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Titel  

Att skapa civilsamhället – En analys av SIDA: s diskurser relaterat till bistånd 
Title 
To create civil society – An analysis of aid discourses within SIDA  
 
Sammanfattning 

Abstract 
Civilsamhället har på senare tid kommit att spela en allt större roll i biståndspolitiken. Att arbeta för att skapa eller 
stärka civilsamhället har fått en central roll i relation till hur bistånd ska fördelas. Men samtidigt är begreppet 
civilsamhälle problematiskt. Definitionerna har skiftat under årens gång och dess innehåll fortsätter att förändras. 
Den här studien har sin utgångspunkt i den kritiska diskursanalysen och fokuserar på hur sex publikationer på SIDA: 
s hemsida tar upp och berör begreppet civilsamhälle. 
 
I analysen av dessa publikationer har det framkommit att det finns tre dominerande diskurser som relateras till 
civilsamhället. Dessa diskurser tar upp vad civilsamhället är och hur det definieras, rollen som civilsamhället spelar 
eller kan spela samt hur SIDA arbetar för att stödja civilsamhället. I min analys har jag främst utgått från teorier om 
imperialism/nykolonialism samt till viss del postkoloniala teorier för att förklara hur diskurserna inom SIDA är 
skapade. 
Abstract 
This essay is an analysis of the aid discourses within the Swedish organisation SIDA. The main focus lies on the 
concept of civil society and its relation to the aid policy within SIDA. 
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Förord 
Jag vill tacka alla som har hjälpt och motiverat mig i det ibland plågsamma arbetet som det har 
varit att skriva den här uppsatsen. Framförallt vill jag tacka min handledare Zoran som har 
bidragit med en mängd intressanta förslag och förklaringar som har hjälpt mig i detta arbete. Jag 
känner att mitt kunnande om biståndsarbete och de begrepp som det innefattar har stigit med 
många procent. Och framförallt hoppas jag att mitt försök att använda mig av den kritiska 
diskursanalysen som metod kommer att visa sig ha varit ett smart drag i framtiden. 
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Inledning 
Begreppet NGO är en förkortning på Non Governmental Organizations, vilket innebär att dessa 
organisationer inte är styrda av en stat eller en regering. NGO: s är organisationer som är frivilliga 
och sysslar med olika projekt som att exempelvis organisera katastrofhjälp till utsatta områden, 
bedriva miljöprojekt eller att agera rådgivare eller observatörer inom internationella 
sammanslutningar som exempelvis FN. Att arbeta för att stärka civilsamhället har blivit kanske 
det främsta målet i arbetet hos de flesta NGO: s eller Non Governmental Organisations. Detta 
begrepp är idag synonymt med goda värdegrunder och idéer i arbetet som de flesta NGO: s ägnar 
sig åt. Förutom civilsamhället så är även begreppen demokrati och mänskliga rättigheter förenliga 
med de mål som NGO: s strävar efter att uppnå. Dessa begrepp är frekvent använda inom både 
NGO-litteratur och i dokument kring hur biståndsarbete är utformat.1 I Sverige är det statliga 
organet SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) som ansvarar för bistånd inom 
en mängd olika områden. Förutom att finansiera NGO: s så bidrar SIDA även med andra former 
av finansiering både direkt och indirekt. Att bidra till den demokratiska utvecklingen är en av 
grunderna i SIDAs arbete liksom att stärka civil society eller civilsamhället. På SIDAs hemsida 
där de olika rollerna som SIDA har beskrivs står det att demokratiseringen kanske är den 
viktigaste delen av SIDAs arbete och att detta genomförs ”Alltid utifrån fattiga människors perspektiv, 
intressen, förutsättningar och behov”. 2 Samtidigt har dessa begrepp sina influenser och grund i det 
västliga politiska tänkande och baseras till stor del på erfarenheter och tolkningar från väst. Att 
sedan applicera dessa västliga värderingar på icke-västliga länder kan visa sig vara problematiskt. 
En annan faktor som är bidragande till det problematiska är att dessa begrepp ofta används 
diffust som om de hade en universell mening.3 Retoriken är densamma trots att det inte finns 
någon gemensam agenda för hur man ska agera. Jag vill i den här uppsatsen undersöka hur SIDA 
beskriver civilsamhället samt vilka värderingar som läggs in i beskrivningen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att göra en diskursanalys av SIDA: s publikationer rörande 
begreppet civilsamhälle samt dess relation till demokrati och mänskliga rättigheter. Mitt mål är att 
med utgångspunkt från den kritiska diskursanalysen analysera begreppet civilsamhälle och 
undersöka hur det relateras till SIDA: s arbete.  
Frågeställningarna som jag i den här uppsatsen ska försöka att besvara är följande: 
Vilka diskurser går att hitta i SIDA: s beskrivningar av civilsamhället? 
Hur ser den rådande diskursen kring detta begrepp ut i dem publikationer som SIDA har gett ut? 
Vilka värden tilldelas begreppet civilsamhälle inom dem rådande diskurserna hos SIDA? 

                                                 
1 Tvedt, Terje, Angels of mercy or development diplomats? Africa world press, Trenton, NJ (1998) s. 169 
2 www.sida.se, Sidas olika roller, 24/4 2008 
3 Tvedt, Terje, Angels of mercy or development diplomats? Africa world press, Trenton, NJ (1998) s. 170 
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Disposition 
Sättet som jag kommer att lägga upp min uppsats på är följande: Min uppsats kommer att vara 
uppdelad i tre delar där inledningen är först. I den inledande delen förklaras syfte, 
frågeställningar, metod, teori, och disposition. Detta är menat att fungera som en bakgrund och 
förklaring till den andra delen som kommer att vara analysen. I analysen kommer jag att koppla 
de teorier jag valt med min empiri för att försöka besvara mina frågeställningar, vilket i mitt fall 
kommer att innebära en analys av begreppet civilsamhälle. Och i den sista delen så kommer jag 
att formulera en avslutning där jag sammanfattar det jag kommit fram till i analysen. 

Metod 
Diskursanalys kan ses som en motreaktion mot mer traditionell forskning som endast fokuserar 
på hur språket är uppbyggt och inte lägger något fokus på språket som används. Forskare som 
använder sig av diskursanalys menar att traditionell lingvistisk forskning ofta ägnar sig åt att 
undersöka enskilda delar av texter vilket inte är tillräckligt eftersom en konversation sällan bygger 
på användningen av enskilda ord.4 Dessa forskare menar att man inom lingvistisk forskning 
istället ska fokusera på att undersöka större delar av en konversation eller text och undersöka 
exempelvis grammatiska relationer mellan subjekt, verb och objekt.5 Diskursanalysen som metod 
innebär att man inte ser händelser eller idéer som återspeglingar av verkligheten utan istället 
tänker sig att idéer skapas av ett visst språkbruk som i sin tur formar den sociala verkligheten.6 
Fokus läggs på språket istället för relationer mellan olika grupper och anhängare av 
diskursanalyser menar att språket inte ger en bild av verkligheten utan att det istället bidrar till 
skapandet av den. Diskursanalysen skiljer inte idéer från handling och kopplar också ihop språk 
och handling. Man kan därför relatera diskursanalys till olika typer av maktordningar då det 
språkliga mönstret begränsar sättet vi uttrycker oss på, tänker och agera.7 Inom den typen av 
diskursanalys som oftast används inom den samhällsvetenskapliga forskningen så menar forskare 
att det finns två utmärkande drag rörande epistemologi och ontologi. För det första så är den här 
typen av diskursanalys anti-realistisk vilket innebär att det inte finns någon definierad verklighet 
som forskare bara kan studera och analysera.8 Verklighet är någonting som är relativt och den 
definieras utifrån diskursen som råder inom ett visst sammanhang. För det andra så är den här 
typen av diskursanalys konstruktionistisk vilket innebär att fokus läggs på hur medlemmarna i en 
viss grupp eller miljö formar sina bilder av verkligheten.9 En diskurs innebär ett urval av många 
olika definitioner och på det sättet skapas en särskild bild av verkligheten som skiljer sig åt i olika 
sammanhang. Då kunskap är något som är socialt konstruerat och då verkligheten är relativ så går 

                                                 
4 Mills, Sara, (1997) s.135 
5 Ibid, s. 135 
6 Bergström & Bordéus, (2000) s. 221 
7 Ibid, s. 222 
8 Bryman, Alan, (2002) s. 347 
9 Ibid., s. 347 
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det inte att definiera en definitiv verklighet eller kunskap. Därför kan man som forskare endast 
studera olika sätt som fenomen i samhället kan förstås på och förklaras. Man kan studera hur 
olika företeelser förutsätter och hur de ter sig i olika sammanhang. ”Diskurser är då inte bara vad 
som sägs i olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det.” 10 Vem får uttrycka sig och 
vad är det som legitimerar detta?  

Kritisk diskursanalys 
Den kritiska diskursanalysen är inte en definierad metod utan den förändras konstant i takt med 
att den används inom olika områden och för att studera olika diskurser.11 I boken Discourse in late 
modernity redovisar Fairclough och Chouliaraki en modell för användningen av kritisk 
diskursanalys men betonar samtidigt att det inte är nödvändigt att följa just den eller någon annan 
modell slaviskt, utan att man beroende på forskningsområde kan använda sig utav det som man 
finner bäst lämpat för den egna studien.12 Då jag har fokuserat på användningen och skapandet 
av begreppet civilsamhälle finner jag Faircloughs kritiska diskursanalys relevant för mitt arbete 
eftersom den till stor del fokuserar på språket och dess användning. Genom att studera sociala 
praktiker så menar Fairclough att man kan studera föreställningar av ideologi och hegemoni. 
Ideologi anses existera inom strukturer och även i förnyandet och ombildandet av strukturerna. 
Fairclough utgår från Gramscis teorier om hegemoni som berör moralisk, intellektuell och 
kulturell övertalning. Enligt Gramsci så kuvar statliga institutioner det civila samhällets 
institutioner som exempelvis politiska partier och media genom att påtvinga dem ideologier och 
social kontroll.13 Diskursiva praktiker är socialt bundna och deras utseende påverkas av hur de 
sociala praktikerna vilka de är en del av ser ut.14 Genom att studera de diskursiva praktikerna så 
menar Fairclough att man kan teoretisera skapandet, utsändandet och konsumeringen av 
diskurser, vilket antas vara kontrollerat av institutioner vars mål är att skapa hegemoni och makt.  
Intertextualitet hos en text syftar till närvaron av andra texter och möjliggör samtidigt åsikter eller 
”röster” som tillhör någon annan än författaren.15 Intertextualitet kan innebära redovisningar av 
andra författares åsikter genom exempelvis citat samtidigt som det kan handla om rena 
antagelser.16 Fairclough tar också upp en annan företeelse som han kallar för antagelser vilket 
innebär att författaren hänvisar till något som har sagts eller skrivits någon annanstans och 
förutsätter att läsaren känner till detta. Genom både intertextualitet och antagelser så hävdar 
författaren att det som han skriver har sagts eller skrivits någonstans. Sådana påståenden är 
problematiska då författaren medvetet eller omedvetet kan påstå saker som inte har skett eller 

