
 

 

Leder bistånd till ökad kosmopolitisk rättvisa? 

Does foreign aid lead to Cosmopolitan justice? 

 

Magisteruppsats i statsvetenskap vårterminen 2008 

 

Författare: Hannes Theander 

Handledare: Mikael Baaz 

 

Antal ord: 16 991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  huruvida  bistånd  leder  till  ökad  kosmopolitisk  rättvisa. 
Begreppet  kosmopolitisk  rättvisa  är  i  första  hand  hämtat  från  Kok‐Chor  Tans  bok  Justice Without 
Borders. Kosmopolitisk rättvisa används för att kunna operationalisera rättvisa på ett kvantifierbart 
sätt, vilket ökar möjligheten att mäta huruvida rättvisan i de undersökta fallen har ökat, minskat eller 
varit konstant.    

För att besvara frågan undersöker jag sambandet mellan bistånd och rättvisevariabler, med hjälp av 
ett  statistiskt  datamaterial  och  regressionsanalys.  Jag  använder  tvärsnittsdata  som  kommer  från 
UNDPs organisation Human Development Report, vilken listar världens länder utifrån om de har High, 
Medium eller Low Human Development, varav statistik om länderna i de två sistnämnda kategorierna 
används i uppsatsen. Jag använder mig av olika variabler, exempelvis Nettotalet för barn som börjar 
skolan  "primary"  uttryckt  i  procent,  Platser  i  parlamentet  som  innehas  av  kvinnor  och Offentliga 
utgifter för utbildning som procent av BNP, för att undersöka huruvida det finns en positiv korrelation 
mellan dessa och bistånd.  

Jag  använder mig  även  av  en  fåfallsstudie  där  jag  undersöker  det  svenska  biståndets  effekt  på 
kosmopolitisk rättvisa i Indien och Sri Lanka, för att jämföra och dra slutsatser om hur biståndet har 
påverkat utvecklingen av rättvisan. Denna del av uppsatsen är en textanalys över tid, från 1970‐talet 
fram  till  idag,  och  bygger  på  rapporter  och  publikationer  från  SIDA.  Syftet  är  att  en  kombinerad 
metodologi av kvantitativ och kvalitativ metod är att det skall öka tillförlitligheten i resultaten och ge 
en bättre helhetsbild av de företeelser jag undersöker. Med denna studie avser jag att försöka belysa 
hur bistånd  har påverkat den  kosmopolitiska  rättvisan  generellt  i utvecklingsländer och  specifikt  i 
Indien och Sri Lanka.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

”Det övergripande målet för svenskt bistånd är att bidra till att skapa förutsättningar för 
fattiga människor  att  förbättra  sina  levnadsvillkor.  Genom  att minska  orättvisor  och 
fattigdom  i hela världen skapas bättre förutsättningar för utveckling, fred och säkerhet 
för alla folk och nationer.”1  

Biståndets syfte kan diskuteras utifrån många olika aspekter samt beroende på vad givare respektive 
mottagare  vill uppnå. Citatet  är  taget  från  SIDAs hemsida om  syftet med det  svenska biståndet.  I 
upppsatsen  har  jag  valt  att  diskutera  bistånd  utifrån  normativ  politisk  teori,  närmare  bestämt 
huruvida biståndet har lett till ökad kosmopolitisk rättvisa. Kosmopolitisk rättvisa är ett begrepp som 
kommer  från  den  diskurs  som  bland  andra  Charles  R.  Beitz  och  Kok‐Chor  Tan  verkar  inom  och 
behandlas i deras respektive böcker, Political Theory and International Relations och Justice Whitout 
Borders. Utgångspunkten är John Rawls rättviseteori, som han definierade den i En teori om rättvisa 
från 1971, applicerad på det globala samhället. Utifrån Rawls teori om rättvisa utvecklar Tan en teori, 
kosmopolitisk  rättvisa,  vilken  bl.a.  tar  fasta  på  vilka  moraliska  förpliktelser  den  rikare  delen  av 
världen  har  att  hjälpa människor  i  tredje  världen.  Tan  utformar  en  normativ  teori  om  distributiv 
rättvisa och hur omfördelning och omstrukturering skall ske. Tan skriver:  

”A  focus  on  individuals, which  is  central  to  the  cosmopolitan  idea,  in  the  other  hand, 
would remind us that what is basic to human well‐being is not just a country’s aggregate 
income, but its people´s level of education, its literacy rate, its degree of gender equality, 
its  infant mortality  rate,  the  life expectancy of  its population,  its healthcare standards, 
and so on.”2  

Citatet ringar in den centrala ansatsen i uppsatsen, att mäta hur bistånd leder till ökad kosmopolitisk 
rättvisa  genom  att  utgå  ifrån  utveckling  i  rättvisevariabler  såsom  jämställdhet,  läskunnighet, 
förväntad  livslängd,  tillgång på  sjukvård o.s.v. Perspektivet blir på  så  vis  individcentrerat. BNP per 
capita  och  liknande  storheter  är  inte  väsentligt  i  diskussionen,  då  det  inte  säger  någonting  om 
levnadsbetingelserna  för  de  sämst  ställda,  såvida  det  inte  indirekt  leder  till  ökad  kosmopolitisk 
rättvisa.  

En relevant fråga  i sammanhanget är varför biståndet  inte skulle  leda till ökad komspolitisk rättvisa. 
Begreppet  kosmpolitisk  rättvisa  innefattar:  att  ökad  rättvisa  innebär  en  förbättring  för  de  sämst 
ställda  samt  en  tes  om  att  bistånd  inte  leder  till  ökad  kosmpolitisk  rättvisa  eftersom  det  är  den 
internationella strukturen som sådan som  är problemet för att nå global rättvisa. Tan citerar Andrew 
Beksey som skriver:  

”[...] of course, in the face of hunger and starvation both development aid and relief aid 
should be provided, but the cause of justice is best served by a structural transformation 

                                                            
1 SIDAs hemsida 

2 Tan, Justice Without Borders, s. 37‐38 
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away from unequal global relations based on exploitation and towards equality based on 
recognitions of common similar needs.”3

Ovanstående  citat  ger  frågan  om  bistånd  leder  till  ökad  kosmopolitisk  rättvisa  en  ytterligare 
dimension. Kan dagens ekonomiska system leda till en förbättring i levnadsvillkor för människor eller 
är det den underliggande strukturen, så som Tan menar, som är det huvudsakliga problemet för att 
nå kosmopolitisk rättvisa. Är SIDAs vision realistisk utifrån detta eller finns det struturella hinder? Jag 
avser  att  undersöka  huruvida  bistånd  leder  till  ökad  kosmopolitisk  rättvisa  för  att  kunna  föra  en 
diskussion om Tans  tes är riktig genom att göra en statistisk studie på utvecklingsdata  för samtliga 
länder i UNDPs lista för Medium och Low Human Development samt gebom en fåfallsstudie över det 
svenska biståndet till Indien och Sri Lanka . 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka huruvida bistånd generellt leder till ökad kosmopolitisk rättvisa och specifikt 
huruvida det  svenska biståndet  (genom SIDA)  leder  till ökad kosmopolitisk  rättvisa  i  Indien och Sri 
Lanka. 

 

1.3 Metod 

För att operationalisera rättvisa används en grupp variabler som kommer att representera rättvisa. 
Jag kommer att närma mig frågeställning på två sätt: ett statistiskt och ett textanalytiskt. Syftet med 
detta är att kunna undersöka biståndets påverkan på såväl mikro‐ som makronivå. Undersökningen 
av de två fallen, som används i fallstudien, sker på mikronivå där variablerna undersöks textanalytisk, 
medan å andra sidan den statistiska eller kvantitativa analysen görs på makronivå.  I båda  fallen är 
syftet, att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan ökat bistånd och ökad rättvisa.  

Ur metodsynpunkt menar Holme &  Solvang,  att  en  kombination  av metoder  kan  vara  att  föredra 
framför att välja antingen kvantitativ eller kvalitativ metod. Eftersom de båda metoderna har styrkor 
och svagheter innebär kombinationen att de kompletterar varandra. Det skulle kunna bl.a. innebära, 
att om samma resultat  fås med båda metoderna stärks  tillförlitligheten  i data och därigenom även 
resultaten.  Om  däremot  en  kombination  av metoder  leder  till  att  de  olika metoderna  ger  olika 
resultat kan detta ge öppning för nya tolkningar eller utnyttjas för att finna nya tillvägagångssätt. Det 
kan  även  bidra  till  att  ge  en  bättre  helhetssyn  eller möjlighet  att  avgöra  vilken  teori  som  bäst 
förklarar ett  fenomen.4  I uppsatsen är  syftet, att med en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
metod  kunna  undersöka  olika  delar  av  samma  problem  för  att  bättre  skapa  en  helhetsbild  av 
huruvida bistånd leder till ökad kosmopolitisk rättvisa. För att få denna helhetsbild är kombinationen 
nödvändig, eftersom det finns flera olika typer av problem som kan överbryggas genom kombination 
av dem.  

                                                            
3 Ibid., s. 28 

4 Holme & Solvang, Forskningsmetodik, s. 85‐86   
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En stor skillnad mellan metoderna, skriver Holme och Solvang är att: ”Kvalitativa studier  präglas av 
flexibilitet,  kvantitativa  av  strukturering.”5  Flexibilitet  innebär,  att  kunna  anpassa  undersökningen 
utifrån den  information  som  framkommer under  studiens gång. T.ex. om det visar  sig att det  sätt 
frågeställningen  var  formulerad  på  var  felaktigt  eller missvisande  och  behöver  kompletteras  finns 
den möjligheten,  eftersom  det  inte  strävas  efter  standardisering  i  den  kvalitativa metoden.  Den 
kvantitativa metoden kännetecknas av ett standardiserat upplägg där frågeformulär och liknande ser 
lika ut för alla analysenheter, vilket innebär att statistiska studier är generaliserbara.  Problemet med 
kvantitativ metod är, att då data är insamlad är det försent  att ändra frågeställning eftersom den är 
anpassad för ett speciellt syfte. Framkommer det sedan att de frågor som ställdes  inte var  lämpliga 
för syftet måste undersökningen göras om, eftersom dessa problem  inte kan  justeras  i efterhand.6 
Statistiska  studier  har  god  generaliserbarhet  medan  kvalitativa  studier  djupdyker  för  att  ge 
helhetsbilden av en  företelse. Det  finns  flera sätt att kombinera de två olika metoderna på, menar 
Holme  och  Solvang,  jag  skall  använda  mig  av  en  kvantitativ  undersökning  som  används  som 
förberedande undersökning för en kvalitativ studie.7 Syftet är, att ge den generella bilden med den 
kvantitativa metoden och sedan komplettera detta med en kvalitativ studie som närmare undersöker 
de olika orsaksmekanismer som kan påverka sambandet mellan bistånd och kosmopolitisk rättvisa.    

 

1.3.1  Fallsstudien 

Fallstudien är av typen fåfallsstudie med två fall, Indien och Sri Lanka, och jämförande design, en s.k. 
mest  lika‐design.  I en  fåfallsstudie väljs  fallen med avseende på att de oberoende variablerna skall 
likna varandra mellan fallen samt att det finns en variation  i den förklarande variabeln. Detta så att 
fallen  är  lika  i  alla  avseenden  utom  ett.8  Det  innebär  att  fallen,  Indien  och  Sri  Lanka,  som  skall 
undersökas har valts för att det är två fall som liknar varandra i de relevanta avseendena i synnerhet 
hur  rättvisa  samhällena  är, utom  ifråga om biståndets beskaffenhet.  I något  avseende  går det  att 
anta att det  finns en variation  i biståndet  som är  intressant att undersöka närmare. Sri Lanka och 
Indien  ligger på  liknande utvecklingsnivå, men har fått mycket olika stort bistånd: Sri Lanka har fått 
relativt mycket bistånd per capita och Indien relativt litet, se diagrammen.  

Esaiasson m.fl. menar, att det är viktigt att värdena  inte är kända på både den förklarande och den 
beroende variabeln, eftersom det skulle  innebära att orsaken  till utfallet  redan är känd och därför 
inte  tillför  något.9  När  det  gäller  Sri  Lanka  och  Indien  är  det  känt  att  de  har  en  liknande 
utvecklingsnivå, men olika bistånd. Länderna  liknar  i övrigt varandra  i många  relevanta avseenden. 
Detta skulle kunna tolkas som att värdena på de olika variablerna redan från början är kända, vilket 
skulle  innebära att undersökningen blir ointressant då den  inte skulle  tillföra någonting nytt. Så är 
dock inte fallet, eftersom det är för mig okänt på vilket sätt som biståndet varierar, mer än i storlek. 

                                                            
5 Ibid., s. 80 

6 Ibid., s. 80‐81 

7 Ibid., s. 86‐87   

8 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 111‐113 

9 Ibid., s. 112‐113 
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Det intressanta att undersöka är då hur implementeringen av biståndet har sett ut och mer specifikt 
vad i biståndet till Indien som har gjort att Indien och Sri Lanka ligger på en liknande utvecklingsnivå 
trots de olika andelarna bistånd.  

Det  finns  dock  vissa  svagheter  med  mest  lika‐designen,  menar  Esaiasson  m.fl.,  där  det  mest 
uppenbara  problemet  är  att  det  inte  är möjligt  att  empiriskt  falsifiera  eller  verifiera  att  det  finns 
några  kausala mekanismer  i  datamaterialet. Detta  gäller:  ”Så  länge  vi  inte  har  lett  i  bevis  att  en 
variation  i den förkaringsfaktor vi pekar ut [...]åtföljs av variation på den beroende variabeln [...] är 
slutsatserna  mycket  bräckliga.”10  Det  innebär,  att  det  inte  går  att  utesluta  att  det  finns  andra 
förklaringsfaktorer  som  påverkar  den  beroende  variablen  mer  än  den  som  antagits  vara 
förklaringsvariabeln. Då jag undersöker huruvida bistånd  leder till ökad kosmopolitisk rättvisa skulle 
det innebära att det är svårt att avgöra om bistånd ensamt leder till ökad rättvisa, vilket med största 
sannolikhet inte är fallet. 

  

1.3.2  Den kvantitativa studien   

För  att  genomföra  den  kvantitativa  studien  används  flervariabelsanalys/multivariat 
regressionsanalys. Syftet med regressionsanalys är, att kunna bearbeta stora dataset och undersöka 
samband mellan olika variabler. Regressionsanalys, menar Esaiasson m.fl., är ett kraftfullt statistikst 
analysverktyg  som har  flera olika användningområden, eftersom det är möjligt att applicera på de 
flesta typer av data. Det är dessutom möjligt att använda sig av flera variabler på en och samma gång 
då en teoretisk modell skall prövas empiriskt.11  

Multivariat regressionsekvation: Y = α + β1x1 + β2x2...+ βnxn + ε  

I  den multivariata  regressionsekvationen  finns  ”xn”,  d.v.s.  ospecifierat  antal  variabler,  som  antas 
påverka  Y.  Regressionsekvationen  består  förutom  x‐variabler  även  av  Y  som  är  den  beroende 
variablen/responsvariabel,  d.v.s.  den  variabel  som  antas  variera  till  följd  av  variation  i  x.  α  är 
interceptet  som  säger  vad  Y  är  då  x  är  lika  med  noll.  β  är 
regressionskoefficienten/lutningskoefficienten,  som  beskriver  hur  mycket  Y  påverkas  av  att  x 
förändras med en enhet. ε kallas även för felterm eller slumpterm, vilket är en variabel som fångar 
upp  ospecifierad  variation  som  inte  kan  förklaras  av  x‐variablerna.  Då  det  i  multivariata 
regressionsekvationer används  flera oberoende variabler är det möjligt att undersöka om det  finns 
mer än ett samband mellan det beroende Y och de oberoende xn.

12 Det innebär, att då jag avser att 
undersöka om det finns ett samband mellan ökat bistånd och ökad rättvisa vill jag vara säker på att 
det verkligen är detta sambandet som mäts. Esaiasson m.fl. menar, att multivariat regressionsanalys 
kan användas  för att  skatta effekterna av  flera oberoende variabler på  samma gång och på  så vis 
kunna kontrollera om det finns flera variabler som påverkar den beroende variabeln Y. Syftet med att 

                                                            
10 Ibid., s. 127 

11 Ibid., s. 405‐406 

12 Ibid., s. 406‐407 
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införa  flera  förklarande variabler är att undersöka om sambandet mellan beroende och oberoende 
variabler kvarstår även då andra möjliga samband testas.13  

Då data analyseras med ett statistikprogram är det centralt att tolka utskriften. Jag använder mig av 
statistikprogrammet  SPSS. När  regressionsanalyser  skall  tolkas  används  p‐,  F‐  och  R2‐värden  samt 
standardfelen som  indikatorer på hur starka sambanden mellan beroende och oberoende variabler 
är. P‐värdet, menar Esaiasson m.fl., talar om hur stor sannolikheten är att det skattade β‐värdet är 
ett  resultat  av  slumpen,  vilket  innebär  att  det  samband  som  har  funnits  mellan  beroende  och 
oberoende  variabler  är  slumpmässigt,  det  vill  säga  att  det  inte  finns  något  samband.14  Vanligt  i 
sammanhanget är att en signifikansgrad på 95 procent används. F‐värdet är ett liknande mått som p‐
värdet, med den  skillnaden att F‐testet används  för att undersöka om  regressionen  i  sin helhet är 
signifikant. Närmare bestämt kommer F‐testet att visa om någon av de oberoende variablerna har en 
signifikant påverkan på Y. Detta kan m.a.o.  innebära att  flera variabler är  ickesignifikanta enligt p‐
testet, men  testet är signifikant enligt F‐testet om en av variablerna är signifikant enligt p‐testet.15 
R2‐värdet  används  för  att mäta  hur  stor  del  av  variationen  i  Y  som  förklaras  av  de  oberoende  x‐
variablerna. R2‐värdet är ett tal mellan noll och ett, där noll innebär att ingen varians mellan x och Y 
förklaras och ett att all varians förklaras.16 Ju fler variabler som används desto högre kommer R2 att 
bli, eftersom det alltid kommer att  finnas en  liten variation  i en ytterligare variabel  som  stämmer 
med den  förväntade variationen. Därför menar bl.a. Bowerman m.fl., att ett  justerat R2‐värde bör 
användas, vilket justeras så att flera variabler inte ger ett orealistiskt högt värde. Det optimala är: så 
få variabler och så högt R2‐värde som möjligt. R2‐värdet är dock ingen garant för att en modell är bra, 
exempelvis måste  standardfelet  tas  i beaktande.17  Standardfelet,  skriver Esaiasson m.fl.:  ”används 
för  att  beräkna  konfidensintervall  kring  regressionskoefficienterna  [...]  ju  större  standardfel  desto 
större  är  osäkerheten  i  skattningarna.”18  Standardfelet  visar m.a.o.  avvikelser  från de  skattade  β‐
värdena. 

