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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka möjligheter och svårigheter under hantverksprojekt med biståndssyfte i samarbete mellan Sverige och utvecklingsländer. Syftet är även att undersöka huruvida hantverksprojekt med biståndssyfte kan leda till 

ökad kunskap och förståelse mellan kulturer. Frågeställningarna berör huruvida hantverksprojekt med biståndssyfte ger möjligheter till utveckling för befolkningen i utvecklingslandet och hur kontrollen av rättvisan för arbetarna efterföljs. I 
teoribakgrunden visas olika exempel på erfarenheter av hantverksprojekt med biståndssyfte. Med kvalitativ ansats har erfarenheter ur en biståndsarbetares arbete eftersökts med hjälp av intervju. Resultatet visar att hantverksprojekt med 

biståndssyfte kan ge arbetsmöjligheter för befolkningen och möjligheter till rättvisare arbetsförhållanden. Det är dock inte problemfritt att genomföra ett sådant projekt. Resultatet visar problem med både kommunikation och leveranser av varor. I 

diskussionen behandlas alla delar i studien. Frågor om rättvisan verkligen är en rättvisa har under studiens gång kommit upp, med tanke på de klasskillnader som finns mellan Sverige och utvecklingsländerna.  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att undersöka möjligheter och svårigheter under hantverksprojekt med biståndssyfte 

i samarbete mellan Sverige och utvecklingsländer. Syftet är även att undersöka huruvida hantverksprojekt 

med biståndssyfte kan leda till ökad kunskap och förståelse mellan kulturer. Frågeställningarna berör 

huruvida hantverksprojekt med biståndssyfte ger möjligheter till utveckling för befolkningen i 

utvecklingslandet och hur kontrollen av rättvisan för arbetarna efterföljs. I teoribakgrunden visas olika 

exempel på erfarenheter av hantverksprojekt med biståndssyfte. Med kvalitativ ansats har erfarenheter ur 

en biståndsarbetares arbete eftersökts med hjälp av intervju. Resultatet visar att hantverksprojekt med 

biståndssyfte kan ge arbetsmöjligheter för befolkningen och möjligheter till rättvisare arbetsförhållanden. 

Det är dock inte problemfritt att genomföra ett sådant projekt. Resultatet visar problem med både 

kommunikation och leveranser av varor. I diskussionen behandlas alla delar i studien. Frågor om rättvisan 

verkligen är en rättvisa har under studiens gång kommit upp, med tanke på de klasskillnader som finns 

mellan Sverige och utvecklingsländerna.  
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BILAGOR  



 

INLEDNING 

Genom samarbeten mellan världens länder kan arbetet mot en mer rättvis värld bli verklighet. Vi får insyn 

i varandras kulturer och på så vis kan vi öka kunskapen och förståelsen för varandra. Det finns stora 

klyftor mellan Sverige och olika utvecklingsländer vad gäller mänskliga rättigheter. För att synliggöra 

och belysa problemen finns en mängd olika organisationer som arbetar med sådana frågor och på olika 

sätt samarbetar med utvecklingsländer. Ett exempel på sådana samarbeten kan till exempel vara att med 

bistånd från en organisation i Sverige skapa arbetsmöjligheter för befolkningen i ett utvecklingsland. På 

så vis kan det öppna möjligheter till utveckling. Det kan ske genom projekt där bland annat hantverk har 

en nyckelroll genom försäljning av varor internationellt. Projekt av sådant slag syftar ofta till att bevaka 

mänskliga rättigheter så som rättvisa löner och arbetsförhållanden. Dessutom är ett mål ofta att bevara 

landets kultur och traditioner. 

Lennart Hjalmarson som är vice direktör för Kooperation utan gränser
1
 beskriver bland annat 

demokratiutvecklingen som en stor del i att bekämpa fattigdom. Frågan om att stärka demokratin är en 

fråga om hur de som befinner sig utanför maktgrupperna ska kunna bli aktiva i arbetet för ett 

människovärdigt liv. Den svenska kooperationen har bidragit till demokratiutvecklingen i Sverige. Våra 

erfarenheter anser han är viktiga och bör användas för att gynna en demokratisk och ekonomisk 

utveckling i utvecklingsländerna. Han menar att kooperation som företagsform är en bra modell för att 

öka rättvisa och bekämpa fattigdom. Det kombinerar affärsutveckling, ekonomisk tillväxt och socialt 

ansvarstagande. En kooperativ förening är beroende av ett genuint engagemang och deltagande. 

Människorna måste själva ta ansvar för sin utveckling.
2
 Syftet med sådana projekt är naturligtvis gott och 

startar med ett hopp om att öka rättvisa och tillväxt i utvecklingslandet. Jag frågar mig ändå om det finns 

risker och problem med att Sverige som rikt land försöker hjälpa ett fattigt land.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1
 Kooperation Utan Gränser är en ideell biståndsorganisation som bildades 1958 

2
 Hjalmarson, 2004 
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Disposition 

Texten inleds med en beskrivning av SYFTE och FRÅGESTÄLLNINGAR som ligger till grund för den 

här studien. Sedan följer en BEGREPPSFÖRKLARING där de tre mest förekommande begreppen i den 

här studien förklaras för att ge läsaren ytterligare förståelse för innehållet i texten. Därefter beskrivs den 

vetenskapliga METOD som har använts under studiens gång, samt GENOMFÖRANDE där en grundlig 

beskrivning av hur studien gått till väga ges. Under BAKGRUND får läsaren en bild av hur olika 

hantverksprojekt med biståndssyfte kan gå till som bedrivs av svenska och utländska 

biståndsorganisationer. 

Därefter redovisas svaren från den intervju som utförts som UNDERSÖKNINGSDEL i den här studien, 

samt en sammanfattning av det material som framkommit av intervjun. Sedan diskuterar jag hela studien 

under rubriken DISKUSSION, där jag bland annat tar upp huruvida studiens frågeställningar varit 

relevanta för studiens syfte. Kort beskriver jag även nya tankar om eventuella YTTERLIGARE FRÅGOR 

som uppkommit under studiens gång som jag anser kan vara intressanta för framtida studier.  
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SYFTE  

Studiens syfte är att undersöka möjligheter och svårigheter under hantverksprojekt med biståndssyfte i 

samarbete mellan Sverige och utvecklingsländer. Syftet är även att undersöka huruvida hantverksprojekt 

med biståndssyfte kan leda till ökad kunskap och förståelse mellan kulturer. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka möjligheter till utveckling finns för utvecklingslandets befolkning under ett hantverksprojekt med 

biståndssyfte?   

Vilka svårigheter finns under ett hantverksprojekt med biståndssyfte? 

Hur stor insikt i Sveriges kultur får utvecklingslandets befolkning genom att delta i ett hantverksprojekt 

med biståndssyfte? 

 

BEGREPPSFÖRKLARING 

Utvecklingsland är en benämning på ett land som är fattigt och som ses som utvecklingsbart, motsatsen 

är industriland. Världsbanken definierar ett land som bräckligt om dess Country Policy and Institutional 

Assessment, (CPIA) är 3.2 eller lägre. Länder anses marginellt svaga om deras CPIA är mellan 3.0 och 

3.2.
3 

Bistånd beskrivs av Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete, (SIDA)
4
 som ett medel för att 

minska fattigdomen i världen. Ett rikt land som Sverige kan hjälpa fattiga länder att växa både 

ekonomiskt och politiskt genom vårt kunnande och våra pengar. Utvecklingslandet kan stärka och 

utveckla ett demokratiskt samhälle och minska fattigdomen genom att skapa bättre förutsättningar. Både 

humanitärt bistånd och mer långsiktigt utvecklingssamarbete är av vikt. Den akuta nödhjälpen är kanske 

den som syns mest, men utvecklingssamarbetet är det mest omfattande.
5 

Hantverksprojekt med biståndssyfte är i denna uppsats ett projekt som i samarbete mellan Sverige och 

ett utvecklingsland arbetar mot en mer rättvis tillvaro för befolkningen i utvecklingslandet vad gäller 

arbetsförhållanden och löner. Hantverket och landets traditioner är i fokus och används som verktyg för 

att skapa arbetstillfällen. I den här studien fokuseras det främst på textilt hantverk. 