                                                 
10Börjesson, Mats, Palmblad, Eva (red) (2007) s. 12 
11 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman, (1999) s. 59 
12 Ibid, s. 59 
13 Joseph, Jonathan & Roberts, John Michael, (edited by) (2004) s. 47 
14 Ibid, s. 47 
15 Fairclough, Norman, (2003) s. 218 
16 Ibid, s. 40 
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missuppfatta sådant som har hänt och tolka det fel.17 Modalitet är kanske ett av de viktigaste 
begreppen i Faircloughs kritiska diskursanalys. Modalitet förenklat innebär författarens 
bedömning av möjligheterna eller förpliktelserna relaterat till det han skriver. Modalitet innehåller 
olika attityder till det som sägs eller skrivs som exempelvis, övertygelse, tvekan, osäkerhet och 
nödvändighet.18 För att sammanfatta begreppet så kan man säga att modalitet handlar om 
förhållandet mellan författaren eller talaren och hur denne framställer något. Modalitet kan även 
ses som en identitetsskapande process där valen som man gör speglar ens personlighet  
 
Fairclough definierar kritisk diskursanalys som studerandet av det skrivna och talade språket. Den 
kritiska diskursanalysen har som mål att upptäcka och undersöka maktrelationer och ideologier 
samt hur dessa påverkar sociala relationer och identiteter.19 Att arbeta med den traditionella typen 
av kritisk diskursanalys innebär en tredimensionell diskursiv händelsemodell som baseras på: 
Text, diskursiva praktiker och sociala praktiker. Textanalys är det tillvägagångssättet som jag 
kommer att använda mig av och den är uppdelad i fyra huvuddelar. Dessa fyra delar är 
analyserandet av individuella ord, kombinationen av ord i meningar, sammankopplingen av 
meningar samt textstruktur vilket innebär en analys av texten på en vidare organisatorisk nivå.20 
Dessa fyra kategorier av diskursanalysen utgör grunden i de flesta ickekritiska former av 
diskursanalys. Fairclough lägger till ytterliggare tre dimensioner i hans form av kritisk 
diskursanalys. Former av talet, sammanhängandet av flera texter samt intertextualitet vilket 
innebär sammanhängandet av budskap inom flera diskursiva praktiker.21 Dessa tre dimensioner 
har enligt Fairclough en större betydelse än de föregående fyra och när de kombineras anser han 
att det leder till en möjlig minskning av tveksamheter i texten. Förutom dessa sju dimensioner 
som jag redan har tagit upp så lägger Fairclough tonvikt till ytterligare en dimension till hans form 
av kritisk diskursanalys. Diskursiva praktiker innebär att teoretisera skapandet av diskurser, 
utsändandet och konsumeringen av diskurserna. Diskursiva praktiker är socialt bundna och deras 
utformning är påverkad av dem sociala praktikerna som de tillhör.22  

Kontextualisering 
Då NGO har blivit allt mer aktuella och omtalade under den senaste tiden så har även 
forskningen på området varit väldigt utbredd. Det finns ett stort urval av böcker och texter inom 
området av både NGO och hur dessa arbetar för att skapa såkallade civilsamhällen runtom i 
världen. Därför är det inte svårt för mig att hitta relevant litteratur för att kunna bedriva 
forskning på området som jag valt. När jag har formulerat mina forskningsfrågor så har jag 
främst utgått från två böcker.  
                                                 
17 Ibid, s. 40 
18 Fairclough, Norman, (2003) s. 165 
19 Joseph, Jonathan & Roberts, John Michael, (edited by) (2004) s. 45 
20 Ibid, s. 45 
21 Ibid, s. 45 
22 Ibid, s. 47 
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I boken The power and limits of NGOs som är redigerad av Sarah E. Mendelson och John K. Glenn 
tar de olika författarna upp rollen som NGO: s spelar i postkommunistiska stater när det 
kommer till byggandet av demokratiska institutioner samt vad dessa har lärt sig genom framgång 
och misslyckanden. Något annat som tas upp i den här antologin är hur NGO: s går tillväga för 
att skapa såkallade civilsamhällen och vilka begränsningar dessa NGO: s har i skapandet av 
civilsamhället. Författarna i den här antologin hävdar att NGO: s kan åstadkomma en positiv 
förändring men då måste fokus läggas på de lokala förhållandena i ett land istället för att utgå från 
en ”global kokbok” som de uttrycker det.23 Författarna menar att NGO: s, stater och donatorer 
måste utvärdera sina aktiviteter kritiskt för att på så sätt försäkra sig om att programmen för 
demokratisk utveckling verkligen uppfyller sina mål.24 I boken presenteras även internationella 
demokratinätverk som ett område för vidare forskning, men det betonas att fokus ska läggas på 
bristerna hos dessa nätverk istället för styrkan.25 
 
I boken Angels of mercy or development diplomats? som är skriven av Terje Tvedt tar författaren bland 
annat upp varför NGO: s existerar samt hur deras arbete har förändrats under årens gång. Även i 
den här boken tas begreppet civilsamhälle upp och beskrivs som centralt i arbetet hos olika 
NGO: s. Författaren uttrycker även en stark kritik mot hur forskningen kring NGO: s och deras 
arbete har bedrivits och ger samtidigt uttryck för andra sätt att bedriva denna forskning på. Tvedt 
beskriver begreppen civilsamhälle, demokrati och mänskliga rättigheter som diffusa och vaga, 
men att de trots detta används bland NGO: s som om de vore självklara och universella.26 
Retoriken hos NGO: s är densamma trots att det inte finns någon gemensam agenda krig dessa 
begrepp. Han förklarar att definitionen av dessa begrepp ofta är starkt influerad av den västliga 
politiska agendan. Tvedt riktar även kritik mot antagelsen att stärkandet av civilsamhället innebär 
ett stärkande av demokratin och individens frihet och menar istället att stärkandet av 
civilsamhället ofta innebär att vissa grupper stärks på andra gruppers bekostnad.27 Författaren 
argumenterar även för att stärkandet av NGO: s har försvagat civilsamhället i många fall då dessa 
omedvetet har påverkat balansen mellan interna krafter inom samhället.28 

Avgränsningar 
Då begreppet civilsamhälle har en stor spridning och används inom många olika områden så har 
jag gjort en avgränsning och fokuserat på att undersöka hur diskursen kring civilsamhället ser ut 
inom SIDA. Jag har valt att endast inrikta mig på hur diskursen kring detta begrepp ser ut i de 
publikationer som ges ut av SIDA och inte lägga någon fokus på hur diskursen hos andra aktörer 
                                                 
23 Glenn, John. K & Mendelson, Sarah. E (red) (2002) s. 235 
24 Ibid, s. 237 
25 Ibid, s. 240 
26 Tvedt, Terje, (1998) s. 170 
27 Ibid, s. 172 
28 Ibid, s. 172 
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som exempelvis media ser ut. Jag gör även en avgränsning inom de publikationer som ges ut av 
SIDA då det finns ett ganska stort antal publikationer där begreppet tas upp i olika sammanhang. 
Därför kommer jag endast att använda mig av publikationer som tar upp riktlinjer och liknande 
för hur etableringen av civilsamhället ska gå till. Detta gör jag främst för att hålla mig inom 
antalet sidor som jag har tillgängliga för den här uppsatsen samt för att analysen ska vara 
konsekvent och grunda sig på dokument som så mycket som möjligt kan relateras till varandra. 

Teoretiska ramar och centrala begrepp 

Imperialism/Nykolonialism 
Ania Loomba menar i boken Kolonialism/Postkolonialism att man inte ska se begreppet imperialism 
som något med en specifik innebörd.29 Det ska istället relateras till dess olika betydelser i 
samband med skilda historiska processer. I den tidiga användningen av begreppet imperialsim så 
definierades det som styre eller överordnad makt. I början av 1900-talet tilldelades begreppet en 
ny mening när det bland annat av Lenin relaterades till ett specifikt skede i kapitalismens 
utveckling.30 Lenins beskrivning byggde på hans tankar kring att kapitalismen hade skapat ett 
enormt kapitalöverskott i samband med bland annat den västerländska industrins tillväxt. Detta 
kapital kunde inte investeras i länderna i väst då arbetskraften var begränsad, samtidigt hade 
kolonierna ett överflöd av arbetskraft och därför blev länderna i väst tvungna att överföra sitt 
kapital till kolonierna och kuva dessa för att den ekonomiska tillväxten bibehållas.31 Detta högsta 
stadium i kapitalismens utveckling kallade Lenin imperialism, detta globala system ansåg Lenin 
vara kapitalismens högsta stadium då han antog att rivaliteten mellan dem olika 
imperialistmakterna så småningom skulle leda till kapitalismens undergång. Det är den här 
definitionen som ligger till grund för särskiljandet av kolonialism och imperialism då 
imperialismen inte innebar ett direkt styre av kolonierna, utan snarare ett indirekt styre baserat på 
beroendeförhållanden som försåg den europeiska industrin med både arbetskraft och öppna 
marknader.32 Loomba menar att med tanke på att den europeiska industrialiseringen och 
finanskapitalet skapades genom kolonialismen så kan man hävda att imperialismen kan ses som 
kolonialismens högsta stadium.33 Loomba menar också att om imperialismen definieras ”som ett 
politiskt system där imperiecentrum styr övriga koloniserade länder, skulle politisk självständighet 
för de forna kolonierna innebära att imperiet upphör och att imperialismen kollapsar.”34 Om 
imperialismen istället definieras primärt som ett ekonomiskt system byggt på kontroll och 
exploatering så innebär exkoloniernas självständighet inga konsekvenser för imperialismen. Enligt 
Loomba så kan imperialismen eller nyimperialismen ses som en företeelse skapad i en process 
                                                 
29 Loomba, Ania (2006), s. 26 
30 Ibid, s. 26 
31 Ibid, s. 26 
32 Ibid, s. 27 
33 Ibid, s. 27 
34 Ibid, s. 27 
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som leder till dominans och kontroll kallad metropolen.35 Konsekvenserna som imperialismen 
medför kan i sin tur beskrivas som kolonialism eller nykolonialism.  Det är från metropolen som 
makten utövas medan nykolonin är platsen som makten utövas mot. Den amerikanska 
imperialismen som utövar ekonomisk och militär makt över hela jorden kan ses som ett bevis för 
att imperialism kan fungera även utan kolonier, till skillnad från kolonialism. 

