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Abstract 
 

The purpose of the study is to examine and problemize how Sida and the Africa Groups of 

Sweden´s work with HIV/AIDS in South Africa considering the post-colonial critique that has 

been directed at this type of work. Focus is on the problems and dilemmas that exist in the 

development work with South Africa. To get a deeper understanding and further perspectives 

we bring the post-colonial theory together with health theories. In the post-colonial chapter 

are Maria Eriksson Baaz and Pal Ahluwalias theories about how the colonial era has created 

structures that influence how one look at Africa today being discussed. In the health theory 

Deborah Lupton, amongst others, argues that public health has a strong effect on political and 

social structures that functions as a norm building system and influence how we view 

ourselves.  

 

To get an understanding and to be able to further problemize the material we have examined 

documents and policies that are the basis for Sida and the Africa Groups of Sweden´s work 

with HIV and AIDS in South Africa. These documents are being analysed and brought 

together with interviews that have been conducted with employees of Sida and the Africa 

Groups of Sweden in both Sweden and South Africa. The study has, except to elucidate the 

complexity of the development work, also shown, among other things, that the structures 

created due to the image of Africa still effects the aid work on different levels and that the 

western view on public health influence the image of Africa. The Swedish development work 

has been defined as a partnership and the study shows that Sweden, in comparison with other 

countries lies far ahead in this work, but that there still are shortages.  

 

 

 
 

 

  

  



Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur Sida och Afrikagrupperna arbetar 

med hiv och aids i Sydafrika utifrån den postkoloniala kritik som riktats mot denna typ av 

arbete. Fokus ligger på de problem och dilemman som finns i utvecklingssamarbetet med 

Sydafrika. För att få en djupare förståelse och ytterligare ett perspektiv sammanför vi den 

postkoloniala teorin med teorier om hälsa. I det postkoloniala kapitlet behandlas bland andra 

Maria Eriksson Baaz och Pal Ahluwalias teorier om hur kolonialismen har skapat strukturer 

som påverkar Afrikabilden både i västvärlden och i Afrika idag. I teorin om hälsa utgår vi 

ifrån bland andra Deborah Lupton som menar att folkhälsa har en stark inverkan på politiska 

och sociala strukturer som fungerar som ett moraliserande system och påverkar hur vi ser på 

oss själva.  

 

För att få en förståelse och kunna problematisera ämnet ytterligare har vi tagit del av de 

dokument och policys som ligger till grund för Sida och Afrikagruppernas hiv och aidsarbete i 

Sydafrika. Dessa dokument analyseras och sammanförs med de intervjuer som har 

genomförts med Sidas och Afrikagruppernas anställda både i Sverige och i Sydafrika. Studien 

har, förutom att tydliggöra utvecklingssamarbetets komplexitet, också bland annat visat på att 

de strukturer skapade utifrån bilden av Afrika fortfarande påverkar biståndsarbetet på olika 

sätt och att västvärldens syn på hälsa i sin tur påverkar synen på Afrika. Sverige har definierat 

sitt utvecklingsarbete som ett partnerskap och studien visar att Sverige i jämförelse med andra 

länder ligger långt fram i detta arbete, men att det fortfarande finns brister.  
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Inledning 
 

I think all westerners have that patronizing feeling about Africans. You know at the end of the day 

we (the westerners) are a little bit better.1

 

Sydafrika är ett av världens mest hiv-drabbade länder och ungefär 20 procent av landets 

invånare i åldern 15-49 år lever med hiv eller aids.2 Epidemin leder bland annat till 

föräldralösa barn, brist på arbetskraft, en ökande fattigdom och riskerar att skapa ett 

generationsgap i det sydafrikanska samhället. Vi besökte Sydafrika i början av 2005 och slogs 

av vilka effekter hiv- och aidsepidemin redan har fått i landet, trots att de största effekterna 

inte kommer att märkas förrän inom ett par år då dödstalen stiger. Epidemin är något som 

berör hela världen och många olika utvecklingsorganisationer finns på plats i landet för att 

bekämpa spridningen av viruset, däribland Sida och Afrikagrupperna från Sverige. Dessa 

svenska hjälporganisationer har definierat sin relation till Sydafrika som ett partnerskap och 

arbetet med att stoppa och lindra effekterna av epidemin har blivit ett prioriterat område.  

 

Det inledande citatet är hämtat från en intervju med Ria Schoerman som är anställd på Sida 

och sydafrikansk medborgare. I det arbete som hjälporganisationer utför medföljer en rad 

problem och dilemman som biståndsarbetare dagligen tvingas att möta och hantera. I den 

rådande världsbilden har de västerländska länderna en överlägsen position jämfört med 

fattigare länder i till exempel Afrika. Biståndsverksamhet har utsatts för hård kritik inte minst 

av teoretiker inom postkolonialismen. Enligt postkolonial teori finns i det västerländska 

samhället en bild av Afrika som en mörk och mindre utvecklad kontinent, ständigt i behov av 

hjälp utifrån. Det diskuteras om den koloniala eran verkligen är avslutad eller om den i själva 

verket bara ändrat form. Dagens nykolonialism skulle representeras av att utländska 

institutioner och organisationer lägger sig i allt från politiska beslut till undervisning och 

hälsoupplysning. 

 

Kritiken har bemötts av biståndsorganisationerna och den svenska regeringen har nyligen tagit 

fram en plan för sitt nationella utvecklingssamarbete. Men hur går arbetet till och hur 

handskas man med de problematiker som finns förenat med utvecklingssamarbetet? 

 

                                                 
1 Intervju med Ria Schoerman, 2005-02-01. 
2 www.sida.se, 2004-11-11. 
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Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och problematisera hur Sida och Afrikagrupperna arbetar 

med hiv/aids i Sydafrika utifrån den postkoloniala kritik som riktats mot denna typ av arbete.  

Fokus ligger på de problem och dilemman som finns i utvecklingssamarbetet med Sydafrika. 

Vi sammanför den postkoloniala teorin med teorier om folkhälsa för att få ytterligare ett 

perspektiv. Folkhälsa kan förstås som ett uttryck för en moral tätt länkad till sociala och 

kulturella normer som presenteras i politiska policys. Därför blir det intressant att använda 

teorier om hälsa i ett sammanhang som behandlar en hälsofråga, men också frågor om 

kulturella och sociala mönster.  

 

För att beskriva Sida och Afrikagruppernas verksamhet har vi tagit del av de offentliga 

styrdokument som ligger till grund för hur de ska utföra sitt arbete. Dessa dokument används 

som utgångspunkt i analysen och kopplas sedan samman med de uttalanden, upplevelser och 

erfarenheter som framkommit genom våra informanter från Sida och Afrikagrupperna. Vi vill 

se vad som händer i mötet mellan svensk byråkrati och det praktiska arbetet i Sydafrika och 

på så sätt få en bild av hur planerna möter verklighet.  

 

Följande frågeställningar har legat till grund för undersökningen: 

− Vilka mål och strategier har Sida och Afrikagrupperna med sitt hiv/aids arbete i 

Sydafrika? 

− Vilka problematiker och dilemman kopplade till partnerskapet finns inom 

utvecklingssamarbetet med Sydafrika? 

− Kan man urskilja ett svenskt perspektiv i det internationella hjälparbetet?  

− Påverkar den västerländska synen på hälsa sättet på vilket biståndarbetare förhåller sig 

till sitt arbete? I så fall, på vilket sätt? 

 

Metod och material 
Val av undersökningsobjekt 
Vi har valt att begränsa vår undersökning till att endast innefatta Sida och Afrikagrupperna 

eftersom de har helt skilda arbetssätt samtidigt som de följer samma målbild och har en länk 

mellan varandra på så sätt att Afrikagrupperna till största delen finansieras genom Sidas 

ramavtal.  Sida, styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, är en statlig myndighet och det 

största verksamma hjälporganet i Sverige. Sida förser internationella och nationella 
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hjälporganisationer med finansiella medel, men har även egna aktiviteter i exempelvis 

Sydafrika. Afrikagrupperna är till stor del finansierade av Sida och de i sin tur för in pengar i 

andra grupper såsom ickestatliga organisationer3 i Sverige och Sydafrika. Afrikagruppernas 

arbete skiljer sig från Sidas på så sätt att de mer konkret arbetar på plats i samarbetsländerna 

och jobbar närmare samarbetspartnerna. 

 

Det finns ett flertal olika hjälporganisationer i Sverige med skilda prioriteringar, inriktningar 

och strukturer. Under förstudien framgick dock att trots mångfalden av olika organisationer 

var de alla länkade till varandra på olika sätt, vilket komplicerade vårt arbete. Bland de 

organisationer vi valde att utesluta från undersökningen fanns bland andra Röda Korset och 

Forum Syd, två inarbetade och välkända svenska hjälporganisationer som engagerar sig i 

Sydafrika. Röda Korset är dock mer inriktat på den medicinska delen av hiv/aidsarbetet och vi 

fann att Forum Syd var alltför sammanknutna med Sida, vilket eventuellt skulle kunna skapa 

problem med att särskilja och jämföra vårt material. 

 

Något som kommer att behandlas i denna uppsats är svårigheterna och problematikerna kring 

användningen olika typer av ord och begrepp. Idag talar man hellre om utvecklingssamarbete 

i stället för om bistånd, om samarbetspartners i utbyte mot givare och mottagare medan 

begreppen i- och u-land eller Första och Tredje Världen fortfarande inte funnit en ”modern” 

ersättning. Det ordval man gör och de inneboende meningarna i detta skiljer sig ofta från 

person till person. Vi är medvetna om problematiken kring dessa begrepp men har valt att 

använda oss av flera av dessa i vår uppsats utan att för den skull ha några avsiktliga föresatser 

eller värderingar. Vi tycker att vi genom detta undviker ett alltför enformigt språk och 

underlättar både läsning och förståelse. Vi har också under undersökningen gång 

uppmärksammat användningen av dessa begrepp och kommer att ta upp detta i analysen. 

  

Teoretiskt ramverk 
Postkolonial teori 

Postkolonialism är en akademisk forskningsinriktning som fokuserar på kännetecken, 

problem och spänningar i förhållandet mellan västerlandet och den tredje världen. Detta 

synsätt innebär att kolonialismen inte är något som tillhör det förflutna, utan att den till stora 

delar fortfarande präglar världen, både ekonomiskt och kulturellt. Essensen i det postkoloniala 

                                                 
3 Kallas även NGO:er, Non Governmental Organisations. 
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tänkandet är sambandet mellan kolonisatörerna och de koloniserade samt det faktum att inte 

bara de postkoloniala staterna har blivit märkta av kolonialismen och dess arv, utan har haft 

betydelse för skapandet av kulturella identiteter i västvärldens ”mångkulturella samhällen”. 

Sydafrika är ett postkolonialt land och därför blir det intressant att använda postkolonial teori 

för att finna underliggande strukturer och meningar som kan användas i analysen av Sida och 

Afrikagruppernas biståndsarbete.  

 

De verk vi använder oss av i vår undersökning innefattar bland annat Sverige och de andra, 

postkoloniala perspektiv av Michael Mc Eachrane och Louis Faye (red.) som är en antologi 

som placerar Sverige i en postkolonial kontext. Den beskriver hur den koloniala 

omvärldsbilden gällande bland annat maktpositioner än idag influerar Sverige och dess 

invånare.4 Ytterligare en viktig infallsvinkel kommer från Pal Ahluwalia, inriktad på afrikansk 

politik och postkolonial teori vid universitetet i Adelaide, Australien som har skrivit boken 

Politics and post-colonial theory, African inflections. Ahluwalia går på ett nytt sätt in på den 

europeiska närvaron i Afrika under kolonialtiden. Han redogör för utvecklingen av 

postkolonial teori och hur den nutida postkoloniala diskursen ser ut och relaterar detta till 

afrikansk politik.5

 

Något som kommer att framgå i uppsatsen som ett aktuellt problem är att man i västvärlden 

ser på Afrika som ett land snarare än en otroligt diversifierad kontinent. De postkoloniala 

teorier vi använder i vår undersökning behandlar ofta hela den afrikanska kontinenten. Det är 

dock viktigt att vara medveten om att Sydafrika skiljer sig från de andra länderna söder om 

Sahara då de har en stabil nationell ekonomi och definieras som ett medelinkomstland. Vi ser 

inte detta som ett hinder eftersom det inte råder några tvivel om att Sydafrika är en 

representant från de postkoloniala staterna.  

 

Hälsoteori 

Eftersom undersökningen kretsar kring en hälsofråga är det viktigt att göra en genomgång av 

diskurserna kring detta ämne. Vi har använt oss av teorier som utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv. Följande författare har legat till grund för att teoretisera undersökningen: 

 

                                                 
4 Mc Eachrane, Michael & Faye, Louis (red), Sverige och de andra - postkoloniala perspektiv, (Stockholm: 
Natur&Kultur, 2001).
5 Ahluwalia, Pal, Politics and post-colonial theory, African inflections, (London: Routledge 2001). 
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Jennie Medin, doktorand i folkhälsovetenskap på Rikscentrum för arbetslivsinriktad 

rehabilitering och Kristina Alexanderson, docent vid hälsouniversitetet, Linköpings 

universitet, går i boken Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie igenom 

olika teorier kring hälsa. I de biomedicinska teorierna ses hälsa genom ett mer medicinskt 

perspektiv som avsaknaden av sjukdom medan de humanistiska teorierna tittar på sambanden 

mellan sjukdom och hälsa, det är framför allt det senare som är av intresse för vår studie.6  

 

Deborah Lupton, professor i humaniora och sociologi vid Charles Sturt University i 

Australien, ger i The Imperative of Health – Public Health and the Regulated Body en 

historisk beskrivning av utvecklingen kring teorier om hälsa. Hon problematiserar detta ämne 

och visar på hur teorier om folkhälsa innehåller politiska och sociala strukturer som förändras 

över tid och rum. Luptons verk ger också en klar bild, från ett västerländskt perspektiv, av hur 

hälsoupplysning gestaltar sig idag.7 I The New Public Health – Health and Self in the Age of 

Risk, där Alan Petersen är medförfattare, utforskas hur dagens folkhälsa fungerar som ett 

moraliserande system i alltmer sekulariserade västerländska samhällen. Författarna menar att 

folkhälsa som praktik reproducerar antaganden och konstruktioner i samhället.8

 

Empiriskt material 
Offentliga styrdokument 

För att få en förståelse för organisation, mål, strategier och arbetssätt har vi tagit del av Sida 

och Afrikagruppernas officiella dokument och policys som ligger till grund för deras arbete. 

Genom dokumenten försöker vi urskilja hur myndigheten respektive organisationen förstår 

och tänker kring utvecklingssamarbetet i Sydafrika. Vi har använt oss av så innehållsmässigt 

likvärdiga dokument som möjligt från de båda undersökningsobjekten och dessa dokument 

behandlar Sydafrika och hiv- och aidsarbetet där. Samtliga dokument finns att tillgå på Sidas 

och Afrikagruppernas hemsidor.9 Nedan följer de dokument som granskats och legat till grund 

för analysen:  

 

                                                 
6 Medin, Jennie & Alexanderson, Kristina, Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie, (Lund: 
Studentlitteratur, 2000). 
7 Lupton, Deborah, The Imperative of Health – Public Health and the Regulated Body, (London: SAGE 
Publications, 1995). 
8 Petersen, Alan & Lupton, Deborah, The New Public Health – Health and Self in the Age of Risk, (London: 
SAGE Pulications, 2000). 
9 www.sida.se och www.afrikagrupperna.se. 
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Investing for future generations – Swedens International Response to HIV/AIDS.10  

Antogs av den svenska regeringen 1999 som den svenska strategin i arbetet mot HIV/AIDS. 

De mål och strategier som Sida arbetar efter utgör alltså basen för hela det svenska 

utvecklingsarbetet. Ett likhetstecken kan därmed sättas mellan Sidas mål/strategier och den 

svenska regeringens. 

 

HIV/AIDS Strategic Plan for Sida South Africa 2004-2008  

Bygger på ovanstående dokument och kartlägger det förnyade åtagandet att förstärka Sveriges 

stöd till Sydafrikas arbete att bekämpa epidemin. 

 

HIV/AIDS Operational Plan for Sida South Africa 2004-2005  

Bygger på de två ovanstående dokumenten och går ingående in på olika praktiska aktioner 

och stödorganisationerna i Sidas hiv/aids arbetet i Sydafrika. 

 

Afrikagruppernas långtidsplan 2004.  

Långtidsplanen är styrande för Afrikagruppernas arbete och ligger till grund för 

verksamhetsplan och budget. Den gäller för alla länder och programområden.  

 

Afrikagruppernas verksamhetsplan och sida-ansökan, 2004-2005.  

I verksamhetsplanen finner vi målsättningar framtagna för respektive land och 

programområde men vi koncentrerar oss endast på de mål som rör Sydafrika och området 

folkhälsa. 

 

Afrikagruppernas hiv/aids policy 

Policyn är till för att beskriva hur Afrikagrupperna ser på problematiken kring hiv/aids. Den 

ska också vara vägledande för hur de ska arbeta med denna fråga i södra Afrika och i Sverige. 

I hiv/aidspolicyn finner vi mål som relaterar till hiv/aidsarbetet i alla Afrikagruppernas 

samarbetsländer.  

 

Intervjuer  

Vi har utfört tio kvalitativa intervjuer med personal från Sida och Afrikagrupperna i både 

Sverige och Sydafrika. Dessa intervjupersoner har arbetsuppgifter som är relaterade till hiv 

                                                 
10 Att investera för framtida generationer – en svensk strategi för internationellt samarbete kring hiv och aids.  

 - 10 -



och aids, samt utvecklingssamarbetet med Sydafrika. En intervju har också utförts med en 

verksamhetsansvarig för en av de sydafrikanska organisationer som stöds av Afrikagrupperna. 

Att vi valt att ta med denna intervju beror på att den tillför ett nytt perspektiv till 

undersökningen eftersom informanten representerar en sydafrikansk organisation och har givit 

svar som vi inte hade kunnat få på annat sätt. Intervjuerna har varit cirka en timme långa och 

har gett oss en förståelse för hur våra informanter tänker och känner, vilka erfarenheter de har 

samt hur deras föreställningsvärld ser ut gällande vårt specifika område. Informanternas 

uppgifter har också varit viktiga för att komplettera vårt övriga empiriska material. 

Intervjupersonerna har kontaktats via telefon eller e-post. Följande personer har intervjuats:  

 

Lena Ekroth 
Hiv/aidssekretatiatet Sida, Stockholm.  
 
Ann Ljung 
Programmet för demokrati och mänskliga rättigheter, Sida, Pretoria. Utsänd från Sverige. 
 
Anders Rönqvist 
Landsstrateg för Sydafrika, Sida, Stockholm. 
 
Ria Schoerman 
Hiv/aids rådgivare och ansvarig för hiv/aidsprogrammet i Sydafrika, Sida, Pretoria. 
Sydafrikansk medborgare. 
 
Dean van Droy 
Programansvarig för hiv/aids, Afrikagrupperna, East London. Sydafrikansk medborgare. 
 
Åsa Eriksson 
Informationsvolontär för Afrikagrupperna, East London. Utständ från Sverige. 
 
Karin Linvall 
Handläggare för Sydafrika, Afrikagrupperna, Stockholm. 
 
Bengt Persson 
Koordinator för Sydafrika, Afrikagrupperna, East London. Utsänd från Sverige. 
 
Berit Wiklund 
Samordnare för Afrikaverksamheten, Afrikagrupperna, Stockholm. 
 
Lulu Boxoza 
Grundare och verksamhetsansvarig för Temba Community Development Services, 
Umtata. Sydafrikansk medborgare.  

 

För att få ett brett perspektiv var det viktigt att utföra intervjuer med personer stationerade 

såväl i Sverige som i Sydafrika, samt från båda nationaliteter, eftersom deras svar är färgade 
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av den kontext i vilken de verkar. Att just dessa informanter har valts beror på att de jobbar 

med frågor som rör Sydafrika och hiv/aids samt att de har erfarenheter och kunskaper inom 

dessa områden. Samtliga intervjuer är utförda på informanternas arbetsplatser. Detta för att de 

skulle känna sig så bekväma och trygga i miljön som möjligt. Vi medverkade båda två under 

intervjuerna och detta har bidragit till bättre intervjuer med större informationsmängd och 

förståelse. 

  

Under arbetet med intervjuerna har vi tagit hjälp av Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer 

framförallt med avseende på frågor kring strukturering av intervjuer, intervjufrågor och 

intervjuteknik. 11  Intervjuerna har varit löst strukturerade och byggt på ett antal grundfrågor 

kring olika teman. Dessa teman har handlat om organisationens arbete, mål och strategier men 

också om postkolonialism, bilden av Afrika och folkhälsa. Därefter har samtalen utvecklats åt 

olika håll under intervjuns gång, vilket har gett oss utrymme för följdfrågor. På det här sättet 

har vi fått olika perspektiv och vinklar att arbeta vidare med.  

  

Intervjuerna har spelats in med diktafon och vi har därmed under intervjuerna kunnat 

uppmärksamma oss på, och varit delaktiga i samtalet utan att behöva koncentrera oss för 

mycket på att ta anteckningar. I enlighet med Trost har vi också gjort vissa 

minnesanteckningar under intervjuerna. I efterhand har vi kunnat ta hjälp av det inspelade 

materialet för att lyssna på tonfall, ordval och hämta citat. Intervjuerna sammanfattades 

istället för att transkriberas i sin helhet. I sammanfattningen är de viktigaste elementen 

uttagna. Att transkribera intervjuerna hade tagit alltför mycket tid från den övriga studien och 

vi fann inte detta arbete nödvändigt eftersom materialet är överblickbart med hjälp av 

sammanfattningarna som skrivits kort efter intervjutillfället. Banden finns i vår ägo och kan 

fås på begäran. Med hänsyn till berörda parter informerades samtliga informanter i förväg om 

metoderna och syftet med undersökningen. 

