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Titel  

För vem, var och hur? En analys av Regeringen och Sidas dokument om det humanitära biståndet 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie av de dokument som Regeringen och Sida skrivit om det humanitära biståndet, hur 
Regeringen och Sida ser på humanitärt bistånd, vad de anser att det humanitära biståndet är etc. Det finns även en 
jämförelse mellan Regeringens och Sidas syn på det humanitära biståndet och den syn på humanitär bistånd som 
framträder i dokument om det humanitära biståndet i samband med Tsunamikatastrofen.  
 
Analysen belyser de diskurser som framträder i samtliga dokument i kombination med teorier om bistånd och makt. 
Tyngdpunkten i analysen hamnar på hur Regeringen och Sida ser på det humanitära biståndet; om det är långsiktigt 
eller kortsiktigt, hur det ser på biståndsmottagarna och vilka som får del av det humanitära biståndet.   
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Inledning 
Länder världen över drabbas dagligen av kriser och katastrofer av olika slag. Vissa kriser, 
exempelvis krig, eskalerar under lång tid medan andra katastrofer uppkommer på några få 
sekunder, exempelvis vissa naturkatastrofer. Många utav de kriser som drabbar världen idag 
drabbar länder med en dålig ekonomi och som inte har möjligheten att hjälpa sina medborgare på 
egen hand. Där kommer det bistånd som många av världens länder bistår med in i bilden.  
 
Bistånd finns idag i olika former för olika ändamål. Det svenska biståndet kan delas in i två olika 
former; utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. Den första formen av bistånd är det bistånd 
som ges under en längre period för att hjälpa ett land på lång sikt. Utvecklingsbiståndet är inriktat 
på samarbete mellan olika länder för att verka utvecklande inom olika områden. Det humanitära 
biståndet är av en mer akut karaktär och för en begränsad tid och det är det biståndet som denna 
uppsats ska analysera djupare. Det humanitära biståndet är intressant att se närmare på i och med 
att det har en stor påverkan människor liv och därför måste vara utformat på ett bra sätt. Det är 
således intressant att se närmare på de diskurser som framträder i svenska dokument om det 
humanitära biståndet.   
 
Sverige har som i-land möjlighet att avse en betydande mängd av statsbudgeten för bistånd, både 
för akut humanitär hjälp men också för att främja utveckling och utöka samarbete med u-länder. 
Sverige bistod till exempel i samband med Tsunamikatastrofen de drabbade länderna med olika 
sorters bistånd, dels finansiellt till olika organisationer och dels med att sända kristeam av olika 
slag till de drabbade regionerna. Det är därför även intressant att se närmare på hur det 
humanitära biståndet artikuleras i fallexemplet Tsunamikatastrofen.   
 

Syfte och frågeställningar 
Humanitärt bistånd ges då personer råkat illa ut på grund av någon typ av katastrof eller akut 
händelse och landet ifråga inte har möjlighet att hjälpa sina medborgare. Det humanitära 
biståndet ska följaktligen påverka människor i syfte att främja deras livssituation, vilket innebär att 
det är viktigt att biståndet fungerar på ett tillförlitligt och korrekt sätt. Det är därför intressant att 
se vidare på hur det humanitära biståndet artikuleras i dokument som ska beskriva det. Syftet med 
denna uppsats är att studera vilka diskurser som framträder i de policydokument som Regeringen 
och Sida skrivit om det humanitära biståndet. Jag ska även jämföra dessa med fallexemplet 
Tsunamikatastrofen och några, utav Sida skrivna, dokument om katastrofen.   
 
De frågeställningar jag ska utgå ifrån är således: 
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- Hur ser Sida och Regeringen på humanitärt bistånd enligt dokumenten Regeringens skrivelse 
2004/05:52 och Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd? 

- Hur motiveras det humanitära biståndet enligt Sidas och Regeringens policydokument? 
- Hur motiverar Sida och Regeringen vilka länder som ska få del av det humanitära 

biståndet? 
- Hur stämmer Sidas och Regeringens syn på humanitärt bistånd överens med de 

dokument som skrevs om det humanitära biståndet i samband med tsunamikatastrofen?   
 

Avgränsningar och empiriskt material 
Studien bygger på en textanalys med hjälp av en metod som jag ska diskutera närmare nedan. Det 
empiriska material som ska ligga till grund för analysen och som arbetet bygger på består av 
dokument publicerade av Sida och Regeringen. Det svenska biståndet är uppdelat i två kategorier, 
det bilaterala och det multilaterala biståndet. Det bilaterala biståndet är det som sker i samarbete 
med enskilda länder medan det multilaterala sker i samarbete med olika organisationer, 
exempelvis FN. Det är i Sverige den statliga institutionen Sida som handlägger det bilaterala 
biståndet utifrån Regeringens riktlinjer. Sida är en statlig myndighet som hör till 
utrikesdepartementet. Regeringen och riksdagen bestämmer de regler och ramar gällande 
ekonomi och samarbetsländer som Sida ska arbeta efter. Sidas anställda, placerade både i Sverige 
och utomlands, arbetar med olika utvecklande biståndsprojekt och humanitärt bistånd. Sidas 
personal som finns utomlands är både utresta från Sverige och lokalanställda. 1

 

Den 26 december 2004 skakade en jordbävning länderna runt Bengaliska viken och östra Afrika. 
Jordbävningen orsakade, som omvärlden snabbt blev varse om, en enorm flodvåg, en så kallad 
tsunami. Tsunamins offer var många, 176300 personer omkom och  miljontals människor 
lämnades utan hem och arbete.2 Den svenska biståndsorganisationen Sida hade redan samma dag 
som tsunamin svepte in över land beslutat att bistå de drabbade länderna med pengar och inom 
en vecka hade även samarbete med bland andra FN etablerats.3 Totalt sätt så betalade Sida ut 660 
miljoner kronor under den akuta- och återuppbyggnadsfasen till de länder som drabbades utav 
Tsunamin.4

 
Jag ska dels använda mig av dokument som beskriver Sidas och Regeringens syn på och vad de 
anser att humanitärt bistånd är och dels dokument som producerades i samband med 
Tsunamikatastrofen. De dokument som beskriver Sidas och Regeringens syn på humanitärt 
bistånd kallas policydokument respektive skrivelser. Jag har även använt mig av viss text från 

                                                 
1 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=115, (2006-04-15, kl.14.32) 
2 http://www.redcross.se/, (2006-01-31, kl. 10.33) 
3 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=861&a=17156, (2006-01-31, kl. 11.25)  
4 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=818, (2006-01-31, kl. 11.27) 

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=115
http://www.redcross.se/
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=861&a=17156
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=818
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Sidas hemsida för att få en helhetssyn på vad Sida ser som syftet med bistånd överlag. De 
dokument som beskriver planeringen inför det humanitära biståndet och återuppbyggnadsbistånd 
etsom Sverige bistod med under Tsunamikatastrofen är således utav en bestämmande och 
beskrivande karaktär och är skrivna en månad efter katastrofens inträffade. De beskriver vilka 
behov som fanns i de drabbade länderna och i många fall så är det även bestämmelser eller 
förslag på hur mycket och vilken sorts bistånd som ska gå till vilket land. Dessa dokument är 
relevanta för min studie i och med att de beskriver på vilket sätt Sverige valde att hjälpa de 
drabbade länderna med bistånd. Jag har valt att avgränsa mig till att använda dokument från just 
Sida och Regeringen på grund av att de är de största aktörerna som handhar det statliga biståndet 
i Sverige. 
 
De dokument som beskriver det humanitära biståndet är Regeringens skrivelse och Sidas två 
policydokument som båda har uttalade syften med texterna. Regeringen menar i sin skrivelse att; 
”Syftet med föreliggande skrivelse är att upplysa riksdagen om mål, utgångspunkter och verktyg i 
Regeringens politik för humanitärt bistånd.”5 Sida nämner att; ”Avsikten med detta dokument är 
att kortfattat beskriva Sidas principiella syn på utformningen av insatser och att uppmuntra 
fortsatt kunskapshämtning och dialog.”6 Således är dessa dokument av relevans för min studie i 
och med att Regeringen och Sida handlägger stora delar av det svenska humanitära biståndet. 
Dokumenten som beskriver de insatser som gjordes och skulle göras i samband med 
Tsunamkatastrofen är, som tidigare nämnts, skrivna i relativt nära anknytning till händelsen. De 
beskriver således vad som ska göras inte vad som i själva verket gjordes. 
 

Metod 
För att analysera mitt material har jag använt mig av en metod som går på djupet i texten men 
som även ger verktyg för analys av materialet i samband med olika sociala teorier som sträcker sig 
utanför empirin. Jag har därför valt att använda mig av diskursanalys. Diskursanalys är en 
mångfacetterad metod och jag väljer därför att endast bli inspirerad av den och använda mig av 
de verktyg från metoden som gynnar mitt syfte. Det finns även en mängd olika angreppssätt av 
diskursanalys som till viss del skiljer sig ifrån varandra och utav de olika metoderna har jag valt att 
luta mig mot den kritiska diskursanalysen som Norman Fairclough förespråkar.  
 
