiska funktioner hos dessa 
binära motsatspar, nämligen faran att vi genom detta löper risk att reproducera motsatsparen.27 
Kolonialismen har sin utgångspunkt i rasideologin, det är rasideologin som bestämt att det finns 
skillnader mellan människor beroende på vilken hudfärg och ansiktsform de har, och det var de 
som bestämts som  mindre värda som också var de som koloniserades. Rasbegreppet blev ett sätt 

att markera en, och här lånar Loomba Benedict Andersons begrepp, föreställd gemenskap28, ”raser 
och nationer är föreställda gemenskaper som binder samma grupper av människor genom att 
avgränsa dem från andra grupper.”29 

Loomba menar att i många delar av världen upplevde inte de koloniserade särskilt mycket 
direkt kontakt med sina främmande förtryckare, men deras liv påverkades ändå såväl materiellt 
som ideologiskt av kolonisatörernas beslut.30  

Maria Eriksson Baaz skriver i Biståndet och partnerskapets problematik om Bernard Mels, 
missionär i Kongo under slutet av andra världskriget. Mels menade under sin tid som missionär 

att missionärerna måste ändra sitt beteende till kongoleserna och etablera en ny relation, en 
relation som skulle genomsyras av partnerskap. Efter Mels har många andra betonat vikten av att 
omskapa relationen mellan Afrika och Europa. Inte minst inom det internationella biståndet har 
tanken om en mer jämlik relation fötts.31 Partnerskapsterminologin är nu allmänt använd, såväl av 

                                                
23 Ania Loomba (2006), Kolonialism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält, (Stockholm: TankeKraft), s. 40 
24 Ibid., s. 67f 
25 Ibid, s. 67 
26 Ibid., s. 68 
27 Ibid., s. 117 
28 Se: Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning., (Göteborg: 
Daidalos) 
29 Loomba, (2006), s. 127 
30 Ibid., s. 80 
31 Maria Eriksson Baaz, ”Bistånd och partnerskapets problematik”, I: Michael McEachrane & Louis Faye, (2001) 
Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv., s. 160 
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stora statliga biståndsorgan som Sida som av små enskilda organisationer. Målet att skapa en 
jämlik relation, en partnerskapsrelation, har dock enligt Loomba visat sig svår att realisera i 
praktiken. Problematiken ligger här enligt Eriksson Baaz i den kulturella identiteten och hur 

denna skapas i retoriken kring partnerskap. Personer som Bernard Mels, som problematiserar 
exempelvis relationen mellan afrikanen och européen, reproducerar fortfarande stereotyper kring 
afrikanen och européen. Den vite mannens skapas, enligt Eriksson Baaz, exempelvis fortfarande 
som bärande på den stora bördan att det är hans uppgift att utveckla afrikanen.32 Eriksson Baaz 
menar också att evolutionismen, som vår världsbild bygger på, innebar en tanke om att alla 
samhällen ska röra sig från det primitiva till den moderna västerländska samhällstypen.33 Betoning 
lades på 

[…] behovet av <<moderniseringsprocesser>> från <<de redan utvecklade länderna>>. 
Genom investeringar och överföring av kapital, tekniskt kunnande och moderna värderingar 
kunde utvecklingen mot det förutbestämda påskyndas.34 

Biståndets stereotyper måste enligt Eriksson Baaz ses i ljuset av de ekonomiska ojämlikheter som 
karaktäriserar biståndsrelationer. Biståndsgivaren hamnar i en privilegierad maktposition, en 
maktposition som gör att det är givaren som definierar spelreglerna. Mottagaren måste anpassa sina 
intressen och mål efter givarens regler för att bli godtagen som en partner. Detta gör att de båda 
parternas intressen och mål står i konflikt med varandra.35 

Eriksson Baaz pekar även på vad som har präglat den kritiska debatten kring bistånd. Hon 
menar att debatten präglats av en uppdelning mellan det goda och det onda biståndet, där det 
multilaterala, det vill säga sådant som Sida fördelar, och det internationella biståndet av kritiker 

har beskrivits som neoimperalistiskt och som styrt av politiska och ekonomiska egenintressen. 
Kritikerna menar att detta bistånd medför krav som upprätthåller ojämlika maktförhållanden där 
länderna i Nord fortfarande fattar besluten över de afrikanska ländernas politik.36  

Eriksson Baaz menar att ett motsatspar som  ofta återfinns i biståndsgivardiskurser är aktiv-
passiv. Det aktiva knyts till det europeiska, västerländska och initiativrika. Det passiva knyts till det 
afrikanska och initiativlösa. Denna passivitet beskrivs enligt Eriksson Baaz dels som ett resultat 
av biståndsberoende och dels som beroende av den afrikanska mentaliteten och kulturen. Hon 
menar att bilden av afrikanen som lat och lättjefull har rötter ända till 1700-talet. Det enda som 

kan hjälpa den lata och passiva afrikanen är den vite mannens driftighet och resurser.37  

Bilder av bistånd 
I min analys vill jag dra paralleller mellan utsagor i mitt empiriska material och tidigare forskning 
om bistånd. Jag använder mig av tidigare forskning dels som ett sätt att skärpa min kunskap om 

                                                
32 Ibid., s. 161f 
33 Ibid., s. 168 
34 Ibid., s. 169 
35 Ibid., s. 165 
36 Ibid., s. 162 
37 Eriksson Baaz (2001), s. 172f 
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biståndspolitik och biståndsforskning men kanske inte primärt ha med detta i min studie, och 
dels för att kunna göra jämförelser mellan årsredovisningarna och den samtida politiska 
kontexten kring bistånd. Viss tidigare forskning använder jag således för att skapa en förståelse 

för och kunskap om biståndspolitik, och viss forskning använder jag aktivt i min analys. 
För att kunna göra jämförelser med den samtida politiska kontexten kring bistånd använder 

jag mig främst av översiktsverket Biståndets idéhistoria: Från Marshallhjälp till millenniemål38. Den 
beskriver hur den biståndspolitiska dagordningen såg ut under 1960-, 1970-, 1980-, 1990- och 
2000-talet. Författaren Bertil Odén är fil. lic. i freds- och utvecklingsforskning, har lång erfarenhet 
av biståndsarbete och har skrivit, redigerat eller medverkat ett 40-tal böcker om bistånd och om 
afrikansk utveckling39. 

Eriksson Baazs essä Biståndet och partnerskapets problematik i antologin Sverige och de Andra. 

Postkoloniala perspektiv har jag använt stora delar av som en slags analyspartner i min studie. 
Eriksson Baaz är doktorand vid Institutionen för freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs 
universitet. Hon menar att det samtida biståndet präglas av motsättningar mellan å ena sidan idén 
om ett partnerskap där alla parter ska behandlas jämlikt, och å andra sidan av givarens 
föreställningar om sig själv och om mottagaren. Dessa föreställningar har påverkats av 
föreställningarna om Europas generella överlägsenhet och aktiva roll och Afrikas passivitet och 
underlägsenhet. Dessa uppfattningar motverkar enligt Eriksson Baaz målet om en jämlik 
partnerskapsrelation i biståndsarbete.40 

Jag har även läst etnologen Agnes Ers’ doktorsavhandling I mänsklighetens namn: En etnologisk 
studie av ett svenskt biståndsprojekt i Rumänien41. Den har jag främst läst för att få en inblick i 
etnologisk forskning kring bistånd och biståndsprojekt och således finns den inte explicit med i 
någon större utsträckning i min studie. Jag har dock använt mig av delar av hennes studie för att 
kunna belägga sådant jag har identifierat i min egen studie.  

Det finns mycket forskning kring bistånd och biståndspolitik, jag har dock valt att använda 
mig av ett mindre antal forskningsstudier för att istället använda dem mer genomgående och låta 
varje tidigare studie spela en större roll i min analys. 

Analys 
Som ett första steg i analysen letade jag efter återkommande diskurser i årsredovisningarna. Jag 
letade efter diskurser som kunde hjälpa mig att, med utgångspunkt i mitt syfte och mina 
frågeställningar, förstå årsredovisningarna. Jag letade efter olika biståndsdiskurser, det vill säga de 

olika sätt SIDA/Sida beskriver bistånd på. Diskursernas funktion är således att ledsaga mig in i 
textmaterialet, det vill säga årsredovisningarna, och förstå det. De diskurser jag identifierat vad 
gäller hur Sida beskriver bistånd är en samarbetsdiskurs, en fattigdomsdiskurs, en uppgiftsdiskurs 

                                                
38 Bertil Odén (2006), Biståndets idéhistoria: från Marshallhjälp till millenniemål, (Lund: Studentlitteratur) 
39 Ibid., baksidan 
40 Eriksson Baaz (2001), s. 184 
41 Agnes Ers (2006), I mänsklighetens namn: En etnologisk studie av ett svenskt biståndsprojekt i Rumänien., 
(Hedemora/Möklinta: Gidlunds) 
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och en rättighetsdiskurs. Dessa har jag i analysen valt att lägga under rubrikerna Bistånd som 
samarbete, Bistånd på grund av fattigdom, Bistånd som uppgift samt Bistånd och rättvis fördelning.  

Bistånd som samarbete  
Genomgående i alla årsredovisningar beskrivs Sidas biståndsarbete som ett långsiktigt 
utvecklingssamarbete med de fattiga utvecklingsländerna, exempelvis i verksamhetsberättelsen 
från 1979/80: 

Ett långsiktigt, välplanerat, intensivt och omfattande utvecklingssamarbete mellan de rikaste 
länderna och de fattigaste, i syfte att driva på – eller rent av få igång utvecklingsprocessen i de 
senaste är lika viktigt som någonsin, eller viktigare.42 

Liknande beskrivningar av sitt arbete gör SIDA/Sida i alla årsredovisningar. Undantaget är i 
årsredovisningen från 1989/90. Där används istället begreppet låntagarländerna.43 Anledningen till 
detta skulle kunna vara den skuldkris som präglade stora delar av biståndsarbetet under 1980-

talet. Under skuldkrisen handlade mycket av biståndspolitiken om att lösa problemet med hur 
låntagarländerna skulle kunna betala tillbaka sina skulder.44 På grund av att detta präglade i stort 
sett all biståndspolitik är det inte heller konstigt att SIDA valde att använda begreppet 
låntagarländer. Beteckningen samarbetsländer används för att beskriva de länder som får bistånd 
från SIDA/Sida används dock nästan uteslutande i alla årsredovisningar och relationen mellan 
biståndsgivaren och biståndsmottagaren definieras alltid i termer av samarbete. SIDA lägger även 
stor vikt vid att skriva att samarbetet sker på såväl mottagarlandets som givarlandets villkor. 