 

Analysmetod  
I analysen tittar vi närmare på de styrdokument som ligger till grund för Sida och 

Afrikagruppernas arbete med hiv och aids i Sydafrika. Vi analyserar dokumenten med hjälp 

av våra teorier och efter tre teman; Partnerskapet, Bilden av Afrika samt Ett svensk perspektiv 

på hälsa. Att dessa teman har valts beror på att de på ett bra sätt ringar in de frågor kring vilka 

                                                 
11 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 42f. 
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studien kretsar. Att dela in materialet i dessa teman har gjort det lättare att plocka ur de delar 

som är intressanta och relevanta för en analys. I framförallt temana kring Partnerskapet och 

Bilden av Afrika behandlas de postkoloniala teorierna tillsammans med den kritik som riktats 

mot bistånd, medan hälsoteorierna blir mer tydliga i Ett svenskt perspektiv på hälsa. I 

analysen går vi djupare in på hur myndigheten respektive organisationen definierar sitt arbete, 

sina strategier och hur de talar om dessa tre begrepp. Sedan sammanfogas de teoretiska och 

kritiska perspektiven med de iakttagelser, föreställningar, åsikter och meningar som 

framkommit under intervjuerna. Detta struktureras också efter de tre nämnda temana. I en 

sammanflätad form av teori och empiriskt material redovisas svar på våra frågeställningar och 

vi relaterar även till undersökningens syfte. I den sammanfattande diskussionen plockas 

intressanta trådar från analyskapitlet upp och vi resonerar ytterligare kring dessa.  

 

Tidigare forskning 
Maria Eriksson Baaz, forskare i internationella relationer vid Göteborgs universitet, har 

publicerat ett flertal skrifter som visar på hur dagens biståndspolitik tenderar att vidareföra en 

diskurs om Afrika som utvecklades av 1800-talets missionärer. Hennes forskning ligger nära 

det vi ämnar göra i föreliggande uppsats och det blir därför intressant att titta närmare på 

hennes resultat och slutsatser. Detta är också något vi kommer att återknyta till i vår analys.  

 

Idag använder de flesta internationella biståndsorganisationer sig av termen partnerskap, så 

även statliga organ som Sida och små enskilda organisationer såsom Afrikagrupperna. Maria 

Eriksson Baaz menar att trots diskussioner om partnerskap och samarbete ger grundläggande 

ekonomiska ojämlikheter biståndsgivaren en privilegierad maktposition som genomsyrar hela 

biståndsrelationen. Detta resulterar i att det i slutänden trots allt är givaren som definierar 

spelets regler. Tyvärr, menar Eriksson Baaz, kan denna relation under dessa förutsättningar 

inte fungera i harmoni då givarens och mottagarens intressen alltid kommer att stå i konflikt 

med varandra. Maktsymmetrin resulterar i att mottagaren, för att bli accepterad, måste 

kapitulera inför givarens uppsatta mål och intressen. Målsättningar och förhoppningar som 

ligger utanför givarens måste tonas ner och hållas gömda vilket kan bidra till ett slags tyst 

motstånd från mottagares sida.12  

 

                                                 
12 Eriksson Baaz, ”Biståndet och partnerskapets problematik” i Mc Eachrane & Faye (red.), a.a., s. 165f.  
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Identiteter och stereotyper i biståndet, fortsätter Eriksson Baaz, måste förstås i förhållande till 

denna maktasymmetri och det faktum att bistånd inte kännetecknas av gemensamma mål och 

förväntningar. Detta, påpekar hon, strider mot vad som betonas av hjälporganisationernas 

partnerskapsdiskurs. Om mottagaren visar motstånd och kommer med egna förslag och 

önskningar kan givaren se det som ett uttryck för opålitlighet, bristande kapacitet, dålig 

kunskap och passivitet. På det här viset läggs skulden på misslyckandet av partnerskapet över 

på mottagaren vilket bidrar till ett skapande och upprätthållande av stereotyper. De gamla 

diskurserna om Afrika som härstammar från den koloniala historien ger här mening till 

omständigheter och strukturer som är typiska för biståndet.13

 

Inom biståndsberoendediskursen, som Eriksson Baaz menar lever starkt inom svenska 

biståndsorganisationer, finns tanken om att den som inte har viljan och motivationen att hjälpa 

sig själv inte är en värdig bidragstagare. Denna bild kan även speglas i det svenska 

välfärdssystemet. Partnerskapet innebär att afrikanerna ska aktiveras och ta eget ansvar för 

landets utveckling. Hjälparbetarnas uppgift blir att bekämpa passiviteten och lära afrikanerna 

att bli oberoende, bland annat genom återhållsamma ekonomiska resurser. Synen på afrikanen 

som passiv får här igenom näring från partnerskapsdiskursen.14

 

Diskursen om Afrika och behovet av en förändring av denna har diskuterats, framför allt 

sedan slutet av 1980-talet, bland både större och mindre bidragsgivare. Samtidigt har man sett 

ett behov av att öka solidariteten och biståndsviljan hos gemene man utan att reproducera 

bilden av de Andra som passiva och hjälplösa. Eriksson Baaz menar dock att det 

internationella biståndet under lång tid bidragit till skapandet och reproduktionen av dessa 

föreställningar, eftersom det är afrikanernas hjälplöshet som betonas i kampanjerna för att få 

folk att skänka pengar. För att pengarna ska skänkas till just deras organisation och få den att 

framstå som legitim, framgångsrik och effektiv framhävs biståndsorganisationen 

handlingskraft snarare än ”mottagarnas”.15

 

Vi kan se att en Maria Eriksson Baaz viktigaste punkter är att de koloniala praktikerna 

påverkar hur utvecklingssamarbetet ser ut i dag samt att detta i sin tur reproducerar 

föreställningar om Afrika. I vår undersökning förehåller vi oss till Eriksson Baaz teorier och 

                                                 
13 Eriksson Baaz, ”Biståndet och partnerskapets problematik” i Mc Eachrane & Faye (red.), a.a., s. 165f. 
14 Ibid., s. 175f. 
15 Ibid. 
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har dessa som ett perspektiv som kommer att vidareutvecklas och fördjupas i det teoretiska 

avsnittet och analyskapitlet. För att införa ytterligare en nivå adderar vi också teorier om hälsa 

och får på så vis två infallsvinklar som kan komplettera och problematisera varandra.  
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Teoretiska och kritiska perspektiv 
 

Kolonialism och utvecklingssamarbete, en tillbakablick 
Eftersom denna uppsats till stora delar behandlar utvecklingssamarbetets problematiker och 

de diskurser i vilka biståndsarbetare, givare och samarbetsländer verkar, kommer vi nedan att 

ge en kortfattad bakgrund av biståndets utveckling och lite om den kritik som riktats mot 

densamma. Vi kommer i denna studie att använda oss av postkolonial teori och finner det 

därför även viktigt att till en viss del redogöra för kolonialismen och vad den har fört med sig. 

 

Den moderna kolonialismen tog sin början i slutet av 1400-talet och var starten på en flera 

hundra år lång process som förändrade hela livsstilar och samhällssystem samt gav upphov till 

bosättningar, kulturmöten och kulturella praktiker. Det var här i modernitetens vagga som 

Afrika utvecklade ett intimt beroendeförhållande till väst.16 Europa invaderade och hade ett 

fast grepp kring Afrika från 1600-talet och framåt och den transatlantiska slavhandeln är ett 

exempel på hur dessa intrång på kontinenten gestaltade sig. Erövringstågen under 1800- och 

1900-talen varade formellt sett ända fram till avkolonialiseringen, som började på 1950-talet, 

och avslutades med frigörelsen av Sydafrika 1994.17  

 

Det svenska folkrörelsebiståndet har en över hundra år lång historia bakom sig. De svenska 

missionärerna var först att kallas svenska biståndsarbetare, då de under andra halvan av 1800-

talet besökte Afrika. Att omvända så många som möjligt till den kristna tron var förstås den 

främsta anledningen till missionsresorna, och man startade också skolor och gav sjukvård. FN 

bildades vid krigsslutet 1945 och startade samtidigt sina första biståndsinsatser och Sverige 

deltog i stödet med ekonomiska medel.18 Vid den här tiden började man diskutera behovet av 

att omskapa relationen mellan Afrika och Europa och begreppet ”partnerskap” beskrev den 

nya strategin. Strategin innefattade även uttryck som ”deltagande”, ”empowerment”, 

”ägandeskap” och ”på mottagarens villkor”. 1998 presenterade Sverige i skrivelsen Afrika i 

förändring. En förnyad Afrikapolitik inför 2000-talet sin nyframtagna relation till Afrika och 

här är just ordet partnerskap ett nyckelord.19  Tidigare har man talat om ”givare”, ”mottagare” 

och ”bistånd”, idag talar man istället om ”partners” och ”utvecklingssamarbete”. Ett större 

                                                 
16 Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 8. 
17 Ahluwalia, a.a., s. 54. 
18 www.forumsyd.se, 2005-04-21. 
19 Eriksson Baaz, i Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 160. 
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ansvar läggs nu på samarbetspartnern och relationen ska grunda sig på ett öppet och 

ömsesidigt förtroende.20 Utländska biståndsarbetare ska inte längre ta på sig rollen som 

beslutsfattare, arbetsledare eller kontrollanter. De uppmanas istället att prata mindre och 

lyssna mer, att fungera som rådgivare och att främja och gynna lokala initiativ och idéer.21

 

Kritik mot utvecklingsarbete 
Skarp kritik har riktats mot både lokala och internationella givare om hur de hanterar, relaterar 

till och talar om bidragsmottagarna samt hur man väljer att distribuera hjälpen i form av 

pengar, arbetskraft, företagsinvesteringar och så vidare. Vissa menar att det finns 

tvivelaktigheter i motiven till att gå in i ett utvecklingssamarbete med ett annat land, att det i 

själva verket handlar om ett eget vinstintresse, snarare än en bidragsverksamhet i all 

välmening. Peris Jones, forskare vid Norweigan Center for Human Rights, menar att den 

centrala frågan idag handlar om givarens förmåga att ta kontroll över mottagarländernas 

utvecklingen eftersom de anser att det är en process som måste handhavas av ”experter” då 

mottagaren inte klarar av detta själv.22 I reaktion till den postkoloniala kritik som utländska 

givare har mottagit så har man arbetat om strategierna:  

 
In recent years, donors have attempted to remove some of the tentions inherent in controlling 

processes, following accusations in some quarters of neo-colonialism. Development discourse has 

been characterised by a turn towards promoting “empowerment” and “participation” and, as we 

have seen, “partnership”. […] One outcome is the danger of an apparent political deficit 

characterising aid. In considering accountability, for example, for donors is this accountability to 

government or civil society?23

 

Mark Heywood, ledare för AIDS Law Project i Sydafrika, skriver i Development Update - 

from disaster to development? att det finns en politisk nonchalans av aids och utveckling. Han 

menar att bilaterala givare24 utgår från egna agendor i utvecklingssamarbetet och att planer 

och arbetssätt ofta framtagits utan multilateral25 konsultation eller en tillräcklig förståelse för 

                                                 
20 Eriksson Baaz, i Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 160. 
21 Ibid., s. 161. 
22 Jones, Peris, “Of gifts and return gifts” i Heywood, Mark (red), Development update, From disaster to 
development?, vol. 5, nr. 3, s. 161. (internettidsskrift) Går även att ladda hem från: 
http://www.interfund.org.za/vol5no32004.html, 2005-06-09. 
23 Ibid., s. 170. 
24 Bilateralt bistånd är det samarbete som Sveriges regering bedriver direkt med ett annat lands regering.
25 Multilateralt bistånd är det bistånd som Sverige och andra länder tillsammans ger via internationella 
organisationer.
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målgrupper eller de samhällen i vilka de ska arbeta. Givare, forskare, aktivister och ett fåtal 

hivpositiva personer (som oftast gör anspråk på att tala för alla hivsmittade), fortsätter han, 

har smält samman till en grupp med otillräcklig kritisk överskådning av sina aktiviteter och 

dess effekter. Denna grupp skiljer sig dessutom ofta från massan av människor som lever med 

och/eller påverkas av hiv.26 Kritiken är i detta fall riktad mot alla olika typer av bistånd och 

hjälparbete som, enligt Heywood, ofta inte är grundade i tillräckligt med kunskap för att på ett 

konstruktivt vis ge hjälp som kan vända trender och avhjälpa problem. Han anser även att det 

finns brister i samordning och att det finns tvivelaktiga motiv bakom handlingarna. Peris 

Jones skriver i samma utgåva att det internationella biståndet måste koordineras bättre mellan 

givare och de mottagande ländernas regeringar.27 Han beskriver vidare att denna avsaknad av 

koordinering, kontinuitet och oförmåga att lära från sina misstag grundar sig i hur bistånd från 

början handlade om ett generöst självintresse förenat med ekonomiska eller strategiska 

fördelar för givaren, snarare än en historisk plikt eller skyldighet. Han menar att detta 

självkonstruerade arv initialt var en produkt av det kalla kriget då bistånd användes för att 

främja givarens utrikespolitiska motiv som att motverka kommunism i väst och bibringa 

ekonomisk (kapitalistisk) tillväxt. Dessa motiv, fortsätter han, har också gett upphov till ett 

kortsiktigt tänkande eftersom biståndet var inriktat på att framhäva de bilaterala intressena.28

 

Postkolonial teori 
Vi har nu redovisat delar av biståndets historia och utveckling samt den kritik som under åren 

resulterat i omarbetningar och försök till omvärdering och nytänkande kring biståndet. I 

följande avsnitt kommer vi att gå igenom den postkoloniala teoribildningen, då framförallt de 

delar som behandlar hur synen på Afrika skapades under kolonialtiden, samt hur denna bild 

har påverkat hur biståndsdiskursen ser ut idag. Detta kommer sedan att användas under 

analysen av de intervjuer vi genomfört där vi kommer att söka svar på uppsatsens 

frågeställningar om hur personal på Sida och Afrikagrupperna upplever och hanterar de 

eventuella problematiker och dilemman som de möter inom utvecklingssamarbetet i 

Sydafrika. 

 

Postkolonial teori handlar om att ifrågasätta den traditionella världsbilden och framföra kritik 

mot den kunskap om människan som producerats av de västerliga länderna, samt mot det 

                                                 
26 Heywood, a.a., s. 7. 
27 Ibid., s. 11. 
28 Jones, Peris i Heywood, a.a., s. 161. 
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faktum att denna kunskap fått en dominerande position inom världshegemonin. Särskilt 

kunskaper inom samhällsvetenskap och humaniora har använts för att legitimera 

missförhållanden och orättvisor som uppstått på grund av människors olika geografiska 

position. Genom vetenskapliga teorier om människors olikheter har man kunna legitimera 

västerlandets exploatering av andra länder. Postkoloniala teoretiker utgår från den 

koloniserades situation och riktar kritik mot den traditionella strukturen inom vetenskapen.29  

 

Michael Mc Eachrane och Louis Faye skriver att det är viktigt att ha en förståelse för att 

dagens globalisering har sitt ursprung i koloniseringen. Man kan då förstå sig på västvärldens 

sätt att se på omvärlden, maktrelationerna dem emellan, moderniseringsprocessen i den så 

kallade Tredje världen samt många av dagens kulturella identiteter.30 Catharina Landström 

menar att den västerländska vetenskapliga traditionen kan ses som en fortsättning på 

kolonialismen.31 Det är dock viktigt att påpeka att postkolonialismen inte har någon vilja att 

fördöma den västliga vetenskapen utan att den istället vill undersöka hur den skapade 

underordningen av icke-vita är sammanflätad med det moderna samhället och dess 

jämställdhetsideal. I en postkolonial diskussion ingår alltså uppfattningen om att västvärlden 

fortfarande tar sig en position som kolonisatörer av andra delar av världen, där den afrikanska 

kontinenten är en av dessa delar.32

 

När man använder postkolonial teori i anknytning till Afrika är det viktigt att påpeka att man 

inte bara talar om tiden efter avkoloniseringen. Termen bär med sig hela den koloniala 

historia som har format och utvecklat den identitet som förknippas med Afrika idag.33 Även 

Sverige har formats ur kolonialismens historia och är en del av en situation där Europa 

uppträder som ett globalt centrum varifrån kunskap och makt utgår.34 Sverige är en del av den 

komplexa och ojämnlika värld som postkoloniala teoretiker menar att kolonialismen 

efterlämnat.35  

 

                                                 
29 Landström, Catharina, Postkoloniala texter, (Stockholm: Federativs Förlag, 2001), s. 7f. 
30 Mc Eachrane & Faye (red.) a.a., s. 7f. 
31 Landström, a.a., s. 11. 
32 Ahluwalia, a.a., s. 10. 
33 Ibid., s. 14. 
34 Mc Eachrane & Faye (red.), a.a., s. 7. 
35 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red.), a.a., s. 16. 
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Att skapa historien 
Trots att Sverige inte deltog direkt i koloniseringsprocessen har vi påverkats och influerats av 

denna globala process inte minst i försöken att definiera och sätta gränser för ”svenskheten” 

och sättet att betrakta andra kulturer.36 Den koloniala historien har alltså givit form åt en 

strävan att bilda ”det svenska” och ”svenskheten”. Det här visar sig i hur Sverige under 

efterkrigstiden har kommit att definiera sig som en anti-imperialistisk och solidarisk nation 

och detta har bland annat avspeglat sig i en, för Europa, generös flyktingpolitik samt en 

utrikespolitik som gjort sig känd för sin internationella solidaritet. Enligt Eriksson Baaz 

präglar denna anti-imperialistiska identitet inte minst det svenska biståndet. Att vara ”svensk” 

är att kunna stå utanför kolonialismens historia och både vara kritisk mot de före detta 

kolonisatörerna och mer solidarisk med de före detta koloniserade: 

 
Svenska biståndsgivare framställer sig ofta som mindre paternaliska och mer respektfulla i 

relation till sina biståndspartners. Dessa föreställningar speglar en mer utbredd retorik som 

ofta förekommer i utrikespolitiken och […] också är tydlig i partnerskapsdiskursen. De före 

detta kolonisatörerna definieras som de Andra, genom vilket ”det svenska” definieras. Sverige 

placeras på detta sätt utanför den koloniala historien.37

 

”Vi och De Andra” 
Under 1880-talet nådde forskningen om olika rasers skillnader sin höjdpunkt men denna 

raserades dock i samband med andra världskriget. Trots det, menar Mohammad Fazlhashemi, 

fungerar begrepp som etnicitet och kultur fortfarande som stöttepelare för forskning om 

människor som definieras som annorlunda, ”De Andra”. De gränser som dras för att avskilja 

sig själv från den Andre har skiftat under historiens gång från allt mellan religiösa, biologiska 

och etniska till kulturella och civilisatoriska gränser. Fazlhashemi menar att ambitionen att 

upprätthålla gränser och olika sfärer har ett tydligt samband med makt, dominans och försök 

att legitimera olika handlingar.38

 
Bilden som målas upp av den Andre är inte sällan färgad av fördomar och fantasier. När 

Europa ”upptäckte” Afrika på 1400-talet behövde man skapa sig en bild av denna nya plats 

                                                 
36 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria & Thörn, Håkan (red.), Globaliseringens Kulturer - den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, (Nora: Nya Doxa, 1999), s. 17. 
37 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red.), a.a., s. 164. 
38 Fazlhashemi, Mohammad ”Svenskarna moderniserar de äkta mattornas land” i Mc Eachrane & Faye (red.), 
a.a., s. 133. 
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och människorna som levde där. Afrikanerna placerades på samma utvecklingsnivå som ett 

västerländskt barn och definierades inte som medlemmar i den ”civiliserade världen”.39 

Eriksson Baaz beskriver hur kolonisatörerna i början av kolonialismen såg det som sin uppgift 

att uppfostra afrikanerna som då framställdes som svarta hedningar, lata, impulsiva, 

vidskepliga och utan förmåga till rationellt tänkande.40 Det är synen på Afrika som en mörk, 

hopplös kontinent som har tillåtit västvärlden att ta sig den position som den innehar i 

världshegemonin idag.41 Exempel på andra egenskaper, som än idag kan ses inom diskursen 

av Afrika, är att afrikanerna är primitiva, våldsamma, ständigt i behov av ekonomiskt stöd och 

oförmögna att mätta munnar.42

 

Den negativa synen på Afrika brukar sammanfattas i uttrycket “Afropessimism” vilket 

innebär en åsikt om att dessa länder varken har politisk vilja eller kapacitet att ta itu med sina 

problem. I begreppet innefattas en tanke om att dessa länder på egen hand har försatt sig  i den 

situation de befinner sig i och att det därmed finns lite eller inget hopp om att de skulle kunna 

ta sig ur den, eller göra ett bättre jobb med ytterligare ett försök.43 Ahluwalia menar att den 

negativa representationen av Afrika och mörkhyade människor  än idag ligger djupt rotad i 

den europeiska diskursen av Afrika.44 Flertalet teoretiker är av uppfattningen att detta är 

grunden till att en ny typ av kolonisering tagit fart; 

 
If the power of representation in earlier centuries led to colonisation of Africa by Europeans 

who embodied the civilisation mission, at the beginning of the millennium there are echoing 

calls of recolonisation of the continent. 45

 

Pal Ahluwalia är en av de som menar att det koloniala arvet lever kvar och fortsätter att 

karaktäriseras av nykoloniala praktiker.46 Faktum är, fortsätter han, att Afrika fortfarande är 

fängslat av utländska krafter i form av institutioner och organisationer som på olika vis 

försöker lägga sig i ländernas handlingar gällande exempelvis ekonomi och hälsa. 