Postkolonialism 
Postkolonialismen som teori söker att undersöka den komplexa dynamiken inom den moderna 
västerländska kolonialismen samt vilken påverkan de koloniala mötena har haft på människors liv 
i väst men även i icke-västliga länder.36 Den kanske viktigaste skillnaden mellan modern västlig 
kolonialism och de tidigare imperierna är den ekonomiska dimensionen. Det som skiljer modern 
kolonialism från den tidigare formen av kolonialism är att den moderna kolonialismen förutom 
att exploatera länderna som koloniserades, anslöt väst och dess kolonier i en komplex struktur av 
orättvist utbyte och industrialisering som gjorde kolonierna ekonomiskt beroende av 
kolonisatörerna. Den här formen av orättvist utbyte utgjorde själva grunden för den europeiska 
kapitalismens utveckling. Den moderna västliga kolonialismen representerar en unik 
sammansättning av komplexa praktiker som sökte att etablera västlig hegemoni inte bara på det 
militära och ekonomiska planet, utan även kulturellt och ideologiskt.37 Förutom den ekonomiska 
exploateringen och det politiska styret som koloniseringen har ägnat sig åt så är det viktigt att 
ägna fokus åt de kulturella effekterna av kolonialismen. Potskolonial teori ägnar sig åt att utveckla 
en stark kritik mot kolonialism, imperialsim och neokolonialism.38 Kritiken som 
postkolonialismen riktar är inte en ny form av kritik utan det är snarare tvärtom. Den 
postkoloniala kritiken är ett led i motståndet och kritiken mot västlig kolonialism som har 
existerat lika länge som själva kolonialismen. Man kan nästan se postkolonialismen som en logisk 
följd av de historiska processerna av västlig kolonialism och avkolonisering. Postkolonialism 
grundar sig i teorin om att rättvisa och mänsklig frihet är osynliga i dagens orättvisa neokoloniala 
värld och för att åstadkomma riktig rättvisa och frihet så krävs det en verklig global 
dekolonisering inom den politiska, ekonomiska och kulturella sfären. Den postkoloniala teorin är 
en sammansättning av en mängd politiska och teoretiska ståndpunkter som använder sig av idéer 
och epistemologiska perspektiv från exempelvis kulturvetenskap, filosofi, sociologi och 
statsvetenskap.  

                                                 
35 Loomba, Ania (2006), s. 27 
36 Prasad, Anshuman, (red) (2003) s. 5 
37 Ibid, s. 5 
38 Ibid, s. 7 
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Kritisk diskursanalys som teori 
Enligt Fairclough kan man se det sociala livet som sammanfogade nätverk av sociala praktiker på 
en mängd olika plan som exempelvis ekonomisk, politiskt och kulturellt.39 Att lägga fokus på 
sociala praktiker möjliggör en pendling mellan perspektivet av sociala strukturer och perspektivet 
av socialt handlande, som båda är viktiga inom social forskning och analys. Detta görs utifrån 
antagandet om att det sociala livet skapas genom praktiker, som är tids och platsbundna och 
genom vilka människor interagerar med andra.40 Alla sociala praktiker består av formade sociala 
element som alltid innehåller diskurser. Dessa element kan bestå av bland annat aktiviteter, objekt 
och värden som är skilda men också samtidigt sammankopplade då varje element internaliserar 
de andra utan att kuva dem menar Fairclough.41 Kritisk diskursanalys innebär att man analyserar 
den dialektala relationen mellan diskurser, och andra element av sociala praktiker. Den kritiska 
diskursanalysen lägger stort fokus på att undersöka hur diskurser fungerar inom 
förändringsprocesser samt hur de påverkas av förändringar i förhållandet mellan diskurser och 
andra sociala element inom nätverk av praktiker. Diskurser förekommer på tre sätt inom sociala 
praktiker. För det första så förekommer dem som delar av en social aktivitet som exempelvis att 
utföra ett arbete där språk används på ett visst sätt beroende på vilket arbete det handlar om. För 
det andra så förekommer diskurser inom framställningar där sociala aktörer inom alla praktiker 
skapar framställningar av andra praktiker, samt framställningar av den egna praktiken. Dessa 
aktörer rekontextualiserar de andra praktikerna och ger på så sätt dessa nya praktiker en annan 
mening än de hade från början. Den här sortens framställning formar sociala praktiker och 
processer och hur detta sker beror på den sociala aktörens roll och position inom den egna 
sociala praktiken.42 Och för det tredje så förekommer diskurser som identitetsskapare, exempelvis 
hos en politisk ledare då den här personens sätt att vara och bete sig delvis är skapat av diskursen. 
Diskurser är olika framställningar av det sociala livet och där positioneringen i samhället avgör 
vilken diskurs som personen ifråga befinner sig i.  

Civilsamhället 
Civilsamhället eller det civila samhället är ett begrepp som har sina rötter i antiken och har 
omtolkats och omvärderats flera gånger under årens lopp. Begreppet civilsamhälle ses ofta som 
någonting positivt, något som är bra och som skapar förutsättningar för demokratisk utveckling. 
Men civilsamhället har definierats på olika sätt under historien och de värderingar som begreppet 
har kopplats ihop med har skiftat.  Enligt Cicero som anses ha myntat den klassiska definitionen 
av civilsamhället så innebär det i stort sett bara en stat som är styrd av lagen.43 Begreppet 
utvecklades sedan under medeltiden och då var definitionerna utvecklade i relation till olika 

                                                 
39 Fairclough, Norman, (2003) s. 205 
40 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman, (1999) s. 21 
41 Fairclough, Norman, (2003) s. 205 
42 Ibid, s. 206 
43 Svedberg, Lars & Trägårgh, Lars (red) (2006) s. 235 
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kristna doktriner såsom den katolska och den lutheranska. Under den här tiden skapades den 
kanske viktigaste definitionen av John Locke som gjorde en åtskillnad mellan civilsamhället och 
staten då han menade att civilsamhället var mycket mer omfattande än staten.44 Efter Locke så 
kom det ett flertal olika definitioner där den fria marknaden innefattades, statens roll belystes och 
den politiska kampen inkluderades. Efter ett tag glömdes begreppet bort men återupptäcktes 
sedan på 1980–talet då det blev definierat mot staten. Civilsamhället som begrepp fick genomslag 
inom biståndspolitiken under 1990-talet då biståndets utformning ändrades och fokus flyttades 
från direkt arbete med regeringar. Istället kom stöd till NGO: s och arbete för att skapa 
demokratiska förutsättningar att spela större roll inom biståndspolitiken.45  
Civilsamhället är en arena för pluralism och strid, en källa både till icke-civilitet och civilitet.46 I 
postmodernismen så brukar civilsamhället kritiseras för att vara ett västligt påfund som resten av 
världen påtvingas. Begreppet civilsamhälle har alltid definierats utifrån det rådande politiska 
styret. Begreppets betydelse och användning har sett olika ut under årens gång i samspel med hur 
det politiska styret har förändrats.47 Idag kopplas begreppet civilsamhälle ofta ihop med sociala 
rörelser eller NGO: s. Habermas menar att grunden för civilsamhället utgörs av ”ett nätverk av 
sammanslutningar som institutionaliserar problemlösande diskurser kring frågor av allmänt intresse inom en ram 
av organiserade offentligheter”.48 Civilsamhället har även fått utstå kritik av dess motståndare för att 
vara något som har skapats i väst och inte kan appliceras på andra områden oproblematiskt.49 Att 
välgörare i väst tänker sig kunna hjälpa resten av världen att ”komma ikapp” genom att stödja 
NGO: s är något som kritiseras av civilsamhällets motståndare. Civilsamhället har även kritiserats 
av forskare från tredje världen som menar att icke-civila samhällen inte är ett alternativ till det 
civila samhället, utan att det snarare är en konsekvens av ofta våldsamma möten mellan 
europeiska civilsamhällen och resten av världen.50  

Globalt styre och bio - makt 
Begreppen globalt styre och bio – makt är i den här uppsatsen definierade av Mark Duffield som 
är professor på avdelningen för politik och internationella relationer vid Lancasters universitet i 
Storbritannien. Det globala styret är en form av bio – makt menar Duffield, bio – makt ser han 
som en form av makt som är diffus och föränderlig. Vi är alla maktutövare på olika plan och 
makt innebär att man kan förändra andra människors beteenden och attityder och att samtidigt 
kunna förändra våra egna beteenden och attityder.51 Duffield förklarar det globala styret som en 
form av bio – makt utifrån Foucaults teori om bio – politik som uppkom i samband med 

                                                 
44 Ibid, s. 235 
45 Ibid, s. 236 
46 Kaldor, Mary, (2004) s. 21 
47 Ibid, s. 29-30 
48 Ibid, s. 37 
49 Ibid, s. 59 
50 Ibid, s. 62 
51 Duffield, Mark (2004), s. 4 
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moderniteten och vars mål är att bekräfta och främja nationen.52 Bio – makt fungerar på samma 
sätt som bio – politiken men på ett globalt plan istället för nationellt, makt utövas mot människor 
globalt och baseras på en strävan att uppnå bland annat global säkerhet och ett öppet ekonomiskt 
system.53 I sin strävan att uppnå dessa mål skapar sig sedan det globala styret en bild av 
avvikelser, hot och negativ utveckling som det försöker förändra. Det globala styret är en 
ansträngning där framförallt länder i västvärlden påverkar människor i exempelvis tredje världen 
för att skapa fördelar och säkerhet för sina egna invånare. Jag kommer att förklara dessa begrepp 
ytterliggare i analysdelen och relatera dem till civilsamhället och biståndspolitik. 

Empiri 
Mitt empiriska material till den här uppsatsen består av texter som har publicerats av SIDA och 
som är gjorda av SIDA eller på uppdrag av SIDA. Jag har använt mig av totalt sex texter som på 
olika sätt berör begreppet civilsamhälle och är relevanta för mina frågeställningar. I dessa 
publikationer har jag främst fokuserat på dem delar som beskriver begreppet civilsamhälle och 
hur civilsamhället ska definieras och skapas. Mitt mål har varit att efter bästa förmåga försöka att 
hitta så lika delar som möjligt i dessa publikationer men då det finns skillnader från text till text 
har det varit omöjligt att hitta exakt likadana delar i alla texter. Jag anser att de publikationer som 
jag har använt mig av passar bra till att analysera utifrån kritiskt diskursanalytiska utgångspunkter. 
Då alla texter är hämtade från SIDA: s hemsida är det klart att det är en utomstående publik som 
är tänkt att läsa dessa. Jag har som sagt efter bästa förmåga försökt att hitta texter som är gjorda 
på ungefär samma sätt och trots att uppbyggnaden av texterna skiljer sig åt anser jag att dem 
innehållsmässigt är utformade på samma sätt. 

Analys 

Diskurser 
Jag har som sagt använt mig av sex texter som är publicerade på SIDAs hemsida och alla tar upp 
begreppet civilsamhälle på ett eller annat sätt. Inom den övergripande diskursen om 
civilsamhället har jag lokaliserat tre genomgående diskurser som jag kommer att lägga fokus på i 
min analys. Dessa diskurser handlar om rollen som civilsamhället spelar, stödet till civilsamhället 
samt hur civilsamhället definieras. Dessa tre diskurser återfinns i dem flesta av texterna som jag 
har analyserat men sättet som de definieras på skiljer sig åt från text till text.  

Vad är civilsamhället? 
Efter att ha läst texterna som jag använder mig av insåg jag att definitionen av vad civilsamhället 
egentligen är inte är någon lätt uppgift för SIDA. Diskursen kring vad civilsamhället är återfinns i 
majoriteten av texterna som jag har använt mig av och de bredare definitionerna skiljer sig från 
                                                 
52 Ibid, s. 6 
53 Ibid, s. 7 
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text till text. Det finns trots detta en gemensam förklaring av civilsamhället i majoriteten av 
texterna och förklaringen lyder såhär.  