 

 1.3.3 Material och urval 

Problem med  data  är  att  vissa  u‐länder  tenderar  att  rapportera  överdrivet  positiva  eller  negativa 
resultat  beroende  på  syfte,    vilket  skapar  osäkerhet  om  datamaterialets  tillförlitlighet.  Ett  annat 
problem med  utvecklingsdata  är  att  det  inte  finns  lika  kontinuerliga  tidsserier  och  sofistikerade 
insamlingsmetoder av data som för OECD‐länderna. Materialet som används i den statistiska studien 
kommer  från  Human  Development  Report  som  är  en  del  av  UNDP.  FN  som  källa  torde  vara  att 
betrakta  som  tillförlitlig  i  den mån  utvecklingsdata  är  tillförlitlig.  Detsamma  gäller  den  data  som 

                                                            
13 Ibid., s. 407 

14 Ibid., s. 408‐409 

15 Bowerman, Forcasting, Time Series and Regression, s. 158‐159 

16 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 409 

17 Bowerman, Forcasting, Time Series and Regression, s. 157‐158 

18 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan, s. 408 
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används  för  de  diagram  som  kommer  från  databasen World  Development  Indicators  som  är  en 
databas  från  Världsbanken.  Ytterligare  data  framför  allt  i  textformat,  men  även  statistik  till 
diagrammen, kommer från SIDA. Även SIDA bör kunna betraktas som en tillförlitlig källa  i egenskap 
av svensk myndighet.  

Det huvudsakliga materialet för fallstudien är rapporter från SIDA och framför allt verksamhetsplaner 
och styrdokument för biståndet till Indien och Sri Lanka. Då tillgången på material är stor kommer jag 
endast  använda  en del  av det,  eftersom  syftet  inte  är  att detaljgranska biståndet, utan  att  ge  en 
översiktlig bild  för att  kunna  se  likheter och  skillnader över  tid och mellan  Indien och  Sri  Lanka.  I 
arbetet  lyfter  jag  även  vissa  policyförändringar  som  har  skett  och  som  kan  ha mer  eller mindre 
effekte  på  rättvisan.  Den  största  avgränsningen  är,  att  endast  undersöka  huruvida  det  svenska 
biståndet  genom  SIDA  har  lett  till  ökad  kosmopolitisk  rättvisa,  se  grafen  nedan  över  Sveriges 
biståndsandel. Detta har flera syften: tillgång, tillförlitlighet och överskådlighet i material, vilket leder 
till att jag gör denna avgränsning. 
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Valet av Sri Lanka och Indien görs utifrån att de är belägna inom en viss region, att de har fått bistånd 
från SIDA ungefär lika länge och att de befinner sig på en liknande utvecklingsnivå idag. Detta gäller 
bl.a.  ekonomisk  utveckling,  se  diagrammet  ovan, men  de  båda  klassas  även  som Medium  human 
development‐länder  i 2007/2008 Human Development  Index rankings på platserna 99  för Sri Lanka 
respektive  128  för  Indien.19  Indien  och  Sri  Lanka  är  forna  brittiska  kolonier,  självständiga  1947 
respektive 1948,  i vilka SIDA har haft ett  långvarigt samarbete som ännu  inte är avslutat. De båda 
länderna har m.a.o. flera gemensamma nämnare. Min tanke är att simulera att konstanthålla   vissa 
variabler  som  kan  tänkas  påverka  ett  lands  utveckling,  för  att  kunna  isolera  förändringar  i  de 
variabler som avses undersökas, d.v.s. kosmopolitisk rättvisa. Storleken,  i  landyta och befolkning, är 
två av de största skillnaderna mellan  Indien och Sri Lanka, men huruvida dessa har någon effekt på 
rättvisan  så  att  det  påverkar  studien  är  diskutabelt.  Vid  jämförelse  används  BNP  per  capita  och 
liknande variabler som kompenserar  för storlek. Detta gör, att storleken  till  trots är det möjligt att 
mäta  ekonomiska och  andra  variabler  länderna  emellan.  En  tanke  skulle  kunna  vara  att det  finns 
skalfördelar  i  biståndsarbete  eller  liknande  och  att  ett  stort  land  därför  inte  behöver  lika mycket 
bistånd för att nå samma sociala utveckling som ett mindre land, men annars bör det inte finnas fler 
problem med storleksskillnaden. Den eventualitet, att storleken är av avgörande betydelse, bortser 
jag därför från såvida inte datamaterialet tyder på motsatsen.  

                                                            
19 Human Development Reports hemsida 
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Förutom  storleksskillnaden  mellan  länderna  finns  det  olikheter  inom  de  för  studien  relevanta 
variablerna som kan vara värda att nämna och som kommer att studeras närmare i uppsatsen för att 
försöka klargöra vad  i biståndet som skiljer  länderna åt.  I Landguiden står det, att Sri Lanka har en 
hög utbildningsnivå med skolplikt från fem till femton år och att c:a 90 procent av landets befolkning 
kan läsa och skriva samt att av de barn som börjar skolan går c:a tio procent vidare till högskola eller 
universitet.20 Även i Indien är det skolplikt, vilken omfattar barn mellan sex och fjorton års ålder, men 
i praktiken är det företrädesvis pojkar som fullföljer skolgången och många barn arbetar  istället för 
att gå i skolan. Även läskunnigheten är lägre, c:a 65 procent över befolkningen och 54 och 76 procent 
för kvinnor respektive män.21 Dessa ojämlikheter är någonting som genomsyrar det indiska samhället 
som har stora ekonomiska klyftor mellan landsbygden och städerna, olika regioner och dem som har 
fått del av moderninseringen och dem som inte har det. Detta gäller såväl skolgång, tillgång på vård 
och pensionssystem.  Indien har både välutbildade  läkare och bra universitet, men möjligheten att 
utnyttja  dem  är  endast  förbehållen  en  liten  del  av  landets  befolkning.  År  2000  uppgick  Indiens 
medelklass till c:a 200 miljoner personer samtidigt som c:a 35 procent av befolkningen  levde under 
fattigdomsgränsen.  Trenden  är  dock  positiv  och  andelen  fattiga minskar.22  Trots  att  Sri  Lanka  är 
fattigt och biståndsberoende  samt har  stora  skulder  till utlandet, är vårdmöjlighet, medellivslängd 
och utbildningsnivå relativt höga. Klyftorna mellan rika och fattiga är dock stora och c:a 25 procent av 
befolkningen  lever under  fattigdomsgränsen.  Samhället  är ojämställt och  kvinnor diskrimineras på 
arbetsmarknaden och  i möjlighet att utbilda  sig.23  Indien och Sri Lanka är  lika  i många avseenden, 
men det finns skillnader som gör att de inte är perfekta att jämföra. Av ovanstående sammanfattning 
av  skola,  vård  och  omsorg  kan  slutsatsen  dras  att  Sri  Lanka  har  lite  högre  grad  av  kosmopolitisk 
rättvisa, där större andel av befolkningen har tillgång på skola, vård och omsorg. Frågan är om dessa 
skillnader är för stora för att det skall gå att använda mest lika‐metoden. I en fåfallstudie som avser 
att använda  två  länder  som  fall,  finns det många aspekter  i vilka  länderna  inte är  lika. Det  ligger  i 
sakens  natur  att  variablerna  i  en  samhällsvetenskaplig  studie  inte  är  perfekta.  Det  är  därför  en 
avvägning om länderna är tillräckligt lika i de relevanta avseendena så som diskuteras i ovanstående 
metoddiskussion om fallstudiedesign, vilket jag skulle säga att de är. Jag väljer att gå vidare med dem 
som  fall, eftersom  jag både anser att de är  tillräckligt  lika och att det är  svårt att  finna  två andra 
utvecklingsländer  som  är  mer  lika  samt  att  länderna  är  tillräckligt  olika  ifråga  om  bistånd,  se 
diagrammet ovan.  

 

1.4 Disposition  

I kapitel två går jag igenom kosmopolitisk rättvisa, d.v.s. den teoretiska utgångspunkten, och hur jag 
operationaliserar  den.  Det  tredje  kapitlet  behandlar  den  statistiska  delen  av  studien  och  den 
tillhörande  analysen. Det  fjärde  utgörs  av  fåfallsstudien  där  Indien  och  Sri  Lanka  behandlas  samt 
tolkningar av fallstudien. Kapitel fem avslutar med en slutdiskussion där frågeställningen besvaras.   

                                                            
20 Landguiden, Sri Lanka utbildning 

21 Landguiden, Indien utbildning 

22 Landguiden, Indien ekonomi och sociala förhållanden 

23 Landguiden, Sri Lanka ekonomi och sociala förhållanden 
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2 Kosmopolitisk rättvisa 

Tan presenterar en teori om kosmopolitisk rättvisa som utgår från grundläggande rättigheter. Tanken 
med detta, menar Tan, är att det finns någonting av ett överlappande konsensus i det internationella 
samhället kring mänskliga rättigheter (vilka finns stadgade i internationella avtal och konventioner).24 
Tan menar, att ett sätt att utifrån grundläggande rättigheter ta fram en teori om global rättvisa är att 
påvisa hur stora ojämlikheter  leder  till att de  fattigaste  inte kan  få de grundläggande rättigheterna 
tillgodosedda. Detta  innebär, att nyttigheter som sjukvård, mat och tak över huvudet kostar pengar 
och  ytterst  är  en  fråga om  resurser då de  grundläggande  rättigheterna  skall  tillgodoses. Att  vissa 
människor  inte  får dessa  rättigheter  tillgodosedda är  inte heller en konsekvens av att  resurserna  i 
världen inte räcker till, utan att de är fördelade på ojämlikt sätt, vilket kan ta sig uttryck på flera olika 
sätt.  Det  kan  vara,  att  resurserna  helt  enkelt  är  orättvist  fördelade  från  början,  exempelvis  ett 
naturresursfattigt  land, men  även  exploatering  såsom  ofördelaktiga  handelsavtal  o.dyl.  kan  ligga 
bakom  orättvisor.25  Detta  länkar  samman  begreppen  grundläggande  rättigheter  och  ojämlik 
fördelning,  vilket  sker  indirekt,  eftersom  det  krävs  omfördelning  för  att  kunna  tillgodose  de 
grundläggande  rättigheterna.  Det  finns  även  ett mer  direkt  sätt  att  i  sammanhanget  närma  sig 
distributiv  rättvisa, vilket är då denna  ses  som någonting grundläggande. Det är en grundläggande 
rättighet  att, med Tans egna ord, ha equal  consideration,  vilket  skulle  innebära  att  jämlikhet  som 
sådan är en nyttighet i sig självt.26 Det skulle t.ex. skulle kunna innebära att lika möjlighet att få vård 
och utbildning är en rättighet och att ingen har rätt att få bättre utbildning än någon annan.  

Teorin om grundläggande rättigheter som Tan utgår  ifrån är Rawls En teori om rättvisa. Tan menar, 
att Rawls teori ger den mest kompletta och systematiska bilden av rättighetsbaserad rättvisa vilket 
har  gjort  den  populär  hos  flera  olika  teoretiker  att  applicera  på  det  globala  samhället. 
Utgångspunkten är Rawls rättviseprinciper som han ställer upp i boken En teori om rättvisa, vilka är 
följande: 

Första principen  

Alla ska ha samma rätt till det mest omfattande system av grundläggande friheter som är 
förenligt med att alla har ett liknande frihetssystem. 

Andra principen 

Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska ordnas så att de är både 
a ) till största möjliga fördel  för de minst gynnade, men förenligt med den rättvisa 
sparprincipen, och 
b) knutna till ämbeten och befattningar som står öppna för alla under förhållanden som 
ger  alla skäligt jämngoda möjligheter.27

                                                            
24 Tan, Justice Without Borders, s. 47 

25 Ibid., s. 53 

26 Ibid., s. 54 

27 Rawls, En teori om rättvisa, s. 291 
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Ovanstående  rättviseprinciper  tas  fram  under  okunnighetens  slöja,  vilket  innebär  en 
ursprungsposition som är en hypotetisk kontraktssituation där en grupp personer skall utforma ett 
samhälle. Detta skall göras utan att de vet någonting om  i vilken position eller vilka preferenser de 
själva har i det samhäll för vilket de skall formulera rättviseprinciperna. Tanken är att denna situation 
skall  leda  till en procedur som  leder till att ett rättvist samhälle skapas28, Rawls skriver: ”De måste 
välja  principer  vilkas  konsekvenser  de  är  beredda  att  leva  med,  oavsett  vilken  generation  de 
tillhör.”.29 Rawls menar, att personerna  i kontraktssituationen  inte vet någonting om vilken  tid de 
lever i och utifrån det inte kan gynna en viss generation. Citatet är dock applicerbart på alla områden 
och kontraktspersonerna måste alltid välja principer vilkas konsekvenser de måste vara beredda att 
leva med, eftersom de  inte vet någonting om sina preferenser eller positioner  i samhället och  inte 
heller  kommer  att  kunna  skapa  ett  samhälle  som  ger  dem  själva  fördelar  och  således  skapas  ett 
rättvist samhälle. Detta blir Tans utgångspunkt då han formulerar sin teori om kosmopolitisk rättvisa.    

Rawls  avsåg  aldrig  att  använda  denna  teori  på  det  internationella  samhället,  utan  utvecklade  en 
ytterligare rättviseprincip  för det  internationella samhället  i sin bok The Law of Peoples, som utgår 
ifrån  att det  är  folk  som  är  representerade  i ursprungspositionen  snarare  än  individer. Dessa  vet, 
liksom  individerna  i den vanliga ursprungspositionen,  ingenting om sina preferenser, styrka, storlek 
o.dyl. Det enda dessa kontraktsparter vet är: ”[...]  that reasonably  favorable conditions obtain that 
make constitutional democracy possible – since  they know  they  represent  liberal societies”30, vilket 
leder  till en  liknande  situation  som den  första ursprungspositionen med den  skillnaden att den är 
anpassad för en annan typ av aktörer på en annan politisk arena. Denna position skall tillgodose att 
villkor tas fram för hur de liberala folken skall samarbeta i det internationella samhället.31 Tan menar 
att Rawls  andra position under okunnighetens  slöja  leder  till,  att  tillgodose  vanliga principer  i det 
internationella samhället såsom självbestämmanderätt, rättvisa krig och rättvisa  i krig. Kritiken som 
Tan riktar mot detta är att det är en allt för konservativ syn på  internationell politik som Rawls tar 
fram genom  sin  teori  i The  Law of Peoples. Detta är, enligt Tan, någonting  som många  rawlsianer 
argumenterar  emot  och  istället  intar  en  position  som  utgår  från  den  första  ursprungspositionen, 
vilket Charles Beitz var en av de första att göra.32  

Då Beitz diskuterar distributiv rättvisa utgår han från en svag och en stark tes. Den svaga tesen utgår 
från  att det  internationella  samhället  kan  liknas  vid det  inomstatliga  samhället medan den  starka 
tesen  är  en  tillämpning  av  Rawls  distributiva  rättvisa  hämtad  ur  En  teori  om  rättvisa  på  det 
internationella samhället.33 Vad Beitz uppnår är, att genom att likna det internationella samhället vid 
ett  nationellt  kan  Rawls  princip  om  distributiv  rättvisa  tillämpas  i  en  internationell  kontext  och 

                                                            
28 Ibid., s. 143‐145 

29 Ibid., s. 144 

30 Rawls, The Law of Peoples, s. 32 

31 Ibid., s. 32‐35 

32 Tan, Justice Without Borders, s. 56  

33 Beitz, Political Theory and International Relations, s. 198‐199  
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därmed ålägga en skyldighet till omfördelning av resurser mellan stater/nationer.34 Rawls å sin sida 
menar, att varje samhälle har en skyldighet att tillgodose sina medborgares mänskliga rättigheter och 
tillgång till  livsnödvändig materiell standard. De stater som  inte klarar detta, p.g.a. att de på något 
sätt är missgynnade, får hjälp av bättre gynnade stater, vilka är skyldiga att hjälpa dem. Detta menar 
Rawls, är ingen direkt konsekvens av internationell distributiv rättvisa, eftersom analogin nationella‐
internationella samhället  inte är rättvis på de rätta grunderna  (utvecklas nedan). Beitz skriver: ”For 
this reason, it would be inaccurate to classify the view in ‘The Law of Peoples’, in my terms, as a kind 
of cosmopolitanism.”35  

 Rawls anger  tre olika anledningar att diskutera ojämlikheten;  i sitt resonemang utgår han  från det 
inomstatliga  samhället  för  att  sedan  översätta  det  till  det  internationella.  Den  tredje 
rättviseprincipen, menar Rawls, tillämpad på det inomstatliga samhället innebär att gapet mellan rika 
och  fattiga  ej  får  vara  större  än  att  de  sämst  ställda  har  ett  drägligt  liv.36   I  det  internationella 
samhället innebär detta en skyldighet att hjälpa alla folk att bli antingen liberala eller anständiga. Då 
detta  är  uppfyllt  finns  det  ingen  anledning  att minska  gapet mellan  stater.  Det  andra  skälet  att 
minska  samhällsklyftorna, är att de  sämre  ställda  i ett  samhälle kan känna  sig  som andra klassens 
medborgare till följd av sin position, det är en orättfärdighet som måste förebyggas.  Internationellt 
innebär det att stater som är liberala eller anständiga har en skyldighet att hjälpa andra stater att bli 
liberala  eller  anständiga.  Vidare menar  Rawls,  att  folk  i  liberala  eller  anständiga  nationer  har  det 
tillräckligt bra för att inte känna att de är orättvist behandlade. Gör de ändå det är det obefogat och 
ytterligare  hjälp  är  orättfärdig.  Det  tredje  skälet  att  minska  klyftorna  är,  att  alla  individer  i  ett 
samhälle skall ha möjlighet att nå en god social position oavsett klassbakgrund. I det internationella 
samhället  kan  detta  översättas  till,  en  rättvis  representation  i  den  andra  orginalpositionen  under 
okunnighetens  slöja.37 Detta  innebär att: ”[...]  the  representatives of peoples will want  to preserve 
the independence of their own society and its equality in relation to others.”38  

                                                           

Rawls  synsätt om nationers  självbestämmanderätt delas  inte av Beitz,  inte heller att  stater endast 
skall  hjälpas  att  bli  liberala  eller  anständiga,  Beitz  distributiva  rättvisa  är  mer  långtgående. 
Visserligen, säger Beitz, finns det inget bevis för att länder med stora naturresurser har högre välfärd 
än  de med mindre. Hur  det  inomstatliga  samhällets  politiska  karaktär  ser  ut  är  viktigare  än  dess 
internationella  ekonomiska  position.39  Detta  är  en  del  av  den  kritik  som  Rawls  lyfter mot  Beitz, 
nämligen att inomstatliga villkor i större utsträckning påverkar ett lands välfärd än det internationella 

 
34 Stater och nationer används här synonymt. 

35 Ibid., s. 205 

36 Jag tycker att detta är att mildra den tes som förs i En teori om rättvisa till vilken Beitz refererar till och som 
säger att en orättvisa endast är rättfärdigad om det förbättrar för de sämst ställda. Denna tes som Rawls för 
fram här är omvänd. 