Biståndssamarbetet med Guinea-Bissau är väl etablerat och väl anpassat till landets egna 
prioriteringar såsom de kommer till uttryck i den gällande fyraårsplanen.45 

Sida poängterar att deras biståndssamarbete är väl anpassat till mottagarlandets önskemål, och 
med ovanstående mening uttrycker Sida sin syn på biståndssamarbete som just ett samarbete där 
båda parters intressen tas i beaktande. I alla årsredovisningarna skriver SIDA/Sida att samarbetet 

ska vara ett långsiktigt utvecklingssamarbete mellan mottagarlandet och Sverige med syfte att höja 
de fattigas levnadsnivå, ”Det långsiktiga utvecklingssamarbetet [med Angola] inleddes först 

1979.”46.  
Eriksson Baaz menar att biståndet har skapat en kultur av beroende och att detta endast 

kan bekämpas genom en partnerskapsrelation. Det krävs dock att mottagarna har viljan och 
ambitionen att hjälpa sig själva, annars bedöms de enligt Eriksson Baaz inte som värdiga 
biståndsmottagare.47 Även Odén påpekar partnerskapsrelationens värde. Han menar att denna 
term använts sedan slutet av 1990-talet för att understryka likställdheten mellan parterna i 
utvecklingssamarbetet.48. I årsredovisningen från år 2005 har detta fått genomslag och i 2005 års 

                                                
42 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 1 
43 SIDAs verksamhetsberättelse 1989/90, s. 7 
44 Odén (2006) s. 93ff 
45 Bistånd genom Sida, Redogörelse för 1985/86, s. 28 
46 Bistånd genom Sida, Redogörelse för 1985/86, s. 5 
47 Eriksson Baaz (2001), s. 175f 
48 Odén (2006), s. 19 
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årsredovisning används begrepp som gåva när det gäller biståndsfördelning. Sida använder sig av 
partnerskapet, utvecklingssamarbetet, för att understryka att det finns en relation mellan Sverige 
och det land som är aktuellt för bistånd. År 2005 kallas mottagarländerna därför istället enbart för 

samarbetsländer: ”Sidas fem största samarbetsländer under 2005 har varit Tanzania, Moçambique, Sri 
Lanka, Etiopien och Uganda.”49 Även i årsredovisningen från år 2001 används termen samarbete för 
att visa på en partnerskapsrelation.  

Profilen över Sidas samarbetsländer är i stort sett oförändrad. Under året ökade 
utvecklingssamarbetet med bland annat Afghanistan, Nepal, Kambodja och Uganda, medan 
samarbetet med Tanzania, Honduras och Nicaragua minskade. De största samarbetsländerna 
var Tanzania, Moçambique, Vietnam, Honduras […]50 

Sida menar här att de har ett samarbete med i stort sett samma länder som tidigare. 
Utvecklingssamarbetet ökade med vissa länder och samarbetet med andra länder minskade. Även 
år 2001 används således beteckningen samarbete för att definiera det biståndsarbete som sker 
med utvecklingsländerna. Under 2001 ökade samarbetet med vissa länder, men begreppet 
samarbete används även när det minskade. Även innan år 2001 används benämningen 

samarbetsländer, men då används också termer som bidrag, gåva och insatser för att beteckna de 
resurser som utgår till samarbetsländerna. Detta har i årsredovisningarna från år 2001 och 2005 
frångåtts och ersatts av samarbete. 

SIDA/Sida har i sitt biståndsarbete tydligt anammat tanken om en jämlik relation med 
mottagarlandet. Loomba skriver i Kolonialism/Postkolonialism att genom åren har begrepp som 
empowerment och på mottagarens villkor förts fram när det talas om bistånd.51 Dessa använder sig 
även SIDA/Sida av. Partnerskapsrelationen, som enligt Loomba tydligt utmärker postkoloniala 
perspektiv på bistånd, uttrycker SIDA/Sida vikten av genomgående i alla årsredovisningar i min 

studie52. Detta ger vid handen att SIDA/Sida i alla fall i viss mån tillägnat sig de postkoloniala 
tankegångarna vad gäller internationellt bistånd.53 Eriksson Baaz menar att partnerskapsrelationen 
kan vara svår att realisera i praktiken, något som ibland lyser igenom i SIDAs/Sidas 
årsredovisningar. De lyckas inte alltid framställa biståndsarbetet som ett samarbete. Sida beskriver 
i årsredovisningen från 1976/77 och 1979/80 biståndet som en gåva, det vill säga som inte kräver 
något i gengäld: ”Det beräknas att hela biståndet till Indien under 1977/78 kan utgå som gåva.”54. Här 
beskriver SIDA alltså biståndet som en gåva och inte som en del i ett samarbete. Detta gör SIDA 
även i årsredovisningen från 1979/80:  

Kortfristiga lån eller u-hjälp på gåvo- eller nära gåvovillkor, allt i kraftigt stegrad omfattning, är 
för många u-länder alternativet till värre varubrist och stagnation i utvecklingsarbetet.55 

                                                
49 Årsredovisning 2005, s. 22 
50 Årsredovisning 2001, s. 9 
51 Eriksson Baaz (2001), s. 160 
52 Ibid., s. 161f 
53 Ibid., s. 160 
54 SIDA om u-samarbetet, Anslagsframställning 1976/77, s. 40 
55 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 2 
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SIDA menar här att kortfristiga lån på gåvovillkor, vilket i princip innebär att de har låga räntor, 
är för många utvecklingsländer det enda sättet att hindra att varubristen och 
utvecklingsstagnationen blir ännu mer påtaglig. Här använder SIDA såväl termen gåva som 

utvecklingsarbete. Att de använder termen gåva innebär i sig att de inte ser på arbetet som ett 
samarbete utan bara som ett arbete, och att de även använder sig av utvecklingsarbetet istället för 
utvecklingssamarbetet tydliggör deras syn på bistånd än mer. Odén skriver att under 2000-talets 
första år betonades partnerskapet och en så jämlik relation som möjligt i utvecklingssamarbetet. 
Han menar att det till stor del handlade om att mottagaren ska äga den biståndsfinansierade 
verksamheten och således vara ansvarig för den.56 Till stor del verkar SIDAs/Sidas biståndsarbete 
handla om att stärka, utveckla, främja och förbättra de system som utvecklingsländerna redan har:  

[…] huvudsyftet med tekniskt bistånd skall vara att stärka u-ländernas självtillit genom att 
särskilt söka utveckla u-ländernas egna mänskliga och andra resurser.57 

SIDA skriver att syftet med bistånd ska vara att stärka mottagarlandets självtillit genom att 
utveckla redan befintliga resurser. SIDA skriver det inte explicit, men det verkar handla om att 
föra upp utvecklingsländerna till i-länders utvecklingsnivå vad gäller infrastruktur, bankväsen, 
vägar, mänskliga rättigheter med mera. Sida menar även att för att kunna utnyttja mottagarlandets 
egna resurser fullo, måste biståndet samordnas. Detta syns redan i inledningen till 
årsredovisningen från år 2005: 

Behovet av ökad givarsamordning var tydligt när jag [Maria Norrfalk, generaldirektör Sida 
2005] i april besökte Tanzania för ett särskilt givarmöte om harmonisering som regeringen 
inbjudit till. […] Vid mötet föreslogs att givarna på sikt ska koncentrera sitt engagemang till tre 
sektorer vardera. Sida, liksom de andra nordiska givarna, har förbundit sig att ta steg i denna 
riktning.58 

Här kommer ett specificerat exempel på hur Sida arbetar med givarsamordning. Sida ska 
tillsammans med de andra biståndsgivarna samordna biståndet till Tanzania så att arbetsbördan 

för Tanzanias regering, med ”delegationer mellan givare och uppföljningar med särskilda rapporteringskrav”, 
minskar.59 Biståndsarbetet ska inte vara enbart på Sidas villkor, men hela arbetsbördan ska heller 
inte åläggas mottagarlandet, i detta fall Tanzania. Det ska vara ett partnerskap på lika villkor, där 
båda parter tar lika mycket ansvar och lägger ner lika mycket arbete. 

Det är genomgående i årsredovisningarna västvärldens utvecklingsnivå som är den 
eftersträvansvärda och således är det den utvecklingsländerna ska nå upp till. En slags 
postkolonial tankegång – vi utvecklade och rika i väst ser det som vår plikt att hjälpa 
underutvecklade och fattiga länder60. I Agnes Ers’ etnologiska studie av ett svenskt 

biståndsprojekt i Rumänien, avhandlingen har namnet ”I mänsklighetens namn”, skriver Ers att 
en ambition med hennes studie är att  

                                                
56 Odén (2006), s. 133 
57 SIDA om u-samarbetet, Anslagsframställning 1976/77, Verksamhetsberättelse, s. 32 
58 Årsredovisning 2005, s. 8 
59 Ibid. 
60 Eriksson Baaz (2001), s. 161f  
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[…] visa hur politiken förpassas till det fördolda när Rumänien ska reformeras. Istället för att 
uppnå ett gott samhälle genom politiskt arbete, ska reformerna ske genom att väst lär ut 
”gemensamma”, ”universella” och ”grundläggande” normer och värderingar.61 

Ers anser, precis som Eriksson Baaz, att istället för att arbeta politiskt för att skapa ett gott 
samhälle, lär väst ut vad de anser är bra normer och värderingar, och det är dessa normer och 

värderingar som ska skapa det goda samhället i utvecklingsländerna.  
Ytterligare en dimension av partnerskapsrelationen är att även Sverige ska gagnas av den: 

”Medborgarna i de rika länderna måste fås att förstå att världsproblemen också måste angripas 
och att en kraftfull biståndspolitik på sikt inte är en uppoffring utan en investering i en sundare 
världsekonomi liksom i ett säkrare världssamfund.” Ett ökat finansiellt flöde till u-länderna kan 
alltså vara förenligt med i-ländernas, däribland Sveriges, egennytta.62 

Här menar SIDA att i-länderna, och därmed också Sverige, också kan vinna på att angripa de 
problem som u-länderna brottas med, exempelvis ekonomiska problem. 