Världsbanken, International Monetary Fund (IMF) och ickestatliga organisationer (NGO:er) 

är alla exempel på sådana krafter som reglerar och dikterar grundläggande handlingsprogram. 

                                                 
39 Ahluwalia, a.a., s 20-21. 
40 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red.), a.a., s. 159. 
41 Landström, a.a., s. 11. 
42 Ahluwalia,a.a., s. 133. 
43 Ibid. 
44 Ibid., s. 33. 
45 Ibid., s. 133. 
46 Ibid., s. 14. 
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Han menar att man till och med skulle kunna hårdra detta resonemang och kalla dessa krafter 

för de nya ”koloniala administratörerna”.47

 

Eriksson Baaz menar att det koloniala arvet har gjort att de godhjärtade idéerna om att skapa 

en jämlik relation genom partnerskap inte går att realisera i praktiken. Hon menar att det finns 

en dimension av partnerskapets problematik som ofta är frånvarande i debatter och forskning 

kring bistånd, nämligen frågan om kulturell identitet. De grundläggande dikotomierna om 

”svarta och vita” och ”afrikaner och européer” innefattar en syn på att den vite mannens 

överlägsenhet och ”börda” lever kvar. Enligt Eriksson Baaz präglas det samtida biståndet av 

motsägelser mellan retoriken kring partnerskapet och givarens bild av mottagaren och sig 

själv.48 Ett exempel på detta är motsatsparen passiv som representeras av afrikanen och aktiv 

för västerlänningen, en bild som lever kvar sedan 1700-talet. Detta tar sig ibland uttryck 

genom begrepp som ”afrikansk tid”, ”afrikansk effektivitet” och ”afrikansk paus”. 

Afrikanernas passivitet och inaktivitet används både som anledning för biståndsbehov och 

som ett resultat av bistånd och biståndsberoende.49  

 

En evolutionär syn på samhällsutveckling 
Var finner institutioner och organisationer sin rätt att åter ta ett grepp om Afrika? Detta kan 

grunda sig i något som kallas ”the African tragedy”. Kontentan av detta begrepp är att Afrika 

efter frigörelsen inte anses ha lyckats fullgöra sin uppgift som en funktionell stat. Det största 

nederlaget sägs ligga i att de misslyckats med att utvecklas i ”rimlig” takt och i ”lämplig” 

riktning. Det här har resulterat i att Afrika som kontinent ses som onormal och oduglig men 

det är också en påminnelse om koloniseringsuppdraget som ju innebar en modernisering av 

kontinenten, det vill säga en påminnelse om ett misslyckande från kolonisatörernas sida. 

Denna ”oförmåga” till utveckling har alltså lett till att Afrikas länder inte längre tillåts att 

sysselsätta sig i aktiviteter som stater normalt brukar utföra. Dessa funktioner har istället 

tagits över av utländska västerländska krafter. 50

 

Ordet utveckling är en vanlig formulering inom dagens biståndsdiskurs. Användandet av detta 

har dock kritiserats eftersom utvecklingen i sig inte är ett neutralt begrepp. Peris Jones menar 

                                                 
47 Ahluwalia, a.a., s. 54. 
48 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 160f. 
49 Ibid., s. 172f. 
50 Ahluwalia, a.a., s. 53. 
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att ordet utveckling i biståndssammanhang ska betraktas som en produkt av ett historiskt och 

geografiskt möte mellan den så kallade Första och Tredje Världen. Jones skriver att det är 

ordet utveckling i sig som en allsmäktig kontrollerande diskurs som gör det möjligt att 

legitimera interventioner i Tredje Världen. En tillsynes avsaknad av utveckling har gjort att 

länderna i Tredje Världen har presenterats som redo för modernisering. Noterbart är att 

”utveckling” ofta blir synonymt med tekniska program och interventioner som tjänar till att 

avpolitisera utvecklingen. Det givaren med andra ord gör är att ingjuta utveckling genom 

bidrag på ett till synes neutralt vis.51  

 

Det evolutionära tänkandet kring samhällsutveckling och framsteg sträcker sig tillbaka till 

upplysningens tid. Dessa tankar fick nytt liv när Charles Darwin i mitten av 1800-talet lade 

fram sin teori om arternas uppkomst, vilket inspirerade till begreppet social evolutionism. 

Social evolutionism är en uppfattning om att alla samhällen rör sig i en förutbestämd riktning, 

från det enkla och primitiva till det moderna västerländska samhället. Människorna i söder 

representerar tidigare och lägre stadier på den universella utvecklingsstegen medan 

kolonisatörerna klättrat högre. Dateringen på den afrikanska ”efterblivenheten” skiftar med 

allt från trettio till tusen år. 52

 

Väst som måttstock 
Denna påstådda lägre position på utvecklingsstegen har lett till att västvärlden tagit på sig 

uppdraget att civilisera och utveckla de underutvecklade, något som brukar benämnas ”den 

vite mannens börda”. Det handlar till exempel om brist på viss typ av teknologi, dåligt 

utbyggda kommunikationer eller kulturella föreställningar och praktiker. Eriksson Baaz 

menar att bilden av biståndsgivarna som rådgivare grundar sig i de kvarlevande tankarna om 

social evolutionism, eftersom de som representanter för den utvecklade världen ska fungera 

som ”allvetare” i Afrika. Detta lever kvar än idag inom biståndsdiskursen och inom olika 

representationer av Afrika och Europa, menar Maria Eriksson Baaz. Som exempel kan 

nämnas att Mai Palmberg genom en analys av svenska skolböcker konstaterade att det även 

där framträder föreställningar om Afrika i en lägre position på en utvecklingsstege, med det 

västerländska samhället som mål.53  

 

                                                 
51 Jones i Heywood (red), a.a., s. 160f. 
52 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 168f. 
53 Ibid., s. 168f. 
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Peris Jones menar att den koloniala eran på många sätt var föregångare till moderna 

utvecklingspolicys. För att helt förstå de krafter som drivit biståndet måste man beakta den 

djup rotade föreställningen hos utländska givare som historiskt har känt ett slags 

förmyndarskap över Afrika. Förmyndarskapet var integrerat med kolonialmakternas 

övertygelse att det var deras plikt att civilisera de koloniserade som framställdes likt ett barn i 

behov av en ”vuxen” handledare.54

 

Inom diskursen för social evolutionism finns lösningen och målet för Afrikas utveckling i 

västvärlden. Detta visade Harry Truman när han 1949 maskerade civiliseringsuppdraget 

genom att istället kalla nykoloniseringsprocessen för ”utveckling”:  

 
I believe that we should make it available to peace-loving people the benefits of our store of 

technical knowledge in order to help them to realize their aspiration for a better life… What 

we envisage is a program of development based on concepts of democratic fair dealing… 

Greater production is the key to prosperity and peace. And the key to a greater production is a 

wider more vigorous application of modern scientific and technical knowledge. 55

 

Afrikas självbild färgas av väst 
Dessa uppdiktade dikotomier mellan exempelvis svarta och vita eller afrikaner och europeér, 

menar Ahluwalia, existerar inte bara bland befolkningen i västvärlden utan så även bland 

afrikanerna själva. Det kan vara svårt att som afrikan själv se förbi den bild som har blivit 

skapad och planterad av européerna: 56   

 
What we generally fail to examine, indeed appear unable to examine, is the discourse within 

we are located, the discourse within which our talk about something called Africa circulates 

entirely within the imagination of Europe.57  

 

Det pågår dock en kamp bland afrikanska intellektuella som kämpar för att förnya bilden av 

Afrika. De menar man måste uppmärksamma att förändringar sker hos dem som verkar på 

gräsrotsnivå och att politiska och kulturella förändringar först uppträder hos dem som kan 

föreställa sig en annan värld.58

                                                 
54 Jones i Heywood (red) a.a., s. 160f. 
55 Ahluwalia, a.a., (citerad i Eskobar, Arthur, Encountering Development: The making and unmaking of the 
Third World, (Princeton: Princeton University Press, 1995). s. 11 
56 Ahluwalia, a.a., s. 13. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
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Som tidigare nämnts har det inom biståndspolitiken, inte minst i Sverige, på senare tid talats 

mycket om ett behov att omskapa bilden av Afrika. Representationer och stereotyper har 

diskuterats och man vill skapa en motbild till den gängse synen på Afrika som idag förknippas 

med svält, hjälplöshet, passivitet och biståndsberoende. Man vill istället framhålla ”det 

positiva” med Afrika. Eriksson Baaz anser att problemet ändå kvarstår eftersom försöken att 

skapa en positiv afrikabild oftast grundar sig i att visa på kontinentens annanhet, vilket leder 

till att dikotomierna består och stereotyperna reproduceras. För även om man väljer att skildra 

afrikanerna positivt genom att påpeka en sund frånvaro av profitlust och konkurrensanda 

istället för som passiva och ambitionslösa så beskrivs dessa karaktärer fortfarande som en av 

orsakerna till att afrikanerna inte tagit sig upp på västerlandets ”högre utvecklingsnivå”. 

Afrikabilden förblir intakt och uppfattningar såsom att afrikanerna har sig själv att skylla, 

eftersom de inte arbetar lika hårt som ”vi” i västvärlden, lever kvar.59  

 

Biståndsarbetaren 
Inte bara principerna bakom utvecklingssamarbete har kritiserats. Diskussioner kring andra 

svårigheter relaterade till biståndsarbete har förts, då inte minst vad gäller de som arbetar med 

bistånd på plats i samarbetsländerna. Eriksson Baaz skriver att kulturella identiteter skapas i 

biståndsrelationen, samtidigt som de speglar de övergripande föreställningar om Afrika och 

Europa som cirkulerar i den europeiska populärkulturen och massmedia. På det här viset 

återskapas det koloniala arvet genom en flerdelad samverkan mellan psykologiska processer, 

ekonomiska strukturer och ojämlika maktrelationer. Hon menar att diskurser formar 

biståndsgivare och biståndsarbetares identiteter och erfarenheter och att dessa tar sig uttryck i 

biståndspraktiken: 

 
Identiteter och erfarenheter har inte någon inneboende, fixerad mening utan tillskrivs betydelser 

genom diskurser. Detta gäller även biståndskontexten, där mötet och interaktionen med 

mottagaren tolkas genom olika diskurser som både möjliggör och begränsar vad som ses och hur 

detta tolkas. 60

 

Enligt Eriksson Baaz finns en motsägelse som präglar biståndsretoriken, nämligen det dubbla 

budskap som biståndsarbetare får. Enligt partnerskapsdiskursen uppmanas de att inte ta över 

för mycket, utan att handleda, råda och uppmuntra. Samtidigt ställs hårda krav på uppvisande 

                                                 
59 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 182f. 
60 Ibid., s. 164f. 
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av just deras eget arbete. Det här kan bidra till en osäkerhet, otillräcklighet och känsla av 

misslyckande som i sin tur kan leda till stereotypisering. Ett annat problem som sätter 

biståndsarbetarna i en svår situation är motsägelsen mellan retoriken och solidariteten. De 

svenska arbetarna bör leva under enkla, solidariska, materiella förhållanden för att bli en del 

av det lokala sammanhanget. Men den i verkligheten ojämnlika världsordningen innebär att 

biståndsgivaren trots egna materiella och ekonomiska uppoffringar i alla fall har det betydligt 

bättre än mottagarna och räknas bland de rika och välbärgade. Trots försöken att vara på 

samma nivå skapas på det här sättet bilden av givaren som den välsituerade Andre. Detta kan 

skapa skuldkänslor och känslor av främlingskap, ännu en grogrund för stereotypifiering.61

 

Stereotyperna är i detta fall ett uttryck för att försöka skydda sig emot osäkerhet, skuldkänslor 

och känsla av misslyckande. Detta bearbetas lätt genom att projicera dessa känslor på den 

Andre. Sett ur hjälparbetarens perspektiv är det en vanlig reaktion att inför något nytt, som till 

exempel en längre arbetsresa till Afrika, försöka skapa sig en uppfattning av den nya miljön 

och dess invånare. Denna bild skapas lätt utifrån tidigare föreställningar och stereotypa bilder 

av Afrika. Vi återkommer till känslan av osäkerhet men även i detta fall brist på kontroll och 

behov av en trygg och igenkännbar värld som man försöker att hantera genom att skapa en 

förutsägbar omgivning.62

 

Hälsoteori 
Att ha och behålla en god hälsostatus är en av vår tids största angelägenheter och det är 

anmärkningsvärt vilket utrymme denna fråga får i många västerländska samhällen. Ordet 

folkhälsa har blivit ett centralt begrepp i samhället och bidrar till att konstruera moral och 

sociala kategorier, kön, klass, sexualitet och ras.63 Hälsan har också blivit ett sätt att dra 

gränser mellan ”vi” och ”dem”. Vad gäller begreppet folkhälsa så används det i olika 

sammanhang och meningar, men generellt så innefattas hela grupper, inte enskilda individer i 

begreppet.64  

 

Hälsopromotion eller hälsofrämjande innebär att man vill uppmana till en positiv hälsa och 

fokusera på prevention snarare än behandling.65 För att göra detta används en rad olika 

                                                 
61 Eriksson Baaz i Mc Eachrane & Faye (red), a.a., s. 166f. 
62 Ibid. 
63 Lupton & Petersen, a.a., s. 51ff. 
64 Ibid., s. 3. 
65 Lupton, a.a., s. 51ff. 
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politiska strategier, från konservativa till radikala. I den mest konservativa andan anses 

hälsopromotion vara ett sätt att få individer att ta ansvar för sin egen hälsa och därmed minska 

belastningen på de statliga hälsoinstanserna. En mer radikal vinkel är att marknadsföringen 

kring hälsofrågor påverkar relationen mellan staten och dess medborgare, att den skapar en 

stor social förändring.66  

 

Gemensamt för alla teorier är att man talar om hälsofrämjande som en process som möjliggör 

för individer att ta kontroll över de faktorer som påverkar hennes hälsa. Dessa processer 

hjälper människor att förändra sitt beteende, sin livsstil, och göra val som påverkar hälsan 

positivt.67  

 

Geografiska skillnader i begreppen hälsa och hälsofrämjande 
Jenny Medin och Kristina Alexanderson menar i Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en 

litteraturstudie att det finns geografiska skillnader i begreppen hälsa och hälsofrämjande och 

de har valt att göra en geografisk indelning av de olika teorierna. Denna innefattar dock bara 

västerländska teorier.  

 

WHO68 spelar en mycket stor roll i att definiera begreppet hälsa och de menar att 

hälsofrämjande ska ses som en social och politisk process som ska möjliggöra för människor 

att ta kontroll över sin egen hälsa. De ser på hälsa ur en annan synvinkel än rent biologiskt. 

Man har, istället för att se hälsa som ett mål, definierat hälsa som en resurs i det dagliga livet 

och sedan ytterligare kompletterat med att se på hälsa som en aktivitet, något som skapas 

varje dag. Att man ser hälsa som en resurs handlar inte om att skuldbelägga individer för att 

de inte tar ansvar för sin egen hälsa. Detta handlar istället om att ansvaret ska ligga hos 

gruppen och samhället. Det är också viktigt att hälsa ses som en grundläggande mänsklig 

rättighet och att alla människor ska ha tillgång till sjukvård.69

 

Medin och Alexandersson visar att teorier från Australien, Europa och Skandinavien innebär 

att ett befrämjande av hälsa kan ske på flera nivåer medan teoretiker från till exempel 

Nordamerika menar att individen har ett större ansvar för sin egen hälsa och att man där  

                                                 
66 Lupton, a.a., s. 5. 
67 Medin & Alexanderson, a.a., s. 158. 
68 World Health Organisation. 
69 Medin & Alexanderson, a.a., s. 65f. 
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fokuserar främst på livsstilsförändringar på individnivå.70 De amerikanska teorier som varit 

mest framträdande innebär att hälsoarbete fokuserar på beteendeförändring. Man skiljer på 

begreppen ”health promotion” och ”health protection” och dessa begrepp är inriktade på 

beteende och livsstil respektive individens fysiska miljö. Att man gjort denna indelning har 

lett till en fokusering på ohälsosamma beteenden och riskfaktorer i Nordamerika istället för 

att, som Europa, fokusera på beteende och livsstilfrågor. Det kan i Nordamerika, sägas finnas 

tendenser att individer beskylls för att inte ta hand om sin hälsa och får skylla sig själva vid 

sjukdom. Detta stämmer också väl överens med den för övrigt starka individualiseringen i det 

amerikanska samhället. Hälsa ses som en konsumentvara, något som kan köpas eller säljas 

och beslut angående hälsofrågor är ett individuellt val. Man tar ingen hänsyn till sociala, 

ekonomiska, politiska eller miljömässiga faktorer som påverkar individer i deras val.71

 

I Skandinavien förespråkas, enligt Medin och Alexandersson, en mer holistisk syn på hälsa. 

Detta innebär att helheten är mer än bara summan av delarna. Att ha hälsa definieras inte som 

avsaknaden av sjukdom utan relateras till vilken möjlighet individen har att kunna förverkliga 

det som är viktigt för henne. Människan är beroende av vilka omständigheter hon lever i men 

har ett eget fritt val. Ett sjuktillstånd beror på hur individen uppfattar sjukdomen och hur den 

påverkar individens handlingsutrymme på så sätt att det inskränker på hennes förmåga till 

handling.72  

 

Historisk översikt 
I The Imperative of Health, Public Health and the Regulated Body kan vi följa utvecklingen 

av folkhälsa i en historisk kontext. Ett av författaren Deborah Luptons huvudsyften är att visa 

på hur vissa praktiker som härstammar från medeltiden fortfarande påverkar oss i västvärlden 

idag. Redan under 1600-talet började man bedriva befolkningspolitik i Europa och under 

1700-talet växte den svenska centralmakten och det blev viktigt med en tillväxt av 

befolkningen, främst av ekonomiska och militära skäl. Man hade en hög mortalitet och 

barnadödlighet, till stor del på grund av olika infektionssjukdomar som ännu inte kunde botas 

med mediciner. Det blev därför viktigt med förebyggande behandlingar och den medicinska 

vetenskapen blev en del av samhället. Under industrialismen på 1800-talet var fattigdom, 

undernäring och alkoholism vanligt. Man ville ha många och friska människor som kunde 

                                                 
70 Medin & Alexanderson, a.a., s. 113. 
71 Ibid., a.a., s. 127f. 
72 Ibid., s. 47f. 
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arbeta i industrierna och man fokuserade främst på problemen med dålig hygien. Man införde 

hälsoundervisning i skolan för att ge ökade kunskaper om detta. I början av 1900-talet hade 

dödstalen minskat och detta berodde till stor del på att man kommit fram med nya medicinska 

metoder. Däremot var nativiteten låg och man gjorde politiska insatser för att förändra detta 

eftersom man ville ha ett ökat barnafödande.73 Mödrar uppmuntrades för första gången att 

diskutera frågor om sex med sina barn, för att barnen på så vis skulle bli varnade och 

instruerade genom sin moders kunskaper. Men det argumenterades också att sexuella frågor 

var alltför viktigt för att hanteras av föräldrarna och att detta istället skulle bli ett allmänt 

ansvar och införas i skolundervisningen. Det som bekymrade regeringen mest var oron för 

veneriska sjukdomar som också kunde hota födelsetalen och detta ledde till en större 

uppmärksamhet på utsatta kvinnor och barn som ofta fick sjukdomarna från mannen i 

familjen. Utbildning och uppriktighet kring sexualitet deklarerades som lösningen på 

problemet och i stort sett den enda vägen för att minska spridningen av lösaktigt beteende och 

könssjukdomar. När allmänheten visste hur sjukdomarna spreds trodde man att de skulle ta 

sitt ansvar och förändra sitt beteende genom sitt intresse för sin egen hälsa.74  

 

Under 1970-talet ifrågasattes effektiviteten av och kostnaden för att använda mediciner som 

preventiv behandling. En ny era uppstod där marknadsföringen av hälsa75 var av stor 

betydelse. Begreppet health promotion infördes först av den dåvarande kanadensiske 

hälsoministern Marc Lalonde, som i en rapport 1974 menade att den allmänna hälsan bäst 

kunde förbättras genom att man uppmärksammade de miljö- och livsstilsfaktorer som kan 

orsaka dålig hälsa, istället för att som tidigare fokusera på förebyggande behandling. Detta 

begrepp är alltså relativt nytt och Lalondes rapport har nämnts som en vändpunkt och början 

på ett nytt sätt att se på hälsa.76 Sedan 1970-talet har man i västvärlden fått mycket ny 

kunskap vilket har lett till en ökad fokusering på folkhälsa. Det mest uppenbara tecknet på 

detta är uppmärksamheten på träning, dieter och kroppsform.77  

 

Folkhälsa som religion 
Medicin och folkhälsa har en mycket stark påverkan i skapandet och normaliseringen av 

mänskligt beteende. I moderna västerländska samhällen har de till och med tagit över 