Metodologiskt kommer jag att stödja mig på Marianne Winther Jørgensens och Louise Philips 
bok Diskuranalys som teori och metod. Boken ger en mängd verktyg och angreppssätt för 

                                                 
5 Regeringens skrivelse 2004/05:52 – Regeringens politik för humanitärt bistånd, 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/57/36/e0f0fadf.pdf, (2006-01-12, kl. 13.14) s. 4. 
6 Sida, Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd – Sammanfattning – januari 1999, 
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=UtvFramHumBis.pdf&a=3112, (2006-01-12, kl.09.24), ur förordet 
(ej sidnumrerat). 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/57/36/e0f0fadf.pdf
http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=UtvFramHumBis.pdf&a=3112
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genomförandet av diskursanalys jag kommer dock inte använda mig av dem alla men de är stöd 
för min analys. Dock så har jag även till viss del använt mig av Norman Faircloughs bok Discourse 
in social change för att få ytterligare förståelse för metoden.   

Diskurs och Socialkonstruktivism 
Det diskursanalytiska angreppssättet är en textanalytisk metod som har synen att vi förstår vår 
verklighet genom språket. Vi skapar således synen på världen med hjälp av språket, vilket innebär 
att vi inte bara speglar den existerande världssynen utan även påverkar och skapar den genom 
språket.7 Det diskursanalytiska angreppssättet tar avstamp i socialkonstruktivismen som Marianne 
Winter Jørgensen och Louise Phillips diskuterar utifrån Vivien Burr. Hon menar att ett kritiskt 
förhållningssätt till självklar kunskap är utav vikt och att det är då kunskap tas som självklar som 
problem uppstår i och med att vi då tar saker för givna.  Människans världsbild är även historiskt 
och kulturellt präglad vilket innebär att vi har vissa ”sanningar” som vi tar för givna. Dock så 
innebär det diskursiva synsättet att den sociala världen är konstruerad av socialt handlande som 
vilket innebär att vissa sociala mönster vidmakthålls.8   
 
Den kritiska diskursanalysen tar avstamp i tre av varandra avhängiga begrepp; diskursiv praktik, 
text och social praktik. I den diskursiva praktiken är konsumtionen och produktionen av texten 
det väsentliga; hur texten är framställd, av vem och i vilket syfte men även vem som läser den och 
på vilket sätt. I den diskursiva praktiken är även den intertextualiteten och interdiskuriviteten av 
vikt. Intertextualiteten innebär att texten konstant påverkas av andra texter genom referenser och 
hänvisningar. Interdiskursiviteten liknar intertextualiteten men innebär att diskurser påverkar 
varandra inom och mellan olika diskurordningar.9  
 
Genom att sedan analysera textens egenskaper kan textens diskurser belysas och lyftas fram. Det 
är utifrån dessa diskurser som sedan tolkningen byggs.  Jørgensen & Philips lyfter fram verktyg 
för genomförande av analysen exempelvis transitiviteten. Analys av transitiviteten innebär att 
man ser till hur processer och handlingar kopplas ihop med olika subjekt och objekt. Analysen av 
texten är således en kartläggning över texten för att få en inblick i textens diskurser.10     
 
Den kritiska diskursanalysen innefattar även sociala teorier i analysen för att få full förståelse för 
olika fenomen som analyseras; 

 

                                                 
7 Jørgensen, Marianne Winter & Phillips, Louise, (2000), Diskursanalys som teori och metod, (Lund, Studentlitteratur), s. 
15.   
8 Burr, Vivien, (1995), An introduktion to Social Construktionism, (London, Sage) hänvisad till i Jørgensen & Phillips, 
(2000), s. 11-12. 
9 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 77-78. 
10 Ibid. s. 87. 
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För kritiska diskursanalytiker är diskurs en viktig form av social praktik som både konstruerar 
den sociala världen och konstrueras av andra sociala praktiker; som social praktik står diskurs i 
dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Diskursen inte bara bidrar till att forma 
och omforma sociala strukturer och processer utan speglar dem också.11    

Detta innebär att olika diskurser påverkar varandra och att diskurserna gemensamt med sociala 
teorier skapar och återskapar social verklighet. Norman Fairclough poängterar vikten av 
relationen mellan diskursen och den sociala strukturen. Båda delarna måste få lika stort utrymme 
för att analysen ska vara fullständig. Han menar att det är lätt hamna i en situation där analysen 
väger över åt endera hållet.12 Den kritiska diskursanalysen är i denna aspekt gynnsam för min 
analys i och med att sociala teorier är verktyg för att få en bättre förståelse för de diskurser som 
blir synliga. Jag kommer i analysen att koppla de diskurser som blivit synliga i mitt empiriska 
material till olika teorier som presenteras nedan.  
 
Det är också viktigt att reflektera över den egna rollen i analysen. Detta i och med att även jag är 
del av vissa diskurser som påverkar mitt sätt att se på världen. Analysen blir således präglad och 
sprungen ur min diskursiva verklighet vilket innebär att om någon annan gjort samma arbete kan 
resultatet ha blivit annorlunda.     

Teori 
Det humanitära biståndet, som denna uppsats ämnar belysa, är följaktligen det bistånd som ges i 
en akut fas av en katastrof då det drabbade landet inte har möjlighet eller vilja att hjälpa de 
drabbade människorna. Bistånd kan påverka ett land eller område på många sätt och i olika 
utsträckning och självklart finns många aspekter på bistånd, både positiva och negativa. Nedan 
presenteras de teorier som hjälper mig att förstå och diskutera den analys som arbetet bygger på.   
 

Motiv för att ge humanitärt bistånd 
Det humanitära biståndet ges av länder som har den ekonomiska möjligheten att avvara pengar 
eller annat stöd till länder/områden som är i behov av humanitära insatser. Länder som har 
möjlighet till att ge bistånd kan göra detta utav olika anledningar. I min analys försöker jag finna 
motiv till varför Regeringen och Sida väljer att ge humanitärt bistånd. Finns det över huvud taget 
uttalade motiv för givande av bistånd? David Sogge diskuterar i sin bok Give & Take – What’s the 
matter with foreign aid? bland annat vad bistånd är och vad det innebär för ett land att ge bistånd. 
Sogge menar att givarländerna har olika roller i biståndsarbetet och att biståndet ser olika ut för 
olika länder. Han pekar på att biståndet har olika syften och olika framtoningar för olika länder, 
exempelvis väljer vissa biståndsgivare att syssla med infrastruktur medan andra väljer att erbjuda 
lån. Sogge menar även att det finns olika skäl till varför biståndsgivarna väljer att ge bistånd och 
att biståndsgivandet gynnar dem på olika sätt. Han delar upp anledningarna att ge bistånd i tre 
                                                 
11 Jørgensen & Phillips, (2000), s. 67-68. 
12 Fairclough, Norman, (1992), Discourse in social change, (Oxford, Polity Press) s. 65.  
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grupper; strategiska socio-politiska motiv, handelsinriktade motiv och humanitära och etiska 
motiv. Det strategiska socio-politiska motivet kan vara att behålla och inleda en positiv relation 
med ett land som kan ha en viktig roll i en konflikt etcetera. Det handelsinriktade målet kan 
innebära att ett land ger bistånd till ett land för att främja sin egen handel med landet. Humanitära 
och etiska motiv innebär bistånd för att värna om andra människor, att visa utåt att landet bryr 
sig. Sogge menar att dessa motiv varierar från land till land och att det ofta är en blandning dem 
emellan men att det sällan endast handlar om välgörenhet.13

Problem med humanitärt bistånd 
Bistånd i största allmänhet är väldigt omdiskuterat, det finns en uppsjö av böcker som pekar på 
att biståndet inte alltid får den önskade effekten. Jag väljer därför att här belysa vissa problem 
som finns i samband med humanitärt bistånd.  Dock så sammankopplas inte Mary B. Anderssons 
diskussion om de mer konkreta problemen, i anslutning till humanitärt bistånd, med analysen. Jag 
väljer dock att ta med dem för att belysa den problematiken. Mary B. Anderson diskuterar i sin 
bok Do no harm – how aid can support peace - or war, den mer praktiska, problematiken med bistånd i 
allmänhet med fokus på de problem som uppstår i samband med bistånd i krigsdrabbade 
områden. Hon pekar på vikten av att inse att biståndet kan vara problematiskt och att det kan ha 
negativa effekter på mottagarlandet. Andersson diskuterar de etiska meddelanden som bistånd i 
olika former för med sig. Hon pekar på hur biståndsarbetarnas liv på plats i ett drabbade området 
kan bidra till vissa etiska meddelanden. Exempelvis kan biståndsarbetare vid vissa tillfällen då de 
arbetar i krigsdrabbade områden behöva säkerhetsvakter som har vapen, vilket kan uppfattas som 
hotfullt för den drabbade befolkningen men även för de krigförande parterna.14  
 
Det kan också vara problematiskt med biståndsarbetarnas levnadssituation i området eftersom de 
i stor utsträckning har stort ekonomiskt kapital i jämförelse med lokalbefolkningen. Därmed kan 
det bli vissa etiska svårigheter då biståndspersonalen exempelvis ska äta eller på annat sätt göra 
vissa saker som de drabbade människorna inte har möjlighet till. Detta, menar Andersson, kan 
skapa vissa problem och svårigheter i samband med biståndsarbete. Hon pekar även på det etiska 
dilemmat då ett område blir så pass osäkert att biståndspersonalen inte kan stanna kvar utan 
måste evakueras från ett område. Problematiken blir då att ojämlikheten mellan biståndsarbetarna 
och de drabbade blir oerhört framträdande. Det etiska dilemmat av vilka liv som ska räddas ställs 
på sin spets då till och med teknisk utrustning evakueras från ett område men människor lämnas 
kvar.15  
 

                                                 
13 Sogge, David, (2002), Give & Take – what’s the matter with foreign aid?, (London, ZED BOOKS), s. 41-42. 
14 Andersson, Mary B., (1999), Do no harm – How aid can support peace – or war, (Boulder, USA, Lynne Rienner 
Publishers, Inc.), s. 55-56. 
15 Andersson, (1999), s. 56f.  