Sidas beskrivning av de fattiga målar upp en bild av de fattiga människorna som passiva 
mottagare av bistånd. Denna passivitet ska Sida förändra till ett aktivt deltagande från de fattigas 
sida. De fattiga ska, istället för att enbart vara mottagare av bistånd, vara en del av biståndsarbetet 
genom att själva arbeta för de mål som Sida vill uppnå. Exempelvis måste mottagarländerna 
arbeta för mänskliga rättigheter. Detta arbete blir då mottagarlandets insats i 
utvecklingssamarbetet och det är detta som beskrivs som vägen mot att de fattiga ska bli mer 
aktivt deltagande i samarbetet. En följd av att samarbetsländerna inte arbetar efter Sidas mål kan 
vara att biståndet till landet i fråga helt dras in. Så hände exempelvis med Zimbabwe 200163. Sida 

ansåg att Zimbabwe inte arbetade med att främja mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbetet 
avslutades på Sidas initiativ. Sida övertog Zimbabwes samhällsstyrning genom att gå in som en 
biståndspartner och avslutade sedan partnerskapet då de inte ansåg att Zimbabwe uppfyllde de 
krav Sida ställde på landet i fråga om att främja mänskliga rättigheter, det vill säga Zimbabwes del 
av biståndssamarbetet. Den jämlika relation som Eriksson Baaz menar eftersträvas inom det 
internationella biståndet idag, är enligt henne svår att realisera64. Att Sverige och Zimbabwe ska 
kunna ingå i en partnerskapsrelation på lika villkor och med lika förutsättningar skulle med 
utgångspunkt i hennes resonemang vara en utopi.  

Även Eriksson Baazs teorier om aktiva och passiva i biståndsrelationer kan här användas 
för att förklara hur detta att Zimbabwe utestängdes från biståndarbetet kan förstås. Zimbabwe 
kan här ses som den passiva aktören som ses som initiativlös och som havande en sorglös 
inställning till exempelvis mänskliga rättigheter. Den aktiva aktören Sida är den som dels påbörjar 
och genomför biståndsarbetet och även den som avslutar det när samarbetspartnern, Zimbabwe, 
inte är tillräckligt aktiv i biståndsarbetet. Eriksson Baaz menar att denna passivitet idag ofta 
beskrivs som ett resultat av bistånd och biståndsberoende och att beskrivningen av afrikanen som 

                                                
61 Ers (2006), s. 26 
62 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 3 
63 Årsredovisning 2001, s. 8 
64 Eriksson Baaz (2001), s. 161f 
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lat och lättjefull legitimerat kolonialismen.65 De vita européerna legitimerade alltså kolonialismen 
på 1700- och 1800-talet med att afrikanen var lat och initiativlös och att det enda som kunde ta 
dem ur förfallet var den vite mannens initiativkraft och driftighet.66 Om man förstår det som att 

denna koloniala syn på afrikanen lever kvar än idag, så blir det svårt att förklara varför den vite 
mannen då drar sig ur ett projekt som endast han kan lösa. 

I årsredovisningarna från år 2001 och 2005 syns ett mycket tydligt fattigdomsfokus, något 
som funnits med i alla årsredovisningarna i min studie, men inte på långa vägar lika tydligt som 
dessa år. I årsredovisningen från 2001 finns en rubrik med titeln ”Tydligare fokus på fattigdom”67 
och på nästa sida skriver de:  

Sidas fattigdomsprojekt som inleddes i slutet av 1999 fortsatte under 2001. […] Detta har 
resulterat i att Sidas verksamhet fått ett tydligare fattigdomsfokus […].68 

Sidas menar här att deras verksamhet fått ett tydligare fattigdomsfokus som en följd av att det 
fattigdomsprojekt de inledde 1999 fortsatte även in på detta år, det vill säga 2001. I nästa kapitel 
går jag in mer på djupet på just detta fattigdomsfokus och hur det framträder. 

Bistånd på grund av fattigdom 
Alla årsredovisningar i min studie fokuserar tydligt på beskrivningar av de fattiga. Skillnaden är att 
de innan 2001 beskrivs som svaga, i behov av hjälp till de flesta samhällssektorer, okunniga om 
de globala miljöproblemen, som fattiga mottagare av bistånd, angelägna om skuldavskrivningar, 

föga kreditvärdiga, beroende av bistånd, förföljda av ekonomiska problem, brottandes med 
budgetunderskott med mera. Hur det ser ut 2001 och 2005 följer längre ner. 

Problemen skärps av okunnighet om miljökonsekvenser och en strävan hos beslutsfattare att 
prioritera kortsiktig tillväxt framför ett långsiktigt hållbart utnyttjande av naturresurserna.69 

Här menar Sida att de fattiga ländernas organisation är otillräcklig vad gäller kunskap om 
exempelvis strävan efter ett hållbart miljöutnyttjande som en del av en långsiktig utveckling. Efter 
meningen i excerptet ovan skriver Sida att det står klart att det kommer krävas stora 
resursinsatser för att förhindra fortsatt miljöförstöring i utvecklingsländerna och att ”detta ställer 
krav på ökad resursöverföring från biståndsgivarnas sida”70. Sida skriver inte explicit att de fattiga 
utvecklingsländernas egna system inte fungerar. Dock skriver de att utvecklingsländerna behöver 
stora insatser från biståndsgivarna, det vill säga de rika industriländerna, och man kan därmed 
förstå att Sida ser industriländernas system och tillvägagångssätt som de bästa. Därmed är det just 

utveckling av sina samhällssystem och tillvägagångssätten för detta, det som de fattiga ska få hjälp 
att utveckla.  

Sida skriver i årsredovisningen från 1995/96 att  

                                                
65 Eriksson Baaz (2001), s. 172f 
66 Ibid., s. 173 
67 Årsredovisning 2001, s. 9 
68 Ibid., s. 10 
69 SIDAs Verksamhetsberättelse 1989/90, s. 11 
70 SIDAs Verksamhetsberättelse 1989/90, s. 11 
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Målet för verksamheten [kring social utveckling] är att främja social utveckling genom 
utvecklingssamarbete inom hälso-, undervisnings- och kultursektorerna. Det skall inriktas på 
att stödja ländernas egen förmåga att bygga upp uthålliga system för hälso- och sjukvård samt 
för undervisning och kultur.71 

Sida påtalar att de fattiga länderna har en egen förmåga att bygga uthålliga samhällssystem, men 
att de inte känner till funktionella tillvägagångssätt att göra det på. Sida skall därför inrikta sitt 
stöd till dessa länder på att stödja dem i deras arbete med detta. Sida är den som kommer med 

fungerande system som de vill applicera på utvecklingsländerna. Det finns fler exempel på hur 
Sida implicit anspelar på utvecklingsländernas låga kapacitet, och små möjligheter till utveckling 
av, sina samhällssystem. 

Demokratiska institutioner, en demokratisk kultur och respekt för mänskliga rättigheter är 
nödvändiga förutsättningar för att bidra till ökad frihet för de fattiga.72 

Här menar Sida att demokrati och mänskliga rättigheter är nödvändiga villkor för att kunna öka 
de fattigas frihet. Jag anser att när Sida säger att demokrati och mänskliga rättigheter är 
förutsättningar för att de fattiga människorna ska få en större frihet, menar de implicit att de 
fattiga som det ser ut nu inte har någon frihet att tala om. Genom denna utsaga tydliggör Sida 
skillnaderna mellan Väst och De andra, där Väst står för ett demokratiskt samhälle som främjar 
mänskliga rättigheter och De andra står för ett odemokratiskt samhälle som bryter mot de 
mänskliga rättigheterna. Loomba menar här att genom att belysa skillnaderna hos exempelvis 

motsatsparet Nord-Syd, uppkommer problemet att vi genom detta reproducerar skillnaderna 
dem emellan. Genom att kasta ljus på de fattiga biståndsmottagarna som just fattiga 
biståndsmottagare i stort behov av utvecklingsstöd från biståndsorganisationer som Sida, 
reproducerar vi även denna bild av mottagarna.73 Mottagarna blir aldrig något annat än mottagare 
av bistånd från Sida, aldrig något annat än bara fattiga. Diskursen om bistånd på grund av 
fattigdom såväl skapar som vidmakthåller en bild av mottagarna som fattiga och beroende av 
bistånd.  

Sida påtalar även att de fattiga själva efterlyser den utländska hjälpen: 

[…] i ännu större utsträckning begärs insatser i samband med enskilda utvecklingsprojekt 
varvid man önskar en omfattande svensk medverkan i planering och genomförande.74 

Här menar Sida att de fattiga själva efterfrågar svensk delaktighet och i meningen efter förklaras 
att Sida ibland måste tona ner u-ländernas anspråk på den svenska hjälpen. Detta visar på den 
bild Sida förmedlar av sig själva som hjälpare och invånarna i u-länder som fattiga offer i stort 
behov av den svenska kompetensen.  

Mottagarna i meningen i excerpten ovan syns som man, ”man önskar en…”, något som 
alienerar mottagarna från Sida och mottagarna osynliggörs även på detta sätt. Att göra dem till ett 

subjekt genom att omtala dem som de hade gjort mottagarna mer aktiva än de framställs som nu. 

                                                
71 Sida Årsredovisning 1995/96, s. 21 
72 Årsredovisning 2001, s. 9 
73 Loomba (2006), s. 117 
74 SIDA om u-samarbetet, Anslagsframställning 1976/77, Verksamhetsberättelse, s. 34 
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Sida, i egenskap av författare av dessa årsredovisningar, kan enligt Fairclough ses som 
maktutövande gentemot mottagarländerna i och med att Sida använder det objektiva ordet man 
istället för att nämna landet i fråga vid namn.75  

Kvinnans och andra eftersatta gruppers ställning, exportfrämjande åtgärder, 
katastrofberedskap, utbildning för internationell upphandling är några exempel på […] 
specialområden där behovet av svenska insatser framträder allt tydligare, även utanför 
programländerna.76 

Här skriver Sida att behovet av Sidas insatser är stort, inte bara för de länder de för närvarande 
samarbetar med utan även för länder som Sida idag inte samarbetar med. Detta utgör ett annat 
exempel på att mottagarländerna är i stort behov av svenska insatser: 

I årsredovisningarna från år 2001 och 2005 märks också ett tydligt fattigdomsfokus. Innan 
årsredovisningen från år 2001 gör Sida en beskrivning av de fattiga men skriver inget om hur de 
ska komma på rätsida med fattigdomsproblemen. Detta kan betyda att Sida vill peka på sitt fokus 
på fattigdomsreducering men att vägarna dit är alltför komplexa för att kunna redovisas 
kortsiktigt. Det skulle även kunna betyda att Sida inte har några konkreta vägar till att nå målet 

men ändå vill att läsaren vid en första anblick av årsredovisningarna ska förstå att Sida arbetar 
hårt med detta. Detta förändras i och med årsredovisningen från 2001 i min studie. I den står att 
nationella fattigdomsstrategier måste utarbetas, att fattigdomsbekämpning är fredsbefrämjande 
och att de fattiga har en extern skuldbörda som det måste göras något åt. År 2005 kommer även 
begreppen de fattigas perspektiv och rättighetsperspektivet in i årsredovisningen77. Här skriver Sida även 
om fattigdomens politiska dimensioner och om fattigdomsanalyser. Ett mycket tydligt 
fattigdomsfokus, som ägnas mångfalt mycket mer plats än tidigare år. Det står: 

Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga 
människor att förbättra sina livsvillkor. Två perspektiv, de fattigas perspektiv och 
rättighetsperspektivet, ska genomsyra allt Sidas arbete. Sveriges nya politik för 
utvecklingssamarbetet (PGU) har även åtta huvuddrag som illustrerar fattigdomens många 
dimensioner.78 

De åtta huvuddragen i PGU är Demokrati och god samhällsstyrning, Respekt för de mänskliga rättigheterna, 
Jämställdhet mellan kvinnor och män, Hållbar användning av naturresurser och omsorg om miljön, Ekonomisk 
tillväxt, Social utveckling och trygghet, Konflikthantering och säkerhet samt Globala gemensamma nyttigheter. 
Sida menar att dessa huvuddrag är avgörande för om målet att skapa bättre möjligheter för fattiga 
människor att förbättra sina livsvillkor, ska kunna uppnås.79 

Sida skriver även att de satt samman ett policydokument för att skapa en gemensam 

förståelse inom Sida för hur utvecklingssamarbetet, perspektiven och huvuddragen ska styra och 
styr Sidas verksamhet. Dessa heter Perspektiv på fattigdom och Mål, perspektiv och huvuddrag.80  

                                                
75 Fairclough (1992), s. 158f 
76 SIDA om u-samarbetet, Anslagsframställning 1976/77, Verksamhetsberättelse, s. 35 
77 Se: årsredovisning 2005, exempelvis s. 10, s. 16 och s. 17 
78 Årsredovisning 2005, s. 16 
79 Utvecklingssamarbetet enligt PGU, http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=118&a=3639, 2007-04-03 
80 Årsredovisning 2005, s. 16 
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[…] en arbetsgrupp inom Sida [har] tagit fram ett tankepapper kring de två perspektiven, som 
fokuserar på vad Sida behöver göra för att omhänderta rättighetsperspektivet och de fattigas 
perspektiv.81 

Med uttrycket fattigdomens politiska dimensioner, som är en av fattigdomens många 
dimensioner, menar Sida ”demokrati och mänskliga rättigheter, samhällsreformer samt ökade möjligheter för 

fattiga att delta i samhällsprocesser.”82  

Sammantaget kan det sägas att Sida markant ökat andelen utbetalningar till insatser som 
antingen är fokuserade på fattiga människors levnadsbetingelser eller där fattiga människor 
utgör en del av målgruppen för insatsen.83 

Här menar Sida att de ökat sina utbetalningar av ekonomiska medel betydligt till insatser som 
fokuserar på fattiga människor. Detta fungerar som Sidas avslutande sammanfattning av kapitlet 

Mål, perspektiv och huvuddrag i utvecklingssamarbetet. I årsredovisningen från 2005 skriver Sida att de 
delat ut ekonomiskt stöd till fattigdomsminskande insatser. De skriver ingenting om vilka dessa 
insatser är eller hur de avlöpt. Detta skulle kunna visa på ett inte så helhjärtat engagemang som de 
vill ge sken av att de har, eller så är insatserna så pass nya att de inte redan kan ses i ett längre 
tidsperspektiv. 

Sida skriver i årsredovisningen från 2001 att:  

Möjligheterna [för de fattiga] att ta sig ur fattigdomen blir fler genom arbetet inom bland annat 
naturresurs- och landsbygdsutvecklingsprogram samt stöd till demokratiseringsprocesser.84  

Här menar Sida att de fattigas möjligheter att själva ta sig ur fattigdom blir fler genom Sidas stöd 
till bland annat naturresurs- och landsbygdsutvecklingsprogram samt demokratiseringsprocesser 
ökar. I excerpten används uttrycket ta sig ur, med vilket Sida menar att de fattiga för egen maskin 
ska ta sig ur fattigdomen. Sida hade kunnat skriva att Sida ska ta de fattiga ur fattigdomen, något som 
ytterligare hade förstärkt de fattigas underordnade position. Att de inte gör detta anser jag betyder 
att Sida innerligt vill påvisa att de fattiga besitter kunskap och kapacitet att själva ta sig ur 
fattigdomen. De behöver bara ekonomiska resurser och experthjälp till att förändra sina 
samhällssystem, från Sida. I meningen innan den i excerpten ovan står: ”Fattiga människors förmåga 

stärks bland annat genom insatser inom utbildning och hälsa.”85 Här påtalar Sida återigen att deras roll är 
att hjälpa de fattiga genom att förändra – stärka – något i samarbetslandets system. Den förmåga 
de fattiga redan har ska stärkas så att de kan hjälpa sig själva.  

Det är genomgående i årsredovisningarna mycket tydligt att biståndet betalas ut på grund 
av att mottagarna är fattiga. Biståndet ges inte enbart i ekonomisk form utan även som stöd till 
demokratiseringsprocesser, informationsspridning om HIV/aids med mera. Därför kan också 
fattigdom vara annat än avsaknad av ekonomiska medel. I Perspektiv på fattigdom skriver Sida: 

                                                
81 Ibid., s. 17 
82 Ibid. 
83 Ibid., s. 19 
84 Årsredovisning 2001, s. 19 
85 Årsredovisning 2001, s. 19 
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Fattigdomen tar sig många olika uttryck: svält och hunger, dålig hälsa och för tidig död, brist på 
kunskaper, diskriminering och otrygghet, bristande respekt och låg social status.86 

Sida menar här att fattigdomen har många dimensioner, det kan vara att gå hungrig, att ha dålig 
hälsa och drabbas av för tidig död, att diskrimineras och känna sig otrygg, att inte mötas av 
respekt och att ha en låg social status.  

I årsredovisningen från 2001 beskriver Sida sex delmål som tillsammans ska bidra till att 
höja de fattigas levnadsnivå. Dessa är resurstillväxt, ekonomisk och politisk självständighet, 

ekonomisk och social utjämning, demokratisk samhällsutveckling, framsynt hushållning med 
naturresurser och omsorg om miljön samt jämställdhet mellan kvinnor och män.87 Dessa olika 
delmål visar tydligt på Sidas syn på fattigdomsbekämpning som något annat än att enbart bidra 
med ekonomiska resurser.  

Bertil Odén skriver om detta i Biståndets idéhistoria. Han menar att under 2000-talets första år 
inträffade en rad händelser som kom att påverka det internationella biståndet. Dessa händelser är 
exempelvis terroristattackerna i USA i september 2001, krigen i Afghanistan och Irak som 
påverkade det internationella samarbetsklimatet negativt och den snabba ekonomiska tillväxten i 

Kina och Indien som ändrade den globala maktbalansen.88 Odén skriver att det var två ämnen 
som stod högt på den internationella dagordningen under de första fem åren av 2000-talet. Det 
ena var hur ekonomisk tillväxt effektivare skulle kunna minska fattigdomen och hur sambanden 
mellan bistånd, tillväxt och fattigdomsminskning ser ut. Det andra var hur olika internationella 
biståndsgivare kan samordna sitt bistånd och hur de kan använda det mottagande landets egna 
institutioner och budgetsystem för fördelning.89 Fokusen på fattigdomsminskning som Odén 
nämner som utmärkande för 2000-talet, syns tydligt i årsredovisningen från år 2001 men är än 
mer tydligt i årsredovisningen från år 2005.  Att detta internationella fattigdomsfokus avspeglas i 

Sidas årsredovisningar visar att de arbetar efter mål de delar med resten av biståndsgivarna.  

Bistånd som uppgift 
Jag uppfattar SIDAs/Sidas beskrivning av sin egen roll i biståndsarbetet som att den har två 

funktioner. Den ena funktionen är att bedöma vilken sorts hjälp och hur mycket av denna hjälp 
mottagarlandet behöver. Det handlar alltså om en uppgift att bedöma biståndssamarbetets 
omfattning. I vissa fall bedömer Sida till och med att de inte kan fortsätta sitt samarbete med ett 
visst land, på grund av omständigheter i mottagarlandet90. Detta gjorde de exempelvis med 
Zimbabwe under år 2001 på grund av landets ökade brott mot mänskliga rättigheter: 

Den svenska regeringen beslöt under 2001 att avsluta allt utvecklingssamarbete med staten i 
Zimbabwe på grund av ökade brott mot mänskliga rättigheter och försämringar i den 
ekonomiska politiken.91 

                                                
86 Sida (2004), Perspektiv på fattigdom, s. 26 
87 Årsredovisning 2001, s. 18 
88 Odén (2006), s. 125 
89 Ibid., s. 125f 
90 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=25012, 2007-04-05 
91 Årsredovisning 2001, s. 8 
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Ers skriver i sin avhandling att den organisation hon studerade, ansåg att vissa av de tänkta 
mottagarna inte var värdiga hjälp. Ers skriver att dessa mottagare inte ville infoga sig i den 
maktbalans mellan organisationen och dem själva som det innebar att infoga sig i om man tog 

emot hjälpen. Detta medförde att organisationen ansåg den ovärdiga hjälp och således fick dessa 
heller ingen hjälp.92 Detta sätt att se det kan med fördel appliceras på exemplet med Zimbabwe. 
Sida ansåg inte att Zimbabwe arbetade mot de mål Sida gjorde, något som medförde att 
Zimbabwe heller inte ansågs värdiga hjälpen och hjälpen upphörde.  

Den andra funktionen i SIDAs/Sidas biståndsarbete är att fungera som en slags 
resursbank. Sida tillhandahåller resurser som de anser att de fattiga utvecklingsländerna behöver.  