 

                                                 

3
www.worldbank.org  

4
 Myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. 

5
 www.sida.se 

 

7 



 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Kvalitativ ansats 

I den här studien kommer en kvalitativ metod att användas. Kvalitativ metod lämpar sig bäst för studiens 

frågeställningar då ambitionen är att upptäcka företeelser och förstå innebörden av specifika händelser 

eller kulturer. Med kvalitativt inriktad forskning kommer så kallade mjuka data att samlas, med hjälp av 

kvalitativ intervju. Arbetet förs framåt induktivt för att finna svar på frågeställningarna om processen vid 

ett hantverksprojekt med biståndssyfte. Genom att studera resultatet från intervjuerna, utan att ha en 

befintlig teori som grund, skapas möjligheter till att göra nya upptäckter. I motsats till ett deduktivt 

arbetssätt, där allmänna principer och teorier ligger till grund för arbetet kan sedan en teori formuleras 

utifrån det insamlade materialet från intervjuerna.
6
 

 

Intervjumetod 

Den kvalitativa intervjun används i denna studie för att studiens syfte kräver en beskrivning av den 

intervjuades livsvärld. Med det eftersträvas specifika situationer och handlingar. Kvalitativ intervjumetod 

är relevant i den här studien för att ge utrymme för uppföljningsfrågor under intervjun. På så sätt ges 

utrymme för utveckling av ett svar och möjlighet till ytterligare förståelse.
7
 Svaren på studiens 

frågeställningar eftersöks i form av kvalitativ intervju med informanter som har erfarenhet inom 

hantverksprojekt med biståndssyfte, med nio intervjufrågor
8
 som grund för intervjun. Intervjufrågorna har 

konstruerats utifrån studiens frågeställningar. Intervjuerna utförs med en låg grad av standardisering 

vilket innebär att frågorna ställs i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson. Vid 

standardiserade intervjuer ställs samma frågor i en speciell ordning. En hög grad av strukturering lämnar 

litet utrymme för intervjupersonen och svaren kan förutsägas innan. En låg grad av strukturering, som ska 

användas i denna studie, lämnar utrymme för spontanitet under intervjun för såväl intervjuaren som för 

intervjupersonen. Intervjuerna kommer att utföras via telefon, och med intervjupersonens tillåtelse 

dokumenteras med hjälp av ljudinspelning. Därefter skrivs intervjusvaren ned, för att lättare kunna 

betraktas och analyseras. Vid genomförande av intervju via telefon är det väsentligt att båda parter har lätt 

för att uttrycka sig via telefon samt att vara tydlig i sitt tal. Dessutom är en lugn, tyst och en för 

intervjupersonens del bekant plats av vikt för att samtalet ska kunna ske så smidigt som möjligt utan 

                                                 

6
 Patel & Davidson, 2003 

7
 Kvale, 1997 

8
 Bilaga 1 
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störningsmoment.
9
 För den här studien innebär det att det är av vikt att innan intervjun se till att 

intervjupersonen anser sig bekväm i situationen. Det kan genomföras genom enkel kommunikation via 

telefon. 

 

Urval och Etik 

Urvalet av eventuella intervjupersoner har skett utifrån information på respektive organisations hemsida. 

Urvalet grundar sig även på organisationens livslängd och därmed intervjupersonens erfarenheter. Med 

det menas att en längre tradition av hantverksprojekt med biståndssyfte var av vikt för att kunna se på 

problem och möjligheter inom området. Då syftet med den här studien är att undersöka möjligheter och 

svårigheter under hantverksprojekt med biståndssyfte mellan Sverige och utvecklingsländer, och om 

sådana hantverksprojekt kan leda till ökad förståelse mellan kulturer finns inget behov av ett stort antal 

intervjupersoner då ett fåtal likväl kan svara för sina organisationer. Målet för den här studien ligger inte i 

att kartlägga samtliga organisationer med hantverksprojekt med biståndssyfte och därför kan antalet 

kontaktade organisationer begränsas. Syftet med den här studien kräver inte att informanten är officiell, så 

för att skydda informantens integritet redovisas svaren helt konfidentiellt. Eventuell inspelning under 

intervjun är inte av intresse annat än för genomgång och analys. Inspelning och textmaterial arkiveras och 

tillåts endast i samband med den här studien. Samtliga organisationer har möjlighet att när som helst välja 

att avstå från att delta i studien.  

 

Kontakt 

Kontakten med de tillfrågade intervjupersonerna har gått till på följande sätt. Via e-post har en förfrågan 

om intresse att delta i en intervju sänts, med en kort beskrivning om vad studien syftar till.
10

 Vid 

klartecken om intresse att delta har ytterligare och mer utförlig information om syftet med studien, 

genomförande av intervju samt intervjufrågorna
11

 sänts via e-post för att intervjupersonen ska ges 

utrymme att gå igenom frågorna i sin egen takt. Därefter har en tid för intervjun fastställts och jag har 

kontaktat intervjupersonen via telefon.  

 

 

 

 

                                                 

    
9
 Kvale, 1997 

10
 Bilaga 1  

11
 Bilaga 2 
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Bortfall av informanter 

Sammanlagt sex olika biståndsorganisationer kontaktades via e-post med en första förfrågan om att delta i 

en intervju. Fyra av de kontaktade organisationerna var positiva till att medverka i en intervju. En av de 

sex organisationerna var endast inriktade på jordbruk och ansågs därför inte intressant i den här studien. 

En annan organisation tackade nej på grund av tidsbrist och hänvisade till organisationens hemsida. 

Sammanlagt fyra informanter var positiva till att delta i en intervju. En av de fyra som visat intresse av att 

delta i en intervju slutade tvärt med kontakten och antogs därför inte längre vara intresserad av att delta. 

Tre intervjuer genomfördes via telefon som planerat. Två av de tre intervjupersonerna valde sedan att 

avstå från att delta med sina intervjusvar i studien. En av de två informanter som under studiens gång valt 

att avstå angav ingen anledning, vilket inte heller är ett krav. Den andre av de två informanter som valt att 

avstå ansåg sig, efter genomförd intervju, inte kunnat ge tillräckliga svar på frågorna. Endast en av de 

intervjuade personerna valde till slut att delta fullt ut i studien.  

 

Intervjuperson 

Informanten är verksam inom en biståndsorganisation i Sverige som har pågående hantverksprojekt med 

biståndssyfte i flera utvecklingsländer. Informanten har arbetat inom organisationen i 10 års tid och är ansvarig 

som kommunikatör och webredaktör. Ansvaret innefattar i korthet att vara kommunikationsansvarig för digitala 

medier och kontinuerligt arbeta med planerad kommunikation inom bland annat text, bild, film och föredrag. 

Informanten kan inte sägas representera samtliga hantverksprojekt med biståndssyfte utan svarar endast 

för sina enskilda erfarenheter. Organisationen och intervjupersonen har erfarenhet av hantverksprojekt 

med biståndssyfte och anses därför vara fullt tillräcklig som ensam informant för studien.  
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BAKGRUND 

För att få en insyn i vad den här studien syftar till och dess innehåll är det av vikt att ge läsaren en bild av 

hur processen att leda ett hantverksprojekt med biståndssyfte går till och vilka problem och möjligheter 

som kan finnas under arbetet med sådana projekt. Därför har relevanta rapporter och litteratur valts ut 

som kan ge läsaren en introduktion i arbetet med hantverksprojekt med biståndssyfte och för att underlätta 

läsningen av arbetet.  

 

Hantverksprojekt med biståndssyfte 

Designer och produktutvecklare för Individuell Människohjälp, (IM)
12

 i Indien och Nepal, Karin Kock, 

beskriver utveckling och utmaningar inom hantverksprojekt med biståndssyfte. IM:s största leverantör av 

hantverksprodukter är organisationen Maximizing the Employment to Serve the Handicapped, (MESH) i 

New Delhi. MESH handlar med ett fyrtiotal indiska hantverksgrupper som består av lepradrabbade och 

funktionshindrade hantverkare. MESH samarbetar med en indisk designer, Hrishikesh, i ett design- och 

produktutvecklingsprojekt som IM sponsrar. Det är de här projekten Karin Kock arbetade med under 

2007. IM köper också produkter från hantverksprojekt knutna till organisationer som bedriver annan 

social verksamhet som de också stödjer. Reaching the Unreached, (RTU) driver barnbyar, skolor och 

utveckling av byar på landsbygden i södra Indien. De tillverkar även batik och väver. Tibetan Welfare 

Office på en flyktingbosättning i norra Indien har en vävateljé för tibetanska kvinnor. Tibetan Welfare 

Office i Dharamsala i norra Indien driver miljöprojektet Clean Upper Dharamsala som tillverkar 

handgjort återvunnet papper. Gu Chu Sumb i Dharamsala är en organisation för före detta tibetanska 

politiska fångar. De har en systudio, Lungta Products. KKM Handweaving är en leprakoloni i Dehra Dun 

där de väver tyger. Nepal Leprosy Trust i nepalesiska huvudstaden Kathmandu driver leprasjukhus och 

har tillverkning av läderhantverk och driver även ett kvinnoprojekt som tovar ull och gör batik. 

Det kan både vara en fördel och en nackdel att vara en del av en större organisation. En fördel eftersom 

kontakt med västerländska biståndsorganisationer ofta leder till order. En nackdel då hantverksprojekten 

inte ges tillräckligt utrymme att växa, eftersom de ofta är en sekundär verksamhet i organisationen. Det 

kan dessutom vara svårt att hitta kompetent personal och flera av hantverksprojekten har ingen egen chef, 

utan leds av personal på kontoret eller av direktören. Hantverksprojekten kan lätt hamna i situationer där 

de riskerar att läggas ned på grund av brist på order.  