 7

Bistånd bygger på politiska beslut och Regeringens skrivelse om det humanitära biståndet heter 
just Regeringens politik för humanitärt bistånd vilket visar på den tydliga politiska aspekten av 
biståndet. I och med att humanitärt bistånd ofta även ges i konfliktdrabbade områden kan det 
politiska perspektivet vara en känslig fråga för både givar- och mottagarlandet.  Abby Stoddard 
och Adele Harmer diskuterar i sin artikel Little Room to Manouver: The global challenges to 
Huamnitarian Action in the New Global Security Enviroment hur humanitära insatser, trots den 
ickepolitiska ansatsen, har politiska aspekter att handskas med. Författarna menar att biståndet 
aldrig kommer att vara opolitiskt i och med att politiska ställningstaganden konstant måste ske då 
beslut om vilka länder som ska få bistånd tas. Författarna diskuterar även hur det humanitära 
biståndet eventuellt inte behöver ha en opolitisk inriktning utan att det humanitära biståndet kan 
sträva efter att; ”humanitarianizing politics”, det vill säga att föra in de humanitära insatserna i 
politiken. Alltså arbeta med politiken och påverka den istället för att ha en opolitisk inställning 
som kan vara svår att leva upp till.16  
 

Solidaritet 
Humanitärt bistånd kan vara drivet av många olika känslor och även av andra, mer konkreta, 
orsaker. I de dokument som analysen bygger på nämns inte direkta och uttalade orsaker till vad 
som driver det humanitära biståndet dock så nämns, på Sidas hemsida, solidaritet och 
medmänsklighet som ledord och skäl till varför Sverige och Sida har biståndssamarbeten och ger 
humanitärt bistånd till olika länder och projekt; 

Sverige ger bistånd grundat på medmänsklighet och solidaritet med fattiga och utsatta 
människor i andra länder. Men vi gör det också för vår egen skull.17

Följaktligen finns ett, enligt Sida, uttalat solidariskt och medmänskligt motiv bakom det svenska 
biståndet. Lars Vikinge diskuterar i sin avhandling Etik och biståndspolitik den svenska 
biståndspolitiken. Han pekar på solidariteten som en viktig historisk hållpunkt i den svenska 
biståndspolitiken utifrån proposition 100 1962 (även kallad ”biståndsbibeln”) och den 
biståndspolitiska utredningen som kom 1977. Dessa två texter har kommit att spela en viktig roll 
för definieringen av den svenska biståndspolitiken fram till idag. Dock så påpekar Vikinge att det 
även finns en aspekt av egenintresse i ”biståndsbibeln” i och med att det nämns att Sverige kan 
vinna på en utveckling av u-länderna i form av handel etcetera.18  Peter J. Schradeder, Steven W. 
Hook och Bruce Taylor resonerar i sin artikel Clarifying the Foreign Aid Puzzle: A Comparison of 
American, Japanese, French, and Swedish Aid Flows om hur olika länder väljer vilka länder de ska ge 
bistånd till. Detta diskuterar det utifrån en studie de genomfört av hur Sverige (och andra länder) 
väljer att ge sitt bistånd till i jämförelse med landets uttalade skäl för att ge bistånd. De visar på att 

                                                 
16 Harmer, Adele & Stoddard, Abby, ”Little Room to Maneuver: The Challenges to Humanitarian Action in the New 
Global Security Enviroment” i Journal of Human Development, Vol. 7, 06.03.01, s.23ff.   
17 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=109, (2006-04-25, kl. 10.58) 
18 Vikinge, Lars, (1997), Etik och biståndspolitik, (Uppsala, Förenade ord), s. 32ff.   

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=109
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Sverige historiskt och idag har haft solidaritet som ett viktigt skäl för biståndsgivande och att 
detta kan vara sammankopplat med det faktum att Sverige haft socialdemokratiskt, och därmed 
socialistisk styre, under en lång tid. I den studie som författarna genomfört har de tittat närmare 
på variablerna humanitära behov, strategisk relevans, ekonomisk potential, kulturell likhet, 
ideologisk ställning och region. Studien visade på att det fanns samband mellan det svenska 
biståndet och några utav de variabler som undersöktes. Det svenska biståndet visade sig ha 
tendenser att gå till länder som hade socialistiska styren. Det som författarna dock förvånades 
mest över var att det svenska biståndet hade en relation mellan bistånd och handel med de länder 
som bistods av Sverige.19   

Makt 
Bistånd som företeelse finns för att hjälpa personer i situationer då de behöver hjälp och landet 
de bor i inte har möjligheten att hjälpa dem. Biståndet är format av biståndsgivarna och sker på 
deras villkor och med anledning av deras val att hjälpa dessa människor. Detta innebär att 
biståndet är vad biståndsgivarna vill att det ska vara vilket innebär att det finns en maktaspekt av 
biståndet. Leif Eriksson diskuterar maktteori i hans text Om våld och makt i freds- och 
utvecklingsforskning. Kärnan i den maktteori, som Eriksson diskuterar, är tänkande att makt är ett 
formande av människor som sker genom disciplineringsprocesser med hjälp av allt från 
bestraffning till uppmuntran. Således utgår Eriksson ifrån Michel Foucaults teorier om makt. Det 
är i dessa disciplineringsprocesser som värderingar och beteenden etcetera anpassas och 
normaliseras till en diskurs om sanningen. Sanningsdiskursens makttillämpning blir följaktligen 
att implementera de normer och värderingar som de samhälleliga maktrelationerna bygger på.20  
Makt, för Foucault, är således inte någonting som kan innehas utan någonting som skapas i 
relation till någonting annat. Eriksson lyfter fram att denna syn på makt rymmer en 
underförstådd kritik mot den moderna västerländska utvecklingsforskningen i och med att det är 
inom utvecklingsforskningen som de moderna disciplineringsformerna vuxit fram.21 Eriksson 
menar att: 

Det gör oss också uppmärksamma på de mekanismer varigenom västerländska institutioner 
fått sin makt att forma världen i enlighet med sin diskurs om sanning.22  

 
Leif Eriksson diskuterar även hur makten kan utövas med våld och negativa inverkningar på 
någon/något men även hur makten kan uttryckas och tillämpas med positiv inverkan. Detta, 
menar han, kan vara erbjudan om möjligheter såsom lån till utvecklingsländer och 

                                                 
19 Hook, Steven W., Schraeder, Peter J. & Taylor, Bruce, (1998), “Clarifying the Foreign Aid Puzzle: A Comparison 
of American, Japanese, French, and Swedish Aid Flows” i World Politics 50.2, s. 314ff.  
20 Eriksson, Leif, (2001), ”Om våld och makt i freds- och utvecklingsforskning” i Makt och internationella relationer, 
Eriksson, Leif & Hettne, Björn (red.), (Lund, Studentlitteratur), 289-290. 
21 Eriksson, Leif, (2001), s. 294. 
22 Eriksson, Leif, (2001), s. 294.  
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utvecklingsbistånd.  Det bistånd som då ges kan innebära en relation till landet som kan innebära 
ett positiv samarbete parterna emellan. Dock så är detta inte alltid fallet utan resursfördelningen 
länderna emellan är ofta skev och kan innebära vissa påtryckningar och motprestationer av 
mottagarlandet. Eriksson menar således att maktrelationer kan uppkomma som en följd av 
beroenderelationer såsom u-länders skuldbörda.23  
 
Maria Eriksson Baaz diskuterar i sin essä Biståndets och partnerskapets problematik det partnerskap 
som idag är en av grundbultarna i svenskt bistånd. Eriksson Baaz menar att det partnerskap som 
eftersträvas i det svenska biståndet idag inte nödvändigtvis är ett partnerskap med två jämställda 
parter. Hon menar att det finns en skev maktbalans mellan biståndsgivare och mottagare som 
påverkar relationen parterna emellan. Biståndsgivaren är i en högre maktposition gentemot 
mottagaren, vilket innebär att biståndsgivaren ”bestämmer spelreglerna” och har makten över 
biståndet. En annan problematik som Eriksson Baaz påpekar är att biståndsgivaren har krav på 
sig att biståndet ska ge önskad effekt och visa resultat samtidigt som biståndsgivaren inte får ta 
för stor plats utan fokusera på det jämlika samarbetet. Hon diskuterar även hur bistånd ofta delas 
upp i passiva och aktiva parter vilket hon menar är postkoloniala diskurser som lever kvar. Hon 
menar att biståndsmottagarna ofta ses som obildade och passiva i biståndssituationen vilket 
således definierar de västerländska biståndsgivarna som aktiva resurser som hjälper ”de andra”.24

Analys 
På följande sidor presenteras resultatet av den genomförda analysen av de dokument som Sida 
och Regeringen producerat om det humanitära biståndet. Texten är uppdelad i olika stycken 
under olika rubriker efter de diskurser som varit framträdande i dokumenten. Analysen av 
Tsunamidokumenten i sammankoppling med analysen av dokumenten om det humanitära 
biståndet förekommer fortlöpande genom analysen och inte under separata rubriker.    