De finansiella överföringarna innebär att Sverige tillhandahåller köpkraft för vilken 
mottagarlandet – inom ramen för gällande avtal – på egen hand inköper varor, rekryterar 
personal och anlitar konsulter.93  

Sverige ger alltså ekonomiskt bistånd till mottagarlandet och mottagarlandet får sedan själv 
avgöra vilken typ av verksamhet de prioriterar och köpa varor och tjänster för att kunna fullgöra 
verksamheten. Detta bistånd var tidigare givarbundet, vilket innebar att ett land blev lovat en viss 
summa pengar i bistånd för att utveckla exempelvis vägnätet i en viss stad. Villkoret var att de 
köpte material för asfalt, vägbommar, grävskopor och annat som behövs vid vägbygge, av det 

land som gav dem bistånd. Denna typ av givarbundet bistånd existerar inte längre i Sverige. 
Några andra givarländer tillämpar dock fortfarande denna typ av bistånd. I årsredovisningen från 
år 1979/80 skriver SIDA att den största delen av det svenska biståndet ska förbli obundet och att 
det bistånd som ändå är bundet ska utformas så att det ger minsta möjliga nackdelar för 
mottagarländerna94. SIDA skriver också att en stor del av upphandlingen av importvaror från 
mottagarländerna äger rum i Sverige oberoende av om biståndet är bundet eller ej och att ett 
bortfall av bindningen således inte skulle leda till motsvarande minskning av mottagarländernas 
import från Sverige. SIDA skriver även att ett helt obundet bistånd vore att föredra för 

mottagarländerna och att ”en ökad upphandling i Sverige kan främjas även genom åtgärder vid sidan av 
bindningen av biståndet.” SIDA verkar anse att det bundna biståndet inte är nödvändigt. Dock 
verkar de, efter vad som står i excerpten, anse det nödvändigt att mottagarländernas upphandling 
av importvaror från Sverige ökar, men att detta kan ske även utan det bundna biståndet. SIDA 
skriver att detta ska ske genom en ökad information till mottagarländerna om Sveriges utbud av 
varor och tjänster.95  
 Det bundna biståndet gjorde alltså att mottagarlandet fick stöd till exempelvis vägbyggen 
och utbyggnad av elnätet. Detta återspeglar det Eriksson Baaz nämner som det onda biståndet. Det 

onda biståndet är enligt Eriksson Baaz det multilaterala, det vill säga sådant som Sida fördelar till 
ett land tillsammans med andra länder och organisationer.96 Eriksson Baaz menar att det 

                                                
92 Ers (2006), s. 167 
93 Anslagsframställning 1976/77, Verksamhetsberättelse, s. 37 
94 Bistånd genom Sida, verksamhetsberättelse 1979/80, s. 32 
95 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 33 
96 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=108&a=4280&searchWords=multilateralt, 2007-04-04 
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internationella biståndet av kritiker har beskrivits som neoimperalistiskt och som styrt av politiska 
och ekonomiska egenintressen. Även Odén skriver att biståndet kring 1970-talet kritiserades för 
att vara ”ett instrument i västländernas nykoloniala strategi”, och att biståndet bara var ett sätt för ”de 
imperialistiska makterna […] [att] […] fortsätta sin utsugning av de halvkoloniala länderna”97. 

När SIDA då skriver att ett ökat finansiellt flöde till utvecklingsländerna ger en stabilare och mer 
sund ekonomi och att västvärlden kan tjäna på detta98, hamnar biståndsarbetet i en skugga av 
självändamål. Detta skulle kunna peka på en högst postkolonial tankegång från SIDAs sida vad 
gäller synen på bistånd som styrt av egenintressen. 

SIDA poängterar att mottagarländerna inte alltid kan bedöma huruvida de kommer att 
kunna utnyttja importerad utrustning till fullo: 

I vissa fall har det visat sig, att mottagarlandet upphandlat utrustning som varit för komplicerad 
för att den skulle kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. SIDA har härigenom sett sig 
föranlåten att i efterhand gå in i projekten med konsulter och annan expertis för att undvika att 
de misslyckas.99 

Här skriver SIDA att det ibland visar sig att ett mottagarland importerat varor som de sedan inte 
haft tillräcklig kunskap om för att kunna utnyttja fullt ut. SIDA har då sett sig tvungen att gå in i 
projekten med egen expertis för att få rätsida på dem. SIDAs ena funktion är alltså att bedöma 
biståndssamarbetets omfattning och den andra är nästa steg i biståndsprocessen – att erbjuda 
resurser i form av exempelvis ekonomiska medel och kunnande i form av experter, till 
mottagarlandets myndigheter. SIDAs uppgift är att gå in och ordna upp det som inte fungerar. Detta 

är ett mycket postkolonialt beteende, där den vite mannen med sin organisationsförmåga ska 
stärka den initiativlöse afrikanen. 

Det som framställs som SIDAs&Sidas allra främsta syfte är dock att arbeta för ekonomisk 
och social förändring och tillväxt i de länder de ingått ett samarbetsavtal med. Att detta är 
SIDAs/Sidas syfte, och alltid har varit det, är mycket tydligt eftersom det återges i alla 
årsredovisningarna, i princip samma ord används i alla årsredovisningar. Här följer citat från 
årsredovisningarna från och med 2005 och i kronologisk ordning bakåt i tiden. Alla i min studie, 
det vill säga från 2005 till 1976/77, finns med här. 

Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa bättre förutsättningar för 
fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.100 

Sidas uppdrag att bidra till minskad fattigdom är ett långsiktigt åtagande.101 

Verksamheten […] syftar till […] att förbättra levnadsvillkoren för de fattiga i 
samarbetsländerna, främst genom att bidra till bärkraftig ekonomisk tillväxt.102 

Den övergripande målsättningen, ”att höja de fattiga folkens levnadsnivå”, har dock hela tiden 
varit densamma […].103 

                                                
97 Odén (2006), s. 75 
98 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 3 
99 Ibid., s. 35 
100 Årsredovisning 2005, s. 16 
101 Årsredovisning 2001, s. 8 
102 Sida årsredovisning 1995/96, s. 29 
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Det svenska biståndet syftar till […] ekonomisk och social utveckling och utjämning.104 

Under 1970-talet har strävandena efter att främja ekonomisk och social utveckling 
intensifierats och systematiserats i många u-länder.105 

[…] biståndet skall bidra till en höjning av de fattiga folkens levnadsnivå och till en hög och 
stabil ekonomisk tillväxt i mottagarländerna.106 

Likheten är slående. Sidas tydligaste budskap är att deras främsta uppgift är ett höja fattiga 
människors levnadsnivå.  

Odén skriver att på 1980-talet kom den så kallade skuldkrisen att påverka 
utvecklingssamarbetet. Många länder hade hamnat i en skuldkris där de inte längre kunde betala 
tillbaka sina utlandsskulder. Biståndets fokus flyttade därför från fattigdomsbekämpning till 
makroekonomisk stabilitet.107 Denna fokusering på skuldkrisen märks tydligt i SIDAs 
årsredovisning från år 1989/90. 

Många u-länder har stora ekonomiska problem, bl a beroende på stora utlandsskulder, svag 
ekonomisk tillväxt och snabb befolkningstillväxt. […] Trots stora ansträngningar har ännu 
ingen överenskommelse nåtts hur skuldproblematiken skall få en långsiktig och verklig lösning, 
något som krävs för att möjliggöra en bärkraftig utveckling i flertalet u-länder idag. […] 
Skuldkrisen utgör ett stort hinder för utveckling.108  

SIDA pekar på problematiken med utvecklingsländernas utlandsskulder. De utgör ett stort hinder 
för utveckling på grund av att landet i fråga får mindre ekonomiska resurser över till att främja 
utveckling av olika samhällssystem. 

Eriksson Baaz menar att de stereotyper som finns inom biståndet måste förstås utifrån de 
ekonomiska ojämlikheter som präglar biståndsrelationer. Hon menar att biståndsgivaren hamnar i 
en privilegierad position och att det blir biståndsgivaren som definierar spelreglerna. Dessa 

spelregler måste i sin tur mottagaren acceptera och spela utifrån för att bli accepterad som 
partner.109 Vad gäller Sida definierar de sig själva tydligt som i en maktposition gentemot 
mottagarländerna, exempelvis har de kraften och makten att utesluta ett land som Zimbabwe ur 
biståndssamarbetet. Huruvida mottagarländerna accepterat spelreglerna trots en annan syn på hur 
det borde gå till, finns det inga exempel på i årsredovisningarna. 

Innan 2005 års årsredovisning beskrivs metoderna för att utrota fattigdomen mycket vagt, 
om ens alls. I 2005 års årsredovisning får däremot flera faktorer spela med i spelet om 
fattigdomsbekämpningen, exempelvis att Sida ska främja samordning mellan olika givare, driva 

politik för global utveckling och minskad fattigdom, utveckla analyser av makt och 
förändringsaktörer i  utvecklingssamarbetet samt öka koncentrationen av utvecklingssamarbetet 
för att kunna hantera ökade volymer i utvecklingssamarbetet. Detta är således Sidas uppgift år 
2005. Odén skriver att i slutet av 1990-talet blev återigen frågan om hur fattigdomsbekämpningen 
                                                                                                                                                   
103 SIDAs verksamhetsberättelse 1989/90, s. 14 
104 Bistånd genom Sida, Redogörelse för 1985/86, s. 16 
105 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 1 
106 SIDA om u-samarbetet, Anslagsframställning 1976/77, Verksamhetsberättelse, s. 29 
107 Odén (2006), s. 93 
108 SIDAs Verksamhetsberättelse 1989/90, s. 1ff 
109 Eriksson Baaz (2006), s. 165 
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kunde göras effektivare, viktigast110. Detta kan förklara varför fattigdomsfokuseringen är så tydlig 
i årsredovisningen från år 2005.  

Sidas ställning som havande en privilegierad maktposition blir i och med detta ännu mer 

omfattande biståndsarbete än mer tydlig. 

Sida har också under 2005 arbetat med att utveckla metoder för fattigdomsinriktad ekonomisk 
tillväxt. I Kenya har en pilotstudie genomförts som en del av ett projekt för att utveckla en ny 
metod för ekonomiska landanalyser. Metoden innebär att man räknar med alla aspekter av 
fattigdomsinriktad ekonomisk tillväxt och analyserar makroekonomi, 
arbetsmarknadsutveckling och privatsektorutveckling.111  

Här skriver Sida att de under år 2005 arbetar med att utveckla nya metoder för fattigdomsinriktad 
ekonomisk tillväxt. Denna metod innebär att man räknar med alla aspekter av denna 
fattigdomsinriktade ekonomiska tillväxt och analyserar bland annat makroekonomi. Den sista 
meningen i excerpten visar på hur Sida konkret tänker sig en strategi för fattigdomsminskning. 

Detta är specifikt för 2005 och återfinns inte i någon större utsträckning åren dessförinnan, vilket 
kan ses som en del i deras ansträngningar att ha ett tydligare fattigdomsfokus än tidigare. Sidas 
uppgift beskrivs här som att sätta upp strategier för fattigdomsminskning. Odén menar att det 
som präglar biståndsarbetet på 2000-talet är främst samordning mellan olika biståndsgivare så att 
alla givare har samma villkor och accepterar samma rapportering kring biståndarbetet. Han 
påpekar att denna samordning har gett goda resultat i flera länder under 2000-talet.112 Vad gäller 
Sveriges politik för global utveckling, regeringspropositionen PGU, som fokuseras i 
årsredovisningen från år 2005113, menar Odén att det är den viktigaste nationella händelsen på 

utvecklingssamarbetets område. Den godkändes enligt Odén av riksdagen år 2003.114 Således är 
det inte oväntat att den kraftigt färgar årsredovisningen från år 2005.  