                                                 

12
 Svensk biståndsorganisation, grundad 1938, som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. 

www.manniskohjalp.se 
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Genom hantverksproduktion kan organisationerna undvika att vara beroende enbart av donationer. På så 

vis har de själva möjlighet att generera pengar till sin sociala verksamhet, så det är beklagligt att det ska 

falla på dålig organisation.
13

 

 

  Traditionellt hantverk 

IM vill stödja och ta vara på traditionella hantverksmetoder och därmed stärka hantverkarnas identitet. De 

vill kunna sälja produkter som speglar producenterna. Deras produkter ska visa i färg, form och mönster 

var och vem de kommer ifrån. Deras producenters styrka är att de är genuina hantverkare. Om 

producenterna skulle följa modetrender som kommersiella företag gör, skulle de få fram produkter som 

kunde ha tillverkats var som helst i världen. Traditionellt hantverk behöver dock anpassas till moderna 

produkter och till den svenska marknaden. IM vill att grupperna i framtiden självständigt ska kunna ta 

fram ny design och nya produkter. Karin Kock tycker det är spännande att studera hantverkstraditioner 

och kulturer för att kunna utveckla designen och arbetar en hel del med workshops där hon lär ut 

designprocessen. De arbetar tillsammans efter ett tema som passar producenten. De väljer färger och 

mönster efter temat. Sedan experimenterar de med material, prover, layout och väljer sedan ut vad som 

ska produceras. Den här typen av arbeten är mycket uppskattade av hantverkarna men tyvärr står 

utvecklingsarbetet ofta stilla då Karin Kock inte är där. De är upptagna av produktionen och det är upp till 

ledningen att initiera och driva designutvecklingen vidare. Det är viktigt som designer att arbeta 

tillsammans med hantverkarna för att lära känna deras yrkesskicklighet, sätta sig in i hur deras material 

och maskiner fungerar i praktiken, och därefter anpassa designen tillsammans med hantverkarna efter vad 

som är möjligt och lämpligt för dem. Hantverksprojekten finns på landsbygden. För att ge förståelse för 

moderna produkter och deras egna produkters marknadspotential, besöker IM tillsammans med 

producenterna hantverksmässor och affärer i storstäderna. Många gånger besöker de världar som de inte 

skulle ha tillgång till att besöka själva. Bland andra den stora hantverksmässan i Delhi som annars bara är 

till för inköpare.
14

 

 

Produkternas kvalitet 

I en del projekt är de frustrerade över att inte kunna uppnå bra kvalitet. Både indiska och tibetanska 

skräddare mäter upp och ritar mönstret till varje enskild produkt direkt på tyget. Karin Kock brukar 

introducera ett arbetssätt som innebär att arbeta efter modeller i papp. Att behålla ett mästarprov av 

                                                 

13
 Karin Kock, 2007 

14
 Karin Kock, 2007 
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produkterna är också något som de jobbar med att införa för att produktionen ska bli enhetlig. Karin Kock 

beskriver närmare: 

  

Jag jobbar mycket med att identifiera färger och råmaterial för att anpassa produkter till exportkvalitet. 

Tibetanerna syr till exempel i syntettyg för att det är billigt. Lungta Products "silke" visade sig vara hundra 

procent polyester. Likaså var deras "raw cotton" en blandning av polyester och viskos. I Dekyiling väver 

tibetanerna nuförtiden sina förklädestyg i akryl. I Indien är priset viktigast för kunderna. Att förbättra 

kvaliteten och att använda naturmaterial höjer priset på produkterna, då har lokalbefolkningen inte råd att 

köpa varorna. Produkterna riktar sig då till marknader där det finns köpkraft.
15

 

  

Under 2007 diskuterade IM om de skulle hålla sig till att ge arbete åt fattiga människor i utsatta 

situationer genom att köpa deras produkter eller om de även skulle gå in och kontrollera 

arbetsförhållanden och produkternas miljöperspektiv, något som de dittills gjort en del men inte 

systematiskt. De var då i färd med att undersöka möjligheterna till medlemskap i rättvis handel 

organisationen International Fair Trade Association, (IFAT). Flera av IM:s producenter handlar redan 

med IFAT:s medlemsorganisationer och är inarbetade i processen. Medlemskap i IFAT innebär ansvar för 

att det råder jämställdhet mellan könen, rättvis lön betalas, hantverkarna har tillfälle att utnyttja sitt 

medbestämmande, minimiålder på hantverkarna är 16 år och ett arbete för möjlighet till barnpassning och 

föräldraledighet. Som köpare har IM också ansvar för att göra produktionen mer miljövänlig.
16

 

 

Färgning av textilier  

En erfarenhet Karin Kock har med sig från en av hennes första uppgifter öppnade ögonen för hur 

färgningen av textilier kan gå till och vilken slags hjälp projekten behöver inom detta område. Uppgiften 

var att förbättra kvaliteten av ojämnt färgade dukar. Istället för att förlita sig på färghandelns råd fick 

arbetarna på Weavers´ Service Centre i Delhi en färgningsbok med recept på olika färgnyanser och hur 

man själv räknar ut hur mycket färg som behövs per vikt garn. IM investerade i långa, kraftiga 

gummihandskar, en bättre våg och ett kar stort nog att färga garn till en varp samtidigt. Nu färgar de 

enbart med ogiftiga färger. I RTU:s batikateljé har de också problem med färgningen. De har bland annat 

haft svårigheter med att reproducera samma färgnyans och problem med torrfällning och dålig 

färghållfasthet. Det visade sig att de inte väger bomullstyget som ska färgas för att räkna ut hur mycket 

färg som behövs, utan tar till exempel ett visst antal gram färg till en stor duk. De behåller heller inga 
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färgprover eller anteckningar om hur de har blandat till färger. Och de använde färger som inte är 

färgfasta eftersom de är billigare. Nu kräver IM att de enbart använder de dyrare, färgfasta, ogiftiga 

färgerna till IM:s produkter. 2006 köpte IM för första gången in produkter i ekologisk bomull från RTU. 

Den ekologiska bomullen har inte bara odlats utan gifter utan också rättvist. Det finns god möjlighet att 

utvidga det ekologiska sortimentet men det krävs en satsning av IM eftersom den ekologiska bomullen 

inte är tillgänglig på den vanliga marknaden. Man måste antingen köpa in stora kvantiteter garn eller köpa 

ekologisk bomull direkt från bonden.
17

 

 

Påverkan på hantverkarnas liv 

Litrell och Dickson menar att kulturföremål håller ett stort värde för konsumenter. Genom 

konsumenternas val kan en hantverkares liv påverkas på alla plan. Ett exempel på detta var när butikerna i 

USA under slutet på 90-talet plötsligt slutade köpa in de klassiska tipica-accessoarerna från Guatemala, 

som istället ersattes av en enormt stor mängd billigare, inhemska saker från Bali. De sköra småbyarna i 

Guatemala blev plötsligt sysslolösa. Allt medans exporten till USA blev en enorm arbetskatalysator på 

Bali där många byar snabbt blomstrade och växte. Litrell och Dickson anser även att kulturföremål kan 

spegla den skapande såväl som den konsumerande individen. Under en livstid är ofta konsumtionen av 

föremål väldigt skiftande och påverkas mycket av livsstil. Konsumtionen styrs även av vad till exempel 

grossister importerar, vad som tillverkas där den konsumerande individen bor samt var man själv reser 

och upptäcker. I Nordamerika finns ett nätverk av cirka tvåhundra butiker som heter Ten Thousand 

Villages. De specialiserar sig på att inhandla hantverk i utvecklingsländer till ett bra pris för producenten, 

för att sedan sälja produkten vidare i sina butiker. De arbetar enkom för missgynnade hantverkare och 

verkar för att bibehålla kulturella traditioner och produkter. Ten Thousand Villages betalar så mycket som 

femtio procent i förskott och delar upp orderna så att arbetsfördelningen och därmed även inkomsten 

kommer med jämna mellanrum.  De flesta som arbetar inom Ten Thousand Villages gör det frivilligt.
18

 

 

Problem inom hantverksprojekt med biståndssyfte 

Under åren 1994-96 genomförde SIDA ett hantverksprojekt med biståndssyfte i Marocko. Målet var att, i 

tre faser, förbättra arbetsmiljön för arbetarna samt att minska utsläppen i små hantverksindustrier i den 

gamla marockanska staden Fez, i norra Marocko. SIDA investerade fem miljoner sexhundratusen svenska 

kronor i projektet som leddes av Scandiaconsult Industries. Detta skulle bland annat genomföras genom 
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att flytta företag till mindre, miljömässigt känsliga platser samt byggnation av insamlingsplatser för 

miljöfarligt avfall. Tidigare har företag som inte har arbetat med miljöfrågor kunnat dominera 

hantverksmarknaden då produktionen har varit billigare med miljöfarliga material och produkter, samt 

sämre miljövillkor för de anställda. Under projektets gång skulle företagen, efter samarbete med lokala 

myndigheter, åläggas med bland annat böter vid miljöförstörelse. Mindre, lokala företag som arbetade 

organiskt skulle gynnas, samt de större befintliga skulle bli mer återhållsamma med gifter.  