Den historiska aspekten av det humanitära biståndet 
De historiska aspekterna i både Sidas och Regeringens dokument som behandlar det humanitära 
biståndet är framträdande. Dessa syftar till att visa på den utveckling som begreppet humanitärt 
bistånd genomgått. Sidas dokument Ett utvecklande humanitärt bistånd beskriver historiken kring det 
humanitära biståndet; dess förändring från att vara så kallat katastrofbistånd till att bli ett 
utvecklande humanitärt bistånd.  
 
Historiken i Regeringens skrivelse om det humanitära biståndet är mer omfattande med större 
fokus själva historiken och inte på begreppshistorik eller diskussion. I kapitlet 2.3 Historiks och 
rättslig grund i Regeringens skrivelse beskrivs det grundligt hur humanitärt bistånd vuxit fram i 
                                                 
23 Eriksson, Leif, (2001), s. 289-290. 
24 Eriksson, Baaz, Maria, (2001), ”Biståndets och partnerskapets problematik” i Sverige och de andra – Postkoloniala 
perspektiv, Faye, Louis & Mc Eachrane, Michael (red.), (Stockholm, Natur och Kultur), s. 163ff.   
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världen men även hur det Svenska humanitära biståndet vuxit fram. Det poängteras att Sverige 
har en lång historia med humanitärt bistånd. I historiken beskrivs även kopplingarna med 
humanitärrätt, FN etcetera. Därav ger historiken en internationell synvinkel på det humanitära 
biståndet vilket inger mer trovärdighet år det svenska humanitära biståndet i och med att det är 
format utifrån internationella bestämmelser. Genom hela skrivelsen, dock främst under Historik 
och rättslig grund, finns hänvisningar till olika bestämmelser och konventioner vilket ytterligare ökar 
tillförlitligheten för texten. Dessa hänvisningar och information om det historiska humanitära 
biståndet är eventuellt en nödvändig del i denna typ av skrivelse för att ge en historisk förklaring.   
 
I både Sidas och Regeringens dokument om det humanitära biståndet finns således en relativt 
stor mängd historik med. Historik som kanske syftar till att ge en behövlig historisk tillbakablick 
emellertid så vill båda dessa dokument beröra dagens bistånd och hur det ska fungera vilket gör 
att historiken får lite relevans. Den får endast funktionen att beskriva att Sverige är och har varit 
duktiga biståndsgivare under en lång tid. Tendensen att lyfta fram ”det goda Sverige” blir för 
tydlig för att ha relevans för texten. Historiken tenderar även att sätta större fokus på det 
historiska humanitära biståndet istället för att poängtera utvecklingen inom dagens humanitära 
bistånd.   

Kortsiktighet eller långsiktighet? 
I inledningen till Sidas policydokument nämns fyra huvudpunkter som kortfattat beskriver det 
humanitära biståndet; 

*fokuserar problem snarare än tidsperioder och tidsscheman, 

* har ett rättsperspektiv, 

* är förankrat i kunskap om lokala förhållanden kopplat till analys, 

* tar hänsyn till de långsiktiga effekterna i den kortsiktiga insatsen.25

Första punkten pekar på ett avståndstagande från tid i bemärkelsen att problemet är viktigare än 
”tidsperioder och tidsscheman” dock så är tidsaspekten någonting som förekommer frekvent i 
texten på olika sätt, inte i konkreta siffror såsom timmar och dagar utan i begrepp som präglas 
utav tid exempelvis långsiktigt och kortsiktigt. Detta blir synligt redan i dessa punkter då den 
fjärde punkten hänvisar till ”långsiktiga effekter i den kortsiktiga insatsen”, vilket även är 
genomgående för hela Sidas text då betoningen på långsiktighet är stark. Detta kan ha sin grund i 
att det humanitära biståndet tidigare hette endast humanitärt bistånd eller katastrofbistånd. Dock 
så försöker Sida och Regeringen idag bygga in det utvecklande biståndet även i det kortsiktiga 
biståndet, därav begreppet utvecklande humanitärt bistånd.  
 

                                                 
25 Sida, Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd, ur förordet (ej sidnumrerat). 
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I texten finns följaktligen två fokus för det humanitära biståndet, både det kortsiktiga och det 
långsiktiga. Det långsiktiga betonas starkt i samband med att det humanitära biståndet inte får bli 
endast kortsiktigt med risk för att bortse från de långsiktiga effekterna utav det kortsiktiga 
handlandet. Emellertid kan det långsiktiga och det kortsiktiga biståndet vid vissa tillfällen hamna i 
konflikt med varandra. De kortsiktiga insatserna kan, för att i en akut situation rädda liv, stävja 
vissa långsiktiga insatser exempelvis kan den inhemska marknaden ta skada. Dock så kan även 
människor ta skada om fokus konstant läggs på långsiktiga insatser och de akuta insatserna får stå 
till sidan. Många av de länder som Sida och Regeringen ger humanitärt bistånd till är också 
mottagare av det långsiktiga utvecklingsbiståndet eller blir det efter en stor katastrof som drabbat 
landet så hårt att det inte längre har samma försörjningsmöjligheter som tidigare. Det uttrycks 
även att; ”Behoven att fokusera på de direkta humanitära behoven, kan dock lätt falla in i en 
förenklad hjälpsamhet utan hänsyn till omständigheterna.”26 Oron över den förenklade 
hjälpsamheten kan ha kopplingar till oron över förhastade insatser vilka skulle kunna stävja en 
långsiktig utveckling. Emellertid så borde en enkel hjälpsamhet eventuellt vara den bästa, en 
hjälpsamhet utan andra syften och motiv än att hjälpa.  
 
Sida menar att; ”[…] det som initierar ett humanitärt bistånd nästan alltid beror på en akut 
händelse som går utöver vad det aktuella samhället just då klarar av.”27 Ordet ’akut’ visar på 
tidsaspekten i det humanitära biståndet i och med att det innebär att någonting måste göras 
omedelbart. En utav de bärande aspekterna för det humanitära biståndet är att det är ett akut 
bistånd, ett bistånd som behövs för en akut situation och som i idealfallet snabbt ska vara på den 
drabbade plasten. Inställningen att fokusera på problem i stället för tid blir således svårförståeligt 
med tanke på att tidsaspekten finns med i själva begreppsförklaringen. Det finns följaktligen en 
problematik i att så tydligt ta avstånd från en tidsdiskurs när tiden är starkt relevant och styrande i 
en katastrofsituation. Dock borde en fokusering på problem delvis vara en fokusering på tid med 
tanke på att problematiken i det humanitära biståndet ofta är tidsbaserad. Emellertid innebär inte 
ett utvecklingsfrämjande bistånd att det nödvändigtvis är långsammare än det humanitära 
biståndet utan snarare att det kan ha tendenser att fokusera mer på långsiktighet och därmed 
försumma den akuta nöden.   
 
I Regeringens skrivelse finns två aspekter utav det humanitära biståndet. Det beskrivs hur det 
humanitära biståndet ska avhjälpa akut nöd och hur det ”företrädesvis” ska sluta då de drabbade 
fått den hjälp de behöver och återfått den levnadsstandard de hade tidigare. Dock så nämns att 
det kan vara ett utvecklande syfte i det humanitära biståndet eftersom det är det man strävar efter 
generellt med bistånd. Tanken på att biståndet ska sluta då de drabbade personerna återfått sin 
levnadsstandard finns inte i de dokument som beskriver det humanitära biståndet i samband med 
Tsunamikatastrofen. Beskrivningarna av biståndet i samband med tsunamin har en stark prägel 

                                                 
26 Sida, Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd, s. 4.  
27 Sida, Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd, s. 3.  
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utav utveckling med fokus exempelvis på jämställdhet, hjälp till de fattiga och miljö. De, av sida 
publicerade, dokumenten om Tsunamikatastrofen får en prägel av långsiktig utveckling i och med 
att framtida mer utvecklande åtgärder nämns.  Även i Regeringens dokument om humanitärt 
bistånd nämns det att: 

 
Genom resurstillförsel och uppmärksamhet på enskilda människor och grupper kan 
humanitära insatser påverka samhällsförhållanden i de områden där de genomförs.28 
 

Således blir den utvecklande inriktningen tydlig även utifrån Regeringen. Regeringen poängterar 
dock att denna påverkan kan ha negativ inverkan med tanke på om inhemska marknader 
påverkas. I Tsunamidokumenten är dock fokus på utveckling väldigt starkt. Utvecklingen på en 
mängd områden påpekas särskilt men även den allmänna diskussionen har en utvecklande 
överton. Det nämns exempelvis att ”Även mer väsentliga förändringar i biståndets inriktning kan 
komma att övervägas.”29 och att ”Sida har för avsikt att göra särskilda ansträngningar för att 
utveckla effektiva former för informationsarbetet”30 Dessa citat visar på det speciella i situationen 
i samband med Tsunamikatastrofen. Det nämns även hur det stora stödet från det svenska 
samhället hjälper till och bidrar i det arbete Sida genomför och att det stödet möjliggör ytterligare 
insatser. Biståndet kan således påverkas av hur befolkningen i givarlandet reagerar på katastrofen. 
Det är emellertid positivt med ett stöd från befolkningen för biståndet i ett visst område men 
fråga blir hur stor inverkan folkets stöd kan ha på biståndet? Kan det omvända också vara en 
möjlighet; att en saknad av folket stöd för en biståndsinsats kan påverka biståndsarbetet negativt?  