37 Rawls, The Law of Peoples, s. 114‐115 

38 Ibid., s. 115 

39 Beitz, Political Theory and International Relations, s. 206 
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samhället,  såvida  staterna  är  liberala  eller  anständiga.40  Således  skulle  inte  omfördelning  av 
nödvändighet leda till ökad rättvisa. Å andra sidan skriver Beitz:  

”These  institutions  have  consequences  for  the  internal  as  well  as  the  international 
distribution  of  benefits  and  burdens  and,  particularly  from  the  perspective  of  poor 
societies, participation on the only terms available may be practically inescapable.”41  

Institutionerna  som  Beitz  syftar  på  är  exempelvis  hur  internationell  finans,  handel  och miljö  är 
reglerade. På så vis är det inte alltid möjligt för det enskilda landet att påverka sin interna situation, 
utan den är en produkt av sin omgivning och därför finns det anledning att diskutera rättvisa mellan 
stater i termer av global rättvisa.42  

Rawls kritiserar Beitz analogi  internationellt‐nationellt  samhälle. Beitz menar att analogin  fungerar 
eftersom det  internationella samhället har stor påverkan på den  interna situationen  i saterna. Beitz 
menar även, att Rawls synsätt att endast hjälpa folk att bli antingen  liberala eller anständiga  inte är 
tillräckligt  långtgående. Tan  tar en  liknande utgångspunkt som Beitz och menar, att ett rawlisanskt 
synsätt på global rättvisa:  

”[...] would apply the difference principle to the global basic structure as a whole, not in 
the sense of confining its applicability within that structure as given, but by determining 
the kind of structure we should have that would maximize the situation of the worst‐of 
representative individuals.”43  

Tanken är att principen skall hjälpa de sämst ställda, inte genom att inom det rådande internationella 
systemet utforma en differensprincip, utan  tvärt om.  44   Detta  innebär, att  reformera det  rådande 
internationella systemet  och utforma ett system som bygger på kosmopolitisk rättvisa, vilket särskiljs 
från rådande system som bygger på internationell rättvisa.  

I begreppet kosmopolitism lägger Tan in ett rättvisebegrepp som omfattar alla människor i världen ur 
fördelningssynpunkt:  global  distributiv  rättvisa.  Tans  utgångspunkt  är,  att  statliga  eller  nationella 
arrangemang inte skall begränsa principer om distributiv rättvisa, vilket i sin tur utgör vad han kallar 
global rättvisa i motsats till humanitär hjälp. Tan menar, att hans synsätt på kosmopolitismen skiljer 
sig från vissa andra teoretikers, som menar att kosmopolitismen inte måste innefatta global rättvisa 
utan endast humanitär hjälp. Denna ståndpunkt tar Tan avstånd  ifrån och argumenterar genom att 
lyfta  fram  två  punkter.  Den  första  är  att  humanitär  hjälp  inte  kommer  åt  orättvisorna  i  världen, 
eftersom den inte angriper källan till problemen med fattigdom och därför inte är en bra lösning för 
att uppnå global rättvisa.45 Mer konkret skulle det kunna  innebära, att humanitär hjälp för att  lösa 

                                                            
40 Rawls, The Law of Peoples, s. 116‐118 

41 Beitz, Political Theory and International Relations, s. 207 

42 Ibid., s. 207 

43 Tan, Justice Without Borders, s. 60 

44 Ibid., s. 60‐61 

45 Ibid., s. 19 
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problemen  med  fattigdom  i  världen  endast  kan  ses  som  en  kompensation  för  att  världens 
konstitutionaliserade orättvisor snarare än en  förändring av världsordningen som sådan, vilket  inte 
bidrar  till ökad rättvisa  i den utsträckning Tan menar att kosmopolitismen kräver. Den andra är en 
diskussion  kring  kosmopolitismens  förenlighet  med  nationalism  och  patriotism.46  Denna  saknar 
anknytning till uppsatsen så jag lämnar den. 

Tan menar, att de flesta teoretiker som skriver om fattigdom i världen är överens om att rika länder 
är skyldiga att hjälpa människor i tredje världen, frågan är inte om utan hur. Vissa teoretiker menar 
att de som har det bättre ställt, har skyldighet att bidra med humanitär hjälp medan andra, såsom 
Tan,  tar  steget  längre  mot  distributiv  rättvisa.  Detta  är  vad  Tan  syftar  på  när  han  säger  att 
kosmopolitismen omfattar en position som kräver global rättvisa. Den globala rättvisan  innebär att 
det globala samhället kanske måste förändras i grunden. Det räcker således inte med att omfördela 
tillgångarna i världen, utan ”[The] theory of justice has an institutional focus.”47 Problemet för Tan är 
den  institutionaliserade orättvisa som  finns  i dagens  internationella/globala värld, där västerländsk 
laissez‐fair‐kapitalism/neo‐liberalism råder, men samtidigt skriver Tan:  ”[...] it is not trade per se that 
is  the problem  for development, but  the  rigged  rules of  trade.”48 Med detta åsyftas exempelvis de 
villkor  som  idag  finns  för  frihandel  med  regler  som  direkt  missgynnar/diskriminerar  de  fattiga 
länderna,  såsom  de  rika  ländernas  jordbruksstöd  och  skyddstullar. Detta menar  Tan,  går  inte  att 
komma  till  rätta  genom  internationell  rättvisa,  eftersom  denna  fokuserar  på  stater  istället  för 
individer.49  

Tan  skiljer  alltså  på  internationell  och  kosmopolitisk  rättvisa,  där  den  förstnämnda  har  inneburit 
morality of states, vilket är/har varit idealet beträffande staters suveränitet. Tan menar, att detta är 
en dålig abstraktion av moral, eftersom en stat ej kan  inta en moralisk position på samma sätt som 
individer. Inte heller är det internationella synsättet på rättvisa tillräckligt långtgående, eftersom alla 
individer måste omfattas av moral oavsett nationell eller annan  tillhörighet,  för att människors  liv 
skall kunna  förbättras.50 Detta  för att  inte enskilda  stater  skall kunna  förhindra att alla människor 
skall  kunna  ha  samma  möjligheter.  Kosmopolitisk  rättvisa  koncentrerar  sig  på  att  förbättra  för 
individer, men kan acceptera att stater används som medel för att skapa global rättvisa. Tan skriver: 
“The  cosmopolitan  view  is not  that  states are  irrelevant, but  that  they  should not be  seen as  the 
primary subject for the purpose of global justice”.51 Tan anser att internationell rättvisa inte leder till 
global  rättvisa då den  sätter  stater  före  individer  samt att den  inte  tar  fasta på distributiv  rättvisa 
utan endast humanitär hjälp.  Då Tan menar, att humanitär hjälp missar poängen med global rättvisa 
är det  intressant att undersöka huruvida bistånd  leder  till ökad  rättvisa eller  inte.  För om bistånd 
tenderar att  vara  verkningslöst ur  kosmopolitisk  rättvisesynpunkt    ‐ är det då motiverat att  syssla 

                                                            
46 Ibid., s. 19 

47 Ibid., s. 21 

48 Ibid., s. 32 

49 Ibid., s. 35 

50 Ibid., s. 36‐37 

51  Ibid., s. 39 
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med bistånd  annat  än  t.ex.vid  katastrofhjälp? En  fråga  som  är denna uppsats  syfte  att undersöka 
närmare. 

Kosmopolitisk rättvisa kan användas för att rättfärdiga att mäta om fler personer har fått rättvisare 
villkor. Min tank är att det mest intressanta är att undersöka om rättvisan för enskilda individer ökar, 
snarare än om landet blir rikare. Därför är det ur kosmopolitisk rättvisesynpunkt viktigare att titta på 
om  fler  har  fått  rättvisare  villkor,  det  vill  säga  tillgång  på  skola,  vård  och  omsorg  samt  ökad 
jämställdhet,  än  exempelvis  ökad  tillväxt.  Detta  fokus  på  studien  anser  jag  är  en  relevant 
statsvetenskaplig uppgift som skärskiljer den från  liknande nationalekonomiska studier, då de flesta 
av dem syftar till att undersöka huruvida BNP har utvecklats i positiv riktning eller ej. Om det går att 
se en positiv korrelation mellan bistånd och rättvisa kan biståndet sägas bidra till att öka rättvisan för 
folket  inom ett visst  land. Vid avsaknad av positiv och/eller negativ korrelation kan biståndet  inte 
sägas bidra till ökad rättvisa och vice versa. På detta sätt kommer  jag  i uppsatsens slutsatser kunna 
diskutera i korthet huruvida bistånd är befogat eller om det är andra förändringar som måste ske för 
att kosmopolitisk rättvisa skall uppnås. Variablerna som används som indikatatorer för om rättvisan 
har ökat genom bistånd är de som Tan omnämner som basala rättigheter, han skriver:  

”The  basic  standard  subsistence  can,  therefore,  serve  as  the  basic  standard  against 
which we may assess the distributive aspects of our global institutions: these are just to 
the extent  that  they are able  to protect and promote  the  right of  individuals  to   basic 
subsistence.”52  

Mer specifikt innebär det ett sätt att individualisera den distributiva rättvisan, vilket lyfter bort fokus 
på  att  öka  BNP  per  capita.  Det  viktiga  för  kosmopolitisk  rättvisa  är  rättvisevariabler  såsom 
läskunnighet,  jämställdhet, tillgång på utbildning på skola och sjukvård o.s.v.  53 Dessa begrepp som 
Tan nämner, kommer jag i uppsatsen att använda som riktmärken för vad som är ökad kosmopolitisk 
rättvisa. 
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3  Biståndets påverkan på kosmopolitisk  rättvisa: den generella bilden i länder 
klassade som Medium och Low Human Development  

3.1 Variabelbeskrivning 

Då  syftet  med  den  statistiska  studien  är  att  undersöka  om  det  finns  någon  generell  trend  att 
biståndet  har  en  signifikant  påverkan  på  rättvisa,  kommer  regressionsanalyser  att  användas.  De 
operationaliserade  rättvisevariablerna,  där  begreppet  rättvisa  delas  upp  i  dess  beståndsdelar, 
återfinns i tabellen nedan. Den statistiska modellen ställs upp genom att en rad olika rättvisevariabler 
används  som  responsvariabler  för  att undersöka om det  finns positiv  korrelation mellan dem och 
bistånd, samtidigt som ett antal kontrollvariabler används för att konstanthålla förändringar i framför 
allt  inhemsk ekonomisk utveckling. Detta  innebär mer  specifikt, att undersöka om det  finns någon 
påverkan och  i så  fall hur stor,  från bistånd på olika rättvisevariabler  isolerat  från annan påverkan. 
Om  inga  kontrollvariabler  hade  använts  hade  det  varit  omöjligt  att  avgöra  om  variationen  i 
rättvisevariablerna  beror  på  biståndet  som  sådant  eller  om  det  finns  påverkan  från  inhemska 
ekonomiska faktorer.  

Tanken  är  att  med  hjälp  av  flertalet  regressioner  kunna  säga  huruvida  varje  beståndsdel  av 
rättvisegbegreppet  påverkas  av  bistånd.  Exempelvis  skulle  det  kunna  innebära  att  det  finns  en 
signifikant  påverkan  från  bistånd  på  läskunnighet, men  inte  på  spädbarnsdödlighet.  Detta  skulle 
kunna  vara  en  indikation  på  att  biståndet  tar  sitt  uttryck  på  ett  visst  sätt.  För  att  avgöra  i  vilken 
riktning  de  sammanvägda  delarna  pekar  gällande  om  rättvisan  har  ökat  eller minskat, måste  en 
avvägning  göras  angående  hur  viktig  en  viss  variabel  är  för  ökad  rättvisa.  Därefter  kan  detta  
summers ihop för att avgöra om det finns en påverkan från bistånd på rättvisa.  

I tabellen finns en indelning mellan direkta och indirekta responsvariabler. Tanken med att skilja dem 
åt  är  att  de  påverkar  rättvisa  direkt  och  indirekt.  Exempelvis  variablerna  offentliga  utgifter  för 
sjukvård och utbildning som procent av BNP ger en  indikation om hur olika biståndstagare hanterar 
sina budgetar. Dessa variabler säger inte av nödvändighet huruvida rättvisan har ökat eller minskat, 
utan huruvida biståndsmottagare har försökt öka rättvisan genom att budgetera för rättviseökande 
verksamhet. Då biståndet har lett till högre budget för rättvisevariabler borde det på lång sikt leda till 
ökning i rättvisa.  

Det finns flera anledningar att använda olika sätt att mäta bistånd. Det mest elementära är, att inte 
utesluta olika typer av påverkan från biståndet som  inte framkommer med en viss biståndsvariabel, 
men ev. med en annan.  Det kan även handla om att responsvariabel och oberoende  variabler skall 
vara kompatibla. Detta skulle exempelvis kunna vara att använda BNP per capita då sjukvårdsutgifter 
per capita används som responsvariabel istället för bistånd i absoluta tal. Risken med att undersöka 
BNP  i absoluta tal skulle kunna vara att det finns en kraftig variation mellan  länder p.g.a.  ländernas 
olika storlek, vilket kan innebära att ett visst land ser ut att ha ett mycket stort bistånd och ett annat 
relativt litet medan det i själva verket inte skiljer speciellt mycket p.g.a. de olika invånarantalen. Det 
handlar om att anpassa variablerna så att det  inte blir en  jämförelse av äpplen och päron, utan att 
göra en adekvat jämförelse av variabler som har samma skala. 

De  olika  kontrollvariablerna  kan  delas  in  i  flera  olika  kategorier:  BNP,  grad  av  utveckling  och 
ekonomisk påverkan utifrån. BNP används som kotrollvariabel eftersom det går att anta, att ju högre 
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BNP  desto  bättre  tillgång  på  utbildning,  sjukvård,  samt  högre  grad  av  jämställdhet  som  en 
konsekvens av att landet har mer resurser för den typen av ändamål . Det verkar rimligt att anta att 
det  finns  någon  sorts  samband  som  ser  ut  på  detta  sätt  generellt,  även  om  det  givetvis  finns 
undantag från trenden. Genom att använda BNP som kontrollvariabel konstanthålls variabeln och det 
går med  säkerhet  att  säga  att  variation  i  BNP  inte  påverkar  förhållandet mellanden  oberoende 
biståndsvariabeln  och  rättvisevariabeln  som  används  som  responsvariabel.  Grad  av  utveckling 
används på ett liknande sätt som BNP och resonemanget är detsamma. Det jag avser att undersöka 
är huruvida ett lands rättvisa beror på biståndsnivån och därför måste hänsyn tas till att olika grader 
av utveckling  intuitivt borde  leda  till en ökad grad av  rättvisa. Detta problem uppstår eftersom  jag 
använder  tvärsnittsdata  över  ett  mycket  stort  antal  länder,  vilka  kan  tänkas  ha  mycket  olika 
utvecklingsgrad och det jag avser undersöka är inte huruvida utvecklingsgraden som sådan påverkar 
rättvisan, utan  vilken påverkan biståndet har på  rättvisan. Detta problem hade  inte heller  kunnat 
lösas  genom  att  använda  tidsseriedata. Den  sista  gruppen  variabler,  ekonomisk  påverkan  utifrån, 
hade däremot  inte behövt  användas om  tidsseriedata hade  använts.  Syftet med  att  konstanthålla 
graden  av  ekonomisk  påverkan  utifrån  är  att  vissa  länder  får mer  investeringar  eller  har  högre 
produktion än andra  länder, vilket är någonting som  torde kunna påverka hur rättvisan ser ut  i ett 
land. Dessa variabler är sådant som på sikt borde slå igenom på BNP och utvecklingsvariablerna, men 
för stunden kan påverka rättvisan i positiv riktning utan att vara kopplade till BNP. Tanken är att det 
finns en möjlighet  för att ett  land  som har mycket ekonomisk påverkan utifrån har  lättare att öka 
rättvisan,  vilket  inte  avses  att mäta/undersöka. Det  är  också mycket  troligt  att  dessa  variabler  är 
sammanlänkade, korrelerade, eftersom även bistånd är en yttre ekonomisk påverkan, men mitt syfte 
är att skilja effekten från bistånd och den från övrig yttre ekonomisk påverkan. Detta eftersom syftet 
är  att  särskilja  biståndets  påverkan  på  rättvisa  från  övriga  faktorer  som  kan  tänkas  påverka 
förhållandet.  För  att  få  fram  en modell  som  fungerar  kommer  jag  därför  att  testa  olika  typer  av 
modeller med olika kontrollvariabler för att inte utesluta att ett visst samband.  