The standard definition is that civil society is the arena – not even an organisation – outside 
the state, the market and the family.54  

I majoriteten av texterna ser ”standarddefinitionen” av civilsamhället ut på det här sättet. Som 
citatet visar är den här definitionen väldigt bred och civilsamhället tycks omfatta det mesta 
utanför staten, marknaden och familjen. Att civilsamhället definieras på det här sättet visar på hur 
svårdefinierat begreppet är. I och med att NGO: s fick en ökad roll i arbetet för civilsamhället så 
började begreppet definieras som en motpol till staten och de statliga institutionerna. 
Biståndsgivarna själva definierade civilsamhället mycket senare och om man utgår från hur dessa 
har bedrivit sin verksamhet kan man förstå att biståndsgivarna har förstått civilsamhället som 
”någon form av enhet (snarare än något mer abstrakt som processer eller offentligt rum) och som helt frikopplat 
från staten”.55 Att som biståndsgivare formulera civilsamhället på det här sättet är problematiskt 
eftersom den här sortens definition inte ger någon vägledning för hur biståndsarbetet ska vara 
utformat.56 Civilsamhället som begrepp har idag en central roll inom majoriteten av 
biståndsorganisationerna. Diskursen kring civilsamhället är starkt influerad av den västliga 
politiska agendan och västliga erfarenheter menar Tvedt.57 Han menar också att begreppet 
civilsamhälle används diffust inom biståndsorganisationerna men att det samtidigt uppfattas som 
någonting självklart och universellt.58 Trots att definitionen av civilsamhället är oklar och att det 
inte finns någon utpräglad punkt som är avgörande så uttalar sig textförfattaren på ett sätt som 
om definitionen är sann eller självklar. Utifrån begreppet modalitet som Fairclough använder sig 
av kan man tolka författarens bestämda sätt att uttrycka sig som om han eller hon vill att läsaren 
ska tolka det som sägs som att det är sant och obestridligt. Detta kan tolkas som ett sätt att 
uttrycka makt över läsaren då begreppet inte ifrågasätts. När SIDA beskriver civilsamhället så gör 
detta helt utan koppling till den historiska traditionen där civilsamhället var starkt kopplat till 
staten då det utgjorde ett samhälle som var styrt av lagen. Statens roll har avfärdats helt medan 
den positiva betydelsen om vad den förväntas att uppnå har bevarats.59 Enligt SIDAs definition 
borde civilsamhället kunna existera under de flesta förhållanden så länge människor agerar mot 
ett gemensamt mål utanför familjen. Stilhoff Sörensen menar at SIDAs definition är för ospecifik 
för att ha någon användbarhet i samband med biståndspolitiska syften.60 Han avfärdar SIDA: s 
definition genom att hävda att enligt den definitionen skulle ett piratskepp, förutsatt att det inte 
drivs av ett marknadsintresse kunna definieras som ett civilsamhälle. 

                                                 
54 SIDA, Civil Society Index (2007), s. 12 
55 Svedberg, Lars & Trägårgh, Lars (red) (2006) s. 237 
56 Ibid, s. 238 
57 Tvedt, Terje, (1998) s 169 
58 Ibid, s 170 
59 Svedberg, Lars & Trägårgh, Lars (red) (2006) s. 240 
60 Ibid, s. 241 
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Att definitionen av begreppet ser likadant ut i de flesta texter som jag har analyserat tyder på att 
diskursen inte förändras utan att den upprätthålls. Intertextualiteten mellan texterna som jag har 
analyserat är av förklarliga skäl väldigt stor, men trots att texterna är skrivna under en period på 
cirka tio år så har det inte skett några förändringar i definitionen av civilsamhället. Något annat 
som påpekas i definitionen av civilsamhället är att det: 

… Är varken gott eller ont, utan avspeglar i stor utsträckning de motstridiga intressen, 
värderingar och konflikter som finns i samhället.61 

Det innebär att alla aspekter av samhället som står utanför staten, familjen och marknaden anses 
vara en del av civilsamhället oavsett vad dessa personer eller organisationen ägnar sig åt. Som ett 
exempel på detta kan man ta Indien där både fattiga kvinnoorganisationer och Bajrang Dal, som 
sprider hat och uppmanar till våld mot religiösa minoriteter betraktas som en del av 
civilsamhället.62 Att inkludera grupper som Bajrang Dal i definitionen av civilsamhället innebär 
enligt min mening att den positiva jargongen kring begreppet civilsamhälle, trots att SIDA hävdar 
att det varken är gott eller ont, är en falsk föreställning som förmedlas. Att hävda att upprättandet 
av civilsamhället skapar en grund för demokrati och mänskliga rättigheter och att samtidigt 
inkludera grupper som aktivt jobbar odemokratiskt och tar ifrån människor deras rättigheter kan 
ses som ett ovanligt arbetssätt för att skapa demokratiska förutsättningar. 
Alison Van Rooy menar i boken Civil society and the aid industry att en definition av civilsamhället är 
viktig ifall vi anser att konceptet kan ha en betydelse i sociala projekt. Problemet är inte att 
definitioner av civilsamhället används i många olika sammanhang, utan man ska komma ihåg att 
dessa definitioner formar vårt sätt att se problem i samhällen och att de ibland följs upp av 
projekt och pengar.63 Van Rooy menar att idéer om civilsamhället kan spela en viktig roll och 
bidra till social förändring, men om begreppet tillåts att vara teoretiskt utarmat och att kunna 
tolkas fritt av alla så förtjänar det att överges.64 Enligt Van Rooy så måste alla definitioner av 
civilsamhället utstå kritik för att vara användbara samt explicit beskriva kombinationerna av 
synsätten som använts. Detta innebär inte att det finns en definition av civilsamhället som är den 
slutgiltiga eller rätta utan snarare att varje definition blir användbar för ett särskilt syfte.  
Att staten exkluderas från det civila samhället är ständigt återkommande i alla texter som jag har 
använt mig av. Som jag tidigare beskrev innehåller den vanligaste definitionen av civilsamhället en 
exkludering av staten. Det finns dock ett undantag i dessa texter där statens betydelse beskrivs: 

It may seem strange in a Guide on civil society, to devote space to governments, but they have 
an immense influence on the shape and condition of civil society. Their attitudes, regulations, 
laws and policies can determine the success or failure of practitioners’ efforts to work with civil 
society.65 

                                                 
61 SIDA, Sidas stöd för det civila samhället (2007), s. 5 
62 SIDA, Civil Society and Poverty Reduction (2004), s. 7 
63 Van Rooy, Alison, (red) (1998) s. 29 
64 Ibid, s. 29 
65 SIDA, Civil Society and Poverty Reduction (2004), s. 11 
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Istället för att exkludera staten från civilsamhället och skapandet av det så argumenteras det 
istället för rollen som staten spelar i skapandet av civilsamhället. Eftersom olika stater förhåller 
sig olika till Civil Society Organisations (CSOs) så är det viktigt för dessa organisationer att ha 
kunskap om vilka förhållanden som de kommer att möta och hur de på bästa sätt kan utforma 
sitt arbete. Att förstå hur staten är inställd till deras arbete är grundläggande för att kunna 
förutspå insatsernas potential och hur man ska anpassa sig. Trots detta så är det endast texten 
som jag har citerat ovanför som explicit förklarar rollen som staten kan spela i skapandet av 
civilsamhället. Den här texten är en guide som är utformad för biståndsarbetare i fattiga länder 
och för organisationer som SIDA. Guiden tar upp vilket tillvägagångssätt som kan vara lämpligt i 
olika länder för att etablera ett civilsamhälle samt vilka problem och möjligheter olika stater kan 
innebära för biståndsarbetet. I dem andra texterna beskrivs antingen att civilsamhället är skilt från 
staten eller så nämns staten inte alls. Dessa texter har en tydlig utgångspunkt i den allmänna 
biståndspolitiska definitionen av civilsamhället där det är en arena som är skild från staten. Om 
man väljer att definiera civilsamhället på det här sättet anser jag att det ändå finns en mening med 
att diskutera staten. Oavsett om man vill det eller inte så spelar staten en viktig roll i varje land. 
Staten kan vara förtryckande och skapa problem för biståndsarbetarna eller så kan den fungera 
som en medarbetare som underlättar för biståndsarbetarna. Oavsett hur staten agerar så är den en 
viktig faktor och dess inverkan borde inte ignoreras. Att inte diskutera statens roll anser jag 
därför vara problematiskt. Detta borde innebära svårigheter för biståndsarbetarna på plats samt 
svårigheter när det kommer till utformandet av tillvägagångssättet för att skapa civilsamhället då 
alla faktorer inte tas i beaktning. Att civilsamhället definieras som en arena skild från staten skulle 
också kunna förklaras med att biståndsgivare i väst vill utöva makt mot biståndstagarna. Mark 
Duffield skriver i artikeln Carry on killing... att sedan mitten av 80-talet så har NGO-rörelsen blivit 
alltmer kopplad till stater och deras agenda. Genom tillträde som har skapats av humanitära 
insatser har stater blivit de viktigaste biståndsgivarna och även de aktörer som utformar policyn 
för biståndsarbetet.66 Duffield menar att för att säkra det egna landets värderingar och skydda 
dem från värderingar som återfinns i tredje världen har regimskifte blivit en viktig faktor. Det är 
viktigt att få människor i tredje världen att förstå vikten av demokrati och privatisering för att de 
på så sätt ska bli allierade i kampen för global säkerhet.67 Bistånd fungerar som ett verktyg för 
regimskifte och har som uppgift att visa invånare i tredje världen att liberal demokrati fungerar. 
Genom att stödja civilsamhället och inte staten så skapas förutsättningar för att invånarna i ett 
land ska genomföra ett regimskifte som kan tänkas gynna biståndsgivaren. Biståndsgivare i väst är 
de som avgör vilka områden, länder eller grupper som ska få hjälp med utvecklingen och vilka 
som inte ska det.68 Denna politisering av biståndet har lett till att biståndsorganisationer har 
förlorat sin neutralitet i ögonen hos dem människor de ger bistånd till. I och med att biståndet 
har kopplats ihop med en politisk agenda vars målsättning är regimskifte har antalet 

                                                 
66 Duffield, Mark (2004), s. 13 
67 Ibid, s. 16 
68 Ibid, s.17 
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biståndsarbetare som har blivit dödade eller kidnappade ökat.69 Att fokusera på stärkandet av 
civilsamhället kan utifrån Duffields argument ses som problematiskt. Förutom att det kan finnas 
bakomliggande orsaker såsom ett hopp om att regimskifte ska ske kan detta även innebära 
potentiellt farliga omständigheter för biståndsarbetarna på plats. 
Något annat som betonas i beskrivningen av civilsamhället är dess föränderlighet:  

Vissa organisationsformer är gemensamma för många länder, som till exempel fackföreningar, 
trossamfund eller idrottsföreningar, medan andra bara finns i en viss kultur eller religion. Det 
civila samhället ändras hela tiden: nya organisationer och grupper tillkommer medan andra 
försvinner.70 