                                                 
73 Medin & Alexanderson, a.a., s. 106f. 
74 Lupton, a.a., s. 42. 
75 Health promotion. 
76 Lupton, a.a., s. 50. 
77 Lupton & Petersen, a.a., s. 1. 
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religionens roll som den institution som styr över folket. Lupton menar att folkhälsa är en 

diskurs som fokuserar på att förändra individers medvetenhet på så sätt att de arbetar både för 

sitt eget men också för samhällets bästa. Genom att skapa normer, utifrån vilka individer kan 

klassificeras och bedömas, får man människor att frivilligt jobba mot målen som staten och 

myndigheter har satt upp.78 Hälsoinstitutionerna arbetar öppet efter regeringens vilja, men att 

dessa hälsoinstanser fungerar på detta sätt uppmärksammas inte som något tvång eftersom de 

använder sig av väl utbredda normer om hälsa och normalitet. Eftersom det handlar om 

hälsofrågor är man mer än villig att vara sin egen polis. Detta har också spelat en avgörande 

roll för vad människor tolkar som normalt beteende. Sällan straffas människor juridiskt för att 

de inte har anpassat sig till normen att ta väl hand om sin egen hälsa, men detta är inte 

nödvändigt då de ändå blir lidande genom känslor av skuld, skam och ängslan. Ofta blir man 

också förebrådd av anhöriga för att man inte har skött sig och utsatt sig för en risk och detta är 

ett effektivt sätt att få allmänheten att ta sitt eget ansvar kring hälsofrågor. Man antar alltså att 

alla människor har en potential att ta vara på och agera för sin egen hälsa och att det är de som 

jobbar med hälsofrämjande uppgifter som ska uppmuntra och förenkla för individer att göra 

detta.79  

 

Folkhälsa och folkhälsoupplysning kan, åtminstone i de västerländska länderna, sägas ligga på 

regeringsnivå. Genom hälsoinstitutioner och expertråd från doktorer och hälsoupplysare har 

man uppmanat allmänheten att ta vara på sin egen hälsa. Myndigheter är beroende av kunskap 

och sanningar för att kunna förstå och definiera sina underliggande aktiviteter. Därför spelar 

experter, med deras kunskaper och råd, en stor roll för staten. Genom experternas åsikter 

formas en slags normalitet som används för att mäta befolkningen, dokumentera och skapa 

trender. En viktig roll som experterna spelar är att medla mellan auktoriteter och individer och 

få allmänheten att uppföra sig så som man önskar, inte genom tvång utan genom att 

experterna står för sanning, rationalism och effektivitet.80 Västvärlden har allt sedan 

upplysningstiden värderat kunskap och rationalitet som centrala för mänsklig utveckling, 

lycka och framgång. Kunskap är också en term som används mycket när det gäller 

hälsofrämjande och ligger till grund för de flesta modeller och teorier. Ju mer kunskap man 

har desto bättre och mer rationellt kan man agera.81

 

                                                 
78 Lupton & Petersen, a.a., s. 12. 
79 Lupton, a.a., s. 10f.  
80 Ibid. 
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Trots att det finns problem med att använda kommersiella strategier för hälsoupplysning 

fortsätter man med den här typen av kampanjer. Deborah Lupton menar att det finns en enkel 

förklaring till detta. Hälsokampanjer är ett kostnadseffektivt sätt för regeringen att visa att de 

bryr sig om problemet och försöker göra något åt det. Dessa kampanjer bekostas och 

uppkommer nästan alltid från myndigheter och förs fram på byråkratiska vägar. Genom att 

framställa allmänheten som apatisk och okunnig framstår hälsoinstitutionerna med sin 

obestridbara kunskap som auktoritativa och aktiva. Användandet av massmedia i hälsoarbete 

är i själva verket en pedagogisk verksamhet, men enligt Lupton, en konservativ sådan som ser 

på individer som tomma kärl som behöver fyllas med kunskap. I stället för att uppmana 

befolkningen till kritiskt tänkande används kommunikationen som en top-down modell där 

den rätta och sanna informationen anses förmedlas till befolkningen för deras egen skull.82 

Lupton menar att många av teorierna om hälsa är allt för förenklade och har för enkla 

lösningar på komplicerade problem. Detta beror på att vissa modeller som ligger på mikronivå 

blir alltför upptagna med att fokusera på individer och misslyckas därmed med att se den 

komplexa sociokulturella bild som skapar och återskapar subjektivitet. Man kan inte anta att 

människors livsstilar och vanor överhuvudtaget går att ändra och inte heller att människor 

påverkas av information om riskbeteenden i så stor grad att de ens försöker.83  

 

I tanken om att främja människors hälsa utgår man från att det man inte kan bota, det måste 

man förebygga och då blir det viktigt, kanske till och med avgörande, att arbeta på fler plan 

samtidigt. Det är särskilt viktigt med samarbete mellan olika myndigheter och aktörer i 

samhället. Man ska arbeta utifrån individen men också med att skapa samhälleliga strukturer 

utifrån vilka individen kan göra hälsosamma val.84  

 

De fysiska och sociala förutsättningarna - den stödjande miljön, är viktiga för att individen 

själv ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Detta kan också kallas för hälsofrämjande arenor 

och är något som ger människan handlingsutrymme och innehåller hälsa som en naturlig del i 

verksamheten, individerna ska kunna påverka och finna sammanhang i vardagen. Det kan till 

exempel röra sig om skolor eller arbetsplatser. Det är också ytterst viktigt med goda sociala 

                                                                                                                                                         
81 Lupton, a.a., s. 10f. 
82 Ibid., s. 125f. 
83 Ibid., s. 56f. 
84 Medin & Alexanderson, a.a., s. 135f. 
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relationer och hälsofrämjande arenor kan hjälpa individer att utveckla sitt sociala kapital, 

graden av social interaktion mellan människor.85   

 
Diskurserna och praktikerna kring hälsoupplysning innehåller ofta moraliska och 

diskriminerande meningar. Som ett exempel på detta kan man se att när en epidemi hotar och 

verkar okontrollerbar av såväl medicin som vetenskapen uppstår känslor av skuld och klander. 

Detta kan spåras till medeltiden när sjukdom förknippades med synd, straff och orenlighet. 

Detta har påverkat hur vissa grupper idag definieras som orena, smittsamma och andra som 

offer i behov av hjälp och skydd. I årtionden har den tidigast nämnda gruppen bestått av 

fattiga, arbetarklass och invandrare.86  

 

Ett exempel på hur diskurser om hälsa kan leda till diskriminering och stigmatisering är 

västvärldens kulturella förställningar om afrikaners sexualitet. Européer antar ofta att 

hivepidemin sprider sig så snabbt i Afrika på grund av afrikanernas kultur och sexuella 

mönster. Man tror att afrikanerna är mer promiskuösa och omoraliska, har ett högt antal 

sexpartners och stor frekvens av prostitution och otrohet och andra möjliga förklaringar till 

den snabba spridningen hamnar i skymundan. Att den stora fattigdomen, brist på mat och att 

ett stort antal vaccinationer utförts med osteriliserade nålar i området tar man inte lika stort 

hänseende till.87

 

                                                 
85 Medin & Alexanderson, a.a., s. 135f. 
86 Lupton, a.a., s. 46-47. 
87 Ibid., s. 56f. 
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Presentation av Sida och Afrikagrupperna 
 

I följande kapitel kommer Sida och Afrikagrupperna som myndighet respektive organisation 

att presenteras. Vad gäller bland annat uppgifter om uppbyggnad och uppdrag har vi använt 

oss av respektive hemsidor som källor. Vi är medvetna om det faktum att en hemsida inför 

besökaren framställer en tillrättalagd bild.  Men då enbart faktamässiga uppgifter är hämtade 

härifrån anser vi oss ha undvikit en allt för vinklad syn. I de fall utdrag från officiella 

dokument, som endast funnits att tillgå på engelska, används har vi valt att översätta och dessa 

till svenska. 

 

Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete 
Sida är en statlig myndighet som arbetar på 

uppdrag av Sveriges riksdag och regering. 

Sida är den myndighet i Sverige som svarar 

för merparten av Sveriges bidrag till det 

internationella utvecklingsarbetet. Hur mycket 

pengar som ska fördelas, vilka länder som ska 

omfattas i utvecklingssamarbetet samt hur 

Sida ska bedriva sitt arbete finns beskrivet i ett 

regleringsbrev från regeringen. En viktig 

utgångspunkt är att varje samarbetsland bär 

ansvaret för sin egen utveckling. Sidas uppgift 

är att skapa förutsättningar för förändring och 

utveckling.88  

 

Figur 1. Organisationsschema. Källa: www. sida.se  
 

Det svenska internationella utvecklingssamarbetet är till två tredjedelar bilateralt, det vill säga 

det sker direkt mellan Sverige och enskilda utvecklingsländer. Det svenska bilaterala 

utvecklingssamarbetet sker med ett stort antal länder, närmare 120 stycken. Den största delen, 

ca 34 % av pengarna går till Afrika och de tre största mottagarländerna, Mocambique, 

Tanzania och Sydafrika. Idag kanaliseras cirka en tredjedel av det svenska biståndet genom 

multilaterala organisationer som till exempel FN, Världsbanken och EU.89

                                                 
88 www.sida.se, 2005-04-03. 
89 www.riksdagen.se, 2005-04-26. 
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Det är regeringen som utser generaldirektör samt ledamöter till Sidas styrelse. Styrelsen består 

av företrädare för riksdagspartierna, näringslivet, de fackliga organisationerna och 

organisationer som arbetar med utvecklingssamarbete.90 Det övergripande målet för Sidas 

verksamhet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 

levnadsvillkor. Samtidigt har man en del i det internationella åtagandet att halvera andelen 

extremt fattiga i världen till 2015. 

 

Sammanlagt uppgick Sveriges bidrag till det internationella utvecklingsarbetet år 2004 till 

knappt 22 miljarder kronor. På ett år genomför Sida drygt sex tusen insatser. Sidas 

verksamhet omfattar områden som bland annat utbildning, sjukvård, insatser för småföretag, 

bostäder, rättssäkerhet, forskning, infrastruktur och handelsavtal. Ett stort anslag går också till 

nödhjälp för människor som drabbats av krig eller andra katastrofer.91  

 

Sida har ett djupare samarbete med ett fyrtiotal länder, däribland Afrika, Asien, Latinamerika 

samt Östeuropa och Centralasien. Förutom det direkta samarbetet med enskilda länder 

handlägger Sida också det svenska bidraget till FN och EU:s utvecklingssamarbete. Sidas 

personal arbetar sällan direkt med insatserna. De genomförs med hjälp av cirka 1.400 

samarbetspartners, ofta svenska. I augusti 2004 hade Sida 769 medarbetare varav 165 stycken 

var i utlandstjänst vid ambassader och konsulat i samarbetsländer med mer omfattande 

verksamhet.92 

 

Sidas hiv- och aidsarbete i Sydafrika 
Sida har sitt kontor på svenska ambassaden i Pretoria och stödjer framförallt nationella 

organisationer som arbetar med hiv och aids på olika sätt men ger också stöd till lokala 

organisationer i Östra och Norra Kapprovinsen. Dessa områden är också de fattigaste i landet. 

Genom sina samarbetsorganisationer vill man nå ut till alla grupper i samhället. De vill inte 

göra någon prioritering bland målgrupperna men det framkommer i de officiella dokumenten 

att man gärna lägger tonvikt på kvinnor, barn och ungdomar eftersom de är mest 

marginaliserade i samhället. Man tycker också att frågan om jämställdhet är viktigt och 

inkluderar den i alla projekt. 

                                                 
90 www.riksdagen.se, 2005-04-26. 
91 Ibid. 
92 www.sida.se, 2005-04-03. 
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Sidas övergripande mål med hiv/aids strategin är att stödja den sydafrikanska regeringen att 

skapa förutsättningar för att reducera fortsatt spridning av hivviruset samt att dämpa de 

effekter som epidemin orsakar hos individer, familjer och samhälle genom behandling, vård 

och stöd.93 Man vill jobba med långsiktiga strategier, som möjliggör för människor att skydda 

sig mot hivsmitta, samt uppmuntra till ett större politiskt engagemang i hiv-preventionsfrågor 

och möjliggöra för smittade, och på andra sätt av epidemin påverkade människor, att leva med 

livskvalitet och värdighet.94 De principer som ska vägleda arbetet med hiv och aids i 

Sydafrika är: 

− En önskan att öka kapaciteten, engagemanget och satsningarna hos samarbetspartnerna 

gällande ekonomisk och social utveckling, 

− Identifierade lokala behov och begäran om stöd till hiv/aids program i samarbets-

länderna, 

− Behovet att inte bara fungera som bidragsgivare, 

− Behovet av att integrera hiv/aids i det internationella utvecklingssamarbetet, 

− Behovet av att försäkra att prioriteringar och tillvägagångssätt matchar lokala behov och 

ligger i linje med regional- och landsstrategier samt 

− Behovet av att involvera människor som på olika sätt påverkats av epidemin i alla steg.95 

 

Successivt ska insatserna samfinansieras i allt större utsträckning. År 2008 räknar man med 

att ha fasat ut biståndet. Beslutet om utfasningen bygger på att man redan 1994 bestämde att 

man bara skulle vara kvar i Sydafrika under en övergångsperiod för att hjälpa till med det nya 

demokratiska systemet. Sydafrika är ett medelinkomstland, med ekonomiska resurser och 

kompetens och man anser att det nu är dags att gå över till ett annat slags samarbete. 

 

Afrikagrupperna 
Afrikagrupperna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med drygt 

tvåtusen enskilda medlemmar, varav ett antal är valda till förtroendeuppdrag i sin lokala 

                                                 
93 www.sida.se, 2005-04-03 
94 Investing for future generations, Sweden’s international response to HIV/AIDS, s. 10. 
95 HIV/AIDS Strategic Plan for Sida South Africa 2004-2008, s. 7. 
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Afrikagrupp eller i Afrikagrupperna centralt. De startade sitt arbete i början av 1970-talet och 

blev en riksorganisation 1974.96 

 

Organisationen har ett kansli i Sverige och kontor i varje samarbetsland för genomförande av 

sin verksamhet. Denna organisation leds av en kanslichef utsedd av styrelsen. Medlemmar 

kan bilda enskilda medlemsorganisationer efter godkännande från den centrala styrelsen och 

dessa grupper kan bland annat vara knutna till en plats, ort eller region i Sverige, till ett 

samarbetsland i Afrika eller till ett verksamhetsområde/tema. De lokala grupperna får själva 

bestämma hur de ska arbeta med utgångspunkt från Afrikagruppernas program, långtidsplan 

och årsmötesbeslut. Det är styrelsen som fastställer budget och verksamhetsplan med 

utgångspunkt från gällande långtidsplanering. Styrelsen konstituerar sig själv genom 

omröstning och har sitt säte i Stockholm.97

 

Afrikagrupperna är en del av det bilaterala biståndet från Sida. Det innebär att Sida finansierar 

90% av insatserna, medan Afrikagrupperna står för resterande kapital och Afrikagrupperna 

delar också Sidas mål.  En förutsättning för Afrikagruppernas arbete är ett ekonomiskt stöd 

från medlemmar och insamlade medel från enskilda givare, medlemsorganisationer eller 

andra föreningar och skolor som de samarbetar med.98 De arbetar utifrån ett 

utvecklingssamarbete, informations- och påverkansarbete som de bedriver i Angola, 

Moçambique, Namibia, Zimbabwe och Sydafrika. Hjälparbetet är ett gemensamt partnerskap 

med organisationer, myndigheter, institutioner och enskilda personer i samarbetsländerna. De 

jobbar, liksom Sida, efter FN:s millenniemål att halvera fattigdomen i världen till år 2015.99  

 

I stadgarna definierar Afrikagrupperna sig som en solidaritetsorganisation med syfte att stödja 

Afrikas folk. Genom sitt utvecklingssamarbete är målet att verka för människors rätt till en 

bättre levnadssituation och konkret utvecklingsarbete för bättre social service och ökade 

försörjningsmöjligheter. De betecknar sitt arbete som utvecklingsinsatser på gräsrotsnivå, på 

detta sätt menar de att de mest utsatta människorna involveras. Genom att koppla 

medborgarna till rättighetsfrågor ges verktyg att organisera sig och ställa krav på lokala 

makthavare. De menar att medborgarnas krav får en större tyngd i det nationella och 

                                                 
96 www.afrikagrupperna.se, 2004-11-14. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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internationella rättighetsarbetet med exempel från utvecklingsinsatser från exempelvis 

Afrikagrupperna.100  

 

Afrikagrupperna arbetar även i Sverige där de informerar om södra Afrika genom att ge ut 

tidningar och böcker, anordna turnéer med volontärer och gäster från Afrika, arrangera 

seminarier samt information och insamling via lokala Afrikagrupper och stödorganisationer. 

Gällande hiv/aids-frågan informerar de i Sverige om epidemins konsekvenser och om behovet 

av resurser för att bekämpa fattigdom och hiv/aids.  Afrikagrupperna tycker att det är viktigt 

att utvecklingssamarbetet i södra Afrika går hand i hand med informations- och 

påverkansarbetet i Sverige. På detta sätt blir den samlade kunskapen större, fler personer i 

södra Afrika såväl som i Sverige blandas in i aktiviteterna, uthålligheten ökar och 

genomslaget i informations- och påverkansarbetet blir större. På detta sätt vill 

Afrikagrupperna kunna lägga större tyngd bakom de krav som ställs till svenska regeringen 

eller internationella samfund i frågor kring fattigdomsbekämpning och global rättvisa.101

 

Afrikagrupperna delar in sina insatser i fyra programområden: Global rättvisa, Folkhälsa, 

Försörjning och Lokal utveckling. Följande principer vägleder dem i deras arbete: 

− Informations- och påverkansarbete i Sverige ska gå hand i hand med 

utvecklingsinsatser i södra Afrika. 

− Arbetet/frågorna bör bedrivas lokalt, nationellt och regionalt och internationellt. 

− Utvecklingsarbete ska ses i ett samhällsperspektiv. 

− Demokrati utvecklas bäst i ett sammanhang. 

− Det ska finnas både rättighets- och utvecklingsperspektiv. 

− Rättighetsperspektivet måste tydligt omfatta också rätten till en hållbar levnadsnivå 

− Initiativen till olika insatser ska komma från våra partners, som också ska ha ansvar 

för planering och genomförande för att garantera ett lokalt ägande. 

− Undvika att bygga upp parallella strukturer med biståndsmedel och istället stärka de 

existerande. 

− Kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad ska ingå alla slags insatser. 

− Utvecklingssamarbete måste vara långsiktigt.102 

 

                                                 
100 www.afrikagrupperna.se, 2004-11-14. 
101 Verksamhetsplan och sida-ansökan 2005-2005, s. 12. 
102 Ibid., s. 25. 
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Afrikagruppernas arbete med hiv och aids i Sydafrika 
Afrikagrupperna är stationerade i East London och har normalt två volontärer och en 

koordinator placerade i Sydafrika. De sammantagna målsättningarna för Sydafrika handlar om 

att arbeta bort apartheids strukturer och stärka det demokratiska samhället. Man jobbar också 

för att mark, vatten och andra resurser ska fördelsas rättvist, och att de mest utsatta ska få 

möjligheter att försörja sig och leva ett anständigt liv. I Moçambique finns regionens 

hiv/aidsrådgivare som ska verka för att hiv och aids inkluderas i Afrikagruppernas arbete.103 

Man jobbar på gräsrotsnivå tillsammans med sydafrikanska NGO:er, och har alltså inget 

samarbete med den sydafrikanska regeringen. 

 

Afrikagrupperna menar att alla grupper av människor måste inkluderas i arbetet med hiv och 

aids eftersom alla är en del av problemet, men främst riktar man sig till barn och ungdomar. 

Man jobbar också mycket med att inkludera genderfrågan i alla projekt. I Sydafrika har man 

geografiskt avgränsat sig till landsbygdsbefolkningen i Östra Kapprovinsen.104

 

Afrikagrupperna stöder sedan ett par år tillbaka Temba Community Developmen Services, en 

organisation i Sydafrika som enbart jobbar med hiv/aids frågor. Genom denna organisation 

arbetar de förebyggande mot hiv/aids samt till viss del med vård. Afrikagrupperna har som 

mål att inkludera hiv/aids i samtliga samarbetsorganisationer och deras projekt. Temba har sin 

verksamhet i Umtata i Östra Kapprovinsen. De fungerar som en paraply-organisation och 

arbetar med samhällsutveckling, utbildning, workshops och driver ett vårdhem för allvarligt 

aidssjuka. De arbetar också med lobbying och information på provinsnivå. Arbetet riktar sig 

framför allt till folk på landsbygden där ett stort problem fortfarande är förnekandet och 

rädslan för sjukdomen. Den viktigaste målgruppen är ungdomar men även gamla och barn får 

stöd då det ofta är de som överlever epidemin.105  

 

                                                 
103 Verksamhetsplan och sida-ansökan 2005-2005, s. 58. 
104 Afrikagruppernas hiv/aids policy, s. 3. 
105 www.afrikagrupperna.se, 2004-11-14. 
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Analys 
 

Analys av styrdokument 
I teorikapitlet har vi redogjort för postkolonial teori och lyft fram de strukturer som påverkar 

biståndsarbetare än idag. Vi har också fått en förståelse för de problem och dilemman man 

stöter på i kontexten kring bistånd. I hälsoteorin visades det på hur det inom  

detta område finns ett slags västerländskt sätt se på frågan om hälsa och att även detta synsätt 

påverkar oss omedvetet. Genom att se närmare på de styrdokument och policys som ligger till 

grund för Sida och Afrikagruppernas arbete med hiv och aids i Sydafrika ska vi nu undersöka 

vilket synsätt på arbetet som framträder i planer och strategier. Genom studiens syfte och 

frågeställningar och från det teorietiska materialet har vi kunnat urskilja tre temaområden 

vilka vi i analysen väljer att utgå ifrån. Dessa är partnerskap, bilden av Afrika samt ett svenskt 

perspektiv på hälsa.  