Militärutgifter  kommer  att  användas  för  att  kontrollera  att  det  inte  finns  en  signifikant  ökning  i 
militärutgifter till följd av biståndet. Tanken bakom denna undersökning är, att kontrollera så att inte 
bistånd har slussats mellan olika budgetposter inom ländernas budget. Ett bistånd som är öronmärkt 
för  sjukvård  kan  exempelvis mycket  väl  ha  använts  till  sjukvård, men  istället  har  de  pengar  som 
mottagarlandet i själva verket hade tänkt att lägga på sjukvård använts till militärutgifter. Det är inte 
specifikt  militärutgifter  bistånd  kan  missbrukas  för,  det  finns  säkerligen  många  andra  oönskade 
aktiviteter såsom lyxbilar eller dyra bostäder för den styrande eliten. Problemet är att det sällan finns 
data  över  den  typen  av  verksamhet,  av  naturliga  skäl,  vilket  gör  att militärutgifter  är  en  av  de 
oönskade aktiviteter som går att undersöka.    
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Responsvariabler (direkta) Responsvariabler (indirekta)
Andel av befolkningen som lever på mindre än 
en dollar per dag  Sjukvårdsutgifter per capita ppp US$ 
Andel av befolkningen som lever på mindre än 
två dollar per dag 

Offentliga utgifter för sjukvård som procent av 
BNP

Förväntad livslängd uttryckt i år för kvinnor
Offentliga utgifter för utbildning som procent 
av BNP

Förväntad livslängd uttryckt i år för män  (Militärutgifter som procentandel av BNP) 
Förväntad livslängd vid födsel uttryckt i år
Ginikoefficienten
Läskunnighet bland ungdomar 15‐24 år uttryckt 
i procent 
Läskunnighet bland vuxna kvinnor över 15 år 
uttryckt i procent
Läskunnighet bland vuxna män över 15 år 
uttryckt i procent
Läskunnighet bland vuxna över 15 år uttryckt i 
procent 
Nettotalet för barn som börjar skolan 
"primary" uttryckt i procent 
Nettotalet för barn som börjar skolan 
"secondary" uttryckt i procent
Platser i parlamentet som innehas av kvinnor
Skattad inkomst för kvinnor PPP US$ 
Skattad inkomst för män PPP US$ 
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3.2 Resultat 

Regressionsekvationer med rättvisevariablerna som responsvariabler i regressions-
ekvationerna typ ett till sju och militärutgifter i åtta och nio

Oberoende variabel Kontrollvariabel
Typ 1 BNP per capita ingen
Typ 2 Bistånd som procent av BNP ingen
Typ 3 Bistånd per capita ingen
Typ 4 Bistånd som procent av BNP BNP per capita PPP
Typ 5 Bistånd per capita BNP per capita PPP

Typ 6 Bistånd som procent av BNP

BNP per capita PPP, Befolkning i 
städerna uttryckt i miljoner, 
Elkonsumtion per capita uttryckt i kwh, 
Export av varor och tjänster uttryckt i 
procent av BNP, Forign direct 
investment nettoflöde uttryckt i procent 
av BNP, Forskning‐ och 
utvecklingskostnader uttryckt i procent 
av BNP, Grad av elektrifiering uttryck i 
procent, Högteknologisk export uttryckt 
i procent av producerad export, 
Internetanvändare per 1000 invånare, 
Telefonhuvudledningar per 1000 
invånader 

Typ 7 Bistånd per capita samma som föregående
Typ 8 Bistånd per capita BNP per capita
Typ 9 Bistånd som procent av BNP BNP per capita

 

För  att  klarklägga  de  grundläggande  sambanden  ställdes  två  olika  typer  av  regressionsekvationer 
upp, den ena där BNP per capita PPP (2005  internationell $) används som enda oberoende variabel 
och den andra där endast Officiellt utvecklingsbistånd mottaget net disbursements procent av BNP 
användes som responsvariabeler användes alla rättvisevariablerna  i tabellen ovan. Syftet med detta 
är  att  undersöka  huruvida  det  finns  ett  samband  mellan  BNP  per  capita  och  de  olika 
rättvisevariablerna  samt  bistånd  som  procent  av  BNP  och  de  olika  rättvisevariablerna.  Utifrån 
regressionsresultaten kan slutsatsen dras, att det generellt sett finns följande samband: ju högre BNP 
per capita desto mer rättvisa, med ett par undantag där variablerna inte var signifikanta, samt ju mer 
bistånd  som procent av BNP desto mindre  rättvisa, även detta med ett par undantag.  I  fallet med 
BNP  per  capita  var  variablerna  Ginikoefficienten,  Platser  i  parlamentet  som  innehas  av  kvinnor, 
Offentliga utgifter för sjukvård som procent av BNP och Offentliga utgifter för utbildning som procent 
av  BNP  ickesignifikanta  på  en  femprocentig  signifikansnivå,  vilket  även  var  fallet  för  bistånd  som 
procent av BNP undantaget Offentliga utgifter för sjukvård som procent av BNP.  

I regressionsekvation tre är bistånd per capita ickesignifikant för alla rättvisevariabler utom följande: 
Andel av befolkningen som lever på mindre än en dollar per dag, Andel av befolkningen som lever på 
mindre  än  två  dollar  per  dag  och Offentliga  utgifter  för  sjukvård  som  procent  av  BNP. Detta  ger 
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bilden att bistånd som procentandel av BNP är en bättre variabel att använda än bistånd per capita, 
alternativt att biståndet inte har någon signifikant påverkan på rättvisa.   

I den  fjärde  typen av  regressionsekvation  som  ställdes upp användes bistånd  som procent av BNP 
som oberoende variabel och BNP per capita som kontrollvariabel samt alla rättvisevariablerna som 
responsvariabler.  Resultatet  blev mycket  färre  signifikanta  variabler.  I  fallet med  den  oberoende 
variabeln, bistånd som procent av BNP, var den signifikant med följande responsvariabler: Andel av 
befolkningen som  lever på mindre än en dollar per dag, Andel av befolkningen som  lever på mindre 
än två dollar per dag, Nettotalet för barn som börjar skolan "primary" uttryckt  i procent, Nettotalet 
för barn  som börjar  skolan  "secondary" uttryckt  i procent och Offentliga utgifter  för  sjukvård  som 
procent  av  BNP  samtidigt  som  kontrollvariabeln  BNP  per  capita  var  ickesignifikant med  följande 
responsvariabler: Andel av befolkningen som lever på mindre än en dollar per dag, Ginikoefficienten, 
Platser  i parlamentet som  innehas av kvinnor och Offentliga utgifter  för utbildning som procent av 
BNP. Bistånd som procent av BNP blev ickesignifikant i flera fall där det i regressionsekvation typ två 
var  signifikant  för  samma  responsvariabler.  Det  innebär  i  dessa  fall,  att  då  BNP  per  capita 
konstanthålls  finns  det  inte  längre  något  samband  mellan  rättvisevariablerna  och  bistånd  som 
procent  av  BNP,  medan  BNP  per  capita  fortfarande  har  en  signifikant  påverkan  på 
biståndsvariablerna,  i alla fall utom  i ett. De skattade regressionskoefficienterna pekar även  i denna 
typ av regression på att bistånd  per capita leder till mindre rättvisa och BNP per capita till mer, med 
det enda signifikanta undantaget Offentliga utgifter för sjukvård som procent av BNP.   

Om  regressionsekvation  typ  fyra ändras  så att bistånd per  capita används  istället  för bistånd  som 
procentandel av BNP ser resultatet dock lite annorlunda ut. Det är fortfarande många ickesignifikanta 
variabler  och  bistånd  per  capita  är  signifikant  i  ekvationer  med  följande  responsvariabler: 
Läskunnighet bland ungdomar 15‐24 år uttryckt  i procent  (1995‐2005), Läskunnighet bland kvinnor 
över 15 år uttryckt  i procent  (2005),  Läskunnighet bland män över 15 år uttryckt  i procent  (2005), 
Läskunnighet bland vuxna över 15 år uttryckt i procent (2005) och Offentliga utgifter för sjukvård som 
procent  av  BNP.  Det  mest  intressanta  med  dessa  ekvationer  är  de  skattade 
regressionskoefficienterna  som  pekar  i  motsatt  riktning  mot  ekvationerna  där  bistånd  som 
procentandel av BNP användes och  istället pekar på att  ju mer bistånd desto mer  rättvisa,  för de 
variabler som är signifikanta. Följande kontrollvariabler var ickesignifikanta: Nettotalet för barn som 
börjar skolan "primary" uttryckt  i procent, Platser  i parlamentet som  innehas av kvinnor, Offentliga 
utgifter för sjukvård som procent av BNP och Offentliga utgifter för utbildning som procent av BNP. 
Detta  resulterar  i att de  fyra  regressioner om  läskunnighet är  signifikanta på både kontrollvariabel 
och oberoende variabel.  

För att undersöka sambandet mellan rättvisa och andra påverkansfaktorer användes regressioner där 
de tre kontrollvariabelgrupperna används. Syftet med detta är att konstanthålla flera olika faktorer 
som  kan  påverka  hur  biståndet  påverkar  rättvisan.  Den  sjätte  och  sjunde  typen  av 
regressionsekvation  visar  sig  vara  dåliga  modeller  i  den  meningen  att  det  är  få  variabler  som 
överhuvudtaget är  signifikanta och att  sambandet mellan  rättvisevariablerna och bistånd och BNP 
försvinner även de. M.a.o., då kontroll görs  för variation  i de andra variabelkategorierna återfinns 
inte  något  samband  mellan  rättvisevariablerna  och  bistånd,  vilket  skulle  kunna  innebära  att 
skillnaden  i  hur  rättvisa  länder  är  helt  och  hållet  beror  på  utvecklingsnivå  snarare  än  hur mycket 
bistånd länderna ifråga har fått.  
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Slutligen ställdes en regressionsekvation upp där Militärutgifter som procentandel av BNP användes 
som  responsvariabel. Den  första  regressionen med bistånd per  capita  var  ickesignifikant  både  för 
variablen  BNP  per  capita  och  biståndsvariabeln  och  även  F‐testet  var  ickesignifikant.  I  den  andra 
ekvationen  var    variabeln  bistånd  som  procent  av  BNP  signifikant, men  fortfarande  inte  BNP  per 
capita.  Trots  detta  var  ekvationen  signifikant  enligt  F‐test.  Detta  skulle  kunna  förklaras  av,  att 
variablerna militärutgifter  som procentandel  av BNP och  bistånd  som  procentandel  av BNP  liknar 
varandra mer än militärutgifter som procentandel av BNP och bistånd per capita. Resultatet pekar på 
en  svag  signifikans  med  en  skattad  regressionkoefficient  på  0,12,  vilket  skulle  innebära  att  då 
biståndet ökar med hundra procent ökar militärutgifterna med 0,12 procent som andel av BNP.   
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3.3 Analys av resultat  

I  regressionstyp ett  finns ett positivt,  signifikant  samband mellan de  flesta  rättvisevariablerna och 
BNP per capita, vilket  innebär att  ju högre BNP per capita desto rättvisare samhälle. Detta är något 
som  förefaller  naturligt  och  det  är  därför  det  är  relevant  att  använda  BNP  per  capita  som 
kontrollvariabel i de senare regressionerna. Sambandet fungerar förmodligen på så sätt, att ett land 
med mycket resurser har högre rättvisa därför att de då har mer resurser att satsa på skola, vård och 
liknande  rättvisevariabler  och  av  den  anledningen  finns  det  ett  positivt  samband mellan BNP  per 
capita  och  rättvisevariablerna.  Det  betyder  inte  att  BNP  per  capita  som  sådant  av  nödvändighet 
skulle  öka  rättvisan,  däremot  finns  det  en  tendens  att  ju  rikare  ett  land  är  desto mer  satsas  på 
rättvisa. Det är intressant att undersöka detta samband eftersom det sedan rättfärdigar att använda 
BNP  per  capita  som  kontrollvariabel.  Syftet  är  att  konstanthålla  den  ekonomiska  utvecklingsnivån 
eftersom det är biståndets påverkan på rättvisa som är  intressant, snarare än effekterna från andra 
variabler. En annan aspekt är att om bistånd används för tillväxtfrämjande åtgärder är inte detta av 
nödvändighet en garanti för ökad kosmopolitisk rättvisa, men det kan mycket väl vara det på lång sikt 
beroende på vilka inriktningar den övriga ekonomiska politiken har. 

I regressionstyp två används bistånd som procent av BNP som oberoende variabel, sambandet säger 
att  ju mer  bistånd  desto  lägre  rättvisa.  Detta  är med  största  sannolikhet  ett  utslag  av  att  inga 
kontrollvariabler används och  förklaras med att  ju högre utvecklingsnivå ett  land har desto mindre 
bistånd  får  det,  således  återfinns  ett  negativt  samband  mellan  bistånd  och  rättvisa.  Utifrån 
regressionen  finns det  ingenting  som  säger  att det måste  vara  så och  att det  egentligen  finns ett 
positivt samband mellan bistånd och rättvisa, men motsatsen går heller inte att utesluta. Slutsatsen 
av denna  regression är att  flera kontrollvariabler måste  föras  in  i  regressionen  för att kunna  få ett 
tillförlitligt resultat och svar på frågan huruvida bistånd leder till ökad rättvisa.  

Den  tredje  regressionsekvationen där bistånd per capita används som oberoende variabel visar sig 
vara  en mycket  dålig modell  där  det  nästan  är  uteslutande  ickesignifikanta  rättvisevariabler.  Det 
skulle dels kunna innebära att det inte finns ett samband mellan bistånd per capita och rättvisa, men 
å  andra  sidan  att  variablerna  är  inkompatibla  och  att  sambandet  därför  blir  otydligt.  De  flesta 
rättvisevariablerna är uttryckta i någon form av procentform, vilket skulle kunna innebära att det är 
lättare att finna ett samband mellan bistånd som procent av BNP än bistånd per capita. Egentligen 
borde det inte spela någon större roll då det ena är en transformation av det andra, men det går inte 
att komma ifrån att rättvisevariablerna bättre svarar mot bistånd som procent av BNP. 

Av allt att döma borde det i den fjärde regressionen visa sig huruvida sambandet i regression två var 
en  följd  av hur mycket BNP ett  specifikt  land har  snarare  än  att biståndets påverkan på  rättvisan 
skulle  vara negativ. Då  resultatet  visade  sig  kvarstå, det  vill  säga  att  ju mer bistånd desto mindre 
rättvisa, i alla signifikanta fall utom det med  Offentliga utgifter för sjukvård som procent av BNP finns 
det indikationer på att bistånd som procent av BNP inte har någon signifikant påverkan på rättvisan i 
positiv  riktning.  Detta  resultat  kan  grundas  på  följande  ekvationer  där  både  kontrollvariabel  och 
oberoende variabel signifikanta: Andel av befolkningen som  lever på mindre än  två dollar per dag, 
Nettotalet  för barn  som börjar  skolan  "primary" uttryckt  i procent, Nettotalet  för barn  som börjar 
skolan "secondary" uttryckt  i procent och Offentliga utgifter  för sjukvård som procent av BNP. Vad 
resultat säger är att  i  länder som har fått bistånd har andelen av befolkningen som  lever på mindre 
än  två  dollar  per  dag  ökat  då  biståndet  har  ökat  och  på  liknande  vis  för  de  övriga  variablerna, 
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samtidigt som kontroll görs  för ekonomisk utvecklingsnivå  i  form av BNP per   capita. Frågan är om 
detta är ett rimligt resultat. Statistiken visar  ingenting svart på vitt och med tanke på ovan nämnda 
problem  med  data  skulle  det  vara  troligt  att  resultatet  är  en  produkt  av  dålig  data  eller 
regressionsekvationens uppbyggnad. Det  verkar nämligen  föga  sannolikt  att bistånd  skulle minska 
rättvisan. Märk väl att det är få rättvisevariabler som överhuvudtaget är signifikanta. 

I den femte regressionsekvationen är bistånd per capita och BNP per capita signifikanta för en annan 
grupp  rättvisevariabler än  i den  fjärde ekvationstypen. För de ekvationer där bistånd per capita är 
signifikant  är  sambandet  det  omvända,  det  vill  säga  ju mer  bistånd  desto mer  rättvisa.  Detta  är 
intressant,  eftersom  den  typen  av  samband  tidigare  har  uteblivit.  Frågan  är  huruvida  det  är 
tillförlitligt eftersom det  längre upp  i  regression  tre  kunde  konstateras att bistånd per  capita  som 
ensam  variabel  var  en  dålig  förklaringsvariabel.  Detta  behöver  inte  betyda  att  modellen  med 
kontrollvariabler är dålig, men något som förstärker bilden av att denna modell inte är speciellt bra är 
att  den  bara  är  signifikant  både  på  kontrollvariabel  och  oberoende  variabel  för  de  fyra  olika 
variablerna som gäller läskunnighet.  

Den  sjätte,  sjunde  och  åttonde  modellen  behöver  väl  knappast  kommenteras  överhuvudtaget. 
Däremot är den nionde modellen intressant, eftersom den antyder att bistånd skulle kunna  leda till 
ökade militärutgifter. Dessvärre är BNP per capita ickesignifikant i det här fallet, men det finns trots 
det  en  indikation  på  att  ju mer  bistånd  desto mer  spenderar  ett  land  på militärutgifter. Detta  är 
definitivt ett samband som är värt att undersöka noggrannare. Denna typ av samband skulle kunna 
indikera det som  i vissa fall befaras, nämligen att  länder som får bistånd  inte använder det till att  i 
första hand förbättra för civilbefolkningen. Resultatet från modell nio i kombination med modell fyra 
ger  en bild  av  att biståndet  inte  leder  till ökat bistånd, men däremot  till högre militärutgifter.  En 
något oroväckande bild om den skulle visa sig stämma.  

Av  ovanstående  modeller  verkar  det  vara  den  fjärde  och  nionde  som  är  de  bästa.  Den  fjärde 
eftersom  den  har  flest  signifikanta  variabler  från  olika  områden  där  även  BNP  per  capita  är 
signifikant. Variabeln med militärutgifter är också intressant eftersom den ger indikationer på att ett 
oönskat samband mellan militärutgifter och bistånd snarare än rättvisa och bistånd.    