Maktrelationer i biståndet 
Biståndet består alltid av två parter, en givare och en tagare, dock så ska dagens bistånd, utifrån 
Regeringen och Sida, inte ha traditionella givar och tagarroller utan relationen ska vara präglad av 
ett samarbete. Emellertid finns det i dessa relationer vissa maktrelationer som blir synliga på olika 
sätt och det är yttringarna av den maktdiskurs som blir synlig som ska diskuteras i följande 
stycken.  

Värderingar 
I och med att det humanitära biståndet inte endast ska vara ett akut bistånd utan även till viss del 
långsiktigt och utvecklande så blir diskussionen kring hur biståndet ska se ut relevant; vad ska 
utvecklas och hur? I dokumenten där det humanitära biståndet för tsunamikatastrofen beskrivs är 
de samhällsutvecklande insatserna en viktig aspekt utav biståndet. De samhällsutvecklande 
åtgärderna gäller främst jämställdhet, de fattigas situation och miljön. Sida menar att;  

                                                 
28 Regeringens skrivelse 2004/05:52 – Regeringens politik för humanitärt bistånd, s. 15. 
29 Sidas dokument om Tsunamikatastrofen, Förslag till inriktning för svenskt stöd till återuppbyggnaden efter flodvågskatastrofen 
i Asien 2005-01-26, www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=1areg.pdf&a=5193 , (2006-01-24, kl. 13.12). s. 5. 
30 Ibid. s. 6.  

http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=1areg.pdf&a=5193
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En viktig del i detta är att synliggöra kvinnors och mäns situation, integrera jämställdhet i 
planeringen och göra detta bli en viktig dialogfråga. […] Svenskt engagemang i 
återuppbyggnadsarbetet bör syfta till att skapa miljömässigt mer uthålliga samhällen och 
ekonomier.31  
 

Dessa insatser förutsätter att Sida kan och bör föra över vissa normer och värderingar på dem 
som Sverige väljer att bistå. I Sidas dokument om det humanitära biståndet förs en diskussion 
över kritik mot det utvecklande humanitära biståndet. Kritik som då framkommer är att det 
utvecklande humanitära biståndet blir en del av en slags social ingenjörskonst i och med att 
Sverige går in med vissa värderingar och normer implementerade i biståndet. Denna kritik som 
Sida nämner i diskussion om begreppet utvecklande humanitärt bistånd är inte helt svår att förstå 
och hitta belägg för i och med den tydliga inställningen kring att vissa värderingar och diskurser, 
såsom jämställdhet, ska vara delaktiga i biståndsprocessen. Dock så diskuteras detta inte vidare 
utan lämnas endast som en notering om den kritik som finns mot det utvecklande humanitära 
biståndet. Texten skulle således vinna på att ha en diskussion kring detta i och med att införandet 
av värderingar i biståndet innebär en ytterligare påverkan på mottagarna av biståndet. En sådan 
diskussion skulle även visa på biståndsgivaren ser sin egen roll i biståndet och reflekterar över 
den.  
 
Maktrelationer kan även implementeras av positiva erbjudanden såsom bistånd vilket diskuteras i 
texten ”Om våld och makt i freds- och utvecklingsforskning” av Leif Eriksson.32 Han menar att 
maktrelationer kan stärkas och skapas inte bara genom negativ påverkan utan även positiv såsom 
erbjudan om bistånd eller lån. Detta blir tydligt då Sida, utifrån sitt dokument som 
Tsunamikatastrofen, väljer att införa vissa värderingar och diskurser i biståndet. Införandet av en 
jämställdhetsdialog eller andra värderingar visar på en maktposition hos givaren att forma och 
styra biståndet på det sätt givaren anser riktig. Maktpositionen i biståndssamanhanget stärks 
ytterligare av det faktum att mottagarlandet eventuellt inte har möjlighet att avböja biståndet om 
landet så skulle vilja. Den teoretiska möjligheten finns kanske, dock så är det inte troligt att ett 
land som är i behov av humanitär hjälp avböjer denna. I texten är följaktligen makt någonting 
som naturaliseras, makten för biståndsgivarna att bestämma över biståndet och därmed över hur 
det ska användas och till följd därav över de människor som kommer att använda sig av 
biståndet. Detta reflekteras inte kring i texten utan ses som en så naturlig del av det humanitära 
biståndet att det inte behöver belysas.          
 
I Regeringens skrivelse beskrivs det humanitära biståndet med hänvisning till 
Genèvekonventionerna från 1949. Regeringens syn på det humanitära biståndet bygger således på 
internationella konventioner utifrån vilka Regeringen pekar på främst fyra begrepp den 
                                                 
31 Sidas dokument om Tsunamikatastrofen, Förslag för svenskt stöd till återuppbyggnaden efter flodvågskatastrofen i Asien, 
www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=1areg.pdf&a=5193, (2006-01-30, kl. 10.07) s. 4. 
32 Eriksson, Leif, (2001), 289-290. 

http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=1areg.pdf&a=5193
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humanitära biståndspolitiken ska härledas ifrån; humanitet, opartiskhet, neutralitet och 
oberoende. Begreppen presenteras med korta förklaringar, dock så förs ingen diskussion 
angående dessa; hur de ska implementeras i det humanitära biståndet eller vad de egentligen 
innebär i praktiken? Emellertid så är Regeringens dokument på en mer teoretisk och abstrakt nivå 
i jämförelse med Sidas mer diskussionsinriktade dokument. Emellertid kan detta ha sin förklaring 
i att, som tidigare nämnts, Regeringen ska fastställa grunderna för det humanitära biståndet som 
sedan Sida (och andra organisationer) ska genomföra.  Dock så kan frågan huruvida givarlandet 
ska implementera värderingar och normer i sitt bistånd även bero på hur tanken är att biståndet 
ska se ut. Regeringen går i sin skrivelse ut med att det humanitära biståndet ska vara humant; 
mänskligt lidande bör lindras vart det än finns i världen, opartiskt; biståndet ska baseras på 
människors behov och ”utan åtskillnad med avseende på annan egenskap såsom kön, 
folkgruppstillhörighet, religion eller politisk åskådning”, neutralt; de som arbetar med biståndet 
får inte ta ställning i konflikter eller politiska meningsmottsättningar i mottagarlandet och 
oberoende; ”oavhängighet från icke-humanitära hänsyn som givande, mottagande eller andra 
parter kan ha i förhållande till den kris där humanitärt bistånd genomförs.”33 Utifrån dessa ska 
således det Svenska humanitära biståndet vara neutralt och oberoende på en mängd olika sätt 
men inte oberoende av värderingar som finns implementerat i biståndet. Författarna Stoddard 
och Harmer diskuterar detta vidare och menar att det inte är möjligt att ha ett opolitiskt bistånd 
och att det inte nödvändigtvis är eftersträvansvärd. Detta menar de utifrån att ha studerat 
humanitära insatser i ljuset av globalisering och den allt mer ostabila säkerhetsnivån i världen.34  
 

Normativitet 
I Regeringens dokument om riktlinjer för det svenska humanitära biståndet finns 23 
internationellt bestämda punkter som ska vara vägledande för det humanitära biståndet. Dessa 23 
punkter finns som bilaga i slutet av Regeringens dokument. I dem pekas det på att en humanitär 
insats ska vara till för att hjälpa de, utav någon typ av katastrof, drabbade individerna ska kunna 
återvända till ”[…] normal lives and livelihoods”. Begreppet ”normal” i detta sammanhang är 
intressant att se närmare på. Detta på grund av att just normalt liv är ett diffust begrepp som, i 
detta fall, inte syftar till någonting utan endast på någon typ av norm. Normen för vad som är en 
”normal” livssituation skiljer sig markan världen över.  En ”normal” livssituation, med tanke på 
inkomst, boende etcetera, för personer som arbetar med bistånd och ska följa dessa 
internationellt befästa punkter är troligtvis inte en ”normal” livssituation för de flesta av dem som 
tar del av biståndet. Normativiteten i biståndssamanhang blir problematisk i och med att 
biståndet i stor utsträckning inte kan bistå människor till den grad att deras levnadsstandard 
jämställs med biståndsgivarnas med tanke på ekonomi och levnadsstandard. Leif Eriksson belyser 

                                                 
33 Regeringens skrivelse 2004/05:52 – Regeringens politik för humanitärt bistånd, s. 8.  
34 Harmer, Adele & Stoddard, Abby, ”Little Room to Maneuver: The Challenges to Humanitarian Action in the New 
Global Security Enviroment” i Journal of Human Development, Vol. 7, 06.03.01, s.23ff.   
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frågan om den utvecklingsforskning som finns i väst och som är baserad på en västerländsk 
sanningsdiskurs implementerad i de diciplineringsprocesser som biståndet innebär.  Biståndet 
påverkas av den västerländska normativitetsdiskursen, vilket innebär att biståndet utgår från en 
västerländsk sanningsdiskurs som i många fall inte stämmer överens med mottagarlandets 
sanningsdiskurs.35  
   
I de dokument som beskriver det humanitära biståndet i samband med tsunamin beskrivs hur 
harmoni och harmonisering bör vara en profilfråga för Sverige:     

 
Ambitionerna för harmonisering liksom lokalt ägarskap bör sättas mycket högt och vara en 
profilfråga för Sverige i dialog med de olika aktörerna.  