 

 

Partnerskapet 
Sida beskriver på sin hemsida hur de, som myndighet, definierar partnerskapet. Man menar att 

partnerskapet ska innebära ett ökat ansvar för samarbetsländerna och ett minskat 

biståndsberoende. Det ska också stärka samarbetsländernas positioner i världshandeln och i 

det internationella samarbetet. Utgångspunkten är att resurser utifrån aldrig ska vara 

avgörande för ett lands utveckling. De menar att internationellt utvecklingssamarbete kan 

spela en viktig roll genom att skapa förutsättningar för samarbetsländernas eget arbete och 

ansvarstagande. Man skriver att partnerskapet innebär att Sida ska ha en mer tillbakadragen 

roll och att samarbetslandets röst ska vara tongivande eftersom det är de som bär ansvaret för 

sin egen utveckling. Det är de som ska ansvara för planering och genomförande av insatserna 

medan Sida ska delta som rådgivare och finansiär.106 Det framgår tydligt i Afrikagruppernas 

styrdokument att även de vill arbeta utifrån ett partnerskap. Det framgår dock inte hur de 

definierar partnerskapet. Vi utgår därför ifrån att de sympatiserar med Sidas definition 

eftersom Afrikagrupperna i stort delar Sidas värderingar.  

 

Inom partnerskapet ser man av erfarenhetsutbyte som något som är viktigt för 

partnerskapsrelationen. Afrikagrupperna skriver att man genom ett erfarenhetsutbyte vill bidra 

                                                 
106 www.sida.se, 2005-05-26. 
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till ökad kunskap om levnadsvillkor och förhållanden i sina samarbetsländer samt skapa en 

medvetenhet om och ett engagemang för problematik och möjligheter i Södra Afrika. Detta 

ska även skapa möjligheter för att nå högre insamlingsresultat för Afrikagrupperna. Utbytet 

ska ske: 

− Regionalt, i södra Afrika, mellan våra partners i olika samarbetsländer. 

− I södra Afrika, genom att stödgrupper från Sverige besöker utvecklingsprojekt och 

tar del av verksamheten. 

− I Sverige, genom att samarbetspartners och volontärer besöker stödgrupper, 

medlemsorganisationer, lokalgrupper och andra intresserade och informerar om sitt 

arbete.  

− I Sverige, genom att Afrikagrupperna deltar i olika nätverk.107 

 

Det utbyte som beskrivs uppfattar vi främst är till för svenskar som ska uppleva Södra Afrika. 

Det preciseras inte i syftet för utbytet hur samarbetsländerna ska få behållning av det, därför 

kan man ifrågasätta hur tanken om partnerskapet samspelar med den här typen av 

erfarenhetsutbyte. Att Afrikagrupperna använder utbytet som ett sätt att öka sina 

insamlingsresultat kommer i slutänden förhoppningsvis att finansiellt gynna de sydafrikanska 

samarbetsorganisationerna, men partnerskapet ska ju per definition inte bara handla om 

pengar och kanske missar man en viktig aspekt av relationen om man inte jobbar mer för ett 

ömsesidigt utbyte? 
 

Vid varje projektberedning ska Afrikagrupperna göra en riskbedömning ur ett 

hiv/aidsperspektiv och att de ”ska bedöma vilka konsekvenser epidemin kan ha för 

utvecklingssamarbetet och hur denna sårbarhet kan förebyggas. Afrikagruppernas regionala 

hiv/aidsrådgivare skall ha en central roll i detta arbete”.108 Sida skriver att det är Sidas uppgift 

att analysera de insatser som samarbetsländerna själva vill genomföra och är beredda att 

avsätta egna resurser för samt att de ska avgöra vilka insatser som kan ge resultat och att 

därefter bygga kunskap och förmedla kapital.109 Enligt partnerskapsprincipen är det 

samarbetsländernas röst som ska vara tongivande eftersom det är de som ska ansvara för sin 

utveckling, planera och genomföra insatserna. Sida och Afrikagrupperna ska ha en rådgivande 

roll och bidra med resurser. Utgångspunkten för partnerskapet ska vara att resurser utifrån 

                                                 
P107 Afrikagruppernas långtidsplan 2004, s. 5. 
108 Afrikagruppernas hiv/aids policy, s. 3. 
109 www.sida.se, 2005-04-03. 
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aldrig ska vara avgörande för ett lands utveckling. I detta fall är det dock oklart om dessa 

principer verkligen efterföljs eftersom det blir svårt att kombinera partnerskapstanken med de 

ovan nämnda direktiven om vilka insatser som ska stödjas.

 

Samma fråga kan ställas gällande val av samarbetspartners eller åtaganden av projekt.    

Några av de grundläggande kriterier Afrikagrupperna ställer upp för att stödja ett projekt är att 

det ska finnas ett uttalat behov och en förfrågan ett om samarbete från mottagarlandet samt en 

organisation i landet som tar ansvar för projektet. De uppger att de av resurs- och 

effektivitetsskäl bara arbetar med de med organisationer där samarbete redan sedan tidigare 

upprättats. Projektet ska också ingå i något av Afrikagruppernas fyra programområden. 

”Afrikagruppernas strategi är att samarbeta med lokala partners inom ramen för de enskilda 

ländernas hiv/aidspolicys, i de stycken dessa sammanfaller med Afrikagruppernas 

ställningstaganden.”110 För att en ansökan om ekonomiskt stöd ska beviljas av Sida krävs det 

att initiativet faller inom ramarna för Sidas Strategiska plan för Sydafrika, att det riktar sig till 

en specifik målgrupp inom vilken förändringar kan åstadkommas med små medel samt att om 

möjligt stärka de initiativ som redan blivit beviljade stöd från Sida.111 Fokus ska ligga på 

områden där Sverige har relevanta erfarenheter. Om samarbete endast upprättas med redan 

antagna samarbetspartners eller med projekt som faller inom ramarna för prioriterade 

områden drar vi slutsatsen att man utgår från att de projekt som inte ”passar in”, enligt Sida 

och Afrikagrupperna, inte bör finansieras. Enligt partnerskapsprincipen är det 

samarbetsländerna som ska ansvara för sin egen utveckling. I detta fall måste det innebära att 

egna insatser och initiativ inte uppmuntras och att samarbetsländerna, i enlighet med Maria 

Eriksson Baaz teorier, tvingas anpassa sina strategier till givarnas. 

 

Vi har sett att partnerskapet, i dokumenten, hos både Sida och Afrikagrupperna, beskrivs som 

en av de viktigaste förutsättningarna för att utvecklingssamarbetet med Sydafrika ska fungera 

bra. I begreppet partnerskap ingår bland annat att samarbetet ska vara på lika villkor och att 

sydafrikanerna själva ska leda insatserna. Det finns dock flera svårigheter med att få 

partnerskapet att fungera, något som vi återkommer till i analysen av intervjuerna.  

 

                                                 
110 Afrikagruppernas hiv/aids policy, s. 2. 
111 HIV/AIDS Operational Plan for Sida South Africa 2004-2005, s. 6. 
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Bilden av Afrika 
I den postkoloniala teorin beskrev vi hur användandet av ordet utveckling, som är en vanlig 

formulering inom dagens biståndsdiskurs, har kritiserats. Peris Jones skriver att det är ordet 

utveckling i sig, som en allsmäktig kontrollerande diskurs, som gör det möjligt att legitimera 

interventioner i Tredje Världen. Inom postkolonial teori finner vi också teorier om hur 

länderna i Afrika jämförs med västvärlden och placeras på en lägre utvecklingsnivå jämfört 

med makthavarna i Nord. Det finns dock ibland ett behov av att kunna dela in länder i olika 

fack. I Afrikagruppernas texter pratar man om länderna i Nord respektive Syd medan Sida 

använder sig av industrialiserade samt utvecklingsländer, det vill säga i- och uländer.112 Vi 

tror att användandet av dessa begrepp förstärker rollerna mellan biståndsgivare och mottagare 

som Vi och Dom, en stämpel som speciellt Afrikagrupperna i sina styrdokument uppger att de 

vill tvätta bort. Begreppen i-land och u-land är dessutom problematiska att använda eftersom 

det finns ett flertal länder i världen som inte passar inom ramen för någon av dessa två.  

 

Vi kan också genom vår analys av styrdokumenten se att det framträder intressanta detaljer 

som gör att man kan ifrågasätta hur medveten man är om diskursen av Afrika när man 

producerar dessa handlingar. Både Sida och Afrikagrupperna poängterar att hiv/aids är en 

bred utvecklingsfråga som får konsekvenser på flera nivåer; ekonomiska, sociala och 

kulturella. Både landet i stort liksom individer, familjer och samhällen drabbas och epidemin 

är ett hot mot sociala strukturer, tillväxt och utveckling. Sida skriver: ”Given this critical 

situation, it is essential that South African society and government combat HIV rationally and 

competently”113. Den strategiska planen är till för att stärka Sydafrikas hälsosystem och de 

preventiva insatserna samt att göra bromsmediciner tillgängliga för all sjukvård. Det 

anmärkningsvärda i ovanstående citat är inte att man anser att Sydafrika behöver hjälp med 

sjukvårdsystem och så vidare, utan att man utgår ifrån att de inte kan bekämpa hiv-epidemin 

rationellt och kompetent. Vi kopplar uttalandet till hur Eriksson Baaz i teorin beskriver att det 

sedan kolonialismen har funnits en bild av afrikanen som just inkompetent med oförmåga till 

rationellt tänkande. 

 

Frågan om ordval återkommer i följande citat från Sidas dokument: ”As the epidemics of HIV 

and AIDS unfold, they place new burdens on countries, peoples and their development 

partners. The consequences of theses burdens are felt not only today but will also be present 

                                                 
112 Industrialized respektive developing countries. 
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in years to come.”114 Det är intressant att man har valt att använda sig av just ordet börda, som 

direkt kan kopplas till begreppet ”den vite mannens börda”, som innefattar västvärldens 

självpåtagna uppdrag att civilisera och utveckla de underutvecklade, nämligen länderna i 

Afrika. Den typen av formuleringar i styrdokumenten kan ge upphov till problem beroende på 

hur de tolkas och kan signalera att de postkoloniala strukturer som beskrivs i vårt teorikapitel 

fortfarande lever kvar inom organisationerna.  

 

Afrikagrupperna talar öppet, till skillnad från Sida, om vikten av att omskapa bilden av Afrika 

i Sverige. De skriver att Afrikabilden i Sverige är pessimistisk och att mediebilden ofta är 

onyanserad och skev. De ska genom ett aktivt opinions- och påverkansarbete verka för att ge 

en nyanserad och fördjupad bild av situationen i södra Afrika och menar att de har en unik 

styrka genom att deras utvecklingssamarbete är direkt kopplat till opinions- och 

påverkansarbetet i Sverige.115  Däremot har inte Afrikagrupperna specificerat hur detta arbete 

ska gå till och det förefaller inte finnas någon riktig plan eller struktur för hur man ska arbeta 

med detta på ett mer konkret plan.  

 

Ett svenskt perspektiv på hälsa 
Vi kan tydligt se i både Afrikagrupperna och Sidas dokument att man har ett holistiskt synsätt 

på hälsa, så även i hiv- och aidsarbetet. Sida menar att alla allvarliga hot mot hälsa och 

utveckling kräver att man skiljer på omedelbara orsaker, bakomliggande orsaker, omedelbara 

effekter och långsiktiga effekter. De poängterar i sina dokument att sjukdomen måste 

bekämpas på alla nivåer och som exempel kan nämnas det strategiska ramverk som Sida 

ställer upp för att visa hur de planerar att nå sina mål.116

 

Sida arbetar utifrån fyra huvudområden när det gäller hiv/aids; 

− Prevention 

− Behandling, vård och stöd 

− Rättsliga och mänskliga rättigheter 

− Forskning, övervakning och utvärdering117 

 

                                                                                                                                                         
113 HIV/AIDS Strategic Plan for Sida South Africa 2004-2005, s. 3. 
114 Investing for future generations, Sweden’s international response to HIV/AIDS, s. 12. 
115 Afrikagruppernas långtidsplan 2004, s. 4f. 
116 Se bilaga 1. 
117 HIV/AIDS Strategic Plan for Sida South Africa 2004-2008, s. 4. 
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Inom dessa huvudområden prioriterar man stöd till strategiska interventioner, våld mot 

kvinnor och barn, samt att stödja regionala och gränsöverskridande hiv/aids projekt. Även 

genom det svenska arbetssättet med hiv och aids kan vi se att man har en holistisk vinkel, 

vilket blir tydligt till exempel genom begreppet mainstreaming som innebär att man infogar 

hiv/aids-frågan i alla redan befintliga program.118 Detta innebär att även en organisation som 

inte specifikt arbetar med hiv/aids ska ha en strategi för hur man hanterar frågan. Som 

exempel kan nämnas att man vid ett vägbygge måste tänka på dess effekter för området runt 

omkring, exempelvis ökad smittspridning och prostitution på grund av bättre 

kommunikationer.119 Förutom att mainstreama hiv och aids jobbar Sida också med att dämpa 

långtidseffekterna för individerna och samhället, så kallad Impact Mitigation. Man analyserar 

de effekter som hiv och aids kan komma att ha på samhället inom exempelvis jordbruk, 

utbildning och hälsosystemet och hur detta i stort kommer att påverka Sydafrikas utveckling. 

Man tar därefter fram så kallade copingstrategier som är till för att stärka och bygga 

kompetens i olika sektorer.120  

 

Liksom Sida talar även Afrikagrupperna om att inkludera hiv och aids i alla projekt. 

Afrikagrupperna innefattar både preventiva åtgärder samt förebyggande arbete i 

programområdet hälsa, i vilket hiv och aids ingår. Afrikagrupperna har inga uttalade 

prioriteringsområden gällande hiv/aidsarbetet men de har dock specificerat vad de prioriterar 

de kommande sex åren inom just folkhälsoområdet. Det handlar om att stödja 

folkhälsoinsatser, stimulera till god hälsa för alla, stärka hälsopersonalens fortbildning och 

kompetensutveckling, samt stärka primärvårdens förebyggande hiv/aidsarbete.121 Även 

Afrikagrupperna har en holistisk syn vilket gör att man, liksom Sida, vill jobba med 

långsiktiga insatser. Målen inom programmet folkhälsa specificeras ytterligare för just 

Sydafrika och innefattar att minska spridningen av hiv samt att öka och förbättra 

förebyggande och vårdande hiv/aidsinsatser. Man vill också stärka de sydafrikanska 

organisationerna i deras arbete och verka för att stigmatiseringen och diskrimineringen 

minskar. Afrikagrupperna tycker att det är viktigt att se hiv och aids som en avgörande 

utvecklingsfaktor och beakta genusaspekten inom alla verksamhetsområden och insatser.122 

 

                                                 
118 HIV/AIDS Strategic Plan for Sida South Africa 2004-2008, s. 8. 
119 Intervju med Lena Ekroth. 
120 Investing for future generations, Sweden’s international response to HIV/AIDS, s. 10. 
121 Afrikagruppernas långtidsplan 2004, s. 6. 
122 Afrikagruppernas verksamhetsplan och sida-ansökan, 2004-2005, s. 60f. 
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Både Sida och Afrikagrupperna skriver i sina styrdokument att prevention är ett av de 

viktigaste områdena att jobba inom för bekämpningen av epidemin och här skiljer de sig 

något eftersom majoriteten av världens hjälporganisationer prioriterar vård. Vi kan se att de 

geografiska skillnader i hur man arbetar med hälsa, som Medin och Alexandersson talar om, 

blir tydliga i detta sammanhang och att både Sida och Afrikagrupperna har tagit till sig den 

definition av hälsa som WHO gjort.  

 

När det gäller prevention ser man hälsovård och skola som de mest grundläggande arenorna 

för att kunna stoppa epidemin. Sida omskriver kvalitén och nivån på utbildningar som 

nyckelfaktorer för att skapa utveckling och demokrati.123 De menar, precis som Lupton, att 

eftersom en öppen diskussion kring sexualitet är tabu inom många kulturer och eftersom aids 

är så nära sammanlänkat med sex och död, så pratar folk inte öppet om sex. Man poängterar 

nödvändigheten av att det skapas en öppen dialog kring sexualitet.124  

 

I arbetet med hiv och aids ska de svenska erfarenheterna användas. Detta framkommer i Sidas 

handlingar där man gör en genomgång av de svenska hiv/aidserfarenheterna. Man talar till 

exempel om vikten av individuella val i sexuella frågor, det egna ansvaret för att undvika 

infektioner och att inte föra dem vidare samt att ha en öppen och rättvis tillgång till vård, 

behandling och stöd. Ytterligare ett urskiljbart svenskt perspektiv är frågan om jämställdhet 

mellan könen.125 Sida ser ojämnlikhet mellan könen samt våld mot kvinnor och barn som en 

stor del i orsaken till hiv-situationen i Sydafrika idag. De placerar detta bland de omedelbara 

orsakerna i det strategiska ramverket och skriver att sexualundervisning har en avgörande roll 

i att minska smittspridningen bland unga. Sidas hiv-preventionsprogram riktar sig också 

speciellt mot unga. De prioriterar utveckling av och integrering av sexual- och 

genusundervisning samt hiv relaterade preventionsaktiviteter in i det pågående 

utvecklingssamarbetet i områdena kring utbildning och hälsa.126

 

Analys av intervjuer 
Nu har vi sett vilka mål och prioriteringar som Sida och Afrikagrupperna gör i sitt arbete med 

hiv och aids. Vi har också sett hur de teoretiserar sitt arbete gällande de tre teman vi har valt. 

                                                 
123 Afrikagruppernas långtidsplan 2004, s 2. 
124 Investing for future generations, Sweden’s international response to HIV/AIDS, s. 21. 
125 Ibid., s. 47. 
126 Ibid., s. 34. 
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Genom våra intervjuer har vi fått mer information om hur informanterna ser på sitt arbete och 

nu ska vi se hur dokumenten samspelar med informanternas uppgifter genom att sammanföra 

dem med vårt teoretiska ramverk. 

 

I Sida och Afrikagruppernas respektive styrdokument framhåller de vikten av att deras 

personal är förtrogna med dessa. Trots det framkom det under intervjuerna att anställda på 

Afrikagrupperna inte hade dessa kunskaper. Anmärkningsvärt är att Afrikagruppernas 

dokument inte finns tillgängliga på engelska, vilket således har gjort det omöjligt för 

engelsktalande anställda och samarbetsorganisationer att tillgodogöra sig dessa. Vi blev 

förvånade över att Afrikagrupperna, som arbetat så länge i Sydafrika, inte tidigare har gjort 

sina styrdokument språkligt tillgängliga för sina alla sina anställda samt sina 

samarbetspartners. Inte förrän nu, då de har anställt en sydafrikan, är en översättning på väg.  

 

Särskilt när vi pratade om målsättningar och strategier kände vi att flera av informanternas 

kunskaper var knapphändiga, ofta kunde de inte på rak arm säga vilka målsättningar och 

strategier som Sida respektive Afrikagrupperna enligt dokumenten ska arbeta utifrån. När vi 

ändå bad dem berätta om hur de arbetar var det många som uppgav olika saker. Att ha 

kunskaper om de grundläggande målen och strategierna i styrdokumenten, utan att för den 

skull kunna dem utantill, tycker vi borde vara viktig för att personalen ska kunna arbeta 

unisont mot ett gemensamt mål. Man kan därför ifrågasätta vilken funktion styrdokumenten 

har, om de enbart är en formalitet eller om de fyller ett syfte i det dagliga arbetet? Trots den 

bristande kunskapen är det ändå relevant att analysera dessa dokument eftersom de visar på 

hur Sida och Afrikagrupperna teoretiserar sitt arbete. Dokumenten ligger ju till grund för hur 

de anställda inom organisationen arbetar och ser på sitt arbete.  

 

Partnerskapet  
Våra informanter från Sida visade sig vara mycket väl medvetna om de problematiker kring 

partnerskapet som vi beskrivit genom Maria Eriksson Baaz tidigare forskning. Däremot 

stämmer deras beskrivning inte överens med den definition av partnerskapet som man kan 

läsa på Sidas hemsida. Där fokuserar man på att det är samarbetsländerna som ska ta ansvar 

för sin egen utveckling och att det är givarländerna som ska skapa möjligheter för dem att 

göra detta. Informanterna fokuserar istället på att skapa en jämbördig relation där givare och 

mottagare får ut någonting av samarbetet. Detta kan exemplifieras genom den beskrivning 
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Sidaanställda Anders Rönqvist, landsstrateg för Sydafrika gör av partnerskapet. Han ser 

partnerskapet som en strävan att bygga upp en jämbördig samarbetsrelation där två parter har 

respekt för varandra och ser ömsesidigheten i samarbetet, att ”snälla Sverige ska inte bara 

hjälpa stackars Sydafrika”. Då, fortsätter Rönqvist, blir det ett paternaliskt synsätt som har sitt 

ursprung i kolonisationen då Europas stater ”härskade” i världen och ansåg sig veta vad som 

var bäst för Afrika. De konflikter som funnits under åren visar att vi har inte alltid vetat bäst, 

säger han. Han menar att det därför vore förmätet av Sida att gå in med det synsättet igen. 