Bistånd och rättvis fördelning 
Teorierna om rättvis fördelning fungerar som ett sätt att förstå och diskutera Sidas 
biståndsfördelning och fattigdomsstrategier i termer av fördelning och rättvisa. De två teoretiker 
jag använder mig av, Michael Walzer och John Rawls, står politisk på varsin sida det ideologiska 
mittstrecket. Detta tror jag kan ge mig en mer nyanserad bild av fördelningsrättvisa och mitt syfte 
med att välja två är helt enkelt att jag vill kunna diskutera ämnet från olika håll. En stor skillnad 
mellan John Rawls’ och Michael Walzers syn på rättvisa är att den förra fokuserar på frihet som 
rättvisa och den senare på jämlikhet som rättvisa.  

Allt Sidas arbete handlar egentligen om fördelning. Det är fördelning av såväl ekonomiska 

resurser som fördelning av mänskliga resurser som exempelvis stöd till arbetet med 
demokratisering i ett visst land. Sidas uppdrag är att fördela resurser till sina samarbetsländer och 

                                                
110 Odén (2006), s. 108 
111 Årsredovisning 2005, s. 16 
112 Odén (2006), s. 130f 
113 Årsredovisning 2005, s. 16 
114 Odén (2006), s. 134 
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till länder som råkar ut för stora naturkatastrofer eller krig115. Vid exempelvis naturkatastrofer 
fördelar Sida resurser till sina olika samarbetsorganisationer som i sin tur är på plats i 
samarbetslandet och fördelar biståndet i form av sjukvård och skolgång eller så basala saker som 

vatten och ris116. Att det handlar specifikt om rättvis fördelning skriver inte Sida explicit i sina 
årsredovisningar. Endast 2005 syns ett uttalat rättighetsfokus, något de kallar rättighetsperspektivet. 

[…] rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv [är] utgångspunkter för hela 
verksamheten. Såväl i fält som i Stockholm [där huvudkontoret ligger, min anm.] ägnades kraft 
åt att utveckla metoder för att tillämpa rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv i 
verksamheten. Det handlar om varje människas rätt till ett värdigt liv.117  

Här menar Sida att rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv är utgångspunkter för hela 
Sidas arbete. Sida har utvecklat metoder för att tillämpa rättighetsperspektivet och de fattigas 

perspektiv i praktiken. Sida påtalar här vikten av att varje människa har rätt till ett värdigt liv. 
Under 2005 har alltså stor vikt lagts vid att utveckla metoder så att rättighetsperspektivet och de 
fattigas perspektiv ska kunna inkorporeras i Sidas biståndsverksamhet. Detta uttrycks lite 
svävande med att det handlar om varje människas rätt till ett värdigt liv. Att det enbart är i 
årsredovisningen från år 2005 som den rättvisa fördelningen står på dagordningen ser jag inte 
som ett hinder för att ta med det som en del av diskursordningen kring bistånd. I Perspektiv på 
fattigdom, som är en publikation utgiven av Sida, står:  

Två utgångspunkter präglar den nya politiken; ett rättighetsperspektiv och de fattigas 
perspektiv. Det lyfter fram fattiga människor som individer och som bärare av rättigheter.118 

Här menar Sida att deras nya biståndspolitik präglas av ett rättighetsperspektiv och av de fattigas 
perspektiv. Detta ska lyfta fram fattiga människor som individer med rättigheter. Vad ett värdigt 
liv är skulle nog Rawls och Walzer svara olika på. Rawls skulle åberopa varje människas rätt till 

frihet och ett fritt liv och att ett liv inte kan vara värdigt utan att visst mått av frihet119. Walzer 
skulle svara att ett värdigt liv är ett liv som är jämlikt alla andras liv, där ingen har det bättre än 
någon annan120. Sida betonar att varje människa har rätt till ett värdigt liv och att det är det Sida 
ska arbeta för att befrämja. 
 Enligt Michael Walzer är synen på rättvisa bland annat beroende av ett samhälles religiösa, 
kulturella och politiska system. Han menar att ett visst samhälle är rättvist om det är ordnat så att 
det motsvarar medlemmarnas gemensamma uppfattningar om innebörden av sociala nyttigheter. 
När oenigheter uppstår kring detta måste samhället inrätta institutioner som arbetar med 

alternativa fördelningar.121 Eftersom ett samhälle som anses som helt rättvist av alla dess 
medlemmar snarast är en utopi, är det i detta fall Sida som inrättats som organisationen som ska 
arbeta med rättvis fördelning av resurser. Eftersom varor, och då inte enbart i benämningen 
                                                
115 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357, 2007-04-05 
116 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1357&a=24982, 2007-04-05 
117 Årsredovisning 2005, s. 10 
118 Sida (2004), Perspektiv på fattigdom, s. 6 
119 John Rawls (2005), Vad rättvisan kräver. Grunddrag i politisk liberalism., (Göteborg: Daidalos), s. 71 
120 Michael Walzer, ”Tyranni och rättvisa samhällen”, I: John Rawls, Michael Walzer, Amartya Sen (2002), Idéer om 
rättvisa, (Stockholm: ePan), s. 238 
121 Walzer (1993), s. 373f 
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materiella resurser, har ett konstruerat värde122, kan fördelningen av dem inte ske på samma sätt 
till alla mottagare. Något som i ett samhälle värderas högt, exempelvis religionsfrihet, kanske i 
andra länder inte ges samma värde på grund av hur förutsättningarna i det landet ser ut. Sida 

skriver på ett par ställen att de arbetar med att utveckla de system och de samhällsinstitutioner 
som samarbetsländerna behöver utvecklingshjälp med. Vem det är som anser att 
mottagarländerna behöver hjälp med ett specifikt problem är svårt att spåra. 

Bristen på utbildad och erfaren arbetskraft är mycket stor, framför allt inom tekniska områden. 
Importstödet kommer därför successivt att minskas till förmån för projekt med stora 
utbildningskomponenter.123 

Här menar SIDA att det råder stor brist på utbildad och erfaren arbetskraft och att SIDA därför 
kommer prioritera projekt som fokuserar på utbildning, framför annat stöd som exempelvis 
importstödet. Vem som är beslutsfattare bakom att importstödet ska minskas och 
utbildningsstödet ökas, syns inte. Detta uttalande synliggör inte Sida som primär beslutsfattare, 
något som inte syns på någon annan punkt i årsredovisningarna heller. Det är svårt att veta om 
det är Sida som anser att det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft eller om det är 
samarbetslandet, i detta fall Angola, som anser det. Med tanke på att det är Sida som står bakom 
åsikterna i årsredovisningarna kan dock vissa slutsatser dras om att det är Sidas hållning och ingen 

annans som kommer till uttryck i årsredovisningarna.  
Vad gäller själva resursfördelningen skriver Sida i årsredovisningen från 1979/80: 

Effekterna på massfattigdom och basbehov kan däremot som sagt bedömas först på längre 
sikt, mot bakgrund av den resurstillväxt som nås i olika länder och av hur de växande 
resurserna fördelas.124 

Här menar Sida att resursfördelningens effekt på fattigdom är något som kan bedömas. En rättvis 

och rätt fördelning är här av största vikt för att nå resurstillväxt i det specifika landet. När det 
gäller fördelning av resurser arbetar Sida med att fördela resurser så att de kommer de minst 
gynnade till godo. De minst gynnade är i de flesta fall kvinnor och barn. Sida skriver på sin 
websida att endast 10 % av världens inkomster tillfaller kvinnor och att av världens samlade 
förmögenhet ägs endast 1 % av kvinnor125. Sidas arbete med att stärka kvinnors förmåga och öka 
deras resurser, och därmed bidra till en mer rättvis värld, kan därför bedömas som mycket viktigt 
och detta syns i alla årsredovisningar. 

Stödet [till Botswana] har under senare år alltmer inriktats på kvalitetshöjande åtgärder och 
insatser för eftersatta grupper. Det koncentreras till primärundervisning och folkbildning på 
landsbygden genom fortsatt utbyggnad och utrustning av primärskolor. Stöd går även till 
läromedelsproduktion, specialundervisning av handikappade barn, särskild utbildning av 
kvinnor och utbyggnad av undervisningsradion.126 

                                                
122 Ibid., s. 23f 
123 Bistånd genom Sida, Redogörelse för 1985/86, s. 5 
124 Bistånd genom SIDA, verksamhetsberättelse 1979/80, s. 12 
125 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=278&a=957&searchWords=r%E4ttvisa, 2007-04-05 
126 Bistånd genom SIDA, Redogörelse för 1985/86, s. 16 
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Här skriver SIDA att de arbetar med för att främja livsvillkoren för eftersatta grupper. Yngre 
barn ska få bättre tillgång till och kvalitet på undervisning i primärskolan, funktionshindrade barn 
ska få undervisning som passar dem, kvinnor ska stödjas för att kunna utbilda sig och 

utbildningsradion ska byggas ut. Det är traditionellt eftersatta grupper SIDA inriktar sig på: 
kvinnor, barn och funktionshindrade. Samtidigt får även männen tillgång till mycket av det som 
SIDA tillhandahåller resurser till, exempelvis nya vägar, bättre och mer tillförlitlig elektricitet och 
ett utbyggt rättsväsende. Odén skriver att det var under 1970-talet som jämställdhetsfrågor kom 
att spela en större roll i utvecklingssamarbetet, speciellt i form av specifika biståndsfinansierade 
projekt och program127. Att det var på 1970-talet som jämställdhet kom upp på biståndstapeten 
märks genom att kvinnors underordnade roll beskrivs i specifika kapitel i årsredovisningarna från 
år 1976/77 och år 1979/80, ”Kvinnan i utvecklingsarbetet”128 respektive ”Kvinnor i u-land”129. 