Harmoniseringssträvandena hindrar inte att en aktiv dialog bör föras med länderna, där 
principer om prioritering av fattiga målgrupper, lokalt deltagande i beslutfattande och 
konfliktneutralitet förs fram från givarsamfundet.36

 
Harmoniseringen i citaten ovan från texten om Tsunamikatastrofen är ett otydligt begrepp som 
inte förekommer i de dokument som beskriver det humanitära biståndet, varken Regeringens 
eller Sidas. Begreppet är diffust och har tendensen att fungera som ett samlingsbegrepp för 
positiva åtgärder eller mål. I och med att det svenska biståndet kan skapa och införa harmoni så 
innebär det att vi i Sverige lever i harmoni, dock så blir frågan vad ”harmonisering” egentligen 
innebär? Om det innebär att biståndsmottagarna ska leva i harmoni, i sådana fall med vem eller 
vad? Sidas uttalande om att harmonisera de länder/områden som drabbades av Tsunamin 
innebär en relation med mottagarlandet som visar på en skev maktfördelning parterna emellan. 
Detta i och med att harmoniseringssyftet som Sida påpekar kopplas samman med den 
sanningsdiskurs som gäller för Sverige och Sida. Även diskussionen kring Regeringens 
användande av ”normal lives” visar på tillämpandet av en sanningsdiskurs som är 
biståndsgivarnas. Makten blir inte direkt uttalad utan framträder i dokumenten genom hur Sida 
och Regeringen resonerar kring den hjälp de kan bistå med. Följaktligen tar biståndsgivarna 
makten att definiera vad det ”normala” är och vad det innebär att leva i ett ”harmoniserat” 
område.   
  

Biståndsgivarnas analys av biståndsmottagarna  
En aspekt av fördelningen av biståndet är att bestämma vilka som ska få biståndet men även hur 
biståndet ska se ut, det vill säga vad det och hur mycket det är som behövs. I dessa beskrivningar 
används ofta begreppet analys i avseende att biståndsgivarna, i detta fall, Sida, ska analysera vilka 
behov som finns och hur mycket bistånd som behövs, men även hur detta bistånd ska användas. 
                                                 
35 Eriksson, Leif, (2001),  s. 294. 
36 Sidas dokument om Tsunamikatastrofen, Förslag till inriktning för svenskt stöd till återuppbyggnaden efter flodvågskatastrofen 
i Asien 2005-01-26, (2006-01-24, kl. 13.12), s. 3.  
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Uppfattningen att biståndsgivarna måste analysera vilka behov som finns hamnar då i kontrast 
med tanken om lokalt förankrad hjälp som Sida även förespråkar. Analysen som konstant 
återkommer som en viktig aspekt i givandet av bistånd fråntar mottagarna av biståndet makten att 
bestämma vad som behövs och är bra för att de ska återhämta sig ifrån en katastrof. Bistånd 
generellt, i synnerhet utvecklingsbiståndet, beskrivs ofta som ett samarbete. Exempelvis ses det 
långsiktiga biståndet ofta som samarbetsprojekt som på ett eller annat sätt utvecklar båda parter. 
Det är den mer moderna synen på bistånd som Sida menar att de förespråkar som skiljer sig från 
den mer historiskt traditionella där det finns klara givare och mottagare. 

 
Sverige ger bistånd grundat på medmänsklighet och solidaritet med fattiga och utsatta 
människor i andra länder. Men vi gör det också för vår egen skull.37 
 

Jag menar dock att strävan efter samarbete och gemensam utveckling stävjas av synen att 
biståndsgivarnas analys av katastrofen ska stå till grund för biståndet. Sida menar att; 

 
Det utvecklingsfrämjande humanitära biståndet är baserat både på en analys av de omedelbara 
behoven hos de drabbade, och på en analys av de drabbades livssituation i sin helhet. (Författarnas 
kursivering.)38

[…]att utvecklingsfrämjande humanitärt biståndet är förankrat i kunskap om lokala 
förhållanden kopplat till en analys, eller kritisk distans, gärna från utomstående.39 
 

Sida visar här på analysen som verktyg för att ta reda på vilka behov som finns i mottagarlandet. 
Framhävandet av analysen av biståndsmottagarnas behov i Sidas text visar på att biståndsgivarna 
antas veta bättre om vilka behov som finns i mottagarlandet än vad biståndsmottagarna själva vet. 
En analys innebär en ovanifrån planerad översikt över någonting, även om den analys som Sida 
talar om skulle innebära kontakt med biståndsmottagarna så blir det ändå en tolkning gjord av 
analytikern. Analysen står således i kontrast med tanken kring samarbete på liknande villkor. I 
relationen mellan biståndsgivarna och mottagarna tydliggörs maktaspekten. Sidas syn, att de 
genom analys av biståndsmottagarnas behov, kan utforma biståndet på bästa sätt tyder på en syn 
av biståndsmottagare som okapabla till att bedöma sin egen situation. Diskussionen som Leif 
Eriksson för kring hur makt är ett formande av människor blir här tydlig i och med att Sida 
formar biståndet som påverkar biståndsmottagarnas liv utifrån deras analys av behoven. Eriksson 
diskuterar Michel Foucaults maktteori om hur makten tydliggörs i formandet av människor 
genom diciplineringsprocesser såsom bistånd.40 Detta innebär i praktiken Sidas formande av 
biståndet som i sin tur ska hjälpa biståndsmottagarna på det sätt Sida anser är bra. Självklart 
måste Sida göra en bedömning av hur biståndet ska se ut, dock så medför deras resonemang 

                                                 
37 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=109, (2006-04-27, kl. 14.55) 
38 Sida,  Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd – Sammanfattning – Januari 1999, s. 1. 
39 Sida,  Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd – Sammanfattning – Januari 1999, s. 5. 
40 Eriksson, Leif, (2001), s. 292-293.  

http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=109
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kring den analys av behoven att biståndsmottagarna hamnar i en underlägsen maktposition i och 
med att Sida anser sig veta bättre vad som hjälper mottagarna i deras situation.   
 
Analysen av biståndsmottagarnas problem passiviserar även mottagarna då de inte har någon 
direkt roll i biståndsdialogen. Detta tydliggörs i och med den analys som Sida menar är nödvändig 
för givande av biståndet. Analysen av biståndsmottagarnas situation framhävs både i dokumenten 
om det humanitära biståndet men även i dokumenten om Tsunamikatastrofen; ”Sida deltar redan 
i behovsanalyser […].”41 Eriksson Baaz diskuterar hur biståndsmottagarna ofta tillskrivs en passiv 
roll och hur den rollen är sprungen ur den postkoloniala diskursen. Biståndsmottagarna blir 
således endast passiva mottagare av biståndet och får därmed inga reella roller i det samarbete 
som ska vara del i grunden av biståndet.42   
 
Regeringen nämner i sin skrivelse att den lokala förankringen är viktig för att snabba åtgärder ska 
kunna sättas in vid eventuella katastrofer, även detta blir analysen en kontrast till. Resonemanget 
om analys kommer igen i de, utav Sida publicerade, tsunamidokumenten. I tsunamidokumenten 
införlivar begreppet analys maktskillnaden parterna emellan. Makten skapas i analysprocessen i 
och med att Sida genomför analysen på de människor som är i behov av bistånd. Maktbalansen 
blir således osymmetrisk då Sida väljer att genomföra analys för att ge ut humanitärt bistånd.  
 
Biståndsgivarnas analys blir även ett sätt att hålla en viss distans till de människor som behöver 
biståndet. Genom att genomföra en analys, istället för att i en direktdialog med 
biståndsmottagarna, hålls avståndet parterna emellan. Distansen till biståndsmottagarna 
vidmakthålls genom både Regeringens och Sidas dokument om humanitärt bistånd. Regeringen 
väljer i sin skrivelse om det humanitära biståndet att hålla diskussionen på en hög teoretisk nivå, 
vilket innebär att den tappar kontakten med det konkreta humanitära biståndet. Detta synliggörs 
genom att Regeringen inte talar om biståndsmottagarna i samma utsträckning och på samma sätt 
som Sida gör. I Sidas dokument om det humanitära biståndet benämns mottagarna av biståndet 
konstant som ”de drabbade”, ”de drabbade människorna” och ”de drabbade människornas 
situation”. Således benämns biståndsmottagarna ständigt som faktiska människor. I Regeringens 
dokument om det humanitära biståndet benämns biståndsmottagarna vid några tillfällen som 
”nödlidande människor” dock så är det oftare själva lidandet som nämns inte de reella 
människorna. Uttryck som att ”lindra de mänskliga skadorna”, ”lindra nöd” och ”mänskligt 
lidande” är oftare förekommande. Regeringen beskriver således sina uppgifter mer i termer att 
lindra själva nöden eller att minska lidandet medan Sida i större utsträckning talar om människor. 
Distansen mellan biståndsgivaren och mottagaren blir således större i Regeringens dokument.    
 