Dessvärre lyckades inte projektet. Målen ansågs för ambitiösa och komplexa. Enligt SIDA:s rapport var 

bristen på samarbete på olika nivåer alldeles för problematisk. Samordning av data kring företagens 

kapacitet, antal anställda, ägare, information om byggnader etcetera fanns inte att få tag i. Ytterligare 

problem var att infrastrukturen var dåligt uppbyggd och att det saknades finansiering för nya 

anläggningsarbeten.
19

 

 

Jane C Horan beskriver också ett mindre lyckat hantverksprojekt. 1995 genomförde biståndsgivare från 

Nya Zeeland ett låneprogram till Tongas befolkning med väldigt låg ränta. Målet var att utveckla, 

sysselsätta och öka välfärden för bland annat kvinnor på Tongas landsbygd. Biståndsgivarna ville infoga 

västvärldens kapitalistiska koncept om hur en ekonomi borde fungera och öka kapitalet bland de fattiga. 

De önskade till exempel att kvinnorna, istället för att ägna sig åt traditionella och mycket tidskrävande 

sysslor som att väva mattor, skulle tillverka turistföremål av enkla, billiga material, för att sedan sälja 

kommersiellt. Det visade sig sedermera, till biståndsgivarnas frustration, att kvinnorna med ekonomiskt 

bistånd i ryggen ökade tillverkningen av mattor, och sedan använde mattorna som bytesvaror på lokala 

marknader. Mattor och liknande produkter visade sig ha ett större värde som bytesvara än vad pengar 

kunde ha. Många kvinnor tiggde ihop pengar för att betala tillbaka lånen. Sammanfattningsvis är 

betydelsen av kulturellt arv och vad som egentligen är rikedom mycket varierande över världen. 

Kulturellt arv kan inte styras eller tillämpas för att förändra delar i en global ekonomi som inte håller 

måtten, tillverkade av västvärldens kapitalism. ”Först när vi riktar uppmärksamheten på vad vanliga 

människor faktiskt gör, istället för vad de skall göra, kan vi se en bredare bild av verkligheten”
20

. Med 

detta menar Horan att det är av större vikt att se på människans omvärld, egenskaper och kunskaper 

istället för att försöka förändra och anpassa enligt västerländska normer.  
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UNDERSÖKNINGSDEL 

Här redovisar jag resultatet av intervjun som genomfördes som planerat via telefon. Med informantens 

tillåtelse spelades samtalet in och därefter dokumenterades intervjusvaren i text för en effektivare 

genomgång. Ljudmaterial och text har arkiverats och tillåts endast i samband med den här studien. Det 

material som redovisas här har godkänts av informanten. Informantens svar och den organisation denne 

representerar redovisas helt konfidentiellt. De två presenteras i den här studien med fingerade namn som 

lyder: Bo och Organisationen. Organisationen arbetar främst med hantverksprojekt med biståndssyfte i 

Indien och Nepal. Även till viss del i Zimbabwe, Jordanien och El Salvador. Organisationen är medlem i 

World Trade Organisation
21

 och följer riktlinjer och regler enligt Fairtrade
22

. Informant Bo är verksam 

inom Organisationen som kommunikatör och webredaktör. 

Jag delar in resultatet i sju delar som är uppsatta efter studiens tre frågeställningar samt efter den 

information som informanten gav. Den sjunde och sista delen är en sammanfattning av 

undersökningsdelen.  

 

Möjligheter för befolkningen i utvecklingslandet 

Befolkningen i utvecklingslandet, där hantverksprojekt med biståndssyfte genomförs av organisationen, 

får genom projekten anställning och försörjning. Inom Fairtrade ställs höga krav på hur en anställning ska 

se ut, att de anställda har arbetsrätt och rättvis lön. Det diskuteras mycket om just löner, om vad som är en 

rättvis lön. Arbetarna har rätt till en lön som är bättre än en minimilön, anser Bo och beskriver närmare 

vad en minimilön innebär: 

 

Minimilön skiljer sig från land till land, och jag tror man kan säga att ibland är de okej, ibland är de alldeles 

för låga. Jag skulle förorda att man inför levnadslön eller liknande, där man faktiskt räknar in både vad mat, 

boende och sådant kostar, men även utbildning för barnen, pension och hälsoförsäkring. Ofta ingår inte det 

vilket innebär att minimilön inte går att klara sig på.
23

 

 

I kraven inom Fairtrade ingår förmåner som barnomsorg och pension. Dessutom tillåts inga miljöfarliga 

ämnen som är farliga för människa eller natur vid tillverkning av varor. Det finns många krav inom 
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Fairtrade som gör att situationen för arbetarna är mycket bättre i ett Fairtrade-projekt än i många andra så 

kallade mainstreamföretag eller vanlig, kommersiell handel. Organisationen skulle aldrig köpa varorna 

ifall det inte var så att det gynnade målgruppen. Man ska se på alla hantverksprojekt med biståndssyfte 

som ett slags fanbärare, anser Bo. Organisationen visar att det går att ta fram bra varor på ett schysst vis 

och med schyssta arbetsvillkor för arbetarna. Om de kan göra det så kan även andra stora företag göra det. 

När hela handeln, hela mainstreamhandeln blir rättvis, det är då det verkligen påverkar, och ger större 

möjligheter för befolkningen i utvecklingsländerna. Det finns ett ständigt ökande intresse för 

organisationer och frågor inom Fairtrade i till exempel Indien där medelklassen ökar. När de börjar ställa 

krav på att deras konsumtionsvaror ska vara schysst tillverkade så får det även en global påverkan 

eftersom Indien är ett stort land. Det är till exempel det man kan se med rättvisemärkt kaffe och choklad i 

dagligvaruhandeln och detsamma gäller för hantverket, även om det är i dagligvaruhandeln det syns för 

den stora massan, anser Bo. Organisationens butiker kan påverka och förändra livet för människorna som 

de når direkt, men det förändrar inte världen i stort. Organisationen förändrar inte Indien eller Sverige 

heller, det är en alldeles för liten organisation för det, menar Bo.  

Rättvisan är en stor fråga i media. De stora företagen tar hänsyn till de regler som finns. De måste ta 

hänsyn till den press som finns från Fairtrade organisationerna och bli bättre på att erbjuda schysstare 

villkor för arbetarna. Kunder i Sverige vill handla billigt, men de vill inte handla produkter som är 

tillverkade av barn eller under farliga förhållanden för de som arbetar. Förhoppningen är att det inte ska 

vara nödvändigt med kontrollorgan som Fairtrade i framtiden. All handel ska bli rättvis och det ger 

möjligheter för hela världens befolkning, säger Bo. 

 

Utvecklingslandets inverkan på hantverksprojekten 

I vissa av projekten är organisationen med och utformar, sätter igång och ger stöd i inledningen av en 

process, men många är ju organisationer och företag som står helt på egna ben och som organisationen 

bara är handelspartner med. Då diskuterar de snarast produkt- och designutveckling. Finns det en 

marknad för dessa produkter i Sverige eller är det något annat organisationen behöver? Finns det något 

just det här företaget kan hjälpa till att utveckla eller får de vända sig till en annan leverantör? En del 

organisationer och företag har de arbetat tillsammans med i tjugo till trettio år och varit väldigt 

inblandade i hur verksamheten har utvecklats. Företagen de samarbetar med tillverkar inga produkter på 

order från organisationen, men de kan ha önskemål om färgval och material. Sedan är de även inblandade 

i utvecklingen av verksamheterna. Företag kan bland annat vända sig till organisationen och diskutera om 

bland annat lån.  
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Det är alltid företagets önskemål de arbetar med, men organisationen kan komma med förslag. På 

kommentaren: De har med andra ord ganska stor inverkan på projekten, svarar Bo: ” Ja, de är ju 

projekten”.
24

 

 

Problem 

Ett hantverksprojekt med biståndssyfte innebär ofta samarbeten med producenter som inte tillhör den 

grupp som har det bäst ställt i landet, vilket också är en del i tanken med dessa projekt. Det är inte helt 

fullt utvecklade företag med fungerande system vad gäller leveranser och kontroller av till exempel färger 

på produkterna. Det som är en röd duk idag kanske inte har samma röda färg om en vecka. Så om 

organisationen vill ha exakt samma varor till en hel produktlinje, till exempel tvåhundra stycken så kan 

det vara svårt att genomföra. De har ofta småskaliga projekt och därför alltid svårt att garantera att 

varorna ser likadana ut.  Det är inte alltid eftersträvansvärt, men de gånger det är det så kan det bli ett 

problem. 