Detta präglade dock det tidiga biståndet strax efter andra världskriget under 1940-1970-talet. 

  

Även Ann Ljung, på Sida i Pretoria, tycker att biståndet har förändrats enormt. Från början, 

berättar hon, byggde man vägar och skolor och idag arbetar de istället med 

kompetensutveckling, rådgivning och expertkunskaper. Hon menar att detta arbetssätt är det 

enda möjliga för att skapa en hållbar utveckling. Hos informanterna från Afrikagrupperna kan 

vi se samma typer av reflektioner kring partnerskapet och de påpekar också att de tycker att 

de har ett långt gånget partnerskap. De menar att deras långtgående samarbetsrelationer 

möjliggör ett bra partnerskap. Karin Linvall som är handläggare för Sydafrika hos 

Afrikagrupperna säger: 

 
Jag tror faktiskt att vi har en lite klarare analys kring partnerskap och är ganska medvetna om att vi 

inte har partnerskap till hundra procent och det tror jag är förutsättningen för att man ska kunna ha 

ett partnerskap. 

 

Afrikagrupperna reflekterar kring svårigheterna i partnerskapet och menar att hålla en öppen 

dialog, med alla partners, är inte alltid så lätt. Bengt Persson, som arbetar som koordinator på 

plats i Sydafrika för Afrikagrupperna är övertygad om att samarbetsorganisationerna ibland 

undanhåller information, lindar in eller mörkar för att de till exempel är rädda för att visa 

negativa resultat som kan få ekonomiska konsekvenser. Maria Eriksson Baaz talar om att det 

finns en risk att denna typ av beteende kan leda till ytterligare stereotypiseringar och 

rekonstruktioner inom biståndsdiskursen. Afrikagrupperna uppger att de brukar lösa 

problembilden genom att ta upp den till en öppen diskussion med partnern, och säga att man 

föredrar att få informationen direkt, istället för på omvägar. Det är bättre för förhållandet på 

lång sikt, säger Persson, som också påpekar att det är en stor fördel att man har ett kontor på 

plats i landet för att kunna arbeta på det här sättet. Här kan man se tendenser att skulden för 

det inte helt fungerande partnerskapet läggs på mottagaren. Det är samarbetsorganisationerna 
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som inte uppfyller kraven på det partnerskap som Afrikagrupperna definierat genom att inte är 

helt ärliga. Att orsaken till detta kan ligga i en omedveten obalans i partnerrelationen 

reflekterar man inte över. Maktförhållandet organisationerna emellan föder säkerligen en 

rädsla och prestationskrav hos de sydafrikanska organisationerna. Att man inte till fullo kan 

ha en öppen dialog med varandra tyder på att man inte har riktigt samma mål och 

förväntningar och det är ju detta som måste uppfyllas för ett fungerande partnerskap. 

 

Inom postkolonialismen fann vi teorier om hur Afrika jämförs med västvärden och placeras 

på en lägre utvecklingsnivå jämfört med makthavarna i de rikare länderna. Västvärlden ses 

ofta som förebilden för Afrikas utveckling, men Anders Rönqvist tycker inte att det går att 

jämföra Sveriges och Sydafrikas utveckling. Sydafrika har gjort en fantastisk utveckling, 

säger han, från att ha varit nästan bankrutt och odemokratiskt till en fungerande demokrati och 

en ekonomisk utveckling som går framåt. Trots att Rönqvist är införstådd med den här 

problematiken visar detta uttalande på hur svårt det är att komma ifrån det synsätt som 

härstammar från kolonialtiden. I samma andetag som han avvisar det som Baaz  kallar för en 

evolutionär utveckling använder han uttryck som står i kontrast till sitt uttalande. Genom att 

tala om en fungerade demokrati och en utveckling som går framåt hamnar han i vad som är en 

viktigt del i den postkoloniala kritiken, nämligen hur vårt sätt att tala om den afrikanska 

kontinenten påverkar och reproducerar vårt sätt att förstå den delen av världen.  

 

Även om våra informanter anser att de har ett väl fungerande partnerskap med sina 

samarbetsorganisationer betyder inte det att de inte kan se problem i den här typen av relation. 

Den kanske tydligaste motsättningen i partnerskapet är den ojämnlika maktfördelningen 

länderna emellan men Lena Ekroth, på Sidas hiv/aidssekretariat i Stockholm, menar att Sida 

har lärt sig mycket under alla år. Idag arbetar man mestadels på regeringsnivå. Ju mer man 

kommer till övergripande sektorfrågor, fortsätter hon, desto större genomslag har man i 

politiken: 

 
Jag tycker man kan ha det här på olika nivåer därför att den som har pengar har alltid makten, och 

om man säger något annat så ljuger man. Men sen kan man ju utöva denna makt på väldigt olika 

sätt, och där har väl kanske Sida lärt sig att det inte alltid är så effektivt att utnyttja makten på det 

sättet vi kanske gjorde en gång, utan att det är bättre att se till att vi är överens, även om vi får ge 

avkall på vissa principer så ska vi ändå vara tillsammans. 
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När det gäller maktförhållandet framkom det tydligt att våra informanter ser det ojämnlika 

maktförhållandet i partnerskapsrelationen som ett problem, men vi kan se att de har en 

föreställning om att de själva som representanter för ett större organ har undvikit att utnyttja 

och utöva den makten. Ovanstående citat är ett bra exempel och vi kan se att samtliga 

Sidaanställda anser att det arbete de gör inte är för styrande. De menar att de undviker detta 

genom att arbeta tillsammans med sydafrikanska organisationer och lita till deras kunskaper. 

Rönqvist menar att Sida försöker värna om de lokala, kulturella och etniska särdragen. De vill 

verka lokalt, tänka lokalt och utgå från de lokala behoven. Detta är något som de försöker 

tänka på hela tiden och poängterar det i policys och styrdokument.  

 

Att man i styrdokumenten framhåller att man ska bedöma konsekvenser, analysera de insatser 

som samarbetsländerna vill genomföra och avgöra vilka insatser som kan ge resultat, talar 

emot våra informanters uppfattning om att de inte utövar makt eftersom dessa punkter i sig 

innebär ett indirekt maktutövande. Det här ett stort dilemma i utvecklingssamarbetet, eftersom 

maktpositionerna hela tiden återskapas genom kontrollen över pengarna. Det land som hjälper 

ett land som har det sämre hamnar oundvikligen i en position där makt ingår. Hela 

förhållandet mellan dessa två länder präglas av att utvecklingslandet hamnar i en 

beroendesituation där det blir svårt att ställa egna krav och ta kontroll.  

 

Representanterna för Afrikagrupperna framhåller samma typ av argument som talar för en 

jämlik maktrelation. Åsa Eriksson, informationsvolontär för Afrikagrupperna i East London, 

menar att tilliten för samarbetsorganisationernas kunskaper och kompetens är stor. Varje år 

har de ett möte med sina partners där Afrikagruppernas arbete diskuteras och de åsikter som 

kommer upp tar de väldigt allvarligt på, enligt Eriksson. Det är en självklarhet, fortsätter hon, 

att de sydafrikanska organisationerna vet mer om vad som pågår i Sydafrika än vad 

Afrikagrupperna gör. Genom att ha ett långtgående partnerskap vågar man vara öppna och lita 

mer på varandra.  

 

Inom Afrikagrupperna kunde vi se att våra informanter, trots att de tycker att de hanterar 

maktförhållandet bra, ändå kan se en risk att man blir för kontrollerande. Som ett exempel på 

detta nämner Bengt Persson arbetet med hiv/aids och att man där satsat väldigt hårt på att 

mainstreama detta, det vill säga att alla partnerorganisationer ska inkludera hiv/aids i sitt 

arbete, även om det inte är deras primära verksamhet. Persson uppger att det har varit väldigt 

svårt att få organisationerna att förstå vikten av detta och att det dessutom kan bli en 
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belastning i en redan ansträngd organisation. Eriksson upplever att Afrikagrupperna verkligen 

har tryckt på och satt upp hiv/aidsaspekten som ett krav, och att det därmed finns en risk att de 

lagt sig i för mycket. Hon uttrycker att det är svårt att förhålla sig till maktförhållandet 

samtidigt som hon också tycker att detta är ett mycket viktigt och nödvändigt arbete. Hon 

känner att Afrikagruppernas ord väger väldigt tungt, trots att de försöker att inte styra för 

mycket. ”Vi har en makt som är obehaglig på ett sätt, det är någonting jag tänker på varje 

dag.”  

 

Förutom problemen som kan uppstå i maktförhållandet i partnerskapet måste man också 

tackla frågor om vems intressen det är som råder. Ytterligare ett problem med partnerskapet, 

som också beskrivs i teoridelen i denna undersökning, är att givarländernas villkor ibland styr 

över mottagarländernas behov. Det har under intervjuerna framkommit att våra informanter 

tror att partnerorganisationerna tenderar att anpassa sina styrdokument så att de passar in inom 

områden där man lätt kan få pengar från utländska givare. När vi frågar om detta berättar 

Berit Wiklund, Afrikagruppernas samordnare för Afrikaverksamheten i Stockholm, att det är 

helt uppenbart att många organisationer börjar arbeta med hiv/aids för att man vet att det då är 

lättare att få pengar. Hon tror också att detta kan ske på bekostnad av andra organisationer 

som arbetar med andra viktiga frågor. Persson uppger att ett sätt att lösa detta är att ha en 

öppen diskussion om obalansen i partnerskapet, att tala om att det är en maktfaktor, att de 

aldrig kan ha en jämställd relation så länge det finns pengar med i bilden. Persson tycker 

också det är viktigt att partnerna kan lyssna på deras kompetenser och kunskaper eftersom de 

inte vill undanhålla sig från att ge synpunkter på hur man kan jobba.  

 

Mycket av den kritik som riktats mot biståndet handlar om vem som tjänar på 

utvecklingssamarbetet och att givarländernas ekonomiska självintressen skulle vara ett motiv 

för att gå in i ett samarbete. Detta har avvisats från givarnas sida men i nedanstående citat 

uttrycker Rönqvist att det är först när man vågar erkänna detta självintresse, inte bara för 

samarbetspartnerna utan även för sig själva, som biståndet kan ta en ny vändning.  

 
Nästa revolution inom biståndet det är när vi vågar på något sätt säga ändå att vi gör det här 

också för vår egen del, vi gör det inte bara för att hjälpa. När folk verkligen börjar inse, när 

polletten trillar ner, och den kommer att trilla ner på olika tidpunkter i olika delar av vårt 

samhälle, då tror jag att vi också kan få ett bättre och mer hållbart utvecklingssamarbete. Då 

tror jag att vi verkligen kan börja förstå varför vi gör det här. 
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När våra informanter talar om begreppet partnerskap indikerar de att biståndet inte bara ska 

vara ett givande och ett tagande utan att båda parterna ska ha rätt att ställa krav på varandra. 

Förutsättningen för att samarbetet ska fungera är att båda parter gynnas av samarbetet. Men 

detta är något som vi inte kan urskilja i styrdokumenten. Där beskrivs partnerskapet som 

något som ska möjliggöra för Sydafrika att ansvara för sin egen utveckling och leda till ett 

minskat biståndsberoende. Vi får inte intrycket att varken Afrikagrupperna eller Sida uttalar 

att de själva ska tjäna på samarbetet.  

 

En av de förutsättningar som våra informanter nämner för ett fungerande partnerskap är att 

kunna föra en dialog på lika villkor och ha ett utbyte av tankar och erfarenheter. För att kunna 

göra detta krävs att man upphäver obalansen i maktförhållandet och samtliga informanter 

inom Afrikagrupperna talar om utbyte som väldigt viktigt för relationen inom partnerskapet. 

Persson tror att det krävs möten mellan människor med olika geografisk och kulturell 

bakgrund för att ändra människors världsuppfattning:  

 
Det skulle vara så att befolkningen här nere också skulle få möjlighet att få komma upp till Sverige 

och leva med oss, se hur vi har det och tänker, och påverka oss på det sättet också. Men det 

är…[suckar uppgivet] fruktansvärt svårt. Det är långt fram men det måste ske. Annars kommer vi 

aldrig ifrån obalansen, aldrig. 

 

Han tror att detta i allmänhet skulle ge en bättre förståelse och större respekt för andras 

olikheter och att detta skulle ge en bättre utvecklingsbas i världen. Detta är något som även 

Sida och Afrikagruppernas partnerorganisationer har önskat. Afrikagrupperna bjöd för första 

gången alla sina partnerorganisationer till Sverige år 2004. I analysen av styrdokumenten 

visade vi att utbytet till stor del handlar om att genom engagemang och medvetandegörande 

om södra Afrika öka de insamlade medlen i Sverige. I slutändan innebär detta att utbytet 

endast gynnar samarbetsorganisationerna genom ekonomiska medlen och att det som våra 

informanter talar om som viktigast med utbytet, nämligen att komma varandra nära och utbyta 

erfarenheter, hamnar i skymundan. Vi kan också se att utbytet inte realiserades för 

samarbetsorganisationernas del, förrän år 2004 vilket indikerar att det är just de svenska 

erfarenheterna av Södra Afrika som får utrymme. Dean Van Droy, som är sydafrikan och 

jobbar för Afrikagrupperna i East London, menar att det också är viktigt att Afrikagrupperna 

delar med sig mer av sig själva. Precis lika viktigt som det är att partnerorganisationerna är 

öppna med hur de arbetar och känner, är det att Afrikagrupperna gör det samma tillbaka. Det 
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är så man uppnår ett riktigt partnerskap och går emot den gällande paradigmen med Nord och 

Syd, menar hon. Vi får genom hennes uttalande uppfattningen att man vill att 

partnerorganisationerna ska vara öppna och dela med sig av sina tankar medan 

givarorganisationerna själva inte bidrar till detta i lika hög grad och därför tycker vi att man 

kan ifrågasätta i vilken riktning detta partnerskap går.  

 

Ytterligare en, enligt Eriksson Baaz, förutsättning för att ett partnerskap ska fungera på lika 

villkor är att man arbetar nära det sydafrikanska samhället. Afrikagrupperna menar att de har 

en nära kontakt genom att de har en relativt låg levnadsstandard och har en nära relation med 

sina partners. Eftersom de är en liten organisation och har ett kontor i landet kan de bygga bra 

kontakter menar Bengt Persson. Afrikagruppernas utsända har också en låg lönesättning, 

eftersom man jobbar på volontärsavtal. Detta är något som skiljer sig mycket från Sida där de 

utsända har höga löner och många löneförmåner. De bor under mycket bra förhållanden och 

så är det i allmänhet med alla utsända på de olika ambassaderna. Ria Schoerman, själv 

sydafrikan och hiv/aidsrådgivare i Pretoria, tror att detta påverkar hur sydafrikaner ser på 

utländska biståndsarbetare. Eriksson Baaz menar att de olika ekonomiska förutsättningarna 

mellan givare och mottagare kan skapa känslor av främlingskap och detta ser vi i intervju med 

Lulu Boxoza, verksamhetsansvarig på den sydafrikanska NGO:n Temba Community 

Development Services. Hon anser att utländska givare ofta inte har en tillräcklig uppfattning 

om vad som pågår på gräsrotsnivå och hur man jobbar med detta på bästa sätt. ”People who 

sit in air-conditioned offices don´t know what is working on the ground.” Hon menar att detta 

inte bara handlar om Afrikagrupperna, som stöder Temba, utan om givare i allmänhet. Vi tror 

att detta främlingskap mellan biståndsarbetare och lokalbefolkning kan leda till ytterligare 

komplikationer i partnerskapet då ingen av partnerna har full inblick i vilken kontext den 

andre verkar. Att efterleva de punkter i partnerskapet som handlar om att möjliggöra för 

sydafrikanerna att ta ansvar för sin egen utveckling och att samtidigt avgöra vilka insatser 

som kan ge resultat blir svårt under dessa förhållanden. Det omvända förhållandet borde 

också finnas på gräsrotsnivå där lokalbefolkningen kanske tar avstånd från 

partnerskapstanken då man inte kan identifiera sig med eller förstå biståndsarbetarens roll. 

 

Sida ska, som tidigare nämnts, fasa ut sitt stöd till Sydafrika år 2008. Schoerman känner oro 

inför det faktum att Sida planerar att fasa ut stödet till Sydafrika, och helt upphöra med detta 

inom ett par år. Ria Schoerman, som har startat upp hiv/aidsprogrammet i Pretoria anser att 

det arbete hon gör är mycket viktigt, men hon är orolig för hur det ska gå efter 2008. Hon 
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menar att det är alldeles för tidigt att fasa ut, och att man inte kan jobba långsiktigt fullt ut 

samtidigt som man planerar att dra sig ur. Hon tycker att det är problematiskt att hon inte kan 

starta samarbeten och ge ekonomiska medel till sydafrikanska hiv/aidsorganisationer eftersom 

hon måste väga in möjligheten att detta kan skapa problem då pengarna också orsakar 

förväntningar och ett beroendeförhållande. En förutsättning för att Sida ska kunna fasa ut är 

alltså att deras samarbetsorganisationer ska kunna arbeta vidare på egen hand, utan att vara 

beroende av Sidas stöd. Det kan ta flera år för en organisation att arbeta sig fram till en 

position, från vilken de kan lösa sin finansiering, utan stöd från en större organisation eller 

myndighet. Detta har gjort att Schoerman känner att hon, för organisationens och dess 

verksamhets bästa, har tvingats neka dem stöd: 

 
I think the fact that they are moving out is not a good one, I know I speak against the 

policy […] it’s too soon. Because government is not catching up on the poorest of the 

poor, it is the donor agencies that do that, government has got other interests you know. 

I think they shouldn’t stop the aid, especially hiv/aids and poverty evaluation. 
 

Om tanken med partnerskapet är att man inte ska skapa ett biståndsberoende hos sina 

samarbetsorganisationer kan man ifrågasätta uppstartandet av ett hiv och aidsprogram, när 

man vet att detta inte kommer att fortsätta. Skapar inte den har typen av satsningar just de 

förväntningar, förhoppningar och behov som man enligt partnerskapstanken vill undvika? I 

och med att man överger detta arbete som man under flera år har prioriterat ifrågasätter kan 

man ifrågasätta hur pass hållbar partnerskapstanken är? Hur stor roll har man själv i att 

ansvara för följderna av sina insatser? 

 

Vi kan se att när vi diskuterar de problem och dilemman som finns inom biståndsdiskursen 

återkommer vi ständigt till partnerskapet som av Afrikagrupperna och Sida ses som en lösning 

på problemet. Vi har sett vad partnerskapet innebär och hur det är tänkt att fungera, men i 

samtal med våra informanter har vi också stött på många problem med detta arbetssätt. Maria 

Eriksson Baaz menar att man aldrig kan uppnå ett helt fungerande partnerskap som verkligen 

baseras på lika villkor på grund av den koloniala historien och den syn på Afrika som finns i 

de västliga delarna av världen. Allting bottnar i Ahluwalias begrepp ”The African tragedy” 

och att Afrika en gång har stämplats som en oduglig och efterbliven kontinent. Det här är ett 

synsätt som hela tiden rekonstrueras i vårt samhälle och som det är mycket svårt att komma 

ifrån. Inom utvecklingsarbetet har det dock under de senaste åren hänt mycket då man gått 
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ifrån ett mycket paternalistiskt synsätt till ett försök att arbeta med partnerskap och en del i 

detta arbete har varit att reformera de begrepp man använder.  

 

Bilden av Afrika  
Ahluwalia kritiserar utländska hjälporganisationer och institutioner för att ha en stor del i 

reproducerandet av västvärldens maktposition, och då är användandet av begrepp som till 

exempel i- och u-länder, givare och mottagare, eller Första och Tredje världen en bidragande 

faktor. Vilka begrepp man väljer att använda är beroende av tidsandan och följer ofta vissa 

trender inom biståndspolitiken. I Afrikagruppernas styrdokument pratar man om länderna i 

Nord respektive Syd, medan man hos Sida använder sig av industrialiserade (industrialised) 

samt utvecklingsländer (developing countries). Lena Ekroth uppgav under intervjun att Sida 

sedan många år tillbaka slutat använda sig av begreppen i/u-land respektive Nord/Syd, vilket 

alltså inte stämmer. Alla informanterna uppger det som mycket problematiskt hur man ska 

tala om olika länder och åsikterna skiljer sig om vad man helst väljer att använda när man 

måste göra distinktioner mellan länder. Problematiken i detta ligger i att alla dessa begrepp 

förutsätter att någon är bättre än någon annan. Det finns flera uttryck inom biståndsdiskursen 

som informanterna finner svåra att hantera, som exempel nämner Schoerman ordet ”fattig” 

som ibland kan vara stigmatiserande, men som samtidigt är bra på så sätt att det inte 

konnoterar bristande kunskaper eller färdigheter. Just det problemet finner van Droy i orden 

”relief”, ”aid” och ”development”. Hon tycker att de här orden behöver förändras eftersom de 

står för ett underligt koncept som innebär att någon annan kommer till undsättning. ”You 

can’t bring relief, maybe it is your own relief. When you talk about development it is like you 

are the one bringing the development”.  