                                                 
41 Sidas dokument om Tsunamikatastrofen, Förslag till inriktning för svenskt stöd till återuppbyggnaden efter flodvågskatastrofen 
i Asien 2005-01-26, s. 1.  
42 Eriksson Baaz, Maria, (2001), s. 163f.  
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Vilka får del av det humanitära biståndet? 
Regeringens skrivelse är framtagen för att upplysa riksdagen om de ”mål, utgångspunkter och 
verktyg” som gäller för den svenska humanitära biståndspolitiken. Skrivelsen ska även gälla Sidas 
arbete. Dock så utelämnas konkreta kriterier för vad som ”krävs” för att ett land ska få 
humanitärt bistånd. Det som nämns om potentiella mottagare av humanitärt bistånd är endast att 
de humanitära insatserna skall finnas;  

 
[…] till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas 
för, väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.43  

Emellertid så finns det i slutet av skrivelsen hänvisningar till en ”[…] förteckning över 
utvecklingsländer som upprätthålls av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD).”44 Det är en förteckning av utvecklingsländer som är potentiella mottagare av bistånd 
och då även humanitärt bistånd. Hur de länder som är på denna lista har valts ut nämns inte 
närmare inte heller vilka länder som finns på listan eller var denna lista finns tillgänglig. 
Följaktligen finns det någon typ av urvalsprocess för vilka länder som anses kunna komma ifråga 
för bistånd.   
 
Enligt artikeln Clarifying the Foreign Aid Puzzle: A Comparison of American, Japanese, French, and Swedish 
Aid Flows av Peter J. Schradeder, Steven W. Hook och Bruce Taylor så finns det andra faktorer, 
än exempelvis solidaritet för Sveriges del, som spelar in då valet av biståndsmottagare väljs ut. 
Om samma utfall sker för det humanitära biståndet är svårt att spekulera om men i och med att 
Regeringen i sin skrivelse påpekar att de har en lista på länder som är aktuella för humanitärt 
bistånd är detta inte helt osannolikt. Författarna diskuterar även det faktum att Sverige är ett land 
med medelstor makt vilket innebär att Sverige måste välja ut vilka länder som de ska hjälpa i och 
med att det är en omöjlighet att hjälpa alla. Som åskådliggjordes i författarnas studie så valde 
Sverige länder som hade socialistiska styren och som Sverige bedrev handel med framför att välja 
utifrån vilka länder som hade minst kaloriintag per dag etcetera.      
 
Regeringen nämner även att; ”Emellertid är vi långt ifrån ett läge, att vi kan säga att samtliga 
humanitära behov som finns i världen idag möts, varken av de stater som har förstahandsansvaret 
eller av det internationella samfundet.”45 Regeringen pekar således på att det finns vissa stater 
som har mer ansvar än andra att hjälpa länder/områden i behov av bistånd. Det är förståeligt att 
vissa länder har större möjligheter än andra att bistå beroende på hur stora ekonomiska resurser 
landet har. Dock så är ansvarsfrågan större och mer komplex än ekonomiska resurser. Har inte 
alla länder ett delat ansvar att bistå i den mängd det finns möjlighet till? I boken Give & Take. 
What’s the matter with foreign aid?  diskuterar David Sogge de olika motiv och syften som finns för 
                                                 
43 Regeringens skrivelse 2004/05:52 – Regeringens politik för humanitärt bistånd, s. 4. 
44 Regeringens skrivelse 2004/05:52 – Regeringens politik för humanitärt bistånd, s. 17.  
45 Regeringens skrivelse 2004/05:52 – Regeringens politik för humanitärt bistånd, s. 3 
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ett land att ge bistånd och hur dessa olika anledningar varierar från land till land. Han menar att 
det finns socio-politiska motiv, handels motiv och humanitära och etiska motiv dock så menar 
han att dessa finns i kombination. Det är således inte helt enkelt att bena ut motivet till varför ett 
land ger bistånd emellertid så kan biståndsprocessen i sig vara komplicerad.  
 
Hänvisningar till vilka länder, i form av de länder som står på OECD-ländernas lista och 
resonemanget kring att alla individer som är i behov av bistånd ska får det, som ska få del av det 
humanitära biståndet kan således stå i konflikt med varandra. Detta i och med att blockcitatet 
ovan tycks mena att alla människor som är i behov av humanitär hjälp ska få det medan 
Regeringen även menar på att landet ifråga ska finnas på en förutbestämd lista över länder som 
kan få del av det humanitära biståndet. Dock så nämns det även att det kan förekomma undantag 
om det står föreskrivet i regleringsbrevet46 för gällande år. Likväl så är ofta det humanitära 
bistånden av en akut karaktär där snabba beslut kan ha en stor inverkan på hur katastrofen 
utvecklas. 
 
I Sidas dokument om Tsunamikatastrofen nämns att Sida väljer att främst hjälpa Indonesien och 
Sri Lanka; 

En stor andel av den drabbade befolkningen tillhörde redan före katastrofen gruppen av de 
allra fattigaste. En ytterligare betydelsefull faktor är att katastrofen slagit hårdast mot området i 
Indonesien och Sri Lanka som blöder under långvariga inbördeskonflikter. 47

Motivet till att fokusera Sidas hjälp på dessa områden är således att de är hårt drabbade av 
tsunamin. Det nämns även att de bistår andra länder och områden men att de nämna länderna 
ligger i fokus för Sidas bistånd. Dock så nämns det att även maldiverna och södra Indien 
drabbats hårt av tsunamin men varför fokus inte ligger på dem nämns inte. Om det finns andra 
orsaker till hur Sri Lanka och Indonesien är utvalda än de som påpekas i citatet ovan kan jag inte 
spekulera i.  
 
De diskurser som framträder i Sidas text om det humanitära biståndet angående världssyn är 
något diffusa och abstrakta. I Sidas dokument om det humanitära biståndet förekommer världen;  
 

Genom att det humanitära biståndet idag rör sig i en annorlunda omvärld, kan dock denna 
tidscykel lätt leda in tankarna i fåror som gör att detta begrepp endast får begränsat värde48  

[…]att utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd som i en motsägelsefull värld tar hänsyn till de 
långsiktiga effekterna i den kortsiktiga insatsen så långt det är möjligt.49

                                                 
46 Regeringen skriver varje år ett så kallar Regleringsbrev för de olika statliga myndigheter som finns i samhället. Sida 
berör av två av regleringsbreven; det som skrivs för Sida och det som skrivs för Utrikesdepartementet. I breven 
regleras verksamheten för gällande år.   
47 Sidas dokument om Tsunamikatastrofen, Förslag till inriktning för svenskt stöd till återuppbyggnaden efter flodvågskatastrofen 
i Asien 2005-01-26, s. 2. 
48 Sida, Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd – Sammanfattning – Januari 1999, s. 2. 
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Världen nämns således med beskrivande adjektiv, dock så finns det i texten ingen förklaring till 
varför världen benämns som annorlunda och motsägelsefull. Utifrån citaten ovan kan endast 
slutsatserna dras att dessa beskrivningar om världen har betydelse för biståndet. Detta i och med 
att de förstärker behovet av hjälp i världen med tanke på att dessa adjektiv indikerar att världen 
inte är riktigt som den ska. En värld som är annorlunda och motsägelsefull kanske är i större 
behov av bistånd än en värld som är i balans? 
 
Rollen som biståndsgivare, utifrån både Sidas och Regeringens dokument, är någonting som 
naturaliseras i texten. Det finns inga reflektioner kring biståndsgivande, heller inga ledord för 
biståndet på samma sätt som i tidigare biståndsdokument50. Detta kan dock ha att göra med att 
dessa dokument endast diskuterar det humanitära biståndet och en mer ideologisk reflektion 
kring varför biståndet kan ansen överflödig.      
 

Slutdiskussion och slutsatser  
Det svenska humanitära biståndet är en del i en internationellt förankrad syn på vad det är och 
hur det ska fungera. Detta blir tydligt i Regeringens skrivelse om det humanitära biståndet där de 
23 internationellt befästa punkterna utgör en bärande grund för skrivelsen. Bistånd idag är således 
ingen inomnationell angelägenhet utan det svenska biståndet är en del i det nätverk av länder och 
biståndsorganisationer som är med och formar och distribuerar biståndet världen över. Detta 
innebär inte att det svenska biståndet är oväsentligt eller ointressant att studera utan snarare tvärt 
om; det innebär att Sverige som en relativt stark biståndsgivare kan vara med och påverka det 
internationella biståndet och det är därför intressant att se vidare på vilka diskursiva praktiker 
som det svenska biståndet driver och hur de synliggörs och praktiseras.  
 