Det betonas som sagt i beskrivningen av civilsamhället att det är föränderligt och skiljer sig från 
land till land. Van Rooy tar upp Castigliones tankar om att civilsamhället är en produkt av 
historiska och kulturella förhållanden som härstammar från både sociala och politiska praktiker 
och traditioner.71 Civilsamhället är alltså enligt Castiglione varken skapat av individer och grupper 
eller av en centraliserad makt som exempelvis staten, utan det skapas i samspel med alla dessa 
aktörer och det skapas olika beroende på vilka förhållanden som råder i samhället. Även Tvedt 
tar upp en liknande föreställning då han hänvisar till Gramsci som enligt honom skapade en av 
dem viktigaste teorierna om civilsamhället. Gramsci menar att civilsamhällets organisationer har 
en relativ autonomi samt att utseendet av dessa förändras i relation till både staten och 
marknaden.72 Utifrån dessa argument kan man hävda att SIDA borde utöka sin förståelse för 
vilken roll staten har i byggandet av civilsamhället då civilsamhället skapas i förhållande till staten 
och samhällsklimatet. Då civilsamhället är föränderligt och då detta sker på grund av samhälliga 
förhållanden skapar det en ökad förståelse för SIDAs vaga definition av civilsamhället:  

Ju mer man försöker specificera begreppets innehåll, desto fler tveksamma gränsdragningar 
konfronteras man emellertid med… 

… Beroende på studiens inriktning kan man sedan fokusera på olika grupperingar inom det 
civila samhället. Definitionen blir på så vis mer öppen i bemärkelsen att den kan anpassas till 
olika studiers syften.73  

Genom att definiera civilsamhället på ett ospecifikt sätt så undviks problem i den inledande fasen 
när man försöker definiera civilsamhället och då kan definitionen istället anpassas från fall till fall. 
Detta underlättar arbetet för SIDA men samtidigt bör man påpeka att då civilsamhället är 
föränderligt och då föränderligheten hänger samman med både staten och marknaden borde 
kanske större fokus läggas på att undersöka just staten och marknaden och inte totalt skilja 
civilsamhället från dessa. 
I diskursen kring vad civilsamhället innebär är likheterna mellan texternas utformning väldigt 
stora. Beskrivningarna av civilsamhället är näst intill identiska i majoriteten av texterna och störst 
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betoning läggs på att civilsamhället är frikopplat från staten och marknaden. Om man tittar på 
intertextualiteten hos dessa texter upptäcker man att i stort sett alla texter är utformade på 
ungefär samma sätt och de beskriver civilsamhället på liknande sätt. Att texterna är utformade på 
samma sätt är ingenting som i sig är konstigt eller förvånande då de alla är skrivna av eller för 
SIDA. Det som är intressant är att innehållet inte förändras i diskursen kring vad civilsamhället är 
bortsett från några få undantag. Detta kan tolkas som att det inte sker några större förändringar 
hos SIDA utan att de rådande förhållandena bibehålls och produceras gång på gång. Kopplingen 
mellan texterna är tydlig och innehållet i texterna är ungefär detsamma. Detta kan ses som ett 
tecken på hög intertextualitet hos texterna som publiceras av SIDA. Att diskursen om 
civilsamhället hela tiden återskapas kan ses som ett tecken på hegemoni eller makt. De diskursiva 
praktikerna inom SIDA är styrda av dem sociala praktikerna som de är en del av. Genom detta 
återskapande av diskurserna bibehålls såväl de diskursiva praktikerna som de sociala praktikerna. 
Något annat som är återkommande i diskussionen kring civilsamhället är att talet om det ser ut på 
ett visst sätt. Modaliteten som Fairclough uttrycker det handlar om hur talaren eller i detta fall 
textförfattaren uttrycker sig och hur denne vill att läsaren ska tolka det som uttrycks. Om man 
exempelvis tar följande citat som beskriver vad civilsamhället är: 

Det innebär bland annat att det civila samhället… 

… Finns i alla länder och samhällen genom olika former av sociala grupperingar, 
organisationer och nätverk. Dessa har vuxit fram som en del av en historisk process och kan 
ses som ett uttryck för de värderingar, sedvänjor, behov och intressen som finns i samhället.74 

I det ovanstående citatet uttrycker sig textförfattaren på ett mycket bestämt sätt om att 
civilsamhället finns i alla länder och att det har vuxit fram som en historisk process. Genom att 
uttrycka sig på det här sättet påverkar författaren läsaren till att uppfatta civilsamhället som 
någonting som är verkligt och att dess existens inte ska ifrågasättas. Författarens bestämda 
uttryckssätt innebär enligt den kritiska diskursanalysen en sorts maktutövning och anammandet 
av rollen som auktoritet från författarens sida. Trots att beskrivningen av vad civilsamhället 
innebär är otydlig och inte tillräckligt uttömmande så hävdar författaren att civilsamhället 
existerar överallt.  

Rollen som civilsamhället spelar 
En annan viktig genomgående diskurs i texterna som jag har analyserat är den om vilken roll som 
civilsamhället spelar. Jag har lyckats lokalisera fyra återkommande delar som används för att 
beskriva rollen som civilsamhället spelar. 

 Stärkandet av fattiga människor 
Rätten att organisera sig kring frågor som rör den omedelbara vardagen eller kring 
övergripande samhällsfrågor som ökad jämställdhet eller att få till stånd en rättvis och 
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miljömässigt hållbar utveckling, utgör ofta en förutsättning för en fattig människa att påverka 
sin livssituation och bryta sig ut ur fattigdomen. Sida hävdar människors rätt att kräva dessa 
rättigheter, särskilt i de fall stater inte kan eller vill erkänna dem.75 

Att civilsamhället kan bidra till att stärka fattiga människor beskrivs olika i texterna och 
resonemanget är mest utvecklat i två texter som båda är en del av SIDAs policy om stödet till 
civilsamhället. Detta resonemang om att SIDA arbetar för att ge människor rätt att kräva dem 
rättigheter som de anses förtjäna skulle, trots att det i grund och botten är en positiv tanke, kunna 
ses som ett resultat av det postkoloniala tankesättet inte bara inom SIDA utan i västvärlden. 
Genom att utpeka sig själv som den som skapar förutsättningar för människors rätt att kräva dem 
rättigheter som de förtjänar utpekas dessa människor som svaga och som att de inte är i stånd att 
kräva dessa rättigheter själva. Västvärlden ser det som sin uppgift att ta hand om och hjälpa 
människor i fattiga länder då de uppenbarligen inte har medlen eller kunskapen att hjälpa sig 
själva. Då själva biståndssystemet etablerades då antikolonialismrörelsen var som starkast kan det 
tidigare beskrivna synsättet ses som en logisk följd av detta. Samtidigt kan man se det nutida 
biståndsarbetet som en form av neokolonialism där väst försöker kontrollera fattiga länder 
genom att utöva biståndsarbete. David Sogge skriver i boken Give & Take att bistånd har sina 
rötter i den västliga expansionens historia.76 För att kunna etablera ett imperialistiskt styre i Asien 
och Afrika så behövde Storbritannien en rationell förklaring och då myntades begreppet ”Dual 
Mandate”. Detta ”dubbla mandat” hade två delar där den ena delen menade att Storbritannien 
hade en skyldighet att ta beslut, skydda och leda dessa afrikanska och asiatiska länder där 
imperialismen skulle etableras.77  Den andra delen innebar att utveckla dem koloniserade 
ländernas ekonomi för egen vinner och att sätta in dem i ett system styrt av väst. Sogge menar att 
just den första delen har en förvånansvärd likhet med det outtalade tankesättet i dagens 
biståndspolitik. Utveckling kan utifrån detta ses som ett spel där investeringar sker genom bistånd 
för att sedan kunna vinna någonting på det. Jag skulle vilja hävda att även den andra delen av ”det 
dubbla mandatet” kan användas för att visa på biståndets imperialistiska tendenser. Det uttrycks 
såklart inte att bistånd ger för att biståndsgivarna ska kunna vinna någonting på det men att 
biståndstagarna sätt in i ett system som är styr av väst går att se betydligt lättare. Själva 
överföringen av begrepp som civilsamhälle och demokrati till länder i tredje världen kan ses som 
ett insättande av dessa länder i ett västligt styrt system. Genom hävdandet att begrepp som 
civilsamhälle och demokrati bör etableras i icke-västliga länder påtvingas västliga begrepp på 
områden som ofta inte har en liknande uppfattning om dessa begrepp. Genom att skänka bistånd 
till aktörer i civilsamhället utövas också en form av makt där vissa aktörer eller organisationer 
ägnas uppmärksamhet medan andra ignoreras. Det här tillvägagångssättet leder till obalans mellan 
olika grupperingar i samhället och kan förvärra situationen när det kommer till etniska eller 
kulturella motsättningar. Det är också ett sätt att överföra västliga värderingar som är skapade i en 
västlig kontext till områden som inte har haft någon möjlighet att utveckla en egen definition av 
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dessa begrepp. Att organisationer blir ekonomiskt beroende av biståndsgivarna kan också ses 
som en form av maktutövning där organisationerna utformar sin verksamhetsplan efter 
biståndsgivarnas intressen istället för att arbeta mot dem egna målen. Detta görs då chansen att få 
bidrag blir större om man motsvarar de förväntningar som biståndsgivarna ställer. 

Stärkandet av demokratin 
Det civila samhället kan också fungera som en stödjande faktor i uppbyggandet av 
demokratiska samhällssystem genom demokratisk skolning och fostran.78 

Den kanske viktigaste rollen som civilsamhället spelar är att stärka eller skapa de demokratiska 
förutsättningarna i ett land. Tankarna kring demokratin är någonting som präglar texterna stark i 
samband med rollen som civilsamhället spelar eller vikten av civilsamhället. Demokratin ses som 
ett grundläggande mål i SIDAs arbete för civilsamhället och demokrati ses även som en 
förutsättning för vidare utveckling av civilsamhället. Liksom citatet så innehåller de flesta andra 
texter som jag har använt mig av en fokus på civilsamhällets roll i demokratiutvecklingen. 
Bortsett från ett fåtal texter så diskuteras inte rollen som staten spelar i den demokratiska 
utvecklingen och det kan ses som problematiskt. Stilhoff Sörensen menar i boken Det civila 
samhället som forskningsfält att den sociala tilliten i ett land är grundläggande för 
demokratiseringsprocessen.79 Han menar att ifall den sociala tilliten är hög inom etniska grupper 
eller klaner, men låg mellan olika etniska grupper eller olika klaner så är detta problemet och 
grunden till konflikter i samhället. Om man då fokuserar på att stödja NGO: s och på det sättet 
försöker stärka civilsamhället är detta inte alltid den bästa lösningen. Att minska statens roll 
genom att försöka bryta upp existerande lojalitetsstrukturer skapar en risk för en ännu större 
spänning i landet. Stilhoff Sörensen menar istället att integrationen i statliga strukturer krävs för 
att skapa demokrati och att staten därför bör få större uppmärksamhet inom biståndspolitiken.80 
Ännu en gång kan man se att SIDA utelämnar statens roll i beskrivningen av civilsamhället vilket 
i sin tur skapar problem för biståndspolitiken då alla faktorer inte tas i beaktning.  

