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konstrueras och gestaltas i OECD dokument. 
 
Inclusive partnership for sustainable development? A discourse analysis of how pictures of the west and “the rest” 
are constructed and shaped in OECD documents.  
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Förord 
Jag vill tacka alla lärare på Samhälls- och kulturanalys programmet för tre fantastiska år vilka gett 

mig så många värdefulla verktyg som jag vet att jag kommer bära med mig och ha användning av 

resten av livet. Jag vill tacka min handledare Magnus Dahlstedt för de otroligt givande 

kommentarerna, särskilt på slutet. Dina kommentarer fick mig att se de mönster som hade gömt 

sig djupt inne i bakhuvudet och gjorde sluttampen på skrivandet till en fröjd. 

 

Jag vill tacka min underbara mamma, som lärt mig att kunskap är den mest värdefulla gåvan 

någon kan få. Alla är inte förunnade att få studera på universitetet, det har du lärt mig och det har 

präglat den glädje jag alltid känt över att studera. 

 

Sist, tack till Erik. Tack för att du vågar vrida och vända, argumentera och ifrågasätta mina 

resonemang, det öppnar upp mitt sinne och får mig att tänka ytterligare ett steg längre. Trots att 

din forskning ligger långt ifrån det samhällsvetenskapliga fält jag rört mig i under de tre senaste 

åren har du visat mig att bra resultat kräver stenhårt arbete. Att få vakna upp med sin största 

inspiration bredvid sig varje morgon är ett privilegium.
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Inledning 

Enligt världsbankens statistik från 2008 levde 47,5% av befolkningen i Subsahariska Afrika och 

36 % av befolkningen i Södra Asien på 1,25 US dollar eller mindre per person och dag jämfört 

med exempelvis Europa och centrala Asien där endast 0,5 % av befolkningen levde på samma 

summa.1 Även FN:s förhållandevis nya metod för att mäta fattigdom, eller multidimensionell 

fattigdom, officiellt kallad Multidimensional poverty index (MPI) vilket mäter faktorer såsom utbildning, 

hälsa och levnadsstandard tyder på att 1,7 miljarder människor i de 109 länder som täcks av MPI 

lever i fattigdom.2  

 

Samtidigt växer antalet multinationella företag, det vill säga företag med verksamhet i flera länder. 

Dessa företag sysselsätter en ständigt ökande mängd människor men framförallt tillskrivs de ett 

större ansvar för medborgare i länder vars regeringar inte tar sitt fulla ansvar med att förse dess 

medborgare med fri- och rättigheter. Multinationella företags inflytande över den globala 

utvecklingen har med andra ord stärkts. 3 

 

Med anledning av dessa två samhällsfenomen, där mänsklig utveckling och välfärd å ena sidan för 

ett stort antal människor är hotad och där multinationella företag å andra sidan sprider ut sin 

verksamhet i världen och sysselsätter allt mer människor har jag funnit det intressant att studera 

dessa två fenomen tillsammans. Kan global välfärd förbättras i och med etablering av 

multinationella företag? Och vad betyder det ansvar företag ges för relationen mellan väst och 

den övriga världen?   

Syfte och frågeställningar 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka hur relationen mellan Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), multinationella företag och utvecklingsländer 

konstrueras och gestaltas i diskursen kring utveckling och partnerskap. I förhoppning att 

synliggöra diskursiva bilder kring relationen mellan ovannämnda parter utgörs uppsatsens kärna 

av en analys av tre omfattande dokument, samtliga utgivna av OECD där såväl OECD, 

multinationella företag och utvecklingsländer omnämns. Frågeställningarna vilka bryter ner och 

konkretiserar syftet lyder som följande; 

 

                                                 
1The world bank, (2009), http://data.worldbank.org/topic/poverty, 2012-05-15. 

2United Nations Development Program, (2010) Multidimensional Poverty Index, 

http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi/, 2012-05-10. 

3Rüdiger Hahn, “The Ethical Rational of Business for the Poor – Integrating the Concepts of Bottom of the 

Pyramid, Sustainable Development, and Corporate Citizenship”, Journal of Business Ethics, Vol. 84, (2009:3), s. 317 f. s. 

313-324. 

 

http://data.worldbank.org/topic/poverty
http://hdr.undp.org/en/statistics/mpi/
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 Går det ur de analyserade dokumenten att se tendenser vilka tyder på en förändring över 

tid, i diskursen kring utveckling?  

 Hur framskrivs och gestaltas relationerna, inom ramen för utveckling och partnerskap 

mellan OECD, multinationella företag och utvecklingsländer i de analyserade 

dokumenten? 

 Vad kan diskursen kring utveckling och partnerskap som återfinns i de analyserade 

dokumenten säga om bilden av väst och de utvecklingsländer multinationella företag är 

verksamma i? 

Bakgrund 

Intresset att studera etableringen av multinationella företag och global utveckling har drivit 

uppsatsen till att behandla dokument utgivna av Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD.) Organisation for Economic Co-operation and Development, förkortat 

OECD är en internationell organisation bestående av 34 medlemsländer.4 På OECD:s hemsida 

framgår det att organisationen verkar som ett forum där medlemsländernas regeringar kan samlas 

för att diskutera globala problem och möjliga lösningar samt utbyta tidigare erfarenheter kring