I inledningsskedet till den genomförda analys som ligger till grund för detta arbete möttes jag av 
relativt spretig diskussion om det humanitära biståndet. De diskurser som synliggjordes i 
dokumenten om det humanitära biståndet var i vissa fall motsägande.  
 
Tidsdiskursen blev i samtliga dokument om det humanitära biståndet mycket framträdande i och 
med att tidsaspekten av biståndet både förnekades och bejakades. I det humanitära biståndet blev 
förnekandet av tidsaspekten tydlig i resonemang kring synen på de humanitära insatserna. Det 
nämndes att fokus ska ligga på problem snarare än tid, vilket kan ha att göra med en oro över att 
biståndet ska bli förhastat och inte nå önskade effekter. Oron över vad som händer med 
biståndet i en förhastad situation blev således tydlig även i benämningar som ”förenklad 
hjälpsamhet”. I och med att det finns ett fokus på att integrera det utvecklande biståndet med det 
                                                                                                                                                         
49 Sida, Ett utvecklingsfrämjande humanitärt bistånd – Sammanfattning – Januari 1999, s. 5. 
50 Se vidare Vikinge, s. 7.  
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humanitära kan den förenklade hjälpsamheten stävja sammanförandet av de båda sorternas 
bistånd i och med att det inte gynnar långsiktiga syften. Bejakandet av tidsaspekten blev även den 
synlig i texten då fokus lades på långsiktiga respektive kortsiktiga insatser. Tidsaspekten blev 
således inte framträdande i direkta termer av tid såsom dagar, timmar utan i resonemang kring 
hur biståndet skulle se ut. Den splittrade tidsdiskursen får således den effekten på empirin att den 
förlorar sin helhet, sitt fokus. I Regeringens skrivelse och i de av Sida publicerade dokumenten 
om det humanitära biståndet beskrivs det hur det är en akut händelse som utlöser det humanitära 
biståndet, frågan blir då om inte fokus borde ligga på de humanitära insatserna. Och vad får det 
för effekter om det inte har det? I tsunamidokumenten framträder ett fokus på den långsiktiga 
tidsaspekten vilket således stämmer överens med synen på långsiktighet som framträder i 
dokumenten om det humanitära biståndet.  
 
Biståndets roll i världen är följaktligen att förbättra livssituationen för mottagarna av biståndet i 
den utsträckning det är möjligt. I tsunamidokumenten beskrivs tydligt de värderingar som finns i 
biståndet, alltså vad biståndet ska innebära utöver hjälp med humanitära insatser såsom mat, 
skydd och mediciner etcetera. Det uttrycks exempelvis tydligt hur en jämställdhetsdialog ska föras 
med landet ifråga. Det svenska biståndet ska således föra in värderingar i biståndet och därmed 
också utveckla landet/området i de frågor som Sida, i detta fall, anser är viktiga. Detta visar 
tydligt på den kritik Leif Eriksson diskuterar om att biståndet implementerar ”våra” värderingar i 
de diciplineringsprocesser som biståndet innebär.51 Hur stor rätt har biståndsgivare att införa 
egna värderingar och normer i biståndet? Är det biståndsgivarnas jobb att genom bistånd som 
landet verkligen behöver, och eventuellt inte kan säga nej till, lägga in värderingar som ska 
utveckla landet på det sätt som biståndsgivarna anser är rätt? Samtidigt finns fråga om vad som 
ska göras istället. Är det eftersträvansvärt att ha ett helt ofärgat bistånd? I och med att vi vet att 
världens kvinnor lever på sämre villkor än män, är det då rätt av biståndsgivarna att strunta i det? 
Dilemmat i biståndsdiskussionen kretsar kring detta, hur mycket kan vi hjälpa och hur mycket ska 
vi hjälpa och hur ska hjälpen se ut. Det är tydligt i de analyserade texterna att biståndet är färgat 
av vissa diskussioner som är aktiva i Sverige, såsom jämställdhet. Visst kan det tänkas att det är 
bra att Sverige, som har relativt bra på jämställdhetsdiskussion, delar med sig av sina erfarenheter 
i biståndet men frågan bli om det är biståndets roll. Detta i och med att det i det empiriska 
materialet, vid upprepade tillfällen, talas om bistånd som neutralt och fritt från politiska 
värderingar. Detta speglar dock inte de dokument som beskriver vad som faktiskt görs, vilket blir 
synligt fallexemplet Tsunamikatastrofen där värderingar finns implementerade i biståndet.        
 
Det utvecklande biståndet bygger, utifrån Sida, idag på samarbete människor och länder emellan, 
utbyten som båda parter gynnas av. Dock så har det humanitära biståndet inte följt riktigt samma 
linje. Det talas dock om att stärka lokal hjälp men det humanitära biståndet är också ett bistånd 

                                                 
51 Eriksson, Leif, (2001), ”Om våld och makt i freds- och utvecklingsforskning” i Makt och internationella relationer 
Eriksson, Leif & Hettne, Björn, (red.), s. 289-290 
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som utlöses av en akut händelse då det eventuellt inte finns tid att fastställa ett samarbete eller 
utbyte.  Samarbetet mellan det humanitära biståndet och det utvecklande biståndet blir i 
Tsunamidokumenten framträdande i och med framhävandet av de utvecklande insatserna. Frågan 
blir om dessa två typer av bistånd gynnas av att sammankopplas så starkt som Sida i sitt 
dokument framhåller? Det humanitära och utvecklingsbiståndet har olika syften, att verka i en 
akut situation och att verka i mer utvecklande, finns det då inte en avsikt med att de är just olika 
sorters bistånd? Ett samarbete bistånden emellan är en självklarhet i och med länder som får 
humanitär hjälp i många fall även får utvecklingsbistånd.  
 
Sidas uttalande om att Sverige inte endast ger bistånd för ”deras” skull utan även för ”vår” skull 
är någonting att reflektera över. Vad ger ett biståndssamarbete oss? Måste det ge oss någonting? 
Sidas uttalande, menar jag, syftar till att biståndet inte längre är ett rent givande och tagande utan 
att det är ett samarbete, ett samarbete där båda parter ger och tar. Emellertid vill Sida även visa på 
att vi ger utav solidaritet och humanitet vilket skulle innebär att vi inte behöver få tillbaka 
någonting i detta samarbete. Är det fel att vi ger utan att få någonting tillbaka?   
 
Den analys som Sida menar är nödvändig för givandet av det humanitära biståndet är ett hinder i 
det fulla samarbetet mellan båda parter i en biståndsrelation. Det faktum att någon utifrån 
analyserar biståndsmottagarnas situation utesluter mottagarna från ett samarbete på liknande 
villkor. Detta samarbete är ändå någonting som är en stor del utav det utvecklande bistånd som 
finns i idag och som ska integreras med det humanitära biståndet. Analysen förstärker även 
distansen givarna och mottagarna emellan och lämnar dem som passiva mottagare. En fundering 
kan vara om ett land som inte betecknas som ett u-land skulle råka ut för en katastrof och behöva 
hjälp utifrån, skulle vi då välja att analysera deras behov? Skulle vi inte istället bara fråga vad de 
behöver hjälp med? Den osymmetriska maktbalansen som skapas i analyssituationen då givarna 
bestämmer vad mottagarna behöver genom analys blir därmed implementerad i hela 
biståndsrelationen och svår att utjämna.  
 
I och med den lista på länder som är aktuella för bistånd som OECD-länderna sammanställt och 
Regeringens uttalande om att det finns länder som har förstahandsansvar börjar jag fundera på 
hur fyrkantigt dagen bistånd egentligen är? Det finns således en förutbestämd lista med länder 
som är aktuella för bistånd och, åtminstone från Regeringes sida, tal om länder med olika ansvar. 
Vissa länder är således stämplade med att vara givare respektive tagare, frågan blir då hur svårt 
eller lätt det är att ta sig ur dessa fack. Hur lätt är det att komma ur en biståndrelation när man 
redan är på en lista och redan är stämplad med stämpel att man inte klarar sig utan hjälp? Hur 
hänger detta ihop med dagens så kallade bistånds samarbeten där båda parter ska delta på liknande 
villkor när världens länder redan är stämplade som hjälpare eller hjälplösa?   
  
Biståndet är en konstant balansgång mellan olika ytterligheter, långsiktigt eller kortsiktigt bistånd, 
ett bistånd starkt färgat av våra värderingar eller ett helt ofärgat bistånd, att hjälpa för lite eller för 
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mycket? Balansgången blir synlig i de dokument som beskriver det humanitära biståndet såväl 
som i de dokument som beskriver Tsunamikatastrofen. Biståndet, som sådant, behövs. Vi ser och 
hör dagligen om människor som drabbas av diverse katastrofer som inte har möjligheten att leva 
ett liv på bra villkor. Men den stora frågan är formen på biståndet, hur biståndet ska se ut, vad ska 
göras för att det ska blir bättre? Det behövs en dialog kring detta där alla parter berörda av 
biståndet deltar. En dialog som sker på samma villkor där ingen är ute efter att analysera eller 
studera andras livssituation, en dialog där alla får komma till tals.   
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