 

Samtidigt är det ofta outbildade människor eller människor med lite utbildning och till och med 

analfabeter som arbetar i utvecklingslandet, så de har svårt att ta till sig instruktioner. Väldigt många som 

de arbetar med är även funktionshindrade på olika sätt. Det har bland annat funnits många lepraskadade 

som annars inte haft jobb över huvud taget, men som får en anställning inom organisationens projekt. Det 

kan då vara svårt att ställa exakt samma krav som man gör på ett stort företag. Å andra sidan är det vad 

som gör deras varor speciella och det som gör att de har ett mervärde jämfört med andra varor. De tillför 

mer, de påverkar människors liv.  

 

Det finns även alltid mycket man måste veta kring export-, import- och tullregler. Bo beskriver 

leveranstider och leveranssäkerhet som ett stort problem. Att veta att det faktiskt kommer så många 

produkter och exakt den tiden som de har kommit överens om är alltid lite osäkert. Det kan ju ha att göra 

med att det är svårt med lokala regler, men många av de svåraste reglerna som man har att brottas med är 

tullreglerna inom Europeiska Unionen (EU). Det ligger inte så mycket på till exempel Indien som det gör 

här i Europa, menar Bo. Det är också olika regler för olika länder. De här producenterna måste lära sig 

vilka färgningsmetoder som är godkända inom EU och vilka som är godkända i United States of America 

(USA). Om de ska skicka samma produkt till två olika delar av världen så kanske det är helt olika regler 

för till exempel märkningar av produkterna.  
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Om du ska bli en Fairtrade-organisation måste du ha ett medlemskap i World Trade Organisation. Det är 

ganska höga medlemsavgifter. Det är mycket byråkrati, du måste ha en kontroll inom organisationen som 

många av de små hantverkskollektiven absolut inte har någon kapacitet att införa. Detta kan innebära att 

Fairtrade kan bli någonting som är till för kunderna i väst. De rika kunderna. De som tillverkar varorna 

vet faktiskt inte alltid vad Fairtrade är. Däremot så gynnas de av bättre arbetsvillkor, men det är inte alltid 

de vet exakt vad det innebär att vara en del av ett Fairtrade projekt. Bo ger ett exempel: 

 

Ibland kanske de skulle säga: Jag kan visst jobba tolv timmar en dag även om reglerna säger att jag inte 

får jobba mer än tio. Om det innebär att jag får fler order och kan sälja fler varor och mina barn kan gå i 

skolan. Det är absolut inte meningen att det ska fungera så, men visst kan det vara så. Visst är det ibland 

vi som säger att vi tycker det här är viktigt och att vi tycker att märkningarna är viktiga och sådant för att 

visa våra kunder att det här är schysst.
25

  

 

På sikt tror ändå Bo att märkningarna och kontrollerna behövs för att de ska kunna sälja sina varor, för att 

kunna visa kunderna att det här är schysst tillverkat. Det krävs att man kan visa upp att det finns en 

kontrollfunktion. Det är inte så att byråkratin, märkningarna och kontrollerna efterfrågas från 

producenterna. Producenterna vill sälja så mycket som möjligt så de väljer att bortse från sådana frågor 

för att undvika ytterligare besvär.  

Men då är frågan om de känner till sina möjligheter. Om de visste vad vi i Sverige tjänar under en 

arbetstimme skulle de kanske hålla med om att det är viktigt med kontroller av arbetsförhållanden. De kan 

inte jämföra sina löner med våra, anser Bo. Det tror han inte de gör heller, däremot att de kanske jämför 

med lönerna på ett storföretag eller något som ligger i närheten och de arbetsförhållanden som finns där. 

Insynen i hur vi har det, hur kunderna i Sverige tänker och hur vi kommunicerar, det vet de inte speciellt 

mycket om, säger han.  

 

Kontroll av rättvisan 

Det finns ett kontrollsystem inom World Trade Organisation dit medlemmarna rapporterar hur de lever 

upp till de principer som World Trade Organisation kräver. Sen har den egna organisationen en mängd 

olika strategier som måste följas. Bland annat strategier som rör arbetet med både bistånds- och 

handelsfrågor. Att organisationen verkligen når fram till målgruppen och att de uppnår förändring är 

väldigt viktigt. De har lokalt anställda revisorer som ser till att det inte förskingras pengar inom projekten. 

Det är hela tiden en transparens och en dialog som krävs mellan de som europeisk organisation och de 
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producerande organisationerna och företagen. Befolkningen i utvecklingsländerna, som arbetar i 

projekten, har stor möjlighet att påverka sin situation, annars skulle de inte kunna arbeta med 

organisationen.   

 

Insikt i Sveriges kultur 

Eftersom organisationen handlar varor i utvecklingslandet, aldrig tvärt om, så sker kontakten genom 

besök i utvecklingslandet. Där diskuteras vilken typ av varor som fungerar här hemma, vad en svensk 

kund vill ha. Till exempel vilka färger som säljer bäst i Sverige. Det är många företag som är väldigt 

duktiga på det, de vet att vissa färger fungerar i Storbritannien och vissa i Kanada och andra fungerar i 

Sverige. De har samarbetspartners i många olika länder. Men det är få av organisationerna som har råd att 

skicka arbetare och hantverkare på besök i Sverige. De har haft tibetanska mattvävare som varit på turné i 

Sverige och fått träffa svenska kunder direkt och även visa upp hur de arbetar och tillverkar tibetanska 

mattor. Men det är begränsat, det är ytterst få som har haft möjlighet att göra det. Bo påpekar ändå att de 

som leder den här typen av projekt är väldigt väl bevandrade i hur konsumentlandskapet ser ut även i 

Europa. De åker på Fairtrade mässor runt om i Europa, USA och Australien. De har ganska bra koll på 

vad som fungerar och inte. 

 

Intresse och engagemang 

Vad gäller utvecklingsländerna har intresset i princip inte förändrats alls under den tid som organisationen 

har arbetat med dessa projekt. Det är alltid människor som vill ha försörjning och anställning. Kan de få 

anställning i en organisation som erbjuder schyssta arbetsvillkor så är det klart att de vill det. Allt handlar 

om ifall organisationen kan sälja varorna och på så vis ge större order, beställa mer varor. Då kan 

befolkningen få en säkrare anställning och en tryggare situation. Det förändras inte för utvecklingslandet 

kan man säga. De vill ju hela tiden ha större och fler order.  

Intresset för organisationen ökar. Det finns nya kundgrupper som organisationen börjar nå, som inte har 

känt till deras organisation tidigare. Organisationen har arbetat mycket med produkt- och 

designutveckling. De har många fler olika typer av varor idag, varorna är modernare kanske man kan 

säga, de når en bredare målgrupp. De har en bättre kvalitet, de är fler, leveranserna går bättre och varorna 

ser likadana ut på ett sätt som de inte gjorde förr. Det har hänt väldigt mycket, de har lagt stora resurser på 

just varu- och designutveckling.  

Bo tror att Fairtrade och rättvis handel över huvudtaget är mycket mer kända idag än vad de var för tio-

tjugo år sedan.  
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Även om Sverige ligger efter vad det gäller rättvis handel jämfört med till exempel Holland, 

Storbritannien eller Tyskland, så har vi ändå gått upp och vi kommer att kunna öka ännu mer, hoppas Bo.  

Organisationens butiker utvecklas med detta, de ligger på bättre platser, har fler kunder och säljer mer. De 

har en ökad tillströmning av både kunder och volontärer. Det är fler och fler som vill jobba med de här 

frågorna. Det ser ljust ut inför framtiden, anser Bo.
26

 

 

Sammanfattning av undersökningsdel 

Hantverksprojekt med biståndssyfte kan innebära stora förändringar för befolkningen i ett 

utvecklingsland. Bland annat genom arbete med schysstare villkor och bättre arbetsmiljö. I Sverige finns 

flertalet organisationer och kontrollorgan som vill arbeta mot fattigdom och för bättre villkor för 

människor runt om i världen. Det är positivt att intresset för dessa organisationer ökar och framtiden mot 

en rättvisare värld kan således börja se ljusare ut. Organisationen har stor del i utvecklingen av 

hantverksprojekt med biståndssyfte. En del i denna utveckling har handlat om att tillverka produkter som 

är attraktiva för den svenska marknaden. Bland annat har organisationen arbetat mycket med design- och 

produktutveckling tillsammans med arbetarna i utvecklingsländerna. Organisationerna och företagen i 

utvecklingsländerna har stor inverkan på innehållet i hantverksprojekten och organisationen arbetar 

främst tillsammans med inte för de här företagen.  