Tolkningen av ett  resultat  som  inte påvisar något  samband mellan bistånd och  rättvisevariablerna 
behöver inte av nödvändighet innebära att det inte finns ett samband. Det skulle exempelvis kunna 
vara så att de data jag har att tillgå inte är tillräckligt omfattande, vilket skulle kunna innebära att den 
trend som finns är svår att isolera bland alla andra variabler. Ett liknande problem skulle kunna vara 
att det finns ett samband som är mycket svagt och att det av den anledningen är svårt att finna med 
begränsad data. Det skulle även kunna vara så att varje variabel för sig är svår att finna ett samband i, 
men om alla variabler skulle viktas samman så skulle det gå att isolera. Förmodligen skulle inte denna 
undersökning ge någon entydlig bild av biståndets påverkan på  rättvisa. En  förbättring  som  skulle 
kunna göras i framtida studier är att vikta samman de olika rättvisevariablerna till en enda variabel, 
skapa en faktorregressionsmodell. Detta skulle kunna förbättra resultaten, det vill säga generera fler 
signifikanta variabler och mer  robusta  resultat. Även ytterligare  robusttest  skulle kunna utnyttjas  i 
form  av  ickelinjära  regressionsmodeller  eller  olika  typer  av  tester  för multikollinaritet,  vilket  blir 
särskilt viktigt om en rättvisevariabel skapas. Anledningen till att jag inte gör detta i denna uppsats är 
att  det  skulle  ge  den  kvantitativa  studien  allt  för  stor  vikt  och  betydelse  på  bekostnad  av  den 
kvalitativa och på så vis förstöra dynamiken och syftet med en kombinerad metod. 
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4 SIDAs bistånds påverkan på kosmopolitisk rättvisa i Indien och Sri Lanka 

4.1 Sri Lanka 

4.1.1  Ekonomisk och politisk utveckling på Sri Lanka 

SIDA skrev  i mitten av 1970‐talet, då biståndet till Sri Lanka  inleddes, att Sri Lanka politiskt sett var 
relativt stabilt med konstitutionsenliga val och den politiska scenen dominerades av det socialistiska 
SLFP, Sri Lanka Freedom Party, och UNP, United National Party, ett mer högerinriktat parti. De stora 
politiska knäckfrågorna i Sri Lanka på 1970‐talet var hög ungdomsarbetslöshet och missnöje över en 
för låg reformtakt, vilket 1971 ledde till uppror. Efter upproret stabiliserades läget och SIDA bedömde 
att  risken  var  låg  för  att  ytterligare  oroligheter  skulle  bryta  ut  då  både  polis  och  militär,  som 
bektraktades som  regeringsvänliga, stärktes samt att ett  reformarbete  tog  fart. Missnöjet  fortsatte 
dock  att  vara  stort  då  ekonomin  försämrades med  ökade  levnadsomkostnader,  arbetslöshet  och 
livsmedelsbrist. Motsättningar mellan tamiler och singaleser som senare skulle leda till inbördeskrig, 
var  under  kontrollerabara  former  även  om  problem  fanns.54  För  vidare  information  om 
inbördeskriget se bilaga 6.1.  

Det kanske mest  intressanta ur ett kosmopolitiskt rättviseperspektiv är de välfärdsprogram som Sri 
Lanka  började  bygga  upp  på  1930‐40‐talen  med  fri  utbildning,  sjukvård  och  gratis  risransoner. 
Utgifter för social välfärd var under perioden 1945‐70‐talet c:a 40 procent av BNP. Detta har gjort att 
Sri Lanka är ett av  få utvecklingsländer där ekonomiska skillnader mellan städer och  landsbygd har 
utjämnats, menar SIDA. Detta är en följd av att möjligheten att komma i åtnjutande av utbildning och 
vård fanns även på landsbygden. Något som i kombination med satsningar på jordbruket ledde till låg 
inflyttning  till  städerna.  Småjordbrukarna  hade  en  relativt  sett  stark  ställning  på  Sri  Lanka  och 
problemen  med  stora  maktkoncentrationer  i  form  av  jordegendom  kunde  undvikas  p.g.a. 
jordreformerna. Det fanns dock en baksida av välfärdsprogrammen. Dessa menar SIDA, har bidragit 
till att skapa de problem med arbetslöshet som Sri Lanka då hade, delvis p.g.a. en mycket teoretisk 
utbildning med  låg anställningsbarhet efteråt, men  framför allt  för att  låg dödlighet  i bl.a.   malaria 
ledde till en befolknignstillväxt på 50 procent under åren  1945‐70.55

Sri Lankas ekonomi har genomgått flera stora förändringar, däribland förändringen från att ha varit 
öppen en ekonomi till att vara sluten i början av 1960‐talet. Detta ledde till försämringar i ekonomin 
med brist på importvaror, utländsk valuta och en övervärderad rupee som följd. Konsekvenserna av 
detta i kombination med välfärdsprogrammen blev en svårföränderlig ekonomi som ej klarade av de 
förändringar  som  skedde  i världsekonomin.  Landet var dock beroende av    livsmedelsimport vilken 
fortgick.56 Ända sedan slutet 1950‐talet har Sri Lanka haft ekonomiska problem, menar SIDA, framför 
allt  p.g.a.  produktionskoncentrationen  på  plantageindustrin:  kokosprodukter,  te  och  gummi.  Sri 
Lanka  förväntade  sig  att  kunna  finansiera  välfärdsprogrammen  med  exportintäkter,  men  dessa 
uteblev till följd av ökad efterfrågan och priser på importerade basvaror. Sri Lanka försökte förbättra 
handelsbalansen genom att minska importbehovet och risransonerna samt satsa mer på jordbruket. 
                                                            
54 Arkivreferens 1, s. 3 

55 Ibid., s. 6‐8 

56 Ibid., s. 6‐7 
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Den  inhemska produktionen ökade och ekonomin blev starkare under 1973‐74, men till  följd av av 
missväxt  och  ökade  importvolymer, menade  SIDA,  att  läget med  all  sannolikhet  skulle  försämras 
under 1975. Detta i kombination med att priset på de egna exportprodukterna minskade resulterade 
i att Sri  Lankas bytesförhållandeindex  försämrades  från 100 1967  till 77 1972. Detta gjorde att Sri 
Lanka var ett av de  länder som drabbades hårdast av  förändrade villkor  i världsekonomin då deras 
utrikeshandel motsvarade 20 procent av BNP.57  

Under perioden 1965‐1970 hade det gjorts försök att förändra den ekonomiska politiken. UNP som 
var  i  regeringsställning  satsade på  tillväxtvänlig politik. Satsningar på  industri och  jordbruk gjordes 
samtidigt som  importrestriktioner  infördes på produkter som kunde produceras  inom  landet. Detta 
ökade den inhemska produktionen och minskade importbehovet. Samtidigt ökade importpriser på de 
varor  som  fortfarande  importerades och  vinsterna  av den  inhemska produktionen  fick betala den 
dyrare  importen. Regeringen satsade även på privat företagande och både  inhemska och utländska 
investerare intresserade sig för Sri Lanka, vilket ledde till en ökad industriproduktion och tillväxt. Det 
genererade inkomstökningar för kapitalägarna, men en ökning i levnadsomkostnaderna för de sämst 
ställda.58  Ytterligare  förändringar  skedde  efter  1977  då UNP  åter  kom  till makten.  SLFP  förlorade 
regeringsmakten som en följd av diverse missnöjen p.g.a. bl.a. hög arbetslöshet. Det ledde till, att Sri 
Lankas ekonomiska politik blev marknadsinriktad med  färre statliga regleringar och subventioner.59 
Tillväxten ökade till c:a sex procent per år från att ha varit 2,7 procent under perioden 1970‐77. Detta 
gjorde  Sri  Lanka mer  oberoende  av  plantageindustrin. Handelsbalansen  förbättrades  även  genom 
ökat  bistånd,  minskade  kostnader  för  utvecklingsprogrammen  och  ett  ökat  valutainflöde  från 
utlandsboende  singaleser.  Samtidigt  som  biståndsberoende  ökade,  minskade  olika  typer  av 
satsningar på välfärdsprogram för att istället gå till investeringar. 60  

I  många  avseenden  tycktes  den  nya  inriktningen  på  biståndspolitik  i  kombination  med 
regeringspolitik  i  Sri  Lanka  påverka  levnadsförhållandena  negativt.  SIDA  skriver,  att  då  det 
matransonsystem  som  var  i  bruk  1945‐79  ersattes  med  matkuponger  försämrades  villkoren  för 
många människor. Detta  berodde  bl.a.  på  att  kupongerna  kom  färre människor  tillgodo  samt  att 
kupongerna  inte  inflationskompenserades.  Syftet  var,  att  minska  statsbudgeten  som  hade  stora 
underskott. Ur ett  rättviseperspektiv var  löneutvecklingen beklaglig, då de  fattigaste 40 procenten 
fick mindre andel av landets inkomst samtidigt som de rika i landet ökade sin. Rent praktiskt innebar 
det  bl.a.  negativ  reallöneutveckling  för många  offentliganställda.61  Ett  besläktat  problem  var  Sri 
Lankas ökade biståndsberoende. SIDA skriver: ”Biståndets stora betydelse för utvecklingspolitiken har 
emellertid medfört  ett  stort  beroende  av Världsbanken  och  IMF,  som  ställer  långtgående  krav  på 
utformningen av den ekonomiska politiken.”62 I Utvecklingssamarbetet med Sri Lanka 1992/93‐1993‐

                                                            
57 Ibid., s. 4‐6 

58 Ibid., s. 6‐7 

59 Arkivreferens 3, s. 1‐4 och 16 

60 Arkivreferens 4 bilaga 3, s. 2‐8 

61 Ibid., s. 2‐8 

62 Arkivreferens 5, s. 3 
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94 skrev SIDA, att trots att Sri Lanka har mottagit ökat bistånd sedan 1977 har de offentliga utgifterna 
för  välfärd  minskat  och  likaså  välfärden,  med  försämrad  sjukvård  och  eftersatt  utbildning.  De 
rapporterade även om ökad  fattigdom och pekar på undernäring hos 32‐34 procent av Sri  Lankas 
barn. Välfärden hade även försämrats i strävanden att öka tillväxten i form av frihandelszoner för att 
gynna exporten. Dessa resulterade i:  

”miserabla arbetsförhållanden råder i landets olika frihandelszoner. Enligt rapporten har 
arbetarna i vissa fall slavliknande kontrakt (på upp till fem år), låga löner och bor under 
mycket dåliga förhållanden.”63   

I Allmänt om utvecklingen i Sri Lanka från 1986 skrev SIDA, att den trend mot inkomstutjämning som 
gick i positiv riktning bröts på 1970‐talet och har blivit negativ, ginikoefficienten gick från 0,50 1953, 
var 0,41 1973 och 1981/82  låg den på 0,52.64 Denna utveckling skulle kunna vara en  följd av  IMFs 
krav på landet. SIDA skriver:  

”Ett  strukturanpassningsavtal  på  156  m  SDR  ingicks  1988  med  IMF. 
Anpassningsprogrammets  viktigaste  mål  är  att  begränsa  budgetunderskottet,  som 
minskade  från  över  15  till  ca  10%  av  BNP  mellan  1988  och  1990.  Minskat 
bytesbalansunderskott  och  sänkt  inflation  är  övriga  huvudmål.  [...]Privatiseringar  av 
statliga  företag  ingår  också  i  programmet  och  de  ca  450 000  statsanställda  skulle 
reduceras med en femtedel.”65  

Ur  ett  kosmopolitiskt  rättviseperpektiv  har  biståndet  inte  enbart  haft  en  positiv  effekt  på  det 
singalesiska samhället även om det verkar ha hjälpt till att generera tillväxt som i sin tur kan leda till 
ökad möjlighet till välfärdsprogram och därigenom ökad rättvisa. Mycket i ovanstående resonemang 
stärker Tans  tes om  att det  är den ekonomiska  strukturen  i  världsekonomin  snarare  än  inhemska 
förhållanden som styr möjligheterna till kosmopolitisk rättvisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
63 Arkivreferens 9, s. 4‐5 

64 Ju större ginikoefficient desto ojämnare fördelning, där noll innebär att alla har percis lika mycket och ett att 
en person äger allting. 

65 Arkivreferens 8, s. 2 
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4.1.2  Utvecklingsplaner och inriktningen på det svenska  biståndet  till Sri Lanka 

Sri  Lanka  började  under  1950‐talet  att  tillämpa  en  nationell  utvecklingsplan  med  syfte  att 
harmonisera olika utvecklingsstrategier  i  landet. De ovan nämnda ekonomiska problemen  i  landet 
ledde dock  till att utvecklingsplanerna  inte användes  i den  tänkta omfattningen. Utvecklingsplanen 
för åren 1972‐76 utgår  ifrån, att den resursallokeringsmodell66 som syftar till succesiv omfördelning 
av arbetskraften från  jordbruk till  industri för att skapa tillväxt  inte är tillämpbar på Sri Lanka. SIDA 
skriver:  ”Bristen  på  utländsk  valuta  och  den  begränsade  inhemska  marknaden  inskränker 
möjligheterna  till  en  utvidgning  av  en  modern  industrisektor.”67  Industrisektorns  syfte  var,  att 
generera  kortsiktiga  exportintäkter  medan  satsningar  i  jordbrukssektorn  var  lösningen  på 
sysselsättningsproblemet.  I  stora drag var  syftet med denna utvecklingsplan, att öka produktionen 
och därigenom minska importberoendet och öka per capitainkomsten.68  

Det  första biståndsprogrammet  för  långvarigt biståndssamarbete med Sri Lanka upprättades 1975. 
Dess  syfte  var:  ”att  stödja  Sri  Lankas  strävanden mot  ökad  ekonomisk  och  social  utveckling  och 
utjämning  och  mot  ökad  ekonomisk  och  politisk  självtillit.”69    P.g.a.  Sri  Lankas  importberoende 
bedömde SIDA resursbehovet till att främst handla om bistånd i form av importstöd, vilket  var  den 
inriktning övriga givarländer hade. Syftet med importstödet var: ”att bredda exporten och att minska 
importberoendet. Genom en utbyggnad av exportorienterad  industri och  importersättande  jordbruk 
skall  valutaproblemens  hämmande  effekter  minskas.”70  Det  framgår  inte  mer  specifikt  vad  som 
åsyftas, men det handlade med största sannolikhet om att minska kostnaden för råvaruimporten för 
att kunna öka produktionen av  industriprodukter. Även biståndssamarbetet före 1975 utgick  i form 
av  importstöd,  vilket  även  efterfrågades  av  Sri  Lanka  för  1975‐77  vad  gäller  följande  produkter: 
kraftpapper, mjölkpulver,  skolbokspapper,  pappersmassa,  tidningspapper  samt  stålprodukter.  SIDA 
hade  vid  tidpunkten  även  sex  projekt  i  Sri  Lanka:  familjeplanering,  exportfrämjande  åtgärder, 
marknadsföring av fisk, kooperativ ledarutbildning, yrkesutbildning och ett husdjursprojekt.  71 Under 
1970‐talets  sista  år  skedde  ingen  större  förändring  i  det  svenska  biståndet  till  Sri  Lanka. 
Samarbetsprogram med Sri Lanka 1979/80 slår fast att importstödet fortsätter att vara det viktigaste 
biståndet, vars  framtida syfte  i  första hand skulle bli ett stort vattenkraftprojekt, Kotmaleprojektet, 
dit svenska entrepenörer förväntades kunna bidra. Tre av de tidigare programmen förlängdes under 
perioden  1979/80  på  begäran  av  Sri  Lankas  regering:  marknadsföring  av  fisk,  exportfrämjande 

                                                            
66 Med största sannoplikhet åsyftar SIDA den s.k. Lewis‐modellen. Modellen är en tvåsektorsmodell som utgår 
från,  att  arbetskraften  har  högre  marginalproduktivitet  inom  industri  och  därför  skall  arbetskraften 
omallokeras från improduktiv jordbrukssektor till produktiv industrisektor tills dess att marginalproduktiviteten 
är  lika  inom de båda sektorerna. Under tiden som detta sker kommer den ökade produktiviteten  i ekonomin 
leda till tillväxt, en vanligt förekommande modell inom utvecklingsekonomi. 

67 Arkivreferens 1, s. 11 

68 Ibid., s. 11‐13 

69 Ibid., s. 1 

70 Arkivreferens 2, s. 35 

71 Arkivreferens 1, s. 16‐18 
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verksamhet  och  kooperativt  ledarinstitut.  72  I  övrigt, menar  SIDA  i  sin  rapport  från  1977/78,  att 
inriktningen  på  nystartade  utvecklingsprogram  bör  ske  inom  jordbruk,  utbildning  och  integrerad 
landsbygdsutveckling,  vilket  har  efterfrågats  av  Sri  Lanka,  samt  förlängning  av  programmen  som 
syftade  till  exportfrämjande,  familjeplanering  och  yrkesutbildning.  Tidigare  svenskt  bistånd  hade 
administrerats av  FN:s  fackorgan, men  skulle enligt önskemål  från  Sri  Lanka överlämnas  i  form av 
direktbistånd.73

Under  1984‐86  gick  den  största  delen  av  SIDAs  bistånd  till  investeringar,  framför  allt  i  Kotmale‐
projektet,  vilket  är  ett  av  de mest  ambitiösa  utvecklingsprojekten  någonsin  i  Sri  Lanka.  Projektet 
syftade  till  att  öka  produktionen  av  el  samt  möjligheten  att  bruka  ny  mark  med  hjälp  av 
konstbevattning  genom  att  reglera  vattenflödet  i  Sri  Lankas  största  flod.74  Kotmaleprojektet 
påbörjades 1979 och togs i drift i maj 1985, ”men i september samma år konstaterades sprickbildning 
i de s k högtrycksschakten.”  75,vilket  ledde till att kraftverket  inte kunde återtas  i bruk för än 1987. 
Dammprojektet innebar även att många personer tvingades flytta, 15000 personer evakuerades när 
dammen fylldes och ytterligare 5000 blev tvugna att flytta p.g.a. jordskred. Dessa människor bosatte 
sig antingen på  teplantager  i närheten av dammen eller  i de nyodlingsområden som kunde skapas 
p.g.a. konstbevattningsmöjligheten.76 Under 1985 avslutades huvuddelen Kotmaleprojektet och ett 
totalt bistånd  från SIDA på 1,4 miljarder kronor  i gåvobistånd samt 0,25 miljarder kronor  i  form av 
biståndsgaranterad  exportkredit  hade  då  utgått.  Kotmaleprojektet  i  sin  helhet  kostade  c:a  2,5 
miljarder  kronor  och  uppfördes  av  SKANSKA  och  utrustades  av  ASEA.  Även  delar  av  det  övriga 
biståndet i form av en konsultfond användes för att utbilda personal till kraftverksanläggningen. 77

Förutom  Kotmaleprojektet  är  det  svenska  biståndet  inriktat  på  två  huvdgrenar,  utbildning  och 
landsbygdsutveckling. SIDA sammanfattar i korthet de större projekten i Utvecklingssamarbetet med 
Sri  Lanka  1994/95‐1996/97.  Inom  undervisningssektorn  fanns  följande  program: 
Plantageskoleprogrammet, Programmet för eftersatta områden, Korrespondensutbildning  för  lärare 
och  specialundervisning  och  Skolledarutbildning.  Inom  landsbygdsutveckling:  IFAD‐program78  i 
Matara,  Badulla  och  Anuradhapura  samt  Change  agent‐programmet  och  institutionellt  stöd  och 
miljöinsatser.  De  övriga  mindre  programmen  var  bl.a:  humanitärt  stöd  och  katastrofbistånd, 
mänskliga  rättigheter och demokrati,  signalutrustning, konsultfond och  stöd  till  svenska och  lokala 
enskilda  organisationer.  I  samma  rapport  skrev  SIDA,  att  de  skulle  fortsätta med  insatser  inom 
huvudområdena,  framför  allt  på  basis  av  de  ökade  inkomstklyftorna  i  landet.  De  lyfter  även 
problemen med mänskliga  rättigheter  som  har  uppstått  till  följd  av  inbördeskriget.  SIDA  skriver  i 
rapporten,  att  programmen  inom  landsbygdsutveckling  och  undervisningssektorstödet  tycktes 

                                                            
72 Arkivreferens 3, s. 1‐4 och 16 

73 Arkivreferens 2, s. 1‐3 

74 Arkivreferens 5, s. 3‐4 

75 Arkivreferens 7, s. 10 

76 Ibid., s. 10 

77 Arkivreferens 6, s. 4 

78 International Fund for Agricultural Development 
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fungera  väl  samt  att  Sri  Lanka  själva  bar  större  del  av  kostnaderna  för  programmen.  De  goda 
erfarenheterna av dessa program innebar att SIDA föreslog fortsatta satsningar på dessa områden.79 
År 1997/98  visade  sig dock  vara en brytpunkt där  inriktningen  ändrades mot  fred, demokrati och 
ekonomisk tillväxt, mer om detta nedan. 