Eftersom min studie inte sträcker sig längre tillbaka än till år 1976/77 är det svårt för mig att göra 
några generella antaganden om att detta var något som förändrades på 1970-talet. Efter 
verksamhetsberättelsen från år 1979/80 finns ett glapp vad gäller jämställdhetsfrågor och 
kvinnans underordnade ställning. Inget kapitel i årsredovisningarna från åren 1985/86, 1989/90 
eller 1995/96 handlar specifikt om kvinnans roll eller om jämställdhetsfrågor. År 2001 och 2005 
är dock jämställdhetsfokuset tillbaka. År 2001 är det tillbaka i form av ett delmål för 
utvecklingssamarbetet, ”Jämställdhet mellan kvinnor och män”130 och år 2005 i form av kapitlet 
”Främjande av jämställdhet och förbättring av kvinnors situation”131. År 2005 har även de 

underordnade grupperna barn och funktionshindrade fått egna kapitel i årsredovisningen132. I 
årsredovisningen från 1995/96 finns inget eget kapitel som tar upp jämställdhets- eller 
kvinnofrågor men Sida skriver ändå att: 

Svenskt stöd har intensifierats framför allt när det gäller ungdomshälsa och mödravård 
inklusive abortvård i Etiopien, Kenya, Zambia, Uganda och Angola. […] Insatser mot kvinnlig 
könsstympning har påbörjats genom stöd till flera internationella organisationer.133 

Sida har intensifierat sitt stöd till ungdomshälsa och mödravård och arbetar för att avskaffa 
kvinnlig könsstympning genom att stödja flera internationella organisationer som arbetar med 
detta. Precis som Odén skriver handlade biståndarbetet på 1980-talet främst om att lätta på 
utvecklingsländernas skuldbörda och man fokuserade på makroekonomisk stabilitet134. Med stor 

sannolikhet är det därför exempelvis jämställdhetsfrågan inte är i fokus i årsredovisningen från år 
1989/90. I den står ändå: 

En växande skara beslutsfattare, även i Afrika, börjar nu inse befolkningsfrågans allvar. 
Förbättrad inkomstnivå för de fattiga är en viktig faktor för att få ner födelsetalen, men ännu 
viktigare än sannolikt förbättrad och utökad utbildning, i synnerhet för kvinnor. Andra 

                                                
127 Odén (2006), s. 89 
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åtgärder innefattar förbättringar i kvinnans ställning i familjen och samhället, liksom en ökad 
satsning på familjeplanering.135 

SIDA skriver att de måste satsa på kvinnor för att få ner födelsetalen som annars utgör ett 
allvarligt hinder för utveckling. Kvinnans ställning såväl i familjen som i samhället ska stärkas och 
familjeplaneringen måste förbättras. Allt detta är faktorer som ska förbättra kvinnans situation 
och på sikt öka jämställdheten. Vad som ska göras rent konkret nämns inte, vilket ändå avspeglar 
att den ekonomiska situationen var det som internationella biståndsgivare, som SIDA, primärt 

satsade på under slutet på 1980-talet.  
Rawls anser att samhällssystem ska vara organiserade så att den uppkomna fördelningen är 

rättvis, oavsett vad som händer. Detta kräver att fördelningsprocessen är omgiven av lämpliga 
politiska och rättsliga institutioner med en för fördelning väl avpassad plan bakom.136 SIDA/Sida 
skriver att i största möjliga mån ska samarbetslandets egna system för fördelning och nyttjande av 
tilldelade resurser användas. Detta tyder på att de anser att detta är det bästa tillvägagångssättet. 
Att samhällssystemen i samarbetsländerna är organiserade så att den uppkomna fördelningen blir 
rättvis är viktigt, något som kommer till uttryck när Sida avslutar samarbete med länder som inte 

uppfyller kraven på demokratiska system. Jag använder här återigen exemplet med Zimbabwe år 
2001: 

Den svenska regeringen beslöt under 2001 att avsluta allt utvecklingssamarbete med staten i 
Zimbabwe på grund av ökade brott mot mänskliga rättigheter och försämringar i den 
ekonomiska politiken.137 

Här skriver Sida att den svenska regeringen år 2001 beslöt att avsluta allt utvecklingssamarbete 

med Zimbabwe eftersom de inte uppfyllde Sidas syn på en rättvist organiserad stat.  

Sidas subjektspositioner 
Begreppet subjektsposition är kopplat till diskurser och avser de olika regler som en given diskurs 

ställer till förfogande. Dessa regler bestämmer hur en individ får agera i en bestämd diskurs. En 
individ kan alltså inta olika subjektspositioner beroende på vilket sammanhang denne befinner sig 
i.138 En fattig människa har olika subjektspositioner för förväntat uppförande att förhålla sig till 
beroende på hur reglerna i diskursen ser ut.139 

Denna del av analysen är inte en sammanfattning av de diskurser jag ovan beskrivit och 
analyserat utan snarare ett eget avsnitt där fokus ligger på hur SIDA/Sida uttalar sig i 
biståndsrelaterade frågor i sina årsredovisningar, det vill säga vilka subjektspositioner de intar. 
Detta för att ytterligare skapa förståelse kring hur SIDA/Sida beskriver bistånd och 

biståndsrelationer. 

                                                
135 SIDAs verksamhetsberättelse 1989/90, s. 10 
136 John Rawls (1999), En teori om rättvisa, (Daidalos AB: Göteborg), s. 268 
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SIDA och Sida refererar till sig själv med begreppet SIDA/Sida, vid alla tillfällen då 
organisationen ska redogöra för sina egna åsikter. De skriver exempelvis Sidas strävanden, ibland 
till och med bara strävanden, och inte våra strävanden. 

Koncentrationssträvanden vad gäller antalet insatser i landprogrammen har gett resultat i 
Vietnamn, Etiopien och Zimbabwe.140 

En årsredovisning är förvisso ett mycket formellt och byråkratiskt skrivet dokument, men 
meningar som den i excerpten ovan eller som den följande: ”Stöd till befrielserörelsen MPLA [i 

Angola] inleddes 1971.” 141, gör att SIDA helt osynliggörs som aktör i biståndarbetet. 

Organisationen Sida synliggörs inte alls i meningar som dessa, varken som Sida eller som vi. Med 
Faircloughs begreppsapparat handlar det här om objektiv modalitet. Det subjektiva nämns endast 

implicit, och SIDA/Sida skriver Stöd istället för Sidas stöd eller Vårt stöd som början på meningen 
ovan. Ändå förstår läsaren, eller förväntas förstå, att det är SIDA/Sida och ingen annan 
organisation som givit stöd till befrielserörelsen MPLA. Fairclough menar att detta ofta anspelar 
på någon form av maktutövande142.  

Winther/Jörgensen & Phillips skriver: 

[…] i kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och 
reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper143.  

I Sidas årsredovisningar blir reproducerandet av ojämlika maktförhållanden mellan biståndsgivare 

och biståndstagare mycket tydligt. Sida håller distans genom att osynliggöra sig själva samtidigt 
som de fattiga stämplas som offer som på samma gång är biståndsberoende och fast i en 
skuldfälla de inte kan ta sig ur. 

Brandt-kommissionens rapport publicerades i början av året. I den framhävs hur beroende av 
bistånd de fattiga u-länderna är, och hur otillräckligt det nuvarande biståndet är.144 

Många u-länder har stora ekonomiska problem, bl a beroende på stora utlandsskulder, svag 
ekonomisk tillväxt och snabb befolkningstillväxt. […] Trots stora ansträngningar har ännu 
ingen överenskommelse nåtts hur skuldproblematiken skall få en långsiktig och verklig lösning, 
något som krävs för att möjliggöra en bärkraftig utveckling i flertalet u-länder idag.145 

Biståndsmottagarna, de fattiga länderna, framställs alltså som mycket beroende av den hjälp 
SIDA/Sida ger. SIDA/Sida har självklart en egenvinst i att framställa de fattiga som mycket 
beroende av den hjälp SIDA/Sida kan erbjuda, och kanske kan detta förklara varför SIDA/Sida 
så nogsamt framställer läget vad gäller fattigdomsproblematiken som i behov av utveckling 
framåt.  
 Erik Andersson skriver i Makt och internationella relationer att när det gäller den globala, 
ekonomiska makten är maktrelationerna ofta alltför komplexa för att det ska gå att peka ut några 

enskilda samband eller relationer som viktigare än andra och att det heller inte går att utpeka 
                                                
140 Sida Årsredovisning 1995/96, s. 23 
141 Bistånd genom Sida, Redogörelse för 1985/86, s. 5 
142 Fairclough (1992), s. 226 
143 Winther-Jörgensen & Phillips (2000), s. 69 
144 Bistånd genom Sida, Verksamhetsberättelse 1979/80, s. 2 
145 SIDAs verksamhetsberättelse 1989/90, s. 1f 
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någon högsta maktutövande instans. Istället menar han att varje reellt fall uppvisar egna relationer 
kring makt.146 Andersson skriver vidare att  

Den ekonomiska makten, som den gestaltas i en globaliserad värld, kan beskrivas enligt 
följande: Den diskursiva makten sprider en uppfattning om ekonomisk normalitet över 
världen.147 

Andersson menar här att den diskursiva makten bestämmer den ekonomiska normaliteten. En 
ekonomisk normalitet som fattiga länder och fattiga länders invånare inte kan uppnå.  

Så som makten utövas i dagens globaliserade världsekonomi blir det emellertid allt svårare för 
både människor och länder att frigöra sig genom ekonomiskt utanförskap. För i takt med att 
den globala ekonomiska diskursen griper allt djupare in i varje samhälleligt skeende, blir alla alt 
(sic!) mer beroende av beslut som fattas i enlighet med denna diskurs.148 

Här menar Andersson att det idag är svårare för människor och länder att frigöra sig genom 
ekonomiskt utanförskap, detta på grund av dagens globaliserade världsekonomi. I takt med att 
den globala ekonomiska diskursen får allt större betydelse för enskilda samhälleliga skeenden, blir 
alla allt mer beroende av de beslut som fattas i enlighet med denna diskurs. Om detta appliceras 
på SIDAs/Sidas biståndsarbete och framförallt på deras beskrivning av sitt arbete kan man förstå 
det som att alla länder är beroende av den globala ekonomin eftersom den genomsyrar alla 

samhällssystem och i och med det har gjort alla så beroende av den. De fattiga länderna står inte 
utanför denna ekonomiska maktdiskurs, snarare tvärtom. De påverkas också av ekonomiska 
förändringar, något som också gäller i-länderna. Däremot är det ganska lätt att i detta fall se 
dominansförhållandena mellan biståndsgivarna och biståndsmottagarna. I de årsredovisningar jag 
har studerat är förhållandet mycket påtagligt – de fattiga länderna, biståndsmottagarna, har en 
klart underordnad position gentemot biståndsgivarländerna. Sida visar på sin maktposition i 
årsredovisningarna genom att referera till den egna organisationen med objektiva 
modalitetsbegrepp som Sida och inte med subjektiva dito, som vi. Detta kan leda till att skillnader 

mellan givare och mottagare ökar och att dominansförhållanden dem emellan blir påtagligare och 
till favör för biståndsgivarna. 

Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kan det passa att återkoppla till de frågeställningar som har varit aktuella under 

min studie. Vilka olika diskurser kan identifieras i SIDAs/Sidas beskrivning av sitt 
biståndsarbete?, Hur skapas maktrelationer mellan SIDA/Sida och mottagarländerna?, Hur kan 
samtida händelser ha påverkat SIDAs/Sidas beskrivningar av bistånd?, På vilket sätt har 
SIDAs/Sidas beskrivning av bistånd och av sin roll i biståndarbetet förändrats mellan år 1976/77 
och 2005? samt Hur kan SIDAs/Sidas biståndsarbete förstås med hjälp av postkoloniala teorier? 

                                                
146 Erik Andersson, ”Globalisering av den ekonomiska  maktens diskurs”, I: Leif Eriksson & Björn Hettne (2001), 
Makt och internationella relationer, s. 110 
147 Ibid., s. 124 
148 Ibid., s. 125 
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Jag ska här försöka att sammankoppla det jag i analysen kommit fram till samt mer tydligt koppla 
dem till den sociala praktiken kring bistånd. 

En diskurs jag identifierade i min analys var bistånd som samarbete. Denna var den 

tydligaste diskursen, det vill säga den diskurs som var lättast att identifiera och även löpte som en 
mycket tydlig röd tråd genom alla årsredovisningar. Denna diskurs har förändrats en hel del sedan 
1970-talet. Att det är en diskurs om bistånd som samarbete löper genom alla årsredovisningar. 
Däremot vad själva samarbetet innebär, det har förändrats under de 30 år över vilka mina 
årsredovisningar spänner, och det syns två olika innebörder av samarbetet i denna diskurs. Dessa 
två var dels beskrivningen av bistånd som en gåva, ett bidrag eller en insats, och dels 
beskrivningen av bistånd som ett partnerskap och en del av en jämlik relation. Skillnaden dessa 
emellan är att bistånd som en gåva, bidrag eller insats är ett envägsarbete, det vill säga något som 

den ena parten gör för den andra, utan krav på något tillbaka. Bistånd som ett partnerskap och 
jämlik relation implicerar att det är ett tydligt samarbete, att båda parter dels ska arbeta för 
varandra, och dels få ut någon slags vinst av partnerskapet. Det som jag har identifierat som det 
största problemet och motsättningen i denna diskurs är att Eriksson Baaz menar att bistånd 
skapar en kultur av beroende som endast kan bekämpas med en partnerskapsrelation149. Dock 
menar hon vidare att partnerskapsrelationen karaktäriseras av biståndets stereotyper, där 
givarlandet bestämmer villkoren för samarbetet och därmed hamnar i en privilegierad 
maktposition gentemot mottagarlandet som måste anpassa sina mål och intressen efter 

givarlandet150. Mottagarländer som ingår i en samarbetsrelation med SIDA/Sida gör det på 
premisserna att de är fattiga och i behov av bistånd för att kunna utvecklas. Givarlandet, eller 
organisationer som Sida, går in i samarbetet på premisserna att de är rika, har något att ge till 
mottagarlandet och att de kan hjälpa mottagarlandet att utveckla sina samhällssektorer. 
Förutsättningarna för de både parterna ser således mycket olika ut. Mottagarlandet, u-landet, 
reproduceras i årsredovisningarna som tydligt fattigt, utsatt och i behov av hjälp från ett i-land. 
Givarlandet, det rika i-landet, reproduceras som innehavare av makt att bestämma över 
utvecklingen i det fattiga u-landet. Detta är mycket tydligt även i de årsredovisningar jag studerat. 

Mottagarländerna reproduceras som fattiga mottagare beroende av bistånd samtidigt som 
SIDA/Sida mycket tydligt arbetar med att skapa en relation baserad på partnerskap och 
jämlikhet. Lösningen kan te sig avlägsen, men den ligger med största sannolikhet i att bilden av 
mottagarländerna måste förändras så att den inte längre motsvarar de stereotyper som 
karaktäriserar biståndsmottagare. Det första steget skulle kunna vara att förändra denna bild i 
Sidas dokument, exempelvis årsredovisningarna, men även andra dokument som policydokument 
eller informationsmaterial. Om bilden av de fattiga ser ut som den gör idag, kommer de fattiga 
aldrig att kunna ta sig ur den diskursiva fattigdomscirkeln.  

 Ytterligare en diskurs som utkristalliserades var den om bistånd på grund av fattigdom. 
Även i denna diskurs utkristalliserades stereotyper av mottagare till bistånd. Det finns dock två 

                                                
149 Eriksson Baaz (2001), s. 175f 
150 Ibid., s. 165 
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olika beskrivningar av mottagarna som skiljer sig åt en del. Mellan dessa kan dras en skiljelinje 
kring årsredovisningen från år 2001. Innan 2001 beskrivs de fattiga som svaga, biståndsberoende, 
i behov av hjälp, okunniga om globala problem et cetera. Det handlar här om vad jag vill kalla 

direkta beskrivningar av mottagarna. Efter år 2001 beskrivs de fattiga istället med vad jag vill kalla 
indirekta beskrivningar. Sida skriver då snarare om hur fattigdomen ska bekämpas, exempelvis att 
de ska utarbeta fattigdomsstrategier, att fattigdomsbekämpning är fredsbevarande et cetera. 
Denna senare beskrivning av fattigdomsstrategier snarare än de direkta beskrivningar som 
förekommer innan år 2001, tyder på att partnerskapsrelationen på senare tid har fått stor 
genomslagskraft. Sida kan inte bara göra beskrivningar av de fattiga människorna, istället måste 
de arbeta fram strategier tillsammans med de fattiga för att utveckling ska kunna ske i u-länderna.  
 Loomba menar att de koloniserade på 1700- och 1800-talet sällan upplevde särskilt mycket 

kontakt med sina kolonisatörer, men att de koloniserades liv ändå påverkades av 
kolonisatörerna151. Jag menar att det är på det viset även idag. Sida fördelar resurser som andra 
organisationer omsätter till praktik, bygga en väg, rusta upp ett barnhem, utveckla elnätet et 
cetera. Om detta analyseras med hjälp av postkoloniala teorier kan Sida verkligen ses som 
postkolonisatörer. Detta gäller särskilt för tiden innan det bundna biståndet avskaffades. Med 
tanke på att mottagarlandet då var tvunget att upphandla varor från Sverige med det bistånd de 
fick från Sverige, är svårt att se det jämlika i relationen mellan mottagare och givare. Det 
givarbundna biståndet innebar i praktiken att allt biståndarbete skedde på givarlandets, det vill 

säga Sveriges, premisser.  
 Att denna syn på bistånd frångåtts i Sidas organisation märks tydligt i diskursen om bistånd 
som uppgift. I årsredovisningen från år 1976/77 är föreställningen den att det är SIDA som ska 
ta de fattiga ur fattigdom, misär och skulder. SIDA är således de som ska höja de fattigas 
levnadsnivå. I årsredovisningen från år 2005 har denna syn ändrats och ersatts med 
föreställningen att det är de fattiga som själva ska ta sig ur fattigdomen. Sidas uppgift är år 2005 
enbart att fungera som en slags resursbank. Något har alltså hänt på de knappa 30 åren som 
skiljer de båda årsredovisningarna åt. Det som har ändrats är egentligen inte vad som är det 

primära målet, det är hela tiden att de fattiga ska bli mindre fattiga. Det som förändrats är Sidas 
inställning till hur målet ska uppnås. 1976/77 är det SIDA som ska uppnå målet och 2005 är det 
de fattiga själva, visserligen med hjälp från Sida, som ska uppnå målet. 

Den sista diskursen jag identifierat är bistånd och rättvis fördelning. Vad gäller Sidas 
prioritering av kvinnors, barns och funktionshindrades rättigheter kan jag se likheter med Rawls 
princip att en fördelning av resurser till dem som redan har det bättre går att rättfärdiga så länge 
de mest eftersatta grupperna får det bättre152. Här skulle det kunna betyda det jag även tog upp i 
analysen, nämligen att en utbyggnad av elnätet gagnar alla som bor kring kraftstationen, men att 

det kan gynna kvinnor extra mycket för att de då kan få elektricitet i sina hem vilket gör att de 
kan arbeta hemifrån med exempelvis maskinsömnad. För att kunna rättfärdiga sitt biståndsarbete, 

                                                
151 Loomba (2006), s. 80 
152 Rawls (1999), s. 89 
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som når ut till alla sorters människor, grupper och organisationer och där vissa kanske inte är i 
lika stort behov av stödet som andra, förstärker Sida stödet till de mest utsatta. 

Vad gäller de jämförelser jag gjort mellan hur SIDA/Sida beskriver sitt biståndsarbete och 

sin biståndspolitik i sina årsredovisningar och hur samtida biståndspolitik internationellt och i 
Sverige såg ut, ser jag stora likheter mellan dessa. Den biståndspolitik som SIDA/Sida beskriver i 
sina årsredovisningar går tydligt att koppla till samtida biståndspolitik. SIDA har exempelvis i 
årsredovisningen från 1989/90 ett mycket tydligt fokus på sina samarbetsländers skuldproblem. 
Detta kan jämföras med att Odén beskriver 1980-talet som mycket präglat av just denna 
skuldkris. Att SIDA/Sida fokuserar på samtida internationella biståndsdiskurser anser jag tyder på 
en flexibel organisation som följer med i utvecklingen av biståndspolitiken. 

Avslutningsvis, i Rättvisa som rent spel skriver Rawls att han enbart betraktar rättvisa som en 

önskvärd egenskap hos sociala institutioner och att rättvisa som en egenskap hos enskilda 
individer eller handlingar, inte kommer att behandlas i boken. Han menar vidare att rättvisa måste 
förstås som en av många egenskaper hos sociala institutioner, eftersom en social institution kan 
vara gammalmodig i sitt tänkande, ineffektiv, förödmjukande och mycket annat, utan att för den 
skull vara orättvis.153 Med detta i åtanke, och eftersom Sida inte explicit nämner någon fördelning 
i termer att den ska vara rättvis, anser jag att Sida har en tydligt postkolonial, och därmed 
föråldrad, syn på bistånd och biståndsrelationer. Däremot finner jag det svårt att argumentera för 
att den är uppenbart orättvis. 

 
 
 
 

                                                
153 John Rawls, ”Rättvisa som rent spel”, I: Amartya Sen, Michael Walzer, John Rawls (2002), Idéer om rättvisa, 
(Stockholm: ePan), s. 23f 
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