Dessvärre är arbeten med rättvis handel och då framförallt hantverksprojekt med biståndssyfte inte alltid 

problemfria. Det finns fortfarande kommunikationsproblem och syftet med projekten är inte alltid tydliga 

för arbetarna i utvecklingsländerna. Samtidigt ger projekten arbetstillfällen och hjälper till att öka 

medvetenheten för rättvisare arbetsvillkor och bättre miljö för både arbetarna i utvecklingsländerna och 

människor i hela världen. Hantverksprojekt med biståndssyfte ger inte så stora eller inga möjligheter för 

befolkningen i utvecklingsländerna att få ta del av svensk kultur på samma sätt som Sverige får av deras. 

Däremot har arbetarna i utvecklingsländerna ofta stor insikt i vad som är säljbart i de länder som de 

samarbetar med. Kontrollorgan som WTO har höga medlemsavgifter och stora krav på sina medlemmar 

så de mindre organisationerna och företagen är beroende av den hjälp som organisationen erbjuder då de 

aldrig skulle ha ekonomisk möjlighet till medlemskap annars. Organisationen anser sig inte kunna 

förändra hela världen, men de kan hjälpa de människor som de når direkt genom hantverksprojekten. 

Organisationens arbete i sig kan bidra till att andra människor i Sverige och världen uppmärksammar 

frågor om rättvisa. I framtiden hoppas organisationen att Fairtrade och andra rättviseorganisationer ska 

vara överflödiga. I framtiden ska all handel kunna vara rättvis.
27
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DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuterar jag syftet och frågeställningarnas utformning och relevans för studien. Här 

redovisar jag även diskussion och analys av det arbetssätt och de metoder som använts, samt om de har 

varit relevanta och lämpliga för studien. Jag diskuterar också om resultatet besvarat frågeställningarna 

och om informantens erfarenheter finner stöd i studiens teoribakgrund. Slutligen redogör jag för nya 

frågor som uppkommit under arbetets gång och som kan vara intressanta för ytterligare studier. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien har varit att undersöka möjligheter och svårigheter under hantverksprojekt 

med biståndssyfte i samarbete mellan Sverige och utvecklingsländer samt huruvida hantverksprojekt med 

biståndssyfte kan leda till ökad kunskap och förståelse mellan kulturer. Bistånd och rättvisa inom 

handeln, vilket hantverksprojekt med biståndssyfte berör, är högst aktuella ämnen av idag år 2010. Därför 

anser jag att syftet är både intressant och aktuellt. Jag anser ändå att syftet kunnat vara tillräckligt om det 

endast berört själva hantverksprojekten med biståndssyfte och utelämnat delen om projekten kan leda till 

ökad kunskap och förståelse mellan kulturer. Både kunskap och förståelse är enormt svåra begrepp att 

bedöma och är nästintill omöjligt att närma sig i en så pass begränsad studie som den här. Kunskap är ett 

något lättare begrepp att få en uppfattning om och det har information från intervjun också kunnat ge svar 

på.  

Vad det gäller frågeställningarnas relevans för resultatet anser jag att samtliga frågor varit nödvändiga 

och intressanta för studiens syfte. Samtliga frågeställningar har kunnat leda till följdfrågor och på så vis 

har en djupare förståelse för intervjupersonens livsvärld och erfarenheter kunnat vara möjlig.
28

 

 

Intervju som metod 

Kvalitativ intervju som metod är ett bra redskap för att få fram svar och berättelser om intervjupersonens 

erfarenheter. Det har varit av vikt i den här studien för att samla information om en organisations arbete 

med hantverksprojekt med biståndssyfte. Om till exempel en enkät genomförts istället hade det dels 

krävts fler informanter och dessutom varit omöjligt att ställa följdfrågor som varit högst relevant i denna 

studie. Följdfrågor och förtydligande kan vara avgörande för förståelsen av ett svar, för att på så sätt 

undkomma missförstånd, därför anser jag att en intervju lämpar sig bättre. Att använda intervju som 

metod för den här studien har genererat ett fullgott resultat och svar på frågeställningarna.  
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En enkätundersökning hade naturligtvis varit en möjlig väg att gå om än mindre intressant för studien, 

anser jag. Däremot kan det vara lättare att få personer att ställa upp på en enkät än på en intervju. Bland 

annat för att informanten kan vara helt anonym även för mig som mottagare av informationen. Dessutom 

kan tiden det tar att genomföra en enkät, vid första tanken, kännas kortare än en intervju. Trots detta 

finner jag att intervjun som metod är lämpligare då den kan ge en djupare insyn i och förståelse för 

informantens livsvärld.
29

  

 

Urval och Kontakt  

Att urvalet skett utifrån information på respektive organisations hemsida ser jag som positivt. Jag kan på 

så vis få en föreställning om vilka erfarenheter organisationerna har och om de är intressanta för studiens 

syfte. Kontakten med de eventuella intervjupersonerna har sedan skett via e-post där en förfrågan om 

intresse att delta i en intervju sänts, med en kort beskrivning om vad studien syftar till.
30

 Jag anser att 

informationen i den första förfrågan om intervju borde varit mer utförlig med tydligare information om 

vad studien syftade till. Det hade möjligtvis lett till att fler organisationer blivit intresserade av att delta i 

en intervju. Dessutom hade organisationer som inte varit intressanta för studien på grund av deras 

erfarenheter kunnat avgöras av dem själva direkt. Vad gäller e-postkontakt som sådan kan det naturligtvis 

vara svårt att fånga intresse och veta att informationen verkligen har nått fram. Det är mycket lättare att 

avstå från något man bara läst på e-post. Om kontakten istället skett via telefon skulle jag haft mer 

kontroll över vem jag talat med och vilken information som nått fram. Precis som med intervju istället för 

enkät kan jag förklara närmare om jag märker att personen ifråga inte förstått vad studien syftar till eller 

hur mycket tid dem kommer behöva lägga ned på att delta. Det kan vara enklare att avfärda ett e-

postmeddelande än en levande röst i telefonen.
31

 Med det sagt anser jag ändå e-postkontakt vara ett bra 

sätt att hålla en kontakt vid liv. Ett samtal via telefon kan ofta kännas tidskrävande och det kan ibland 

vara svårt att få fatt i personer via telefon. Via e-post har man möjligheten att svara vid ett tillfälle som 

passar en och dessutom kan man få med all information på en gång och mottagaren har möjlighet att läsa i 

lugn och ro. Jag upplever att man vid ett samtal ofta kan glömma det man tänkt säga och om samtalet är 

avslutat kan det kännas besvärande att ringa upp igen och det är då möjligt att man går miste om 

information. Vid e-postkontakt är det inte lika besvärande och tidskrävande. Detsamma gäller dock inte 

vid intervjuer då man har intervjufrågorna som grund och är därför förberedd på ett annat sätt. 
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Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes som planerat via telefon med intervjufrågorna som grund. Samtliga yttre 

faktorer har fungerat väl under de intervjuer som genomförts. Med det menar jag att inga störande 

element har varit avgörande för resultatet av intervjun, såsom bullrig miljö eller avbrott från någon i 

intervjupersonens eller intervjuarens omgivning.
32

 Intervjuerna genomfördes snarats som ett samtal och 

de samtalen flöt på bra med en god kommunikationsförmåga från båda parter. Jag menar att det i vissa 

fall kan uppstå en slags dålig kommunikation där parterna inte förstår varandra trots samma språk och 

utan störande moment. Ibland slarvigt uttryckt en så kallad brist på personkemi. Det har alltså inte varit 

fallet under intervjuerna till den här studien. Det har jag ingen grund för i litteraturen utan är en egen 

reflektion över samtalets eventuella problem. Det gäller även vid personlig, fysisk kontakt. Jag ser därför 

inget problem med att genomföra en intervju via telefon. Det kan diskuteras huruvida man kan avgöra 

intervjupersonens signaler via telefon och ibland påstås att det är lättare att tyda personens svar vid fysisk 

kontakt.
33

 Jag menar ändå att det kan vara möjligt även över telefon. Jag kan höra ifall personen verkar 

tveksam på en fråga även om denne inte säger det rakt ut och kan då förtydliga min fråga.  

 

Bortfall av informanter 

En av de två informanter som under studiens gång valt att avstå från att låta deras intervjusvar vara en del 

av resultatet angav ingen anledning, vilket inte heller kan krävas. Det är varje deltagares rätt att när som 

helst avstå från att delta i studien.
34

 Det som kan diskuteras är varför vissa informanter valt att avstå. 