Från  att  samarbetet  inleddes  till  1997  fortgick  ovanstående  program,  men  endast  i  begränsad 
utsträckning  i  början  av  samarbetet  eftersom  importstöd  till  Kotmaleprojektet  var  den  stora 
biståndsdelen. Det övriga s.k. ändamålsbestämda biståndet motsvarades av c:a 20 mkr per år 1982‐
1984,  vilket  SIDA  koncentrerade  till  utbildningssektorn  och  landsbygdsutveckling. 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet  innebar då  i första hand stöd till  jordbruksrådgivning, utbildning 
av  rådgivare,  produktion  och marknadsföring  av  te,  boskapsskötsel,  bevattning,  dränering,  fiske, 
vägbygge, utbildning, hälsovård, vattenförsörjning och transporter  i distriktet Matara. Sri Lanka ville 
förlänga detta  stöd  samt  inleda ett nytt  samarbete  inom ett  liknande projekt  för andra eftersatta 
delar  i Galle, Kegalle och Kandy. Sri Lanka ville även ha  stöd  till ett program  som  sköttes av  IFAD, 
International Fund  for Agricultural Development,  i distriketet Badulla, vilket  skulle gå  till de  fattiga 
plantageområdena  samt  stöd  för  befintliga  undervisningsinstitutioner.  Inom  utbildningsområdet 
påpekade  SIDA,  att de borde  satsa medel på  att bl.a.  förbättra  kvaliteten på utbildning,  vilket de 
delvis gjorde genom projekt som bl.a. syftar till att främja yrkesutbildning, utbildning och fortbildning 
av  lärare  vid  en  nystartad  högskola  och  en  utbildning  för  förmän  till  den  expanderande 
industrisektorn.80 Dessa tre områden budgeterades till 20 mkr, en relatvit  liten budget  i  jämförelse 
med Kotmaleprojektet.81  

1986‐90 satsade SIDA 85 miljoner över fyra år i projekt med syfte, att höja kvaliteten på undervisning 
och  yrkesutbildning  i  plantageområdena,  där    stöd  skulle  utgå  till  133  skolor  samt  till  att  utbilda 
tamilspråkiga  lärare. Andra  delar  av  detta  bistånd  skulle  gå  till  att  förbättra  undervisnignen  inom 
andra  eftersatta  områden  i  Sri  Lanka.82  I  detta  bistånd  ingick  landsbygdsutveckling  i Matara‐  och 
Badulla‐distriketen  samt ett  immuniseringsprogram  som  leddes av UNICEF, varav det  förstnämnda 
projektet  handlade  om,  att  bygga  bostäder  för  plantagearbetare,  brunnar  och  vägkulvertar  samt 
förbättrad sjukvård, distribution av plantor samt krediter. Projektet  inleddes 1984 med avtal att 43 
mkr skuller satsas  inom projektet, vars syfte var att ge stöd  inom Sri Lankas program för  integrerad 
landsbygdsutveckling,  IRDP.  År  1987  gjordes  en  utvärdering  där  SIDA  såg  positiva  effekter  av 
projektet, men påpekade att syftet med det har varit aningen oklart och förändrats över tid, till följd 
av Sri Lankas oklara hållning kring  IRDP. Projektet  i Badulla  inleddes 1984  för att  fortgå över tre år 
med  en  insats  på  c:a  tio  mkr  inom  hälsovård  och  undervisning.  Sveriges  bistånd  till 
immuniseringsprogrammet var 23 mkr åren 1987‐90 och omfattar vaccinationer av barn upp till tre 
år.83
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81 Arkivreferens 6, s. 4‐6 

82 Arkivreferens 4, s. 13 

83 Ibid., s. 11‐12 
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I Utvecklingssamarbete med Sri Lanka, avtalsförlängning för 1991/92 förlängdes avtalen inom de två 
huvudområdena  samt  ett  nytt  startades  program.  Landbygdsutvecklingsprogrammet  inriktades  på 
IRDP‐programmet i Matara och Badulla och ett Change Agent‐program med liknande syfte. Dessa tre 
med  förlängda  avtal  till 1991. Det  tredje området handlar om  att bygga ut  infrasturkturen  främst 
inom  telefoni  i norra och östra Sri  Lanka. SIDA menar, att bistånd på 250 mkr ev.  skulle   utgå  till 
projektet. Avtalet att stödja UNICEFs  immuniseringsprogram förlängdes till 1991 med 23 mkr. Även 
olika typer av katastrofhjälp och hjälp till återuppbyggnad utgick genom NGOs samt stöd till UNHCRs 
program som syftar till att repatriera flyktingar.84   

SIDA‐stödet verkar enligt deras egna utvärderingar ha fungerat väl och insatserna fortsatte inom de 
två huvudområdena med en ny insats i Anuradhapura inom landsbygdsutvecklingsprogrammet. Även 
projektet med  immuniseringsprogrammet gick bra och enligt WHO var vaccinationsgraden  i pincip 
heltäckande och avtalet med UNICEF förlängdes för att upprätthålla den höga nivån, ett projekt som 
SIDA trodde sig kunna starta upp under 1992/93. Även fortsatt katastrofhjälp kanaliserades genom 
NGOs,  såsom  Läkare  utan  gränser  och  ICRC.  Sri  Lanka  fick  även  bistånd  för  att  öka  de mänskliga 
rättigheterna genom anslag till Advokatsamfundet med syfte att bidra till rättshjälp. SIDA påpekade 
även att de skulle inta en avvaktande hållning för nystart av projekt i och med oroligheterna i landet, 
men uppföljning av Kotmaleprojektet skulle ske som en följd av de stora befolkningsförflyttnignarna i 
samband  med  dammbygget.85  Resulten  av  dessa  insatser  menar  SIDA  var  tillfredsställande: 
”Samarbetet  inom  landsbygdsutveckling  och  undervisning  har  haft  positiva  effekter  för  fattiga 
människor och medverkat till att införa nya metoder och riktlinjer för fattigdomsbekämpning.86

År  1998  ändrades  som  sagt  strategin  till  att  fokusera  på  de  problem  som  har  uppkommit  av 
inbördeskriget som SIDA menar; ”utgör det allvarligaste hindret för Sri Lankas utveckling.”  87 Istället 
satsade  SIDA  på  insatser  för  fred  och  demokrati  samt  ekonomisk  tillväxt  med  en  budget  för 
samarbetet  på    40 mkr.  SIDA menar,  att med  resurser  utifrån  skulle  konflikten  kunna  bearbetas 
bättre och fredsförhandlingar och humanitärt stöd för civila skulle på allvar kunna komma igång, men 
den typen av hjälp avvisades från singalesisk regering. Genom att satsa på tillväxt, menar SIDA, är det 
möjligt  att  minska  grunderna  för  nya  konfliktorsaker,  eftersom  ökad  tillväxt  skulle  innebära  att 
många  idag arbetslösa ungdomar skulle kunna få möjlighet att arbeta, vilket skulle kunna eliminera 
en  av  flera  stora  konfliktorsaker,  framför  allt  mellan  singaleser  och  plantagetamiler. 
Tillväxtsatsningarna  skulle göras  framför allt  inom näringslivsutveckling, öka  forskningskapaciteten, 
investeringar  i  den  finansiella  och  vanliga  infrastruktur    o.dyl.    Demokratiserings‐  och 
fredssatsningarna skedde bl.a. genom satsningar på olika typer av organisationer såsom NGO, lokala 
civilsamhället samt myndigheter, vilket  inte närmare specifieras av SIDA.88  I utrikesdepartementets 
rapport  för   2003‐2007, som sedemera  förlängdes och gäller  till hösten 2008, skriver SIDA, att det 
ännu är svårt att utvärdera  resultaten av den ändrade strategin, men att huvudlinjerna  ligger  fast. 
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86 Utrikesdepartementet, Landstrategi Sri Lanka 1 januari 1998 – 31 december 2000, bilaga 1, s. 2 
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Vissa nya  inslag kan dock synas exempelvis satsningar på  IT  i syfte att  främja mänskliga rättigheter 
och demokrati samt motverka fattigdom. I dialog med Sri Lanka skulle Sverige lyfta frågor om vikten 
av demokrati och  respekten  för mänskliga  rättigheter, hur  förvaltningen  skall  kunna  effektiviseras 
och  bevara  kontrollmyndigheters  och  juridiska  institutioners  oberoende,  vikten  av  fortsatt 
ekonomiskt reformarbete samt främja  förebyggande av spridning av HIV/AIDS. Detta följer som ett 
led i Sri Lankas nya utvecklingsplaner som lyfter dessa områden, vilka skulle stödjas av Sverige. 89

Den  senaste  rapporten  som  finns att  tillgå om Sri  Lanka  i  skrivande  stund är SIDA Country Report 
2006 som diskuterar olika effekter av de landstrategier som infördes 1998. P.g.a. att vapenvilan som 
förhandlats  fram under 2002 bröts,  i kriget  som pågått  sedan början av 1980‐talet, blev bakslaget 
stort och verkade hämmande på de olika utvecklingsprojekten i landet. Detta gjorde att SIDA intog en 
avvaktande  hållning  där  inga  nya  avtal  slöts med  Sri  Lanka  för  nya  offentliga  investeringar.  SIDA 
understryker  dock  vikten  av  fortsatta  satsningar  på  fredsförebyggande  åtgärder  och  mänskliga 
rättigheter  samt  humanitär  hjälp  till  följd  av  de  många  krigsoffer,  samtidigt  som  detta  var 
svårtgenomförbart då dialogen med Sri Lankas  regering  inte  längre  fungerade som  tidigare och de 
anti‐NGO‐stämningar som rådde  i  landet.90 De projekt som planerades  i Landstrategin var svåra att 
utvärdera enligt SIDA, men ett område där det gick att se effekter av programmen är dem gällande 
mänskliga rättigheter. SIDA menar, att utan närvaro i form av watch dogging, internationell närvaro 
o.dyl. skulle mänskliga rättigheter ha kränkts i ännu högre grad.91  
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4.2 Indien 

4.2.1  Indiens politiska och ekonomiska förutsättningar 

SIDA  skriver,  att  förändringarna  i  samhällsstrukturen  mellan  1947‐1972  var  liten.  Den  första 
regeringen som tillträdde efter självständigheten 1947 hade ambitiösa utvecklingsplaner för  landet, 
men dessa kom av olika orsaker aldrig att realiseras. SIDA förklarar det med:  

”Den viktigaste orsaken  till att  samhällsomvandlingen  i  Indien gått  långsamt  torde  stå 
att  finna  i  landets  sociala  och  ekonomiska  struktur.  Betydande  grupper,  också  inom 
Kongresspartiet92, har intressen av att denna struktur bevaras.”93  

Ytterligare orsaker var bl.a. låg implementeringsgrad av den förda politiken och att fokus låg på andra 
områden såsom tillväxt. År  1972 var Indien det land i världen med den lägsta inkomstnivån och c:a 
40 procent av befolkningen levde på mindre än en krona om dagen.  

I Indiens femte femårsplan för åren 1974/75‐1978/79 återfinns den egna utvecklingsplanen. SIDA var 
dock  pessimistiska  till  Indiens  möjlighet  att  genomföra  planen,  framför  allt  p.g.a.  ekonomiska 
problem. Planens syfte var bl.a. att minska fattigdomen genom målet att öka de fattigas konsumtion 
till en miniminivå/fattigdomsgräns. I planen fanns även ett sysselsättningsmål, vilket även det skulle 
hjälpa många att komma ur fattigdom. Där fanns även:   

”Som en konkret åtgärd  lanseras  i planen ett ’nationellt program för minimibehov’ som 
innefattar  utgifter  för  primärskoleutbildning,  vattenförsörjning,  hälsovård,  nutrition, 
bostäder åt jordlösa lantarbetare, landsbygdsvägar och  elektrifiering samt slumsanering 
i städerna.”94  

Ur kosmopolitisk rättvisesynpunkt  fanns det alltså en vilja att  förbättra. Det ekonomiska utrymmet 
fanns dock  inte. SIDA ger en kort översikt av den sjunde femårsplanen  i Utvecklingssamarbete med 
Indien 1985/86‐1986/87, vilken framför allt har fokus på tillväxt som är beräknad till fem procent per 
år, vilket skulle ske med en fördubbling av  investeringarna gentemot den föregående planen, till en 
nivå på 300 miljarder USD.  Inom såväl  industrin som  jordbruket förväntades hög tillväxt. Satsningar 
skulle även göras på fattigdomsbekämpning (från 40 procent som då levde i fattigdom till 10), energi 
och transporter. SIDA menar, att planen fick utstå mycket kritik p.g.a. de orealistiska målen och att 
indiska  staten  saknar  möjlighet  att  finansiera  den.95  Detta  är  tyvärr  bilden  av  Indiens 
utvecklingspolitik  fram  till 1990‐talet, då den  ändrades och blev mer marknadsinriktad.  SIDAs och 
andra  biståndsgivares  roll  i  detta  var  i mångt  och mycket  att  hjälpa  Indien  att  finansiera  dessa 
femårsplaner genom budgetstöd.  

SIDA skriver, att den regering som tillträdde under Narashima Rao 1991 hade som högsta prioritet att 
lösa  de  ekonomiska  problemen  genom  att  bl.a.  skära  ned  i  stasbudgeten  samt  införa  en  ny 
                                                            
92 Regeringspartiet vid tillfället. 

93 Arkivreferens 11, s. 2 

94 Arkivreferens 13, s. 8 

95 Arkivreferens 18, s. 3 
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näringslivspolitik,  vilken  innebar  avregleringar och utförsäljningar  som  i praktiken  innebar ett  steg 
mot avskaffandet av den under lång tid centralplanerade ekonmin. Även utländskt majoritetsägande 
tilläts,  den  offentliga  sektorn  minskades  och  ny  arbetsmarknadslagstiftning  skulle  införas.96  Det 
skedde dock förändringar i Indien mellan 1970‐90. År 2003 skriver SIDA, att fattigdomen reducerades 
från 50 till 30 procent,  läskunnigheten ökade från 34 till 65 procent (framför allt bland kvinnor) och 
antalet barn som började skolan ökade med 10 procent. Liknande utveckling skedde även på andra 
områden  som hälsa där  den  förväntade  livslängden ökade med  13  år och  såväl  födelsetalen  som 
spädbarnsdödligheten reducerades med hälften. Å andra sidan finns det stora skillnader mellan olika 
delstater i Indien samt mellan personer tillhörande olika religösa grupper, kast, kön o.dyl. I absoluta 
tal  lever c:a 260 miljoner av  Indiens befolkning  i  fattigdom och 80 miljoner barn går  inte  i  skolan.  
SIDA beskriver Indien som ett land där utvecklingen har gått framåt mycket snabbt på vissa håll, men 
i princip har stagnerat på andra.97 I Landstrategi Indien  januari 2005 – december 2009 skriver SIDA, 
att trots Indiens problem med fattigdom är det en av världens snabbaste växande ekonomier där c:a 
en procent kommer över gränsen för fattigdomen varje år.  Indien har ett välutvecklat civilsamhälle 
och är en demokrati. Ett modernare problem  i  Indien är de miljöproblem  som har  skapats av den 
snabbt  växande  ekonomin  och  särskilt  drabbar  de  fattiga  hårt.98  De  stora  frågorna  för  Indiens 
framtida utveckling  tycks  i skrivande stund vara att komma  till  rätta med samhällsklyftorna mellan 
rika och fattiga samt de växande miljöproblemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
96 Arkivreferens 22, s. 1‐3 

97 SIDA, Country Analysis 2003, s. 72‐75  

98 Utrikesdepartementet, Landstrategi Indien januari 2005 – december 2009, s. 2‐4 
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4.2.2  Utvecklingsplaner och Sveriges bistånd  till Indien 

”Det primära målet för det svenska biståndet till  indien är att stödja  landet  i dess strävan till social 
och ekonomisk utveckling och utjämning samt ekonomiskt och politiskt oberoende från utlandet.”99, 
skriver SIDA  i Biståndsprogram för  Indien från 1974. Biståndet var  i början av 1970‐talet  inriktat på 
att hjälpa landet att hantera handelsbalansunderskott. Senare under 1980‐talet ökade fokus på olika 
typer av utvecklingsprogram med syfte att minska fattigdomen genom insatser som var inriktade på 
hälsovård, dricksvatten, byskog och primärundervisning.100 Dessa två var huvudinriktningarna på det 
svenska biståndet till Indien från tidigt 1970‐tal tills idag. 