Förebyggandet av konflikter 
Om det i ett land finns ett aktivt civilt samhälle med många grupper som påverkar, diskuterar 
och samarbetar med varandra, så kan dessa grupper många gånger dämpa och förebygga 
våldsamma konflikter. Samarbetet mellan organisationerna bidrar till att det i samhället finns 
strukturer för dialog, tillit och förtroende mellan olika etniska, religiösa eller politiska grupper. I 
svaga samhällen där olika grupper har liten kontakt med varandra, och där missnöje gror, är det 
mycket större risk för misstro och motsättningar mellan människor.81 

SIDA menar att det civila samhället kan spela en avgörande roll för att förhindra och förebygga 
konflikter mellan olika grupper i samhället. Dialog och tillit pekas ut som viktiga aspekter för att 
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skapa förutsättningar för fred och säkerhet och vikten av ett starkt samhälle diskuteras också och 
svaga samhällen anses skapa större förutsättningar för konflikt. SIDA gör också en beskrivning 
om vilka organisationer som kan bidra till freds och säkerhetsutvecklingen: 

De organisationer och nätverk som upprätthåller normer och attityder för fredlig samexistens 
och som har potentiellt eller reellt handlingsutrymme att påverka situationen i fredlig riktning, 
kan spela en central och konstruktiv roll.82 

SIDA menar att de organisationer som har en fredlig inställning samt förutsättningar att påverka 
situationen i ett land i en fredlig riktning har potential att spela en viktig roll i den fredliga 
utvecklingen. Genom den här definitionen så pekas endast en sorts organisationer ut som viktiga 
i fredsutvecklingen. Hur är situationen med de organisationer som inte arbetar för en fredlig 
utveckling och istället kanske har som mål att hindra denna utveckling? Även dessa 
organisationer är en del av civilsamhället men ingen uppmärksamhet riktas mot dessa. Om 
civilsamhället består av organisationer som kämpar för fred och av organisationer som motsätter 
sig fred hur kommer det sig att endast de ”goda” organisationerna stöttas av SIDA? Tvedt menar 
att det i retoriken kring civilsamhället ofta påstås att civilsamhället förbättrar de demokratiska 
förutsättningarna, individens frihet och stärkandet av folkviljan.83 Tvedt menar att denna 
uppfattning är problematisk då stärkandet av civilsamhället också kan innebära att vissa grupper i 
samhället stärks på andra gruppers bekostnad. Utifrån SIDAs resonemang om freds och 
säkerhetsutvecklingen är det tydligt att det just är vissa grupper som stärks medan andra ignoreras 
samt att stärkandet av civilsamhället i själva verket innebär stärkandet av demokrati och frihet.  

Det globala civilsamhället 
Det finns tydliga tecken på att ett globalt civilt samhälle har börjat utvecklas på inbjudan av 
olika politiska institutioner men framför allt framdrivet av en egen inre logik där människor 
och organisationer på såväl lokal, regional som nationell nivå söker samarbete över gränser.84 

Det globala civilsamhället beskrivs som någonting där människor och organisationer söker 
samarbete inte bara regionalt och nationellt men även internationellt. Det globala civilsamhället 
tolkas även som att det är människorna eller organisationerna själva som har tagit initiativet till 
detta utökade samarbete. Av citatet att döma kan man som läsare dra slutsatsen att det globala 
civilsamhället är någonting positivt som skapar förutsättningar för utökad inflytelse och makt hos 
dem som är involverade. I artikeln A global civil society in a world polity riktas kritik mot det globala 
civilsamhället då det anses vara inneslutet i uppkomsten av en global styrelseform som består av 
orättvis konkurrens fylld med maktskillnader och spänningar.85 Inhemska aktörer som lider av 
ogynnsamma förhållanden ses ofta endast som ”subjekt” inom den globala kontexten. Dessa 
aktörer måste då ändra sina krav och konkurrera mot andra aktörer som annars hade varit deras 
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allierade i försöken till att dra till sig uppmärksamhet och bidrag från mer kraftfulla aktörer. För 
att lämna tillståndet av att endast vara ett ”subjekt” och att bli betraktad som ”utmanare” måste 
en lokal aktör fånga en internationell aktörs uppmärksamhet och helst en med maximala resurser 
och trovärdighet.86 Det globala civilsamhället bidrar säkert till ökande förutsättningar för vissa 
men hur ska man se till att de som inte drar fördel av det globala civilsamhället också gynnas? Ska 
dessa fortsätta att vara endast en del av det lokala eller nationella civilsamhället eller ska de få 
hjälp av mer kraftfulla aktörer eller genom SIDA för att också kunna ta del av det globala 
civilsamhället?  

Det civila samhällets organisationer bidrar till att bekämpa fattigdomen på många sätt: De 
lyfter fram viktiga frågor om till exempel jämlikhet eller orättvisor, samtidigt som de är en 
kanal där fattiga och marginaliserade människor kan föra fram sina behov och intressen och få 
gehör för dem. Genom att driva olika utvecklingsprojekt kan det civila samhället också arbeta 
effektivt för att minska fattigdomen.87 

Även det här citatet visar på att författaren av texten vill att läsaren ska tolka det som att 
civilsamhället är någonting viktigt när det kommer till den ekonomiska utvecklingen i ett land. 
Det framförs att det civila samhällets organisationer bidrar till att bekämpa fattigdom på många 
olika sätt bland annat genom att de lyfter fram viktiga frågor och genom att de är en kanal där 
fattiga människor kan föra fram sina behov. Samtidigt som det civila samhället framställs som att 
det har positiv påverkan på människors livs så framförs det också att människorna som blir 
hjälpta av det civila samhällets organisationer kan föra fram sina behov genom dessa 
organisationer samt att det civila samhället har potential att arbeta effektivt för att minska 
fattigdomen genom olika utvecklingsprojekt. Hävdandet att det civila samhället kan skapa 
förändring och förbättring fast bara om människor själva vill förändra sin situation kan ses som 
att skapandet av civilsamhället kräver en form av partnerskap. Och med partnerskap menar jag 
att det krävs initiativ från biståndstagarnas sida för att förändringar ska vara möjliga. Eriksson 
Baaz menar i sitt bidrag till boken Sverige och de andra… att diskurserna kring biståndsberoende 
och partnerskap är centrala i den svenska biståndsdebatten.88 Biståndsberoendet förklaras med att 
bistånd har skapat en kultur av passivitet och beroende och detta kan endast bekämpas genom 
partnerskap, de som tar emot biståndet ska vara engagerade och ta ansvar för sin egen 
utveckling.89 Jag vill påstå att det inom SIDA ganska tydligt går att se att dessa två diskurser har 
präglat diskursen kring vad civilsamhället kan bidra med. Det finns en ganska stark fokus på att 
civilsamhället endast kan eller har potential att innebära det ena och det andra, men det förutsätts 
att människor engagerar sig för att detta ska genomföras. Om man istället tittar på dem 
intertextuella relationerna mellan texterna så ser man att det jämfört med när det talas om vad det 
civila samhället är, finns en betydligt större skillnad i hur civilsamhällets roll ser ut. 
Demokratiseringen och fattigdomsbekämpningen beskrivs på liknande sett i dem flesta texter 
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men förutom detta så finns det ingen gemensam agenda för hur civilsamhället ska bidra. Varför 
ser det då ut på det här sättet? Jag anser inte att man kan dra slutsatsen att bara för att 
civilsamhället som begrepp beskrivs på ungefär samma sätt inom flera texter som har publicerats 
av SIDA, så borde även rollen som civilsamhället spelar beskrivas på samma sätt. Till skillnad 
från beskrivningen av civilsamhället, som är en genomgående uppfattning inom biståndspolitiken 
så är rollen som civilsamhället spelar en mycket mer relativ uppfattning. Jag uppfattar det som att 
texternas skilda utseende är en bidragande faktor till detta. Alla texter är som sagt publicerade av 
SIDA och skapade av eller på uppdrag av SIDA, men de berör begreppet civilsamhälle utifrån 
flera olika perspektiv.  Detta kan också ses som en förändring i arbetet för att skapa civilsamhället 
och samtidigt en förändring i diskursen kring detta. Förändringen kan bero på att SIDA har 
utvärderas sitt arbete och på så sätt slagit fast hur tillvägagångssättet ska se ut baserat på tidigare 
misstag och förtjänster.  

SIDA: s stöd till civilsamhället 
Att stödja civilsamhället är som sagt en grundläggande del i SIDA: s biståndsarbete. Som jag 
tidigare har beskrivit så anses civilsamhället ha stor potential att bidra till positiv utveckling och 
kanske framförallt demokratisering. Jag kommer i det här avsnittet delvis inkludera SIDA: s mer 
övergripande riktlinjer för bistånd då jag finner det relevant för sammanhanget. SIDA beskriver 
sitt bistånd och stöd till civilsamhället på flera olika sätt: 

Målet för svensk biståndspolitik är att främja fred, demokrati och efterlevnad av mänskliga 
rättigheter. Strategin är att skapa demokratiska relationer och en demokratisk kultur samt 
stärka nyckelinstitutioner inom staten och det civila samhället.90 

I den här studien som är gjord på uppdrag av SIDA är det fred, demokrati och mänskliga 
rättigheter som står i fokus. Framförallt är det den demokratiska utvecklingen som betonas men 
även stärkandet av nyckelinstitutioner inom staten och civilsamhället tas upp. Studien som citatet 
är hämtat från har som syfte att undersöka och ge förslag på hur SIDA: s framtida biståndsarbete 
bör se ut. Följderna av förslagen som gavs i den här studien som publicerades 2001 kan man se 
på hur resonemanget i SIDA: s rapport 2005 om utvecklingssamarbetet mellan SIDA och det 
civila samhällets organisationer ser ut. I den här rapporten har SIDA lagt fokus på två aspekter 
som är viktiga i utvecklingssamarbetet: 

Två perspektiv – de fattigas perspektiv och rättighetsperspektivet – ska genomsyra Sveriges 
politik för global utveckling och därmed också bistånd och utvecklingssamarbete.91 

År 2005 är det fattigdomsbekämpningen och de mänskliga rättigheterna som är de viktigaste 
aspekterna i SIDA: s arbete. Utvecklingssamarbetet verkar ha blivit mer fokuserat år 2005 och 
vissa delar har framhävts till förmån för andra. Resonemanget kring vikten av mänskliga 
rättigheter verkar vara det som SIDA tog mest intryck av i studien från 2001.  
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Men hävdandet att biståndspolitiken ska präglas av rättighetsperspektivet och de fattigas 
perspektiv är inte alltid oproblematiskt. Handels och investeringskrig har många gånger 
utkämpats under benämningen utveckling menar Sogge.92 Det finns de som hävdar att bistånd 
från väst har sin utgångspunkt i etiska och humanitära motiv, och visst förklaras bistånd på det 
här sättet bland annat i mediala sammanhang där det är allmänheten som ska övertygas. Men om 
man bortser från hur biståndet förklaras för allmänheten och istället undersöker hur bistånd 
fördelas i relation till mottagarländernas strategiska vikt, ekonomiska potential för biståndsgivaren 
och behovet av humanitära insatser i landet, kan man se att det är ideologi och fördelar relaterade 
till handel som är avgörande.93 Sogge tar upp Sveriges bidrag till politiska förändringar i Sydafrika, 
som utgjorde en viktig roll och de positiva intentionerna kan inte förnekas. Men Sogge menar att 
de följande svenska investeringarna och handeln med Sydafrika, inklusive den 
korruptionsanklagade vapenhandel, är ett bevis på att länder i väst söker efter egen vinning när de 
bidrar med bistånd.94 Biståndets utformning styrs av politiska och strategiska överväganden och 
de specifika motiven skiljer sig från fall till fall. Genom bistånd kan biståndsgivaren framställa sig 
själv som en aktör som visar medkänsla och har goda intentioner, samtidigt som denne kan sträva 
efter att uppnå andra mål för att i slutändan gynna sig själv.  
Statens roll ägnas inte någon uppmärksamhet i talet om utvecklingssamarbetet trots att det i den 
förra studien påpekas att stärkandet av statens institutioner är viktigt. Det uttrycks även explicit 
att det är organisationer och aktörer som är skilda från staten ses som viktiga medaktörer för 
utveckling: 