Intervjun genomfördes som planerat och överenskommet via telefon och intervjupersonen fick tillgång till 

intervjufrågorna en tid innan intervjun genomfördes för att kunna reflektera över dem i lugn och ro. En 

fråga som jag ställer mig är om intervjufrågorna varit av sådant slag att de uppfattats som hotfulla eller 

utlämnande. Eftersom jag klart och tydligt beskrivit att svaren helt och hållet redovisas konfidentiellt och 

att allt material från intervjuerna endast får användas i samband med den här studien känns det otroligt att 

det skulle vara skäl till att avstå från att delta i studien. Dessutom har intervjupersonen haft tillgång till 

frågorna under en tid innan intervjun genomförts och haft möjlighet att ta ställning till frågornas 

eventuella hotfullhet. Det är troligare att själva intervjusituationen har upplevts som hotfull eller 

obehaglig. Det är naturligtvis omöjligt att innan genomförd intervju veta hur det kommer att kännas 

efteråt, så det kan vara möjligt att något under intervjuns gång avgjorde intresset för att delta i studien. 
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Den andre av de två informanter som valt att avstå ansåg sig, efter genomförd intervju, inte kunnat ge 

tillräckliga svar på frågorna. Den sistnämnda intervjun genomfördes även den precis som planerat via 

telefon och personen hade fått frågorna skickade till sig en god tid innan intervjun genomfördes. Personen 

svarade utförligt och sakligt med inlevelse och engagemang i frågor om rättvisa vid genomförande av 

hantverksprojekt med biståndssyfte. Personen påstod sig ha lång erfarenhet inom hantverksprojekt med 

biståndssyfte så de utförliga svaren på frågorna lät enligt mig trovärdiga och intressanta för studiens syfte. 

Vad den intervjuade menade med att svaren inte skulle vara tillräckliga har jag svårt att finna svar på och 

har även svårt att hålla med om det påståendet. En anledning till att svaren, för intervjupersonen, inte 

kändes tillräckliga kan vara att svaren inte var korrekta. Eller så var det inte personen i fråga som själv 

upplevt detta och därför kändes det för denne inte som ärliga svar på frågorna. En annan aspekt är att 

personen upplevde frågorna som hotfulla eller utlämnande på något vis som jag diskuterat tidigare. Eller 

som jag också nämnde tidigare att intervjusituationen helt enkelt inte kändes bekväm för 

intervjupersonen. 

 

Bakgrundsdiskussion 

Relevanta rapporter och litteratur har valts ut för att ge läsaren en förförståelse för hantverksprojekt med 

biståndssyfte. De har valts ut efter genomgång av innehåll där en så bred bild av sådana projekt har 

kunnat ges. Den tidigare forskningen visar på stora skillnader i resultatet av hantverksprojekt med 

biståndssyfte och på problem inom området, vilket har varit av vikt för läsarens förförståelse av studien. 

Samtliga rapporter och litteratur visar på olika erfarenheter av hantverksprojekt med biståndssyfte. Här 

visar jag på några exempel: 

 

I rapporten Utmaningar och utveckling för IM:s hantverksproducenter beskriver IM:s designer avgörande 

svårigheter med färghållfasthet och färgskillnader på hantverksprodukterna.
35

 Rapporten Environmental 

Projects in Morocco visar brist på kommunikation. Enligt SIDA:s rapport var bristen på samarbete på 

olika nivåer för dålig. Samordning av data kring företagens kapacitet, antal anställda, ägare, information 

om byggnader etcetera fanns inte att få tag i. Ytterligare problem var att infrastrukturen var dåligt 

uppbyggd och att det saknades finansiering för nya anläggningsarbeten.
36

Ett exempel där befolkningen i 

utvecklingslandet inte var överens med projektets ledare om vad som gynnade dem bäst ges i rapporten 

Indigenous wealth and development: micro-credit schemes in Tonga. Där tog kvinnorna i Tonga saken i 
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egna händer och använde de microkreditlån som organisationen erbjöd till att tillverka mattor och 

använda som bytesvaror på marknader. Vad projektet egentligen syftade till var att kvinnorna skulle börja 

tillverka produkter för turister. 
37

 

 

Samtliga rapporter och litteratur visar framförallt att det finns en mängd olika svårigheter i att leda 

hantverksprojekt. Samtidigt visar de på att det även finns positiva effekter av hantverksprojekt med 

biståndssyfte. Bland annat kan projekten bidra till att arbetarna får en bättre levnadsstandard med hjälp av 

de kontroller av arbetsförhållanden som de olika organisationerna har som krav. Det har även visat sig 

stämma överens med undersökningen i den här studien. 

 

Diskussion om undersökningsdel 

Här kommer jag att diskutera det resultat som redovisats från den intervju som är aktuell för den här 

studien. Jag kommer att kommentera olika påståenden som informanten gjort och det som organisationen 

står för. Jag diskuterar här helt från mina egna tankar och vissa åsikter har jag ingen annan grund för än 

mitt eget tyckande. Samtidigt görs här jämförelser mellan undersökningsdelen och litteraturen och 

artiklarna i bakgrunden.  

Precis som i resultatet refererar jag till informanten och den organisation denne representerar som: Bo och 

Organisationen 

 

Undersökningen har kunnat ge relevanta svar på frågeställningarna och visar på en mängd olika faktorer 

som är av vikt för att ett hantverksprojekt med biståndssyfte ska fungera. Hantverksprojekt med 

biståndssyfte kan absolut öka utvecklingen och möjligheterna för befolkningen i utvecklingsländerna. 

Projekt av sådant slag kan inte bara generera arbetsmöjligheter utan även bidra till bättre arbetsvillkor för 

arbetarna. Det påverkar även omgivningen och miljön på ett positivt sätt. Det visar även Kocks rapport 

om olika hantverksprojekt med biståndssyfte. Bland annat berättar hon om en organisation, RTU som 

driver barnbyar, skolor och utveckling av byar på landsbygden i södra Indien. De tillverkar även batik och 

väver. Karin Kock beskriver även hur det både kan vara för- och nackdelar för ett utvecklingsland att vara 

en del av en stor organisation. Fördelarna är att kontakten med västerländska organisationer ofta leder till 

order för producenterna. En nackdel kan vara att hantverksprojekten inte ges fullt utrymme att växa då de 

ofta är en sekundär del i organisationernas verksamheter.
38

 Just det problemet var inget som Bo tog upp 
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vid frågan om problem som kunde uppstå under ett hantverksprojekt med biståndssyfte. Det kan bero på 

en mängd olika saker. Dels att det första problemet han beskrev ledde honom in på andra problem och 

tankar och problemet som Karin Kock beskrev blev aldrig aktuellt. Eller så valde Bo mer eller mindre 

medvetet att utelämna den delen då det inte skulle ge en lika fin bild av organisationen. Ett tredje 

alternativ är förstås att just problem med att utvecklingen av hantverksprojekten inte ges fullt utrymme 

inte ingår i hans erfarenheter. 

Bo anser att organisationens hantverksprojekt med biståndssyfte inte räddar världen, men att det bidrar till 

att öka medvetenheten om problemen med orättvisan vad gäller bland annat arbetsförhållanden i 

utvecklingsländer. Det ser jag som en sund insikt då en sådan hög målsättning som att rädda världen kan 

knäcka vem som helst. Jag tror precis som Bo beskriver att det är de stora företagen och länderna som har 

den största makten att förändra människors syn på sin konsumtion. Det är först när de på allvar förändrar 

sina leverantörers och fabrikers villkor för arbetarna runt om i världen som vi verkligen kommer att 

kunna se en förändring. 

En annan syn på hur vi ska gå framåt i strävan efter en mer rättvis värld ser vi i Jane C Horans rapport om 

ett välfärdsprogram för kvinnor i Tonga. Målet var att öka välfärden, utveckla och sysselsätta kvinnor på 

landsbygden. Erfarenheterna visade att kvinnorna var mer medvetna om vad som var bäst för dem och tog 

sitt arbete i egna händer och gick sin egen väg. Med det vill Horan visa att det är av vikt att vi 

uppmärksammar människorna i utvecklingslandet och deras sätt att lösa problem istället för att försöka 

förändra människorna efter västerländska normer. På så sätt kan vi se en bredare bild av verkligheten och 

utgå från det.
39

 Jag håller helt och fullt med Horan i det resonemanget. Västvärlden kan för det första 

aldrig i sin helhet förstå vad det innebär att leva i fattigdom i samma utsträckning som människorna i 

utvecklingsländerna. Västvärlden kan inte heller tro att det som är bra för ett land är lika bra för alla 

länder och sedan arbeta efter det helt blint. Vi får hoppas att det finns utrymme för flexibilitet i arbeten 

med hantverksprojekt med biståndssyfte. 