I  Avtal  för  bistånd med  Indien  från  1972  lägger  SIDA  fram  en  plan  för  hur  årsavtal  skall  reglera 
biståndet  som  utgår  till  Indien,  en  samordning  av  det  svenska  biståndet  till  Indien  för  att  skapa 
kontinutet.101 Detta var början på ett samordnat bistånd till Indien även om biståndssamarbete med 
Indien  inledde 1953. SIDA  skriver  i ett utkast  från 1972 Biståndsprogram  för  Indien, att det  första 
biståndet  till  Indien utgick  i  form av  stöd  till en veterinärutbildning,  för att under åren 1953‐1972 
framför  allt  bestå  av  importkredit  för  industrivaror,  varugåvor  och  stöd  till  familjeplanering.  Det 
bistånd som Indien prioriterade högst var importkrediten, eftersom den bidrog till ökade möjligheter 
att förverkliga landets utvecklingsplaner. Tanken var att importkrediten minskade bristen på utländsk 
valuta, vilken hämmade tillväxten.102  

I årsavtalet för 1972/73 föreslår SIDA en budget på 360 mkr för de kommande tre åren varav 120 mkr 
för 1972/73. Importprogramstödet beräknades uppgå till 92,2 mkr  i form av finansiella resurser, 18 
mkr  importprogramstöd  i form av utbetalningar och 9,8 mkr till olika typer av projekt. Syfte var att 
Indien självt skulle disponera finansiella resurser på utvecklingsprojekt som annars inte skulle kunnat 
komma till stånd p.g.a. valutabrist. Ändamålsbestämt bistånd från andra givarländer används i första 
hand  för  import  av  kapitalvaror  från  givarlandet, medan  valuta  används  till  inköp  av  råvaror  och 
kapitalvaror till den egna industrin.103 SIDA skriver i Biståndsprogram för Indien 1974, att huvuddelen 
av det svenska biståndet till Indien utgick i form importstöd. Denna typen av bistånd prioriterades av 
Indien och innebar ökade resurser för den indiska statsbudgeten. SIDA skriver: ”Genom försäljning av 
valutatillskotten  tillförs  statskassan  inhemsk  valuta  som  sedan  allokeras  där  den  främst  bedömes 
behövas.”  104 Detta  var  även  fallet med  varugåvor  som  kunde  säljas  till  indiska  företag  eller  lokal 
myndigheter. Programinsatserna, tekniskt bistånd,  i  Indien ugjorde en relativt begränsad del av det 
utländska  biståndet,  eftersom  utvecklingsprogrammen  till  största  delen  var  tänkta  att  finansieras 
med  inhemska  resurser.  De  resurser  som  efterfrågades  i  högst  grad  var  sådana  som  bidrog  till 
teknologisk utveckling, exempelvis material och resurser för att forska, eftersom det i hög grad fanns 

                                                            
99 Arkivreferens 13, s. 17 

100 Arkivreferens 24, s. 2‐4 

101 Arkivreferens 12, s. 1‐4 

102 Arkivreferens 11, s. 1‐6 

103 Arkivreferens 12, s. 2, 4‐6 

104 Arkivreferens 13, s. 16 
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inhemsk expertkunskap.105  I  stort  sett  innebar det att det mesta biståndet  som efterfrågades och 
gavs  till  Indien  fungerade  som  budgetstöd,  vilket  sedemera  har  varit  en  mycket  kritiserad 
biståndsform  p.g.a.  att  det  inte  alltid  har  inneburit  att  det  har  kommit  det  avsedda  ändamålet 
tillgodo. 

Det  svenska  tekniska  biståndet  har  inriktats  på:  familjeplanering,  vetenskap  och  teknik  samt 
skogssektorn. Familjeplanering har först och främst handlat om finansiella resurser i form av utländsk 
valuta  snarare  än utländsk personal. Även  stöd  i  form  av  kondomer har  getts  till  Indien  som  inte 
själva  producerade  efterfrågade  kvantiteter.  Familjeplaneringsprogrammet  uppgick  till  ungefär 
hälften  av  det  svenska  tekniska  biståndet.  Sverige  har  tillsammans  med  IDA,  International 
Development Associastion,  haft  ett  försöksprojekt  vars  syfte  var  att  utveckla  nya metoder  till  det 
indiska  familjeplaneringsprogrammet.  Utanför  landramen  utgår  ett  stöd  till  sjukhus  anslutna  till 
Christian Medical Association of India som har familjeplanerande verksamhet vid c:a 260 sjukhus. På 
vetenskap‐  och  teknikområdet  inriktades  de  svenska  insatserna  på  de  områden  där  Sverige  hade 
specialkunskap och som kan generera teknologisk utveckling. Insatserna på skogsområdet utgick till 
en  undersökning  om  möjligheten  till  nyplantering  av  skog.106  Denna  inrikning  på  det  svenska 
biståndet låg fast även för året därpå 1975/76.  

I  SIDAs  rapport  för  1977/78  kom  de  fram  till,  att  biståndet  skulle  inriktas  mot  olika  typer  av 
biståndsprogram snarare än ytterligare importkredit. Den nya inriktningens syfte skulle vara att mer 
direkt  försöka  förbättra  levnadsstandarden  för  de  sämst  ställda.  Det  planerade  biståndet  skulle 
uppgå  till  240  mkr  varav  55  till  ämdamålsbestämda  verksamheter,  185  till  importstöd  samt 
resterande 80 till varubistånd. Av tidigare insatser menar SIDA, att smittkoppsbekämpning var ett av 
de  projekt  som  förbättrade  för  de mest  utsatta,  eftersom  det  främst  var  dem  som  sjukdomen 
drabbade.  Även  familjeplaneringsservice  och  kvinnoutbildningar  bör  ha  kommit  utsatta  grupper 
tillgodo.107 SIDAs omställning verkar  i hög grad falla  inom området för kosmopolitisk rättvisa, vilket 
importstödet i mindre grad gjorde, vilket SIDA lyfter i Samarbetsprogram med Indien 1978/79. SIDA 
diskuterar huruvida det  tidigare  importstödet/budgetstödet  kan anses  lämpligt och anger  följande 
motivering för budgetstöd: att budgetstöd efterfrågades av Indien, Sverige hade som generell avsikt 
med biståndet att tillgodose biståndsländernas förfrågan samt att budgetstöd rekommenderades av 
bl.a. Världsbanken.  Indien efterfrågade budgetstödet för att finansiera sina utvecklingsprojekt, men 
eftersom  det  inte  skedde  någon  direkt minskning  i  fattigdomen  under  30  år  ansåg  SIDA  det  var 
nödvändigt att i högre grad satsa på ändamålsbestämt bistånd.108  

Det  framgår  av  rapporten  Samarbetsprogram med  Indien  1979/80‐1980/81,  att  det  finns  en  viss 
motvilja  från  Indiens  håll  att  det  svenska  biståndet  ändrade  inriktning.  Det  tycks  även  föreligga 
svårigheter  för  SIDA  att  kanalisera  det  svenska  ändamålsbestämda  biståndet  p.g.a.  bristande 
förmåga  i den  indiska byråkratin,  vilket  resulterade  i  stora  administrativa  insatser  från  SIDAs håll. 
Sverige  och  Indien  kom  sedemera  överens  om,  att  biståndet  skulle  koncentreras  till:  hälsovård, 

                                                            
105 Ibid., s. 16‐17 

106 Ibid., s. 19 

107 Arkivreferens 14, s. 2‐6 

108 Arkivreferens 15, s. 47‐49 
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familjeplanering,  skog,  vatten,  fiske  och  alfabetisering.  Indien  önskade  även  en  fortsättning  på 
programmet  för exportfrämjande åtgärder och kvinnoutbildning, vilket SIDA  skulle pröva.109  I SIDA 
Utvecklingssamarbete med  Indien 1983/84‐1984/85,  lyftes    fortsatta problem med genomförandet 
av  olika  projekt  inom  det  ändamålsbestämda  biståndet  p.g.a.  omständlig  byråkrati.  Statsminister 
Fälldin  besökte  Indien  1982  och  frågan  om  samarbete  inom  energisektorn  lyftes,  där  outnyttjat 
bistånd skulle kunna användas samt det framtida ändamålsbestämda biståndet, till ett delfinansierat 
energiprojekt med  Världsbanken.  Ett  avtal  slöts  även  inom  skogssektorn  där  ett  nyskogsprojekt  i 
Tamil Nadu  skulle  startas  för  att  främja  skogsbruk och  skogsplanering.110  I  rapporten  för  1985‐87 
specifieras  energisamarbete  som  påbörjades  1983/84.  Det  avsattes  100  mkr  av  det  bundna 
importstödet under en period om  två år  för projektet, vars  syfte var att  i  samarbete med  svenska 
företag  öka  Indiens  kapacitet  att  producera  el.  Samarbetet  skulle  främst  ske  inom  områdena 
kraftöverföring och vattenkraft, p.g.a. de svenska företagens specialkunskap på områdena och en rad 
olika  projekt  startades  upp  för  att  öka  möjligheten  till  att  producera  energi  och  bygga  ett 
sammanhängande  indiskt  kraftnät.  Inom  skogssektorn  ökade  SIDAs  engagemang  vilket  även  av 
Indien hade börjat prioriteras högre. Vid  tidpunkten pågick  två projekt, ett  i Tamil Nadu och ett  i 
Orissa, samt ett ytterligare projekt i Bihar som fortfarande var på planeringsstadiet.111   

De  största  förändringarna  som  skedde  under  1980‐talet  var  minskningen  av  användandet  av 
importsstöd, vilket endast utgjorde 50 mkr bundet till Sverige för perioden 1987/88‐1988/89. Istället 
satsade SIDA mycket pengar på de fyra ändamålsbestämda huvudområdena och framför allt blev det 
satsningar inom energisektorn som övertog den plats som importstödet tidigare hade haft. Budgeten 
var vid detta avtal 380 mkr varav 230 mkr ändamålsbestämt, 100 mkr för energistödet och 50 mkr för 
det  bundna  importstödet.  Syftet  med  det  ändamålsbestämda  biståndet  var,  att  förbättra 
levnadsvillkoren  för  utsatta  grupper,  medan  syftet  för  importstödet  och  energistödet  var  att 
generera  ekonomisk  tillväxt.112  SIDA  skriver  i  rapporten  för  1989/90‐1990/91,  att  de  avsåg  att 
koncentrera biståndet  till  få sektorer samt  fortsätta avvecklingen av  importstödet.  Insatsområdena 
planerade att vara: sociala tjänster, skog‐ och miljöområdet och energi. Även tidigare  insatser hade 
haft vissa miljöinslag, framför allt inom skogssektorn, menar SIDA. Detta samarbete skulle byggas ut 
till  att  omfatta  en mer  långtgående  satsning  på mark‐  och  vattenvård.113  I  övrigt  under  perioden 
1989‐92 sker  inga större  förändringar  i   det svenska biståndet  till  Indien,  importstödet avvecklades 
1989 och detsamma gällde det bunda energistödet. SIDA skriver dock om inrikespolitiska oroligheter, 
vilket bl.a.  resulterade  i  att  ett  kraftverksprojekt  i Uri blev  fördröjt.  114 Denna  linje  fortsatte med 
mindre förändringar till mitten av 1990‐talet. Avtalet för 1992/93‐1993/94 blev förlängt att gälla för 
perioden  1994/95 med  tillägg  om  tre  nya  insatser.  SIDA  föreslog  att  kraftsektorn  skulle  stödjas 
genom  att  finansiera  förinvesteringasstudier  för  vattenkraftverken  Karcham‐Wangtoo och Basp  I  i 
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Himachal  Pradesh,  med  syfte  att  kunna  bygga  ut  Indiens  vattenkraftproduktion.  Ytterligare  ett 
projekt  för  att  förbättra  energisektorn  föreslogs  av  SIDA,  en  transmissionslinje  för  förbättrad 
elöverföring från ett kraftverk  i Maharashtra‐distriktet till Bombay‐området, vilket  ingick  i ett större 
projekt  som  administrerades  av  Världsbanken.  Det  tredje  projektet  som  föreslogs  av  SIDA  var 
förlängt stöd av ett barnavårdsprogram ICDS som sköttes av Världsbanken.115  

Syftet med det svenska biståndet förändras något över tid och 1996 i Landstrategi för Indien skriver 
SIDA följande:  

”Huvudmålet för det svenska utvecklingsbiståndet med Indien skall vara (i) att bekämpa 
fattigdomen och förbättra levnadsförhållandena framför allt för kvinnor och barn, samt 
(ii)  att  bidra  till  ett  uthålligt  utnyttjande  av  naturresurser  och  till  minskning  av 
föroreningar.”116  

En  förskjutning  skedde,  från att  fokusera på  Indien  som helhet  till  specifika  insatser  för att  främja 
fattigdomsbekämpning, vilket SIDA menar, var viktigt eftersom det var ett stort problem för Indien. 
Framför  allt  kvinnor  hade  svårt  att  få  del  av  den  ekonomiska  utvecklingen.  Satsningarna  låg  på 
innovativa  verksamheter  och  på  att  få  stöd  för  projekten  på  gräsrotsnivå  utan  statlig  styrning  då 
biståndet  fördelades, vilket SIDA menar har gjorts med  framgång. Vissa problem  framhölls dock av 
SIDA, problem  i genomslagskraft  i de program som skett på nationell nivå. Detta  i  jämförelse med 
delstatsprogram som präglas av närhet till den indiska administrationen och beslutsfattarna samt en 
större  möjlighet  att  nå  ut  eftersom  fokus  ligger  på  ett  mindre  geografisk  område.  För  att  öka 
effektiviteten,  menar  SIDA,  att  det  framtida  biståndet  inte  i  lika  stor  grad  som  tidigare  kan 
administreas via FN eller den  indiska byråkratin, utan andra vägar måste finnas för att bättre nå ut 
med biståndet bl.a. NGOs.117  Inom biståndets ena huvudområde, social utveckling,  lades fokus: ”på 
barns  och  kvinnors  hälsa  och  utbildning,  på motverkande  av  diskriminering mot  kvinnor,  samt  på 
motverkande av exploatering av barn.”118 Programmens fokus låg framför allt på Rajastan och Tamil  
Nadu,  i vilka olika projekt för bl.a. undervisning och barnhälsovård planerades. På miljöområdet  låg 
fokus  på  Rajastan  där  bl.a.  projekt  för  vattenresursanvändning  och  utveckling  inom 
markvårdsområdet planerades.119 Avtalet för perioden 1997‐1999, som ingicks i slutet av 1996 sades 
sedemera  upp  14  maj  1998  på  beslut  av  regeringen  till  följd  av  Indiens 
kärnvapenprovsprängningar.120

SIDAs bilaterala biståndssamarbete med  Indien togs  inte upp  igen, utan  istället fokuserade SIDA på 
stöd  till  Indiens  civilsamhälle  och  NGOs.121  Denna  utveckling  hade  två  förklaringar,  dels 
                                                            
115 Arkivreferens 23,s. 1‐6 

116 Arkivreferens 24, bilaga 1, s. 2 

117 Ibid., bilaga 1, s.7‐8 

118 Ibid., bilaga 1, s. 11 

119 Ibid., bilaga 1, s. 11‐12 

120 Arkivreferens 25 

121 SIDA, Kort om Indien, s. 1‐2 
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kärnvapenprovsprängningarna  1998,  men  även  Indiens  önskan  om  en  omställning  i 
biståndssamarbetet.  Indien  införde  en  ny  biståndspolicy,  där  de  avsade  sig  bistånd  från mindre 
bilaterala givare p.g.a. höga administrationskostnader, vilket ansågs förknippat med låg effektivitet. I 
linje med den nya policyn fortsatte SIDA att stödja Indiens civilsamhälle och NGOs. Den nya policyn 
slog även fast att biståndsprojektetns syfte skulle vara av economic and social importance. 122 Under 
2002/03  var  biståndet  uppdelat  på  multilaterala  organisationer,  NGOs  och  svenska  NGOs  samt 
humanitär hjälp, 77 respektive 141 mkr, med fokus på fattigdom, miljö, social utveckling, demokrati 
och mänskliga rättigheter. SIDA menar, att denna nya satsning på civilsamhället och NGOs avspeglar 
Indiens syn på dessa typer av organisationer som allt viktigare för utvecklingen i landet.123  

I Landstrategi  Indien  januari 2005 – december 2009 diskuterar SIDA en något annorlunda  inriktning 
för  biståndet,  gamla  projekt  skulle  fasas  ut  eller  om  de  visat  sig  fungera  bra  eventuellt  fortsätta. 
Samarbetets ram utgick från Indiens tioende femårsplan och skulle inriktas på respekt för demokrati 
och mänskliga  rättigheter, miljöskydd  som  gynnar  de  fattiga  och  vetenskapligt  samarbete  inom 
utvalda  områden  som  gynnar  de  fattiga,  syftet  är  att  hjälpa  Indien  att  nå milleniummålen.124  I 
Country Report för 2007 skriver SIDA, att de flesta SIDA‐projekten genomfördes  inom miljöområdet 
samt demokrati och mänskliga rättigheter. Nya initiativ togs inom miljöområdet, vilket inte var unikt 
för SIDA som biståndsgivare, utan skedde generellt i biståndet till Indien, från att ha satsat på social 
utveckling till miljöområdet.  Indien och Sverige har även tecknat ett bilateralt samarbetsavtal  inom 
teknikområdet, även detta med fokus på miljöskydd, men även social utveckling.125 Biståndets fokus 
har under biståndsperioden skjutits från att främst ha varit inriktat på fattigdomsbekämpning genom 
budgetstöd, till programstöd inom social utveckling och slutligen med fokus på miljöområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
122 SIDA, Country Report 2003 India, s. 10‐11 

123 SIDA, Country Report 2003 India, s. 12‐13 

124 Utrikesdepartementet, Landstrategi Indien januari 2005 – december 2009, s. 7‐8 

125 SIDA, Country Report 2007, s. 10‐11 
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4.3 Tolkning av fallstudien 

SIDA  har  bl.a.  försökt  tillgodose  de  förfrågningar  på  bistånd  som  de  mottagande  länderna  har 
efterfrågat, vilket har  lett till att det  i mångt och mycket är den policy som mottagarlandet har haft 
för sin utvecklingsstrategi som har bestämt framgången på det svenska biståndet. Indien har  i stort 
sett endast  satsat på  tillväxt, medan Sri  Lanka  i högre grad har  satsat på välfärd.  I många  fall har 
biståndet  haft  en  relativt  generell  karaktär  med  budgetstöd,  men  på  senare  tid  varit  mer 
ändamålsbestämt. Den politiska utvecklingen i Indien har varit stabil i den meningen att det inte har 
förekommit några omvälvande händelser. Till stor del sker en  långsam förändring mot ökad teknisk 
utveckling och tillväxt. Politiskt har tillväxtmålet legat fast oavsett vilket parti som har styrt, men lika 
lite  har  uträttats.  På  detta  sätt  är  bilden  av  Indien  något  enklare  än  den  av  Sri  Lanka,  eftersom 
effekterna  av  den  ökade  tillväxten  i  Indien  inte  har  fått  samma  negativa  konsekvenser  i  form  av 
försämrad  välfärd.  Det  indiska  samhället  har  dock  haft  och  har  fortfarande  stora  klyftor,  men 
utvecklingen går framåt och i rätt riktning i många avseenden. I Sri Lanka däremot, blev den tekniska 
utvecklingen  ett  bakslag  för  de  sämst  ställda  då  deras  levnadsvillkor  försämrades  till  följd  av 
frihandelszoner, nedskuren välfärd, en  löneutveckling som gynnade de välbeställda och en minskad 
offentlig sektor.  