 

Sverige är, enligt våra informanter, ett land som arbetar med utvecklingsfrågor på ett sätt som 

uppskattas av mottagarländerna. Men det är trots allt omöjligt att frigöra sig från den 

bakgrund som man indoktrinerats med hundratals år tillbaka. I det arbete som Sida och 

Afrikagrupperna gör är de väl medvetna om hur de uttrycker sig. Man försöker idag att inte 

tala om bistånd utan om utvecklingssamarbete, inte om utvecklingsländer utan om 

samarbetspartners och man är också noga med hur man definierar och skiljer på världens 

länder. Men frågan är om de hjälper att förändra ett språkbruk, när det är själva tankesättet 

och de underliggande strukturerna som ligger till grund för hur man ser på sitt arbete? 
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Vi har i denna undersökning, flera gånger snuddat vid den grogrund som skapat alla de 

föreställningar, konstruktioner och strukturer som påverkar hur vi ser på Afrika och därmed 

hur vi som västerlänningar arbetar där. Maria Eriksson Baaz menar att bilden av afrikanen 

som lat, impulsiv och irrationell finns kvar sedan den koloniala tiden i det västerländska 

tänkandet. Schoerman känner att gamla mönster till viss del undermedvetet finns kvar, inte 

bara hos hennes svenska kollegor, utan inom hela biståndsdiskursen. “That is a mindset that a 

lot of people have, that if you are black or from Africa you are a little bit behind the rest of the 

world, maybe you are not totally there yet”. Vi såg i analysen av Sida och Afrikagruppernas 

dokument att det förekommer ord och uttryck som kan relateras till Schoermans uttalande och 

bilden av Afrika och vi tycker att detta tyder på att postkoloniala föreställningar och 

värderingar kan finnas kvar inom Sida.  

 

I Afrikagruppernas dokument skriver man om vikten av att förändra bilden av Afrika och 

detta visar på en medvetenhet om att det i västvärlden kan sägas finnas en bild, som är skapad 

utifrån fördomar och förlegade strukturer. Man vill visa en mångfacetterad bild som 

innehåller Sydafrikas olika sidor. Det är viktigt, tycker Eriksson, att visa på de stora 

variationerna, städerna och landsbygden, samt geografin och kulturerna. Bilden av Afrika kan 

vara väldigt endimensionell eftersom man ofta pratar om Afrika som om det vore ett land, inte 

en kontinent. På det sättet pratar man inte om Europa eller Asien, menar hon och tillägger att 

det är viktigt att visa de kunskaper som finns i landet, de som liknar de västerländska, men 

även de där Sydafrika ligger före. Hon tycker att man ska visa på att det finns både det 

västerländska och det afrikanska i Sydafrika.  Afrikagrupperna menar att man kan förändra 

den här bilden genom att vara mer nyanserad i alla sammanhang där man talar om Afrika.  

 

Ett tydligt dilemma är att Afrikagrupperna är beroende av insamlade medel från allmänheten i 

Sverige. Det är en balansgång hur man väljer att bedriva insamlingsarbetet. Genom att visa 

tragiska och hopplösa bilder får man människor att lämna pengar, men samtidigt uppger man 

att man vill man komma ifrån dessa bilder som kan rekonstruera en oönskad bild av Afrika. 

Man kan också riskera att förlora viktiga bidrag om man uppvisar en alltför positiv bild. 

Persson berättar att Afrikagrupperna ibland tvingas visa bilder som spelar på afrikanernas 

hjälplöshet och visar på Afrikagruppernas styrka i syfte att driva in pengar. Detta 

korresponderar med det Eriksson Baaz utrycker som ett stort problem för mindre enskilda 

organisationer som är beroende av externa medel.  
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Att västvärlden har en bild av Afrika som en hopplös kontinent och en tanke om att man själv 

är överlägsen är något som enligt Ahluwalia har påverkat världsbilden, inte bara i västvärlden 

utan även i Afrika. Det är alltså inte bara sin egen bild av Sydafrika som biståndsarbetarna 

måste ha i åtanke utan även den status som de själva omedvetet tilldelas på grund av sin 

härkomst. Vi tror att det kan finnas en risk att mottagarorganisationerna kapitulerar för 

givaren, inte bara på grund av de ekonomiska aspekterna utan också inom partnerrelationen. I 

tron om att givarna besitter expertkunskaper, på grund av sin västerländska härkomst, kan det 

hända att man ger efter för mycket för deras vilja.   

 

Enligt bland andra Eriksson Baaz och Auhliwalia finns gamla mönster från kolonialtiden kvar 

inom biståndsarbetet. Men hur ser det ut hos Sida och Afrikagrupperna? Har det gamla 

synsättet där man tog sig en slags förmyndarroll gentemot mottagarländerna helt försvunnit ur 

organisationerna? Lena Ekroth känner inte att det finns paternaliska drag kvar inom 

myndigheten. Den diskussionen hade de för tio år sedan, säger hon, men att de har lämnat det 

nu. Istället har man gått över till att prata om svårigheterna med partnerskapet.  

 
Det finns ju både för- och nackdelar med det här med partnerskapet, för att vi kanske kan få ge 

upp så mycket av våra egna värderingar, och varför har vi då bistånd? Är det bara pengar som vi 

ska förse med, då kan vi väl kanske vara en annan typ av organisation. Många länder vill ha våra 

idéer och vill lyssna på hur det går till i andra länder- inte bara pengar. Partnerskap är ett givande 

och tagande. 

 

Anders Rönqvist är av en annan mening och tycker att det finns paternalistiska drag kvar 

inom utvecklingssamarbetet och inom Sida: 

 
Ja, det finns ju, det kan jag se flera delar av och […] det kan ibland vara svårt att sätta exakt 

fingret på vad det är, det kan vara ibland en känsla man har att det fortfarande finns kvar, ett sätt 

att se på vi och dem. Och när man menar vi, så är vi lite här uppe och de är lite här nere. Det är 

fortfarande, till största delen i alla fall, våra pengar som går till dem och eftersom det är våra 

pengar så har väl vi rätt att bestämma vad de pengarna ska användas till. Det finns en motvilja att, 

så att säga, släppa på kontrollen över resurserna både från politiker och från biståndsarbetare och 

biståndsbyråkrater, och också hos dem som jobbar i enskilda organisationer. 

 

Han tror att detta till en viss del kan grunda sig i att man är rädd för korruption men talar 

också om postkoloniala strukturer. Oönskan att släppa kontrollen om pengarna går inte i 
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enlighet med partnerskapet där de ju ska agera som rådgivare och uppmuntra lokala initiativ. 

Rönqvist tror att gamla värderingar lever kvar, djupt rotade sedan flera hundra år tillbaka och 

att det krävs en attitydförändring, men att denna inte kan ske över en natt. Han tror att det 

kommer att ta många biståndsgenerationer innan man kan säga att man jobbar mot en 

jämbördig ömsesidig partnerrelation. Eftersom vi lever i en så globaliserad värld idag, menar 

Rönqvist, är alla beroende av varandra att man inte har råd att ha det synsättet längre. Han 

tror också att medvetenheten om problemet med ojämlika maktförhållanden och värderingar 

varierar från individ till individ. Han berättar att Sida fortfarande försöker understryka att det 

inte ska vara ”Vi och Dom”.  

 

Ria Schoerman säger sig inte uppleva paternalism från svensk sida. Hon har arbetat länge 

med bistånd och hon tycker att Sverige aldrig försöker påtvinga sina egna idéer. Sverige och 

Sydafrika har ett fullvärdigt partnerskap inom många sektorer, menar hon. Däremot anser 

hon att relationen mellan västvärlden och Afrika som kontinent behöver förändras:  

 
In my hart of harts, I think, and that is a bias that I have, I think all westerners have that 

patronizing feeling about Africans. You know at the end of the day we [the westerners] are a 

little bit better, because of look at what we have done, in the same time look what you [the 

Africans] have done, you are breaking down your country, you are breaking down your 

schools, you are murdering each other and stuff like that. 

 

Här ser vi en tydlig koppling till den afropessimism, som Eriksson Baaz beskriver, där 

afrikanerna beskrivs som lata och inkompetenta. Intressant i sammanhanget är även tanken, 

som Eriksson Baaz menar finns inom biståndsdiskursen idag, om att den som inte har viljan 

eller motivationen att hjälpa sig själv inte heller är en värdig bidragstagare. Detta leder vidare 

till den vite mannens börda som innefattar en plikt från västerlänningens sida att ”uppfostra” 

afrikanerna, att få dem att vilja arbeta. Nu inte sagt att samtliga svenskar inom Sida är av 

dessa åsikter. Detta är inte heller något Schoerman tror utan något som, som sagt, 

undermedvetet påverkar biståndsdiskursen. Hon berättar att hon känner av detta även på 

svenska ambassaden i Pretoria. Trots att Sverige har en sådan speciell historia med Sydafrika 

kan hon se diskriminering av svarta från svensk sida. Schoerman känner att hon behandlas 

annorlunda, som vit sydafrikan, än de svarta sydafrikanerna på ambassaden. Hon är noga med 

att påpeka att hon inte tror att detta är ett medvetet beteende utan att det har att göra med 

gamla inarbetade mönster från kolonialtiden. Även i samtal med Ann Ljung kommer den här 
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aspekten upp. Hon känner också att gamla mönster lever kvar och att man som svensk är 

medveten om det här och att det påverkar hur människor förhåller sig till varandra. 

”Aggressiv passivitet, aggressiv vänlighet, vi är minsann inga rasister, vi är så käcka.” 

 

Ett svenskt perspektiv på hälsa 
Genom att analysera Sida och Afrikagruppernas styrdokument har vi kunnat urskilja ett 

svenskt perspektiv i arbetet med hiv och aids. Sverige har, som vi tidigare tagit upp, hållit sig 

utanför den koloniala historien och definierat sig som en antiimperialistisk och solidarisk 

nation. Det är den stämpeln vi har satt på oss själva, som nation, och som vi nu har att leva 

upp till. Man har definierat biståndsarbetet som ett samarbete och jobbar idag aktivt med 

partnerskap. Enligt informanterna framträder också den här bilden av Sverige i Sydafrika, 

många sydafrikanska organisationer känner mer gemenskap med Sverige än med till 

exempelvis USA. Dean Van Droy menar att de nordiska länderna skiljer sig från övriga 

givarländer. ”The Swedes in general are much more conscious, the Scandinavian countries 

[…] compared to the rest of Europe.” Det är en allmän uppfattning, menar informanterna, att 

Sverige arbetar med långsiktiga program som måste och tillåts ta lång tid, att de inte är ute 

efter snabba lösningar som ger snabba redovisningsbara resultat. Som motsatt exempel 

nämner Schoerman USA, som hon upplever har en annan politik, där de alltid ser till att få en 

egen ekonomisk vinning genom att till exempel använda amerikanska varor eller företag. Om 

man utgår från informanternas svar så verkar Sverige i det här fallet stå utanför den kritik som 

riktats mot olika typer av bistånd gällande kortsiktigt tänkande, med snabba ekonomiska 

fördelar, grundade i givares utrikespolitiska motiv.  

 

 I intervjuerna har det framkommit att det finns en grupp av nationer med liknande arbetssätt. 

Anders Rönqvist och Ria Schoerman talar om Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Irland, 

Storbritannien och Kanada som likasinnade i sitt utvecklingssamarbete, särskilt när det 

handlar om fattigdomsfrågor. Även i arbetet med hiv/aids kan man se att vissa länder skiljer 

sig från andra. Ria Schoerman menar att man kan se ett typiskt svensk/norskt arbetssätt som 

handlar om att implementera de mänskliga rättigheterna i arbetet. Detta stämmer väl med 

Jennie Medin och Kristina Alexanderssons teorier om att hälsa ses på olika sätt i olika delar 

av världen. Sverige har en mer holistisk syn på hälsa och detta tycker vi blir tydligt i samtal 

med våra informanter. Vi kan se att våra de utgår från ett nordiskt tankesätt kring hälsofrågor 

och därför blir det naturligt för dem att jobba på det här sättet. 
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Hiv/aids är ett prioriterat område för Sverige och även om de svenska erfarenheterna kring 

hiv/aids inte är särskilt stora i jämförelse med Sydafrika är det just efter det svenska mönstret 

man vill jobba. Anders Rönqvist tror att de svenska erfarenheterna vad gäller folkhälsa och 

medvetandegörande arbete har influerat till att Sverige idag vill arbeta med de frågorna i 

Sydafrika. Vikten av att tala öppet om sexuella frågor samt arbeta för jämställdhet är saker 

som våra informanter tror att Sverige kan bidra med. Rönqvist berättar att de svenska 

ungdomsmottagningarna är ett unikt koncept som har gett goda resultat i Sverige, och att det 

har visat sig att detta är något som Sydafrika är intresserade av liksom smittskyddslagen och 

patientdokumentationssystemet.  

 

Det finns alltså ett antal frågor och arbetssätt som är, om inte specifika, så speciella för 

Sverige. När det gäller de svenska hjärtefrågorna, som sexuell öppenhet och jämställdhet, är 

alla våra informanter överens om att de svenska erfarenheterna och metoderna sällan är direkt 

applicerbara i Sydafrika utan behöver anpassas till den lokala kontexten. Delar av den kritik 

som riktats mot biståndsarbete handlar om att givarna inte har tillräckliga kunskaper om sina 

målgrupper för att på ett konstruktivt vis utfärda hjälp som kan vända trender och avhjälpa 

problem. Afrikagrupperna trycker hårt på att deras medarbetare ska hålla sig uppdaterade om 

situationen i vilken de verkar. Lulu Boxoza, verksamhetsansvarig för Temba Community 

Development Services som arbetar med Afrikagrupperna, eftersom de är Tembas 

huvudfinansiär, berättar dock hur hon i samarbetes början fick förklara och räta ut vissa 

missförstånd som hon uppfattade fanns inom Afrikagrupperna. Hon kände att de inte hade en 

sanningsenlig bild av hur problembilden egentligen såg ut och vad som behövdes göras för att 

försöka få ordning på problemen. Hon tycker dock att hon har fått bra respons från 

Afrikagrupperna som tog emot hennes invändningar och anpassade sina satsningar efter 

dessa. I detta fall drar vi slutsatsen att Afrikagrupperna inte handlat utifrån den, av Eriksson 

Baaz, beskrivna maktasymmetrin som resulterar i att mottagaren tvingas kapitulera inför 

givarens mål och intressen. Som vi tidigare nämnt har vi märkt vikten av att ha sydafrikansk 

kompetens inom Sida och Afrikagrupperna, inte minst har detta framförts av informanterna 

från Sydafrika. Vi uppfattar dock att Sida och Afrikagrupperna definitivt har goda kunskaper 

om situationen i vilken de verkar, men det råder inget tvivel om att de aldrig kan uppnå 

samma förståelse för det sydafrikanska samhället som någon som fötts och vuxit upp där.  
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Vi kan även se att det finns ett svenskt perspektiv att jobba med hälsofrågor. Informanterna 

menar att de influeras av hemlandets opinion, att de svenska organisationerna blir påverkade 

av det svenska folket och att även hiv- och aidsarbetet är beroende av denna 

trendmedvetenhet. Persson tar upp organisationen Temba Community Development Services 

som exempel på hur arbetet påverkas av hemlandets opinion. När Afrikagrupperna startade 

upp stödet till Temba diskuterade man huruvida man skulle stödja Tembas klinik för aidssjuka 

eller enbart deras preventiva arbete. Diskussionerna i Sverige lutade åt att enbart stödja 

preventionsarbetet eftersom det just då fokuserades på detta i Sverige. I Sydafrika tänkte man 

inte så utan ville stödja även kliniken eftersom man uppfattade att vård- och behandlingsdelen 

var lika betydelsefull. Efter detta har Afrikagrupperna valt att i begreppet prevention 

inkludera även vård eftersom de menar att ett bra sätt att få människor att testa sig för hiv är 

att också kunna erbjuda vård. Det finns risk att man inte känner sig motiverad till att testa sig 

om man ändå inte kan få hjälp.  

 

På Sida skiljer man på begreppen vård och prevention. Ann Ljung som arbetar med demokrati 

och mänskliga rättigheter på Sida i Pretoria, tycker att det är viktigast med behandling och att 

mediciner kommer ut till folket så att de smittade kan få leva längre och uppfostra sina barn. 

Barn behöver inte tas ur skolan, hamna på gatan och det sociala skyddsnätet kan finnas kvar. 

Detta skulle även minska det ökande problemet med det stora antalet föräldralösa barn, säger 

hon. Schoerman menar däremot att prevention är allra viktigast. Det smittas nya människor 

varje dag och hon menar att det är mycket mer kostnadseffektivt både för de sjuka och för 

regeringen att hålla de icke-infekterade friska än att behandla de redan sjuka. Det är viktigt att 

använda behandling som ett preventionsverktyg, men de givare som förespråkar behandling 

säger hon, jobbar sällan så. Att Ljung och Schoerman har olika uppfattningar om vad som är 

viktigast, prevention eller behandling, tycker inte Schoerman är ett problem, men vi anser att 

det kan vara det eftersom sådana oklarheter inom organisationerna kan göra det svårt att 

arbeta enhetligt med samma metoder och mot samma mål.  

 

Det har nyligen skett en global trendförskjutning från att prioritera prevention till att jobba 

med behandling. När det gäller medicin och vård kan man få snabba och mätbara resultat och 

Schoerman tror att detta kan vara en av orsakerna till att detta blivit så populärt. Man kan 

mäta och räkna hur många piller som givits ut och hur många patienter som får vård och 

bromsmediciner. Schoerman menar att Sida ibland stöder organisationer som inte har det 

största behovet av ekonomiskt stöd utan istället har en inriktning som är ”modern”. Hon 
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nämner som exempel Sidas stöd till Treatment Action Campaign som arbetar för allas rätt till 

bromsmedicin. Detta ligger utanför Sidas prioriteringar kring prevention eftersom denna TAC 

framför allt fokuserar på behandling. Det jobb som Sida och Afrikagrupperna utför handlar 

mest om prevention och långsiktighet och detta ses som mindre populära områden där man 

inte kan mäta resultaten på samma sätt, eftersom det handlar om att förändra människors 

beteende. Sida och Afrikagrupperna bryter mot den rådande trenden inom det globala 

utvecklingsarbetet och väljer att koncentrera sig på prevention trots att det nu är mer 

”modernt” att jobba med behandling. Detta kan bero på att man, som vi sett i den historiska 

hälsoteoretiska översikten, av tradition jobbat på detta sätt i Sverige och detta gör också att 

man positionerar sig lite annorlunda jämfört med andra länder och på så sätt förhindrar att alla 

jobbar med samma sak.  

 

Flera av informanterna tror också att man ser annorlunda på hiv och aids i Sydafrika jämfört 

med i Sverige. De menar att i Sydafrika är sjukdomen så mycket mer än ett medicinskt 

problem, där påverkar den hela samhället medan den i Sverige går att behandla med 

bromsmediciner och rådgivning. Det kan därför ses som problematiskt att svenska 

hjälporganisationer påverkas av hemlandets opinion, eftersom man i Sverige ser hiv-epidemin 

ur ett annat perspektiv och kanske därmed inte vill prioritera samma saker. I Sydafrika blir 

situationen annorlunda eftersom epidemin där måste ses från såväl social och politisk som 

kulturell och medicinsk vinkel. I Sverige är folkhälsoarbete något som oftast bedrivs uppifrån, 

det är regeringen eller andra myndigheter som står för information och sjukvård och på så sätt 

får individer att ta ansvar för sin egen hälsa. I Sydafrika ser situationen annorlunda ut, 

eftersom en stor del av befolkningen inte har tillgång tillhälsoinstanser eller sjukvård. Att 

Afrikagrupperna och Sida jobbar med att mainstreama hiv och aids i alla sina projekt kan 

underlätta de fysiska och sociala förutsättningar då den stödjande miljön är viktigt för att 

människor ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa. Genom mainstreaming skapas alltså det 

som Medin och Alexandersson kallar för hälsofrämjande arenor, vilket kan leda till att 

sydafrikanerna så småningom kan få lättare att tala om svåra frågor kring hälsa, där hiv och 

aids är en viktig komponent.   

 

Vi har undersökt hur kolonialtidens strukturer påverkar hur vi ser på Afrika än idag och sett 

att detta får effekter för hur man som biståndsarbetare försåt sitt arbete. Omedvetet anser man 

att kontinenten ligger på en lägre nivå än västvärlden, och det finns en bild av att kunskap 

kommer från västvärlden och kan överföras till ett land som inte kommit ”lika långt”. I 
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Sverige är hiv/aids något som mestadels berör sjukvården, den drabbade och dennes anhöriga 

och kanske är det detta man vill uppnå även i Afrika? I västvärlden är det självklart att 

människor ansvarar för sin egen hälsa, men man måste också tänka på att man i Sverige har 

möjlighet att göra detta genom hälsofrämjande arenor och en stödjande miljö. I Sverige, och 

troligen även i den övriga västvärlden, har man alltså ett annat perspektiv på hiv/aids som i 

sin tur kan nära de postkoloniala föreställningarna om Sydafrika eftersom hälsosituationen i 

Sydafrika ser helt annorlunda ut. Det finns risk att man tolkar in (syd)afrikaners påstådda 

negativa egenskaper som orsak till att epidemin sprids så snabbt och glömmer att ta hänsyn 

till andra faktorer. Den västerländska synen på hälsa kan alltså påverka och reproducera 

bilden av Afrika. Det har blivit tydligt genom intervjuerna att ett problem är att många 

sydafrikaner inte vet sina rättigheter och inte har den makt eller de möjligheter som krävs för 

stå upp för dem. I Sydafrika är inte tillgången till sjukvård och information självklar, detta 

orsakas bland annat av den stora fattigdomen. Problemen inom Sydafrikas hälsosektor ligger 

ju till grund för att utvecklingssamarbetet behövs och på så vis skapas ett slags 

förmyndarskap, där vi tar på oss rollen att hjälpa ett annat land, genom en självtilldelad 

solidaritet och osjälviskhet.  
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Resultat och sammanfattande diskussion 
 

I analysen har vi gått igenom ett flertal olika problematiker och teman som biståndet präglas 

av. Det kan inte nog understrykas hur komplex hiv- och aidssituationen i Sydafrika är, hur 

många aspekter som spelar in i spridningen av smittan, samt dess effekter på individer och 

samhälle. Genom våra informanter och vår vistelse i Sydafrika har vi fått en större förståelse 

för detta problem som påverkar hela Sydafrikas utveckling. Vi har i denna uppsats visat att 

våra två undersökningsobjekt, Sida och Afrikagrupperna, är två olika typer av organisationer 

och att deras arbetssätt skiljer sig åt. Vi kan också se att våra informanters åsikter ibland går 

isär, även inom organisationerna och deras arbete är inriktat på olika nivåer i samhället. 