Det civila samhället – enskilda organisationer, folkrörelser, religiösa samfund och andra 
liknande sammanslutningar skilda från stat och marknad – ses som viktiga medaktörer i arbetet 
för global utveckling.95 

Det påpekas klart och tydligt att staten inte har någon plats i samarbetet för den globala 
utvecklingen och att det är det civila samhällts aktörer som istället spelar störst roll. Det går att se 
en viss påverkan som rapporten från 2001 har haft på SIDA: s utformning av biståndsarbetet, 
främst att SIDA har blivit bestämda kring vad som ska prioriteras. Samtidigt ser man tydligt att 
SIDA inte har ägnat någon uppmärksamhet åt att arbeta för eller med stater. Detta tror jag har 
sitt ursprung i hur civilsamhället definieras av SIDA där staten är skild från civilsamhället. Man 
kan se det som ett tecken på att diskursen kring civilsamhället präglar andra delar av SIDA: s 
arbete samt att den diskursen bibehålls och inte förändras.  
Mark Duffield undersöker i studien Carry on killing: Global governance, Humanitarianism and terror hur 
bistånd utformas i relation till målet att upprätta ett ”globalt styre”. Utgångspunkten för det 
globala styret är makt, men inte den definitionen av makt som anhängare av realismen använder 
sig av. Makt definierad inom realismen syftar oftast på en ”konkret” form av makt som 
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exempelvis utövas politiskt eller ekonomiskt.96 Makt i relation till det globala styret förklaras 
annorlunda. I det här sammanhanget ser Duffield makt som utövas på många olika plan, vi är alla 
maktutövare och makt ses som en förmåga att förändra attityder och beteenden hos andra och 
samtidigt hos oss själva. Det är just den här definitionen av makt som bäst kan appliceras på 
biståndsarbete av olika slag. För att förklara det globala styret utgår Duffield från Foucaults 
beskrivning av bio - politik som uppkom i samband med moderniteten och dess mål var att 
forma grunden för statsmakten genom att bekräfta, stödja och främja nationen.97 Det globala 
styret är en specifik form av bio – makt menar Duffield, det är en makt över befolkningar på ett 
globalt plan snarare än nationellt.98 Det globala styret relaterat till bio – makt förklarar Duffield 
som ett gynnsamt företagande som involverar stater och icke-statliga aktörer i ett kollektivt 
sökande efter global säkerhet, ett öppet och inkluderande ekonomiskt system, global välfärd och 
utveckling samt ett delat engagemang i konfliktlösningar.99 Genom det globala styret relaterat till 
bio – makt så skapas en ”säkerhetsterräng” där det görs en skillnad mellan ”giltigt” och ”ogiltigt” 
globalt liv. Det globala styret skapar sig sedan en bild av avvikelser, hot och negativ utveckling 
som det sedan försöker att förändra.100 
Om man sedan går vidare och undersöker SIDA: s policy för hur stödet till civilsamhället ska se 
ut ser man ytterligare förändringar i hur utformningen av tillvägagångssättet har förändrats. Från 
att störst fokus riktats på fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter 2005 har policyn från 
2007 en del andra infallsvinklar. Policyn för stödet till civilsamhället har blivit mycket mer 
specifik än i rapporten från 2005, som delvis bygger på policyn för stödet till civilsamhället som 
var antagen då. SIDA menar här att de kan stödja det civila samhället på fyra sätt varav tre av 
sätten påverkar civilsamhället direkt och ett av dem påverkar det indirekt: 

– stöd till en organisation på grundval av dess kompetens som genomförare av ett för Sida 
viktigt uppdrag inom ramen för gällande samarbetsstrategi. Här står verksamheten i centrum. 

– stöd till en organisation i syfte att stärka dess kapacitet som demokratisk aktör i det civila 
samhället. Här är fokus organisationen och dess utveckling vad gäller besluts strukturer, system 
liksom intern och extern kommunikation samt faktisk prestation. 

– stöd till organisationer och nätverk för att stärka det civila samhällets roll som arena för 
medborgerligt engagemang och organisering för att främja öppenhet mellan organisationer, 
samverkan och nätverkande. 

– stöd till utvecklingen av ett gynnsamt samhällsklimat för att stärka de strukturer som skapar 
förutsättningar för det civila samhället att verka. Detta är ett indirekt stöd till det civila 
samhället. Sida skall i dialog med regeringarna i samarbetsländerna verka för att civila samhället 
inkluderas och ges förutsättningar att påverka utformningen och genomförandet av arbetet för 
minskad fattigdom.101 
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I policyn från 2007 går det att se en betydligt större konkret tanke kring hur det civila samhället 
ska stödjas. Här står organisationerna i fokus och SIDA menar att genom att stödja 
organisationer så stödjer man direkt det civila samhället. Stödet till organisationerna sker på tre 
olika sätt, stöd till organisationer som genomför ett uppdrag åt SIDA, stöd till organisationer för 
att stärka deras handlingskraft samt stöd till organisationer för att stärka det civila samhället som 
arena, exempelvis genom att skapa förutsättningar för nätverk och samarbete. Det indirekta 
stödet till civilsamhället sker genom att ett gynnsamt samhällsklimat skapas och genom att skapa 
förutsättningar för civilsamhället. Organisationerna som det talas om nämns som viktiga aktörer 
som behöver stärkas för att civilsamhället ska kunna etableras. Dessa organisationer som 
omnämns lyder även under beteckningen NGO: s, det vill säga icke statliga organisationer. Att 
fokusera på att stärka NGO: s för att på så sätt stärka civilsamhället har visat sig vara 
problematiskt. Genom att stärka dessa organisationer så har följden många gånger blivit att det 
civila samhället har försvagats menar Tvedt.102 Beroende på karaktären som internationella NGO: 
s har och beroende på sättet som dessa hanterar bistånd kan stärkandet av dessa leda till att 
”artificiella” organisationer skapas eller att balansen mellan inhemska krafter påverkas omedvetet. 
Starka NGO: s kan ibland uppstå som ett resultat av tomrummet som en svag stat skapar och 
genom bidrag som ges av starka internationella aktörer, inte som ett resultat av ett starkare 
civilsamhälle.103 Stilhoff Sörensen tar upp ett exempel på hur NGO: s kan vara skapade av 
internationella aktörer och inte av civilsamhället. Han tar upp Kosovo under 1999 där det endast 
fanns ett fåtal NGO: s som var oberoende av externt bistånd. Antalet NGO: s ökade på ett år 
från att ha varit cirka 50 till att vara 642 stycken följande år. ”Detta är en indikation på att hela 
sektorn till stor del är ett externt implantat och att NGOs inte endast är ett komplement inom 
västerländskt bistånd utan en central komponent”.104 Även Stilhoff Sörensen ägnar 
uppmärksamhet åt att NGO: s inte alltid behöver vara ett resultat eller en aktör skapad av ur 
civilsamhället utan att de även kan vara ett resultat av internationellt bistånd. 
Den intertextuella dimensionen i diskursen kring hur SIDA stödjer civilsamhället är någon mer 
oklar än i de två föregående diskurserna. Det finns en del likheter mellan texterna som tyder på 
att diskursen bibehålls och återskapas, samtidigt som det finns en hel del skillnader som tyder på 
att vissa delar av diskursen förändras. Organisationerna anses vara viktiga för skapandet av 
civilsamhället och detta återkommer i de två senare texterna. I den första texten som agerar som 
grund för framtida policyutveckling tas det däremot upp exempel på kritik mot NGO: s. Bland 
kritiken som tas upp är ett exempel att det civila samhället organisationer inte alltid är effektiva 
och agerar amatörmässing samt att det finns en risk för att endast vissa grupper gynnas.105 
Förutom den här kritiken så tas det inte upp någon mer kritik mot organisationerna i de två andra 
texterna. I dessa texter talas det uteslutande om vilken roll organisationerna har, kan ha samt hur 
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de arbetar eller kan arbeta. Och även här finns det skillnader i hur organisationerna omnämns. I 
policyn från 2007 står organisationerna i fokus medan de i rapporten från 2005 endast ses som en 
del i processen av byggandet av det civila samhället. 