Kontinuerliga kontroller av att rättvisan upprättas och genomförs av både organisationen och de olika 

rättviseorganisationerna som bland andra Fairtrade, som organisationen i sin tur är medlem i. Bo 

beskriver att utvecklingsländernas organisationer har så små resurser att de inte på egen hand har 

möjlighet att bli medlemmar i organisationer som WTO. Det ser jag som ett stort problem. Visst förstår 

jag att det krävs medlemsavgifter. Men att de ska behöva vara så höga att de som verkligen behöver 

skydd och hjälp med att upprätthålla rättvisa arbetsförhållanden inte har råd tycker jag är fruktansvärt. 

Det innebär att utvecklingsländerna blir beroende av att rikare länder vill hjälpa. Jag tror att det kan leda 
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till, även om det inte är målet, ett utnyttjande av utvecklingsländerna. Att bland andra Sverige som rikt 

land har en outtalad makt över vad som ska prioriteras i arbetet mot ett rättvisare arbetsklimat. Bo säger 

att det säkert kan vara så vissa fall. Bland annat när till exempel arbetarna kan tänka sig att arbeta mer än 

tio timmar per dag för att kunna ge sina barn möjlighet att gå i skolan. Där tror jag att problemen främst 

ligger i att lönen är alldeles för låg trots minimilön. Bo beskriver även just det, att det borde ses över vad 

en minimilön ska räcka till istället för att koncentrera sig på en specifik summa.  

En annan del som jag är frågande till är jämförelsen mellan lönerna i Sverige och i de utvecklingsländerna 

som organisationen har hantverksprojekt med. Jag ställde mig undrande till huruvida arbetarna i 

utvecklingsländerna skulle anse att deras löner var rättvisa om de visste nivåerna på våra löner i Sverige. 

Bo anser inte att det är rätt att jämföra på det sättet och det kan jag hålla med om, men det som går att 

jämföra är vad lönen räcker till som Bo också tog upp. Alla de mer eller mindre nödvändiga produkter 

som en medelklassfamilj i Sverige omger sig med kan utvecklingslandets familjer förmodligen knappast 

drömma om. Därför anser jag att ordet rättvisa inte alltid är det rätta ordet. Strävan mot rättvisa kunde 

möjligen kunna beskriva arbetet med hantverksprojekt med biståndssyfte. Något annat borde heller inte 

stå på etiketterna på produkterna.  

Det faktum att företagen i utvecklingsländerna inte alltid ens är medvetna om vad de olika märkningarna, 

som till exempel Fairtrade, innebär tycker jag är oroande. Det borde också kunna innebära att det kan 

finnas problem i efterföljningen av reglerna.  

 

Organisationen beskriver arbetet med utvecklingsländerna som jämställt och alla beslut tas tillsammans 

med företagen i utvecklingslandet. Om det är så, så är det väldigt bra. En fråga jag ställer mig är ändå ifall 

företagen verkligen uttalar sin mening och är måna om att bevara sina traditioner. De är ändå ett 

utvecklingsland som är i strängt behov av pengar, och därmed ger varje order från organisationen 

ytterligare arbete för personalen. Även ett litet företag i Sverige, som rikt land, kan säkert behöva rucka 

på sina principer för att tillfredställa kunden så vad bevisar att inte utvecklingsländernas företag gör 

detsamma. Det är visserligen inte ett problem i sig om företagen vill göra sitt bästa för att tillfredställa 

sina kunders behov, men problemet ligger i hur mycket de får göra avkall på och om de känner sig ha 

mindre makt att påverka sin situation. Några av diskussionerna kring design- och produktutvecklingen har 

fokuserats kring färgskillnader i produkterna. Bo beskriver att de har haft stora problem med att få 

produkterna så lika varandra som möjligt. Ibland vill organisationen ha en hel serie med till exempel 

tvåhundra dukar. Problemet kunde då vara att färgen skilde sig från duk till duk och att utseendet i övrigt 

inte heller var exakt. Det förvånar mig lite att detta kunde vara ett krav från organisationens sida.  
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Det som lockar mig och vågar jag påstå många andra är just att hantverksprodukter är unika och på så vis 

har de ett högre värde. I vissa fall kan jag ändå förstå att det kan leda till problem. Vid till exempel 

julhandeln och försäljningen av juldukar, som i Sverige ofta har en starkt röd nyans, kan det bli svårt med 

försäljningen om det visar sig att hälften av dukarna istället har en rosa ton. 

Karin Kock har liknande erfarenheter av färgning av textilier och utvecklingen av arbetarnas kunskaper 

inom färgning av textilier. Bland annat arbetade Kock med att förbättra kvaliteten vid färgning av dukar i 

RTU:s batikateljé. Där fick arbetarna lära sig att väga bomullstyget innan färgning för att på så vis ta reda 

på färgmängden. Innan tog de färgmängd efter ungefärlig storlek på dukarna och därmed uppstod 

färgskillnader. Arbetarna på Weaver’s Service Centre i Delhi började, efter IM:s rådgivning, att använda 

sig av en färgningsbok med recept på olika färgnyanser för att säkerställa färghållfastheten och 

färgnyanserna.
40

 Det visar att utvecklingen av produkterna kan vara till fördel för utvecklingslandet. Inte 

bara för västvärldens skull utan för deras egna erfarenheter och kunskaper inom det textila området. Även 

de bör ha ett intresse i att kunna få exakthet i sina produkter vad gäller färghållfasthet och färgnyans. 

Däremot kan hantverket aldrig bli exakt då det inte är fabrikstillverkade produkter, men den delen hoppas 

jag kan få behållas som den är, alltså med variationer i utförande och ibland även storleken på 

produkterna. 

  

När det gäller utvecklingslandets insyn i den svenska kulturen anser jag att det finns mycket kvar att göra. 

Det är kanske inte så ofta det är någon prioritering av projektledarna, men jag tror att det kan öka 

förståelsen för människor över hela världen om det kunde vara en del av projekten. Det kan inte främst 

ske genom besök eller korta resor till Sverige utan på en högre nivå kanske genom samarbeten även i 

Sverige. Intresset för organisationen och rättvis handel överlag ökar ständigt och fler och fler människor 

blir mer medvetna över våra konsumtionsvanor. Det är fler och fler som vill arbeta med de här frågorna så 

framtiden ser ljus ut, anser Bo.  

 

Med den här studien är förhoppningen att läsaren kunnat få en djupare insikt och kunskap om tidigare 

forskning inom hantverksprojekt med biståndssyfte. Förhoppningen är även att problemen med rättvisa 

inom arbetsrätt och arbetsförhållanden fått fler och nya ögon på sig. På så vis kan det i förlängningen 

bidra till att fler människor tänker över sina konsumtionsvanor och ställer högre krav på de varor de 

konsumerar.  

                                                 

40
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Ytterligare frågor 

Det vore intressant att diskutera huruvida hantverksprojekt med biståndssyfte verkligen gynnar 

utvecklingsländernas befolkning. Kan det inte vara så att vi från väst kommer och kör över dessa länder 

med våra värderingar och idéer? Detta kanske främst är en journalistisk fråga och bör undersökas på 

journalistiskt vis.  

Dessutom tror jag att det kunde vara intressant med en fältstudie i ett utvecklingsland under längre tid för 

att verkligen få se på möjligheter och svårigheter med att leda hantverksprojekt med biståndssyfte. Vad 

gäller ökad kunskap och förståelse mellan kulturer tror jag absolut att det finns stora möjligheter att se på 

de faktorerna på plats i ett utvecklingsland. 
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BILAGA 1 

 

 

Kontakt 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Linda Rydmark, jag läser Kandidatprogrammet i slöjd, hantverk och formgivning vid 

Linköpings universitet. Just nu arbetar jag med mitt skriftliga examensarbete som berör samarbeten med 

utvecklingsländer.  

 

Med anledning av detta har jag några frågor och undrar om Ni är intresserade av att ställa upp på en 

intervju?  

 

Jag tänker mig att intervjun går till såhär: 

 

Jag skickar intervjufrågorna via E-post så att Ni kan gå igenom de i lugn och ro. Sedan genomförs 

intervjun via telefon. Med Ert godkännande spelas samtalet in. Jag sammanställer och skickar materialet 

via E-post så att Ni har möjlighet att läsa och godkänna. 

 

 

Tacksam för svar snarast! 

 

Med vänliga hälsningar Linda Rydmark 

 

 

Kontakt via: lindairene79@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 

 

Hur många länder har ni samarbeten med och vilka är de? 

Hur stor del i hantverksprojekten har landets befolkning? 

På vilka sätt gynnas landets befolkning av hantverksprojekt? 

Vilka garantier finns för befolkningens rättigheter under ett hantverksprojekt? 

Vilka svårigheter finns under ett hantverksprojekt? 

Hur har utvecklingen av hantverksprojekt sett ut under perioden 1990 - 2010? 

Hur har intresset i stort sett ut för hantverksprojekt under perioden 1990 - 2010? 

Hur stor betydelse har ett hantverksprojekt för utvecklingen i landet? 

Hur stor insikt i Sveriges kultur får utvecklingslandets befolkning? 

 

 

 