Medan Sida till största delen stödjer den sydafrikanska regeringen och nationella 

organisationer, arbetar Afrikagrupperna med mindre organisationer som inte är kopplade till 

staten. Vad gäller de strategier och mål man arbetar efter kan vi se att dessa är relativt lika. 

Man betraktar problembilden på ett liknande sätt och härav kommer också att man väljer 

ungefär samma tillvägagångssätt. Afrikagrupperna är också till viss del beroende av Sida, 

eftersom de får merparten av sina pengar därifrån.  

 

Det har blivit mycket tydligt under vårt arbete att organisationerna är medvetna om de 

problem som finns när man arbetar med den här typen av frågor. Vi hade innan arbetets 

början en tanke om att varken Sida eller Afrikagrupperna hade bearbetat eller implementerat 

den kritik som framkommit mot utvecklingssamarbete under de senaste åren, men vi kan se 

att detta fått stort utrymme i organisationernas planer. Men det är en sak att skriva om ett 

nytänkande i de officiella dokumenten och en annan att faktiskt handla utefter dem. I analysen 

framkom det att flera av de anställda inte var införstådda med dokumentens innehåll och 

därmed även de tankesätt, mål och strategier som ska ligga till grund för arbetet i fält. De 

brottas i sitt dagliga arbete med olika svårigheter kopplade till bistånd.  

 

I analysen har vi följt tre temaområden där partnerskapet är ett utav dem. Partnerskapet i sig 

är ett ambivalent begrepp i den mening att det skapades för att komma bort ifrån de ojämnlika 

maktförhållanden som Eriksson Baaz talar om i sina teorier, samtidigt framhäver våra 

informanter att partnerskapet inte kan fungera till hundra procent på grund av de ofrånkomliga 

maktförhållandena. Enligt den officiella definitionen av partnerskapet ska 

grundförutsättningen vara att samarbetsländerna ska ha ansvaret för sin utveckling och att 
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givarorganisationen ska ta ett steg tillbaka och inte ta på sig en styrande roll. Genom att man i 

sina styrdokument skriver att man ser det som sin uppgift att analysera de insatser som 

samarbetspartnern vill genomföra och bedöma vilka insatser som kan ge resultat och ska 

stödjas anser vi att man trots allt gör just detta och därmed motsäger partnerskapstanken. Man 

kan ifrågasätta det faktum att man strävar efter ett partnerskap samtidigt som man menar att 

det inte går att uppnå ett sådant till hundra procent. Ambivalensen i begreppet tar sig också 

uttryck i att informanterna fokuserar på andra delar av partnerskapet än vad man gör i 

dokumenten. Som exempel kan nämnas att informanterna framhäver vikten av ett jämbördigt 

partnerskap och att även Sverige ska ha en vinning i samarbetet, medan man i den officiella 

definitionen istället betonar att Sveriges roll ska vara att skapa förutsättningar för 

samarbetslandets eget arbete och ansvarstagande.  

 

I intervjuanalysen av partnerskapet såg vi att Rönqvist anser att det finns paternalism kvar 

inom Sida medan Ekroth menar att detta synsätt sedan länge har tvättats ur organisationen och 

detta tycker vi är värt att noteras. Som vi tidigare visat, tar Sida och Afrikagrupperna ibland 

på sig en styrande roll genom att bland annat uppge att de ska analysera och bedöma 

samarbetsländernas projekt och kan på det sättet uppfattas som styrande. Det är 

anmärkningsvärt att man har olika uppfattningar inom en och samma organisation eftersom 

förmyndarskapet har spelat en så stor roll för förändringen av biståndet. Vi tror att det finns en 

risk att avsaknaden av reflektion kring förekomsten av ett paternalistiskt synsätt kan leda till 

att man inte heller försöker att arbeta emot detta.   

 

Undersökningen har också visat att partnerskapet kan sägas ligga på olika nivåer hos våra 

undersökningsobjekt. Afrikagrupperna är en mindre organisation som arbetar direkt med 

sydafrikanska organisationer och vi anser att deras partnerskapsarbete är lite mer konkretiserat 

än Sidas. Detta är säkerligen en naturlig följd av att Sida jobbar mer på regeringsnivå och 

hanterar större summor av pengar, men vi tycker oss också se att Afrikagrupperna funderat 

lite mer på detta och arbetar mot det på ett annat sätt. Det har också framkommit i vår 

teoretiska bakgrund hur viktigt det är att förankra sitt arbete på gräsrotsnivå för att uppnå en 

hållbarhet och detta måste man säga att Afrikagrupperna gör genom sitt arbetssätt. Hos Sida 

uppfattar vi att den finns en risk att man inte gör detta, och vi tror att det i sin tur kan leda till 

ytterligare komplikationer i partnerskapet.  
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Det som kan sägas ligga till grund för problematikerna inom partnerskapet, och även 

utvecklingssamarbetet i stort, är den postkoloniala bilden av Afrika. Det har blivit tydligt att 

det är våra föreställningar om Afrika och den postkoloniala världsordningen som sätter 

gränser för ett fullt fungerande partnerskap. Under vår resa till Sydafrika kände vi flera gånger 

hur våra föreställningar och fördomar visade sig vara just detta. Den här bilden är något som 

vi, som delar av västvärlden, vuxit upp med och den är mycket svår att tvätta bort, även för 

våra informanter. Vi förstod att de är medvetna om att de har dessa föreställningar men vi tror 

inte att ett medvetandegörande per automatik också löser problemet. Det är tydligt att detta 

omedvetet påverkar våra informanter i deras dagliga arbete och detta blir också tydligt i det 

som Schoerman säger om att hon känner av rasistiska tendenser på svenska ambassaden i 

Pretoria. Det är viktigt att poängtera att detta inte är något medvetet utan härstammar från 

våra föreställningar om Afrika och dess invånare. I analyskapitlet tog vi endast upp exempel 

på detta från Sida men detta betyder dock inte att den här problematiken inte också finns inom 

Afrikagrupperna. Det faktum att de, i dokumenten, tar upp den onyanserade bilden av Afrika 

och behovet av dess förändring tyder på att de reflekterat över detta, men för den skull inte 

sagt att dessa föreställningar inte finns inom organisationen. Eftersom de är beroende av 

insamlade medel och att vinna människors medlidande genom att spela på känslor hamnar de 

lätt i en situation där de reproducerar en ensidig bild av Afrika.  

 

Att förändra bilden av Afrika är något som även våra sydafrikanska informanter har uttryckt 

att det finns ett behov av. De poängterar dock att bilden måste förändras av sydafrikanerna 

själva, att det är de som måste stå upp och säga ifrån. Vi faller här tillbaka på tanken att 

afrikanerna inte kan åstadkomma resultat själva utan behöver hjälp och råd från västerlandet. 

Man kan också ifrågasätta vem det är om ska förändra bilden av Afrika, ligger det ansvaret 

verkligen på Afrikagrupperna, eller är det från (syd)afrikanerna själva som initiativet måste 

tas? Kanske är bilden av Afrika något som man inte kan förändra på det sätt som 

Afrikagrupperna beskriver, utan att detta måste vara något som blir en bieffekt av att länderna 

i Afrika uppnår en högre levnadsstandard och bättre folkhälsotal. 

 

Enligt Deborah Lupton är det i västerländska samhällen regeringen som tar på sig en 

ledarskapsroll i frågan om hälsa. Detta påverkar människor att ta hand om sin egen hälsa och 

skapar också normer angående vad som är ett normalt beteende. I Sydafrika har denna roll i 

stället tagits av NGO:er som informerar om hiv- och aidsrelaterade frågor, driver kliniker och 
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kämpar för tillgången till behandling. Den top-down modell som så lätt uppstår i 

hälsokampanjer från regeringsnivå, används vanligen inte av NGO:er som istället jobbar på 

gräsrotsnivå. Man arbetar inte med expertkunskap utan håller istället kurser och utbildningar 

där människorna medverkar och interagerar. Ashcroft menar just att initiativtagande måste 

komma från gräsrotsnivå och vi tror att detta är ett bättre sätt att arbeta med den här typen av 

frågor då man når ut på ett mycket effektivt sätt, genom ett stort nätverk. Lösningen på 

problemet kommer inte uppifrån utan förankras på gräsrotsnivå där man är väl medveten om 

komplexiteten situationen. 

 

Hiv talas om som en utvecklingsfråga vilket direkt indikerar att de länder som drabbats värst 

är underutvecklade. Det är anmärkningsvärt att till exempel USA, som också är ett relativt 

hårt drabbat land, inte betecknas på detta sätt. Genom att tala om hiv-problematiken ur ett 

utvecklingsperspektiv vill man framhålla det faktum att sjukdomen inte bara är ett medicinskt 

problem, utan att det drabbade landet måste gå framåt och förändras på många nivåer för att 

råda bot på epidemin. Som vi nämnt i analysen ligger problematiken i detta språkbruk i 

förutsättningen att någon är bättre än någon annan, givetvis är det bättre att vara utvecklad än 

underutvecklad. För att lösa sina problem behöver alltså de underutvecklade gå de 

utvecklades väg för att utvecklas. Vi landar här i begreppet social evolutionism som Maria 

Eriksson Baaz beskriver. Hur man väljer att dela in länder är problematiskt men man måste ju 

i slutänden bestämma sig för hur man väljer att göra detta. Vi förstår tanken bakom 

användandet av ordet utveckling, men tror att det i detta fall späder på diskursen kring Afrika. 

Inom utvecklingsarbetet talas det mycket om ett behov att förändra de begrepp och det 

språkbruk man använder och vi har fått uppfattningen om att vilka ord man för tillfället 

använder är beroende av en global trend i biståndretoriken. Vi tycker det är viktigt att man är 

medveten om laddningen i de ord man använder, men att man också förstår att det i grunden 

inte är språkbruket som är det problematiska utan de föreställningar som från början skapade 

det.  

 

Genom styrdokument och intervjuer står det klart att man gärna vill använda de svenska 

erfarenheterna inom folkhälsa i utvecklingssamarbetet med Sydafrika. Våra informanter 

nämner som exempel att man vill arbeta för att människor ska ta mer eget ansvar, göra 

individuella val i hälsofrågor och verka för en ökad öppenhet kring sexuella frågor för att 

skapa en beteendeförändring. Detta arbete kan leda till att gällande normer kring hälsa i 
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Sydafrika förändras och går mer åt västerlandets sekulariserade samhälle. Det här exemplet 

visar på att man placerar det västerländska samhällets normer kring folkhälsa överst i den 

universella utvecklingsstege som Baaz talar om, att det är efter den mallen som det 

sydafrikanska samhället bör förändras. 

 

Stigmatiseringen av personer som drabbats av hiv och aids är ett av de största problemen i det 

sydafrikanska samhället och många andra problem har sin botten i att man inte kan tala öppet 

om hiv och aids som vilken annan sjukdom som helst. Eftersom det är så förenat med skam 

och skuld att ha blivit infekterad väljer många människor att inte avslöja sin status eller att 

rent av inte gå och testa sig. Stigmatiseringen kan ses som ett symptom på det som Lupton 

beskriver som ett moraliserande system som uppstår angående hälsofrågor. Hiv är en sjukdom 

som har starka konnotationer till sexualitet och död vilket gör den särskilt svår att tala om och 

detta resulterar i att de drabbade beläggs med stor skuld. Det är vanligt att hiv-positiva 

människor diskrimineras och förskjuts från jobb och familjer. Detta leder till att man inte 

vågar berätta om sin status eller att ens testa sig, vilket i sin tur leder till att smittan lättare 

sprids vidare. Fattigdomen gör att människor inte har de kunskaper och möjligheter som 

påverkar vilka val man gör för att kunna ta hand om sin egen hälsa. Att kunna göra detta är en 

mänsklig rättighet som inte finns på alla håll i Sydafrika. Denna komplexa situation är något 

som både Afrikagrupperna och Sida talar mycket om, både i intervjusituationerna och i de 

officiella dokumenten. Vi ser att detta sätt att se på problemet stämmer väl överens med det 

nordiska tillvägagångssätt som förespråkas i hälsofrågor. Man betonar vilka konsekvenser 

epidemin får både för individerna och samhället och försöker att jobba med dessa delar 

parallellt.  I diskursen om hälsa uppstår också ofta skuld och klander mot den som inte kan ta 

vara på sina hälsa och i det här fallet får (syd)afrikanerna ta på sig rollen dels som orena och 

smittsamma men också som offer i behov av hjälp. Tanken om att afrikanerna skulle vara 

smittspridare kommer fram i vanligt förekommande fördomsfulla åsikter om att afrikanerna 

skulle ha orsakat att smittan spridits så snabbt i Afrika, men på samma gång ses de som offer 

för sin från kolonialtiden tillskrivna oförmåga att handskas med problemet.  

 

Fördelen med det postkoloniala perspektivet har varit att det har hjälpt oss att se de strukturer 

och föreställningar som påverkar utvecklingsarbetet. Hälsoperspektivet har varit bra för att se 

hur Sida och Afrikagrupperna resonerar kring hälsa idag och har gett oss ett annat 

angreppssätt på frågan. Vi har sett att våra två olika perspektiv har kunnat komplettera 
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varandra men vi kan också se mottsättningar dem emellan eftersom det kan uppstå problem i 

mötet mellan dessa. Eftersom det hälsoperspektiv vi använt oss av i hög grad är färgat av en 

västerländsk normativ kontext, och att detta är just det som de postkoloniala teoretikerna 

ifrågasätter, leder det till att man lätt hamnar i en postkolonial fallgrop när man resonerar 

kring hälsa. 

 

I analysen kunde vi se att diskurserna kring våra två teoretiska perspektiv påverkade varandra 

och vi drog slutsatsen att det sätt vi ser på hälsa i västvärlden påverkar bilden av Afrika. Hälsa 

är något som får stort utrymme i Sverige idag och det anses vara en självklarhet att ta hand 

om sin egen hälsa. Detta gör det svårt att förstå varför sydafrikanerna inte förändrar sitt 

beteende när de vet hur problembilden kring hiv/aids ser ut. Att hivepidemin slagit så hårt mot 

den afrikanska kontinenten har ingen definitiv förklaring men en vanlig uppfattning är att 

detta skulle bero på sociala och kulturella mönster och då specifikt det sexuella beteendet. I 

motsats till mindre drabbade länder i världen skulle afrikanerna då ha ett beteende som gynnar 

att smittan förs vidare, nämligen att män har sex med yngre kvinnor, en högre förekomst av 

prostitution och otrohet samt ett mer promiskuöst beteende. Det är statistiskt belagt att det 

finns en högre förekomst av detta i Sydafrika än i till exempel Sverige, men vad vi har 

reagerat på är att man talar om behovet av en beteendeförändring hos det sydafrikanska folket, 

för att komma till rätta med dessa problem. Detta riskerar att skapa diskriminering och 

stigmatisering genom västvärldens föreställningar om afrikaners sexualitet då man inte 

kopplar ihop orsak och verkan. Förekomsten av dessa beteenden grundar sig inte i de påstådda 

egenskaperna hos afrikaner utan i de samhälleliga strukturerna och diskursen om risktagande. 

Fattigdom och arbetslöshet kan som exempel tvinga männen, som ofta försörjer familjen, att 

söka arbete på annan ort, vilket in sin tur kan leda till nya sexuella kontakter. Kvinnan lämnas 

att försörja familjen och detta kan i sin tur leda till prostitution. Man bör alltså i 

utvecklingsarbetet inte fokusera på en beteendeförändring utan på de problem som orsakar 

beteendet. Sida och Afrikagrupperna definierar hiv och aids som en fattigdomsfråga, men 

genom att tala om vikten av beteendeförändring istället för vikten av att utrota fattigdomen, 

riskerar man att reproducera redan tidigare skapade bilder av afrikanerna och hamnar därmed 

i det som Ahluwalia benämner som afropessimism - alltså det som man från början gick in i 

ett partnerskap för att förhindra. 
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Bilaga 1 
 

Sidas strategiska ramverk.  

 
Inriktning på omedelbara orsaker 
Strategiskt mål: Möjliggöra för människor att skydda sig mot HIV-

smitta. (prevention) 

 

• Öka acceptansen för ”säker sex” beteende, speciellt bland unga, 

med tonvikt på jämlikhet bland könen  

• Information om spridningsvägar 

• Större tillgång till behandling för STI:s 

• Större tillgång till volontärbaserad rådgivning och testning  

 

Inriktning på omedelbara effekter 
Strategiskt mål: Möjliggöra för HIV-smittade och på andra sätt av 

epidemin påverkade människor att leva med livskvalitet och 

värdighet. (vård och stöd) 

• Tillhandahållning av socialt stöd för fattigdoms-drabbade hushåll 

• Tillhandahållning av socialt stöd och utbildning för drabbade 

barn  

• Stöd till antiretroviral behandling för att förlänga AIDS drabbade 

människors liv  

 

Inriktning på underliggande orsaker 
Strategiskt mål: Uppmuntra till större politiskt engagemang i HIV-

preventionsfrågor. (politiskt engagemang) 

• Öka erkännandet av HIV/AIDS frågor som stora politiska 

utvecklings frågor.  

• Ökad respekt för mänskliga rättigheter för att skydda människor 

som drabbats av HIV/AIDS  

• Medvetenhet om länken mellan HIV/AIDS och våld mot kvinnor 

och barn  

 

Inriktning på långtidseffekter 
Strategiskt mål: Utveckla coping strategier för att lätta epidemins 

långtidseffekter. (coping strategies) 

• Utveckling av sektorspecifika (sectoral) kapaciteter för att svara 

mot HIV/AIDS  

• Tillämpning av ett nationell multiområdes (multi-sectoral) 

tillvägagångssätt för att minska epidemins effekt på samhället  

 

Källa: HIV/AIDS Strategic Plan for Sida South Africa 2004-2008, s. 33. 

 

  



Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för position och vad går ditt arbete ut på? 
2. Hur används dessa dokument? Av vem? 
3. Hur skulle du beskriva de mål som ni strävar efter att nå angående hiv/aids i Sydafrika? 
4. Hur skulle du beskriva strategierna för att nå dessa mål? 
5. Vilka är de huvudsakliga prioriteringarna för ert arbete med hiv/aids i Sydafrika? 
6. Hur prioriteras målgrupperna? 
7. Varför behöver Sydafrika bistånd? 
8. Varför anser ni att Sydafrikas behöver mer stöd utöver pengar? 
9. Vad är målet för (Syd)afrikas utveckling? 
10. Hur mycket fokuserar ni på att stödet ska baseras på sydafrikanska behov? 
11. Hur viktigt är det att de projekt ni stöder ska passa in i era strategier? 
12. Hur definieras, får reda på lokala behov? 
13. Vad menar ni med stöd? Ekonomiskt eller personella resurser? 
14. Hur ser ni på hälsa och hälsofrämjande? 
15. Vad menar ni med preventivt arbete? 
16. Hur håller ni personalen ajour i de frågor de arbetar med? 
17. Kontrollerar ni era samarbetsorganisationers arbete? Varför? Hur? 
18. Vilka svenska erfarenheter kan vara applicerbara i Sydafrika? 
19. Kan man se att Sverige har någon egen vinning i biståndspolitiken? 
20. Var fattas besluten om hur Sverige ska arbeta i Sydafrika? 
21. Kan du se ett svenskt perspektiv i biståndspolitiken? Hur? 
22. Kan du se något svenskt sätt att jobba med hiv/aids frågor? Vad? Hur? 
23. Hur står ni i relation till världens andra hjälporganisationer? 
24. På vilket sätt tycker du att man ska dela in världens länder? 
25. Varför har ni valt att definiera ert arbete som ett partnerskap? vad innebär det? 
26. Ni vill visa en nyanserad bild av Afrika? Hur ska den bilden se ut? Hur ska det göras? 
27. Finns det något i Sidas dokument som du inte håller med om? 
28. Finns det arbete i dag som du känner kunde göras på ett annat sätt?  Vilka? Varför? 
29. Vad skulle du vilja att man satsar mer på? Varför? 
30. Vad menar ni med solidaritet? 
31. Ni är väldigt beroende av era medlemmars medel, kan detta vara ett problem? 
32. Hur skiljer ni er eller länkas med Sida/Afrikagrupperna? 
 

  