Avslutande diskussion 
Jag ska nu avsluta den här uppsatsen med att koppla det jag har kommit fram i analysen med dem 
frågeställningar jag formulerade i det inledande avsnittet. Frågeställningarna som jag formulerade 
i det inledande avsnittet löd såhär. Hur skapas begreppet civilsamhälle inom SIDA? 
Hur ser den rådande diskursen kring detta begrepp ut i de publikationer som SIDA har gett ut? 
Vilka värden tilldelas detta begrepp inom dem rådande diskurserna hos SIDA? 
Jag har i den här uppsatsen fokuserat min energi på begreppet civilsamhälle och diskurser kring 
detta begrepp som förekommer i publiceringar gjorda av SIDA. Den första diskursen som jag 
lokaliserade var också den diskurs som var mest genomgående i alla publikationer som jag har 
använt mig av. Diskursen kring vad civilsamhället är var den diskurs som återspeglades på 
ungefär samma sätt i de flesta av publikationerna som jag har använt mig av. Den återkommande 
definitionen av civilsamhället innehåller ett särskiljande mellan stat, marknad, familj och 
civilsamhälle. Framförallt är det särskiljandet av civilsamhället och staten som det talas om 
tydligast. Bortsett från den här definitionen finns det en hel del skillnader i hur civilsamhället ska 
definieras mellan dem olika publikationerna. Det kan vara civilsamhällets föränderlighet, dess 
egenskap att kunna vara både något positivt och något negativt eller att det existerar överallt och i 
alla sammanhang. Men det största problemet som jag har identifierat i den här diskursen är 
åtskiljandet av civilsamhället och staten. Statens roll utesluts eller ignoreras gång på gång förutom 
i en publikation där den istället betonas och anses vara viktig för utvecklingen av civilsamhället. 
Varför beskrivs civilsamhället som en arena skild från staten?  Som jag tidigare tog upp så har 
begreppet civilsamhälle en lång historia och det är historiskt bundet vilket innebär att det har 
förändrats under tidens gång. Förändringarna har skett i samspel med olika politiska 
omständigheter som har existerat under tidens gång. Vilka politiska, eller för den delen andra 
omständigheter är det då som formar SIDA: s definition av civilsamhället? Utifrån Duffields 
resonemang kan man göra antagandet att särskiljandet av civilsamhället från staten kan ha sin 
grund i dagens alltmer globaliserade samhälle där stater i väst vill överföra sina värderingar på 
stater i tredje världen. För att dessa värderingar ska kunna läras ut till människor i fattiga länder 
har regimskifte blivit en viktig faktor menar Duffield.106 Det är viktigt att lära ut demokratiska 
värderingar till människor i fattiga länder för att på så sätt skapa sig allierade i kampen för global 
säkerhet. Bistånd har använts som ett verktyg för att uppnå detta och då NGO: s sedan mitten av 
80-talet har blivit allt mer förbundna med stater och staters agenda så kan man se dessa 
”civilsamhällets aktörer” som soldater i kampen för utländska staters inflytande. 
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Den andra diskursen som visade sig i SIDA: s publikationer var den om rollen som civilsamhället 
spelar. Den här diskursen har liksom den förra ett antal återkommande beskrivningar som 
återfinns i de flesta av publikationerna. Jag har lyckats hitta fyra återkommande delar som 
beskriver rollen som civilsamhället spelar eller kan spela. Dessa fyra delar utgörs av antagandet att 
civilsamhället ska stärka fattiga människor, stärka demokratisk utveckling, förebygga konflikter 
och vikten av ett globalt civilsamhälle. Att stärka fattiga människor och att förbättra deras 
levnadsstandard är kanske en av dem viktigaste uppgifterna som civilsamhället anses ha. 
Resonemanget om att SIDA ska hjälpa fattiga människor att stärka sina positioner och 
förhållanden kan tydligt kopplas till David Sogges resonemang om hur Storbritannien förklarade 
sina imperialistiska erövringar i Asien och Afrika. Det argumenterades för att Storbritannien hade 
en skyldighet att ta besluta över och leda människor i dessa länder då utvecklingen i 
Storbritannien var mycket större. 107 Att stärka den demokratiska utvecklingen i fattiga länder är 
den andra av de fyra delarna som jag har lokaliserat i SIDA: s förklaringar av civilsamhällets roll. 
Den demokratiska utvecklingen ägnas stor uppmärksamhet samtidigt som en av de viktigaste 
aktörerna för demokratisk utveckling i ett land ignoreras, staten. Utifrån Stilhoff Sörensens 
argumentation är uteslutandet av staten något som förhindrar demokratiutvecklingen. Han lägger 
stor vikt vid den sociala tillitens roll i demokratiutvecklingen och menar att stödjandet av utvalda 
grupper i samhället kan leda till minskandet social tillit då de grupper som är lojala till statsmakten 
blir negligerade. Stilhoff Sörensen menar att staten borde få en utökad roll inom biståndspolitiken 
och att det är integrationen i statliga strukturer som skapar demokratisk utveckling.108 
Förebyggandet av konflikter är den tredje delen av vad civilsamhället förväntas uppnå. SIDA 
menar att civilsamhället kan spela en central roll i förebyggandet av konflikter i samhället. SIDA 
pekar ut organisationer som har en fredlig inställning och förutsättningar att påverka situationen i 
landet som viktiga aktörer i förebyggandet av konflikter. I den här förklaringen syns tecken på 
ambivalens i hur SIDA tänker. I avsnittet om vad civilsamhället är påpekar SIDA att 
civilsamhället bland annat består av både organisationer som har demokratiska och 
odemokratiska målsättningar. Civilsamhället är både gott och ont och samtidigt föränderligt 
påpekas det. Men utifrån det som beskrivs i den tredje delen av vad civilsamhället förväntas 
uppnå så framkommer det att SIDA inte ger bistånd till alla organisationer i civilsamhällets utan 
bara till dem som anses vara passande. Den fjärde delen handlar om det globala civilsamhället där 
SIDA menar att det finns tydliga tecken på att ett globalt civilsamhälle har börjat utvecklas och 
att det är människor och organisationer inom civilsamhället som har tagit detta initiativ. Men det 
finns även problematiska aspekter av det globala civilsamhället. Bland annat hävdas det i artikeln 
A global civil society in a world polity att det globala civilsamhället är skapat i samband med en global 
styrelseform som innehåller orättvis konkurrens och maktskillnader. 109 Inhemska aktörer med 
lågt inflytande reduceras till subjet i den globala kontexten och deras enda chans till stöd från 
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organisationer som SIDA är att anpassa sin agenda och målsättningar i hopp om att fånga 
biståndsorganisationers uppmärksamhet. 110 Vissa aktörer gynnas i det globala civilsamhället 
medan andra aktörers situation förvärras. Det globala civilsamhället kan inte enbart ses som 
någonting positivt utan det påverkar olika aktörer på olika sätt. 
Den tredje och sista diskursen som jag återfann i publikationerna som jag har analyserat är SIDA: 
s stöd till civilsamhället. Den här diskursen uppvisar flest skillnader och förändringar av de tre 
diskurserna som jag har analyserat. Det går att se en förändring i hur stödet till civilsamhället 
förklaras under en tidsperiod. Det första som jag lade märke till var att en rapport som gjordes på 
uppdrag av SIDA kan ha haft en inverkan på utformningen av SIDA: s policy för stödet till 
civilsamhället. Jag uppfattar det som att SIDA tog till sig vissa delar i den tidigare nämnda 
rapporten medan andra delar inte togs i beaktning. De delar som togs i beaktning ledde till att 
policyn för SIDA: s biståndsarbete innehöll två utmärkande delar 2005, de fattigas perspektiv och 
rättighetsperspektivet. Dessa två perspektiv är inte alltid problemfria, SIDA hävdar här att 
biståndets utformning grundar sig på humanitära motiv. Men det finns även de som ställer sig 
kritiskt till detta hävdande. David Sogge menar bland annat att om man undersöker hur bistånd 
har fördelats i relation vad biståndsgivaren har att vinna på att ge bistånd så kan man upptäcka att 
det kan vara ideologi och handelsfördelar som är avgörande, inte humanitära målsättningar. 111  
I policyn från 2007 går det att se ytterligare förändringar som har skett sedan policyn från 2005 
antogs. Nu har SIDA definierat fyra sätt som SIDA kan stödja civilsamhället på varav tre av 
dessa anses stödja civilsamhället direkt och ett anses stödja det indirekt. Störst fokus läggs enligt 
den här policyn på att stödja organisationer i civilsamhället. Men även mot detta tankesätt kan 
man rikta kritik. Och det är precis vad Terje Tvedt gör när han hävdar att stärkandet av NGO: s, 
som anses vara en del av civilsamhället, i många fall har lett till att civilsamhället har försvagats. 112 
Tvedt menar att stödet till dessa organisationer kan leda till att balansen mellan inhemska krafter 
påverkas omedvetet eller att ”artificiella” organisationer skapas. Han menar att starka NGO: s 
ibland kan skapas som ett resultat av tomrummet som skapas i relation till en svag stat och 
genom bidrag som ges av starka internationella aktörer istället för att de skapas som en följd av 
ett starkt civilsamhälle. 113 Diskursen kring vad civilsamhället är och hur det definieras ser jag som 
den diskurs som har mest inflytande av dem diskurser som jag har hittat i SIDA: s publikationer. 
Det går på ett tydligt sätt att se hur definitionen av civilsamhället präglar vad civilsamhället anses 
bidra med samt sättet som SIDA stödjer civilsamhället på. Detta grundar sig i att civilsamhället 
definieras som en arena skild från staten. I och med denna åtskillnad så kan man se att sättet som 
SIDA stödjer civilsamhället likväl förväntningarna på vad civilsamhället väntas uppnå definieras 
utifrån att staten inte ska ha någon roll i detta. Det uttrycks tydligt att SIDA endast stödjer 
organisationer som inte har någon koppling till staten och det är dessa organisationer som anses 
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ha det största ansvaret och potentialen att skapa ett civilsamhälle. Denna åtskillnad mellan stat 
och civilsamhälle är som jag tidigare tagit upp problematisk. Det kan ofta leda till att det uppstår 
konflikter mellan grupper som står i nära relation till staten och de som anses vara en del av 
civilsamhället när bistånd fördelas ojämnt. Försök till att stärka civilsamhället kan i själva verket 
leda till att civilsamhället försvagas. 
Att kalla SIDA för imperialistiskt kan kanske vara orättvist, SIDA: s målsättningar tror jag 
grundar sig i en vilja att hjälpa människor som befinner sig i utsatta lägen. Men det går samtidigt 
att betrakta biståndspolitiken som en form av imperialism eller neokolonialism där koloniala 
relationer skapas på ett nytt sätt. Jag gör detta antagande utifrån kritiken som har riktats mot 
biståndspolitiken. Exempelvis så menar Stilhoff Sörensen att NGO: s och civilsamhället är delar 
av ett nätverk som jobbar med styrning på distans.114 NGO: s och civilsamhället används för att 
kontrollera människor genom att försöka påverka deras levnadssätt och attityder. Relationerna 
mellan biståndsgivaren och mottagaren är väldigt ojämna då det är biståndsgivaren som 
bestämmer vilken utveckling som ska ske i landet. ”Relationen beskrivs därför bättre med 
begreppet imperialism än med biståndssamarbete.”115 Utifrån Stilhoff Sörensens argument kan 
man alltså se biståndssamarbetet som en form av imperialism där väst åter igen försöker styra 
fattiga länder runtom i världen. Och när NGO: s blir biståndsberoende och inte kan finansiera sig 
själva så blir ”imperialismen” kanske än mer synlig. Genom att stödja organisationer i 
civilsamhället till den grad att deras verksamhet inte kan fortsätta utan stöd utifrån så skapas en 
maktposition där organisationerna anpassar sin verksamhet efter vad som ger mest pengar. Den 
här maktrelationen påminner mycket om den moderna västliga kolonialismen där de koloniserade 
länderna blev beroende av kolonisatörerna. På samma sätt kan biståndstagarna idag bli beroende 
av biståndsgivarna. När det handlar om svenskt biståndsarbete så är det framförallt den 
korruptionsanklagade vapenhandeln som väcker tankar om neokolonialism eller imperialism. Att 
först skänka bistånd till Sydafrika och vara delaktig i en förändring för att sedan bedriva 
vapenhandel och använda sig av Sydafrika som en ny marknad för att bedriva ekonomisk handel, 
gör att man kan fråga sig om det verkligen var på humanitära grunder som biståndet gavs. Jag 
tror att de flesta länder som ger bistånd på olika sätt har ett egenintresse som lurar i bakgrunden. 
Den som vill kan kalla det för nyimperialism eller nykolonialism, men oftast så leder bistånd till 
att fattiga människors situation förbättras och att deras rättigheter stärks. Men det finns problem 
med SIDA: s försök att stärka civilsamhället, det går inte att förneka. Jag håller med kritiker som 
säger att statens roll i byggandet av civilsamhället måste förstärkas och utvärderas. Det går inte 
bara att ignorera staten och hoppas på att allt ska lösa sig till slut. Framförallt så måste arbetet 
anpassas från situation till situation och från land till land. Det går inte att ha en fast definition av 
civilsamhället och sedan grunda de flesta andra aspekter av civilsamhället på detta som jag anser 
att SIDA gör. Flexibilitet och eftertanke är kanske det som är viktigast att tänka på när man 
arbetar för att stödja civilsamhället.  

                                                 
114 Svedberg, Lars & Trägårgh, Lars (red) (2006) s. 245 
115 Ibid, s. 245 
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