I  början  av  biståndsperioden  verkade  det  som  om  Sri  Lanka  självt  hade  stort  inflytande  över 
biståndets  karaktär.  Under  denna  period  fanns  det  indikationer  på  att  biståndet  ledde  till  ökad 
kosmopolitisk rättvisa, eftersom exportstödet  användes för att kunna realisera välfärdsprogram. Det 
är svårt att säga om biståndet  ledde till att den kosmopolitiska rättvisan ökade per se eller om det 
endast hjälpte Sri Lanka att upprätthålla en god nivå i välfärdssatsningarna. Det finns indikationer på 
att det  svenska biståndet  i  viss mån har bidragit  till ökad  kosmopolitisk  rättvisa medan  biståndet 
generellt sett har minskat den, framför allt p.g.a. de krav som Världsbanken och IMF har ställt på Sri 
Lanka.  Det  största  svenska  biståndsprojektet  som  genomfördes  i  Sri  Lanka  var  Kotmaleprojektet. 
Denna typ av bistånd kan leda till ökad kosmopolitisk rättvisa om nyttan av dammanläggningen kom 
de sämst ställda tillgodo, men det kan  lika gärna  innebära motsatsen.  I det här fallet finns det  inga 
tydliga bevis på vare sig det ena eller det andra. Många människor var tvungna att flytta då dammen 
byggdes, men dessa skulle kompenseras av Sri Lankas regering. Om så skedde eller ej framgår inte av 
de rapporter jag undersökte. 

Budgetstödet  till  Indien  under  motsvarande  period,  menade  SIDA,  var  relativt  verkningslöst,  då 
satsningar på humanitär utveckling fick liten effekt. Frågan är om den kosmopolitiska rättvisan hade 
försämrats utan budgetstödet eller om det varken  tillförde eller  förstörde någonting. Troligt är att 
mycket av biståndet  försvann  i en allt  för omfattande och byråkratisk administration, vilket  Indien 
självt delvis bekräftade  i och med att de ändrade biståndspolicy  så att mindre biståndsgivare  inte 
skulle ge bilateralt bistånd utan via NGOs och till civilsamhället.   

Sri Lanka som är en liten ekonomi är mycket beroende av hur världsmarkanden ser ut och oavsett de 
olika regeringarnas vilja och strävanden har världskonjunkturen i stort sett varit det som i första hand 
styrt den ekonomiska politiken. Detta har fått genomslag  i de välfärdssträvanden som  landet under 
lång  tid  har  haft  bl.a.  genom minskat  reformutrymme  och  anpassningar  till marknadsekonomi.  I 
mångt och mycket har de liberaliseringar som har skett i landet haft god inverkan på ekonomin som 
helhet, men har också haft många negativa  konsekvenser ur  rättvisesynpunkt, där  framför  allt de 
sämst ställda har fått det sämre och klyftorna har ökat. Detta skulle i många avseenden stärka Tans 
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tes  om  att  kosmopolitisk  rättvisa  ej  kan  uppnås med  rådande  struktur  i  världsekonomin  och  att 
kosmopolitisk rättvisa  inte uppnås genom bistånd, endast  internationell rättvisa.126 En fråga som är 
relevant att ställa sig är på vilket sätt som världsmarknaden är orättvis. I det specifika fallet handlar 
det  om  att  världsmarknadspriset  på  Sri  Lankas  exportprodukter  sjönk  samtidigt  som  de  varor  de 
importerade blev dyrare. Problemet i det här fallet var hur handelsmönster förändrades snabbare än 
Sri  Lanka  hann  anpassa  sig,  vilket  drabbade  det  handelsberoende  landet  hårt,  framför  allt  p.g.a. 
satsningar  på  välfärd  framför  ekonomisk  tillväxt.  Kan  en  regering  klandras  för  att  den  vill  ge 
medborgarna  allmän  sjukvård  och  utbildning?  Ur  ett  ekonomiskt  perspektiv  är  det  kortsiktigt 
tänkande med  hög  offentliga  konsumtion  och  låg  tillväxt  samtidigt  som  investeringar  i  offentlig 
sjukvård och utbildning kan vara en  långsiktig  investering för ekonomisk tillväxt. Frågan är huruvida 
välfärd skall ses som en investering eller som konsumtion.  

Indien har haft problem med att utvecklingen under lång tid stagnerade, men p.g.a. liberaliseringar i 
början av 1990‐talet ökade tillväxten. Detta  fick de olika biståndsgivarna att  lägga  fokus på  Indiens 
civilsamhälle  och NGOs. Denna  typen  av  bistånd  verkar  ha  fungerat  bra  ur många  aspekter. Dels 
eftersom biståndet verkar ha varit kostnadseffektivt, men  framför allt  för att det ofta har haft en 
inrikning som har gjort att det har kommit de fattiga/sämst ställda till godo och på så vis lett till ökad 
kosmopolitisk rättvisa. På det hela taget tycks det vara projekt genom NGOs och civilsamhället som 
har  lett  till ökad  kosmopolitisk  rättvisa  i  Indien då  indierna  själva  inte har haft några omfattande 
välfärdssträvanden,  åtminstone  inte  som  har  realiserats.  Det  var  istället  den  ökade  ekonomiska 
tillväxten i början av 1990‐talet som ledde till att fler människor fick det bättre ställt i Indien.  

I  stort  sätt kan den  liknande humanitära utvecklingsnivån  i  Indien och Sri  Lanka  förklaras med att 
utvecklingen i Sri Lanka har hämmats kraftigt av kriget samtidigt som Indien på senare år har haft en 
stark ekonomi, vilken har genererat tillväxt och möjliggjort ökade utvecklingsnivå. Detta ledde till viss 
utjämning länderna emellan. Biståndet har i detta fallet inte haft någon avgörande del i utvecklingen, 
utan det har främst varit inhemska faktorer som har spelat in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
126 Internationell rättvisa utvecklas i teoriavsnittet ovan. I korthet är det den struktur som Tan kritiserar för att 
inte vara tillräckligt långtgående utan endast gynnar rådande struktur med staters rättvisa snarare än rättvisa 
på individnivå. 
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5 Slutsatser och slutdiskussion 

Problemet med att öka den kosmopolitiska rättvisan  i  Indien och Sri Lanka har  i mångt och mycket 
varit bristande ekonomiskt utrymme. Båda  länderna har försökt finansiera utvecklingsprogram med 
hjälp av bistånd, men inget av dem lyckades speciellt bra. Istället var det när länderna anpassade sig 
till  den  rådande  ekonomiska  strukturen med  ökade  satsningar  på  tillväxt,  som  länderna  fick  ökat 
ekonomiskt  utrymme  för  reformer.  Enligt  den  statistiska  studien  finns  det  inget  direkt  samband 
mellan bistånd och kosmopolitisk  rättvisa, men däremot mellan BNP per  capita och  kosmopolitisk 
rättvisa.  Detta  innebär  inte  att  ökad  BNP  per  capita  leder  till  ökad  kosmopolitisk  rättvisa  per 
automatik, utan snarare att länder med högre BNP per capita tenderar att vara rättvisare samhällen, 
med  största  sannolikhet  p.g.a.  det  ökade  ekonomiska  utrymmet.  Såväl  Indien  som  Sri  Lanka  har 
strävat efter ökad tillväxt och uppnått den och båda länderna har i någon mån kommit till åtnjutande 
av  ökad  kosmopolitisk  rättvisa  på  lång  sikt, men med  höga  kortsiktiga  kostnader,  som  Sri  Lankas 
ökade  samhällsklyftor.  Indien  är  fortfarande  ett mycket  ojämlikt  samhälle med  stora  ekonomiska 
klyftor men  i  och med  att  det  varje  år  är  fler  som  tar  sig  ur  fattigdomen,  kommer  det  indiska 
samhället att på sikt bli rättvisare.  

Med den policy för det bilaterala biståndet som SIDA har haft, att tillgodose de biståndsmottagande 
ländernas önskemål, är det  centralt att mottagarländernas  regeringar  själva är  intresserade av att 
öka  den  kosmopolitiska  rättvisan,  för  att  en  sådan  ökning  skall  ske. Det  bistånd  som  har  lett  till 
tillväxtfrämjande åtgärder borde enligt ovanstående resonemang på sikt leda till ökad kosmopolitisk 
rättvisa, förutsatt att den politiska viljan i mottagarlandet finns. I analysen av den statistiska studien 
kom jag fram till att bistånd tenderar att öka militärutgifterna. Såväl Indien som Sri Lanka fick under 
lång  tid  bistånd  som  i mångt  och mycket  slussades  rakt  in  i  respektive  lands  statsbudget. Det  är 
utifrån  ovanstående  studie  omöjligt  att  säga  om  bistånd  har  använts  till  att  finansiera  militär 
verksamhet, men motsatsen kan inte heller bevisas. Detta vore intressant att undersöka, särskilt med 
tanke  på  hur  verkningslöst  biståndet  var  i  Indien  under  de  första  åren  ur  ett  kosmopolitiskt 
rättviseperspektiv.  

Bistånd som däremot kanaliseras genom NGOs och civilsamhället, tycks SIDA haft mer möjlighet att 
styra  in på projekt som  leder till ökad kosmopolitisk rättvisa på kort sikt, då det har kanaliserats till 
biståndsprojekt för fattigdomsbekämpning, barnavård och liknande ovan nämnda projekt. Frågan är 
om  dessa  effekter  består  på  lång  sikt.  Det  intressanta  i  sammanhanget  är  huruvida  de 
biståndsmottagande  länderna själva kan bli kapabla att finansiera projekten  i framtiden. I annat fall 
är det grundläggande problemet inte löst. Tans tes, att kosmopolitisk rättvisa inte kan uppnås under 
rådande ekonomiska  strukturer  tycks  stämma  i vissa avseenden. De  strukturer  som  finns  i dagens 
samhälle är  i mångt och mycket det som Tan beskriver som  internationell rättvisa, staters rättvisa, 
snarare än kosmopolitisk rättvisa. Dagens strukturer är ytterst fokuserade på ekonomisk tillväxt och 
produktion och då  finns det  få andra  sätt att  finansiera utvecklingsprogram på  lång  sikt. Skulle en 
annan ekonomisk struktur  innebära en möjlighet till  långsiktig välfärd, utan ekonomisk tillväxt  i den 
traditionella bemärkelsen? Problemet är de kortsiktiga kostnaderna i mänskligt lidande, vilka består i 
att människor som får arbeta under dåliga villkor och saknar tillgång på skola, vår och omsorg. Det 
verkar med dagens system  inte vara möjligt att uppnå ekonomisk tillväxt för utvecklingsländer utan 
att  de  industrialiseras  och  tillväxten  baseras  på  arbetsintensiv  produktion  utförd  av  lågbetald 
arbetskraft.  
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Svaret på om bistånd leder till kosmopolitisk rättvisa är med andra ord inte entydigt. Bistånd leder till 
förbättrade  levnadsvillkor  på  kort  sikt  i  och  med  olika  typer  av  biståndsprogram,  vilket  är  de 
tendenser som iakttagits i fallstudien. På lång sikt tycks det framför allt vara ekonomisk tillväxt som 
ökar  möjligheten  att  öka  den  kosmopolitiska  rättvisan,  eftersom  det  inte  verkar  finnas  något 
generellt statistiskt samband mellan ökat bistånd och ökad kosmopolitisk rättvisa. Vilket bistånd är 
då  att  föredra? Utifrån  fallstudien blir  svaret på denna  fråga bistånd  till projekt  för  främjande  av 
utbildning,  sjukvård,  jämställdhet  och  liknande  områden,  helst  kanaliserat  genom  NGOs  och 
civilsamhället. Detta beroende på att det bilaterala biståndet som utgår i form av budgetstöd verkar 
ha haft minst effekt på den kosmopolitiska rättvisan.  
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6 Bilagor 

6.1 Inbördeskriget på Sri Lanka 

I början av SIDAs utvecklingssamarbete fanns det ingen öppen konflikt på Sri Lanka.  SIDA skriver:  

”Motsättningarna mellan  de  två  dominerande  folkgrupperna,  singaleser  och  tamiler, 
kvarstår men är  idag mindre påtagliga än tidigare. Avtal har  ingåtts med  Indien om en 
successiv repatriering av flertalet indiska tamiler.”127  

Repartieringsprogrammet handlade om att Sri Lanka skulle ge medborgarskap åt delar av den grupp 
plantagetamiler  som  kom  från  Indien  till  Sri  Lanka  under  som  arbetskraft  under  det  brittiska 
kolonialstyret, medan resterande del skulle få indiska medborgarskap.  

I Utvecklingssamarbetet med Sri  Lanka 1988/89‐1989/90  redogörs  i korthet  för konflikten  i  landet 
mellan  Ceylon‐tamilerna  och  singaleserna.  SIDA menar,  att  delar  av  bakgrunden  till  konflikten  är 
sedan länge inrotade konfliktgrunder såsom språk, sysselsättning och land. Konflikten tog sin början 
redan under kolonialtiden då Ceylon‐tamilerna var i majoritet inom förvaltningen:  

”Detta berodde delvis på att alternativa utomstmöjligheter  saknades  i de  traditionella 
bosättningsområdena i framför allt norra, men även östra, Sri Lanka, delvis på kulturella 
orsaker, delvis på att engelskan under kolonialtiden hade varit det officiella språket vilket 
inte missgynnade minoriteterna.”,128

skriver  SIDA. Efter  självständigheten blev  singalesiskan  ,  som majoriteten  av  Sri  Lankas befolkning 
talar, det offeciella  språket, vilket  innbar att  tamilerna  inte hade  samma möjligheter  till utbildning 
och kvalificerade yrken som tidigare. Tamilerna har även diskriminerats, menar SIDA,  i och med att 
mindre  resurser  har  satsats  på  de  tamilbefolkade  områdena,  vilka  inte  på  samma  sätt  som  den 
singalesiska  befolkningen  har  fått  ta  del  av  välfärdsprogrammen  och  biståndsprojekt.  Konflikten 
resulterade  i  strider mellan  LTTE  och  singalesiska  regeringstrupper,  vilket  resulterade  i  att  Indien 
skickade  fredsbevarande  styrkor  till  Sri  Lanka  för att  skap  fred. 1987 erkändes  tamil  som officiellt 
språk och försök gjordes att decentralisera olika delar av förvaltningen för att tillgodose tamilernas 
krav  på  självständighet.  Inget  av  dessa  strävanden  lyckades  särskilt  väl  då  varken  nationalistiska 
singaleser  eller  tamiler  var nöjda med  lösningen och  regeringen hamnade  i  ett  läge där den blev 
impopulär hos båda grupperna. Framför allt var missnöjet stort med Indiens inblandning i konflikten, 
då en fredsöverenskommelse slöts 1987.129  

SIDA  rapporterade om de ökade politiska motsättningarna  till  följd  av  regeringsskiftet under  åren 
1977‐79,  SIDA  skriver:  ”Omedelbart  efter  valet  utbröt  oroligheter.  SLFP‐anhängare  förföljdes  och 
deras hus och affärer plundrades.”130 Även motsättningarna mellan  tamiler och  singaleser kom  till 

                                                            
127 Arkivreferens 1, s. 3 

128 Arkivreferens 7, s. 1 

129 Ibid., s. 1‐5 

130 Arkivreferens 3, s. 16 
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uttryck i att singaleser fördrev tamiler efter påstådda rykten om uppror i de norra provinserna, vilket 
resulterade  i  att  c:a  25 000  tamiler  flydde  huvudstaden  och  landsbygd  där  den  singalesiska 
befolkningen  var  i  majoritet  varav  10 000  tamilska  flyktingar  fick  sina  landägor  beslagtagna  av 
singalesiska  bönder. Med  hjälp  av  utegångsförbud  och  polisiära  och militära  insatser  återställdes 
ordningen efter en vecka. De tamiler som blev av med sin jordegendom blev i någon mån ersatta av 
regeringen, som gav dem djungelområden att odla  i norra delarna av Sri Lanka.131 Upptrappning av 
våldet rapporterade SIDA  i Utvecklingssamarbetet med Sri Lanka 1986/87‐1987/88, vilket sedemera 
var inledningen på inbördeskriget. Oroligheterna och motsättningarna mellan olika politiska, religiösa 
och  etniska  grupper  var  starka,  men  den  överhängande  konfliktorsaken  var  den  mellan 
ceylontamiler, vilka krävde en separat  tamilsk stat, och singaleser som vägrade dela  landet. Denna 
konflikt  innebar minskad rättssäkerhet med  införandet av terroristlagar som bl.a. gjorde det möjligt 
att gripa  folk utan  förhör  i upp  till 18 månader och att erkännanden under  tortyr godkändes  som 
tillräckliga bevis i domstol.132 SIDA skriver år 2006, att Sri Lankas annars relativt goda utveckling har 
hämmats sedan den väpnade konflikten på ön, vilken beskrivs som en av de konflikter i världen som 
skördar  flest människoliv, har blossat upp efter att vapenvilan, som  förhandlades  fram 2002 bröts. 
Den  väpnade  konflikten  är  mycket  kostsam  för  Sri  Lankas  utveckling,  vilket  gjorde  det  till  det 
ekonomiskt mest underpresterande  landet  i Sydasien 2006. Konflikten har även  inneburit problem 
för SIDA att nå ut med sitt bistånd till landet.133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
131 Ibid., s. 16‐17 

132 Arkivreferens 6, s. 1 och 16‐18 

133 SIDA Country Report Sri Lanka 2006, s. 3‐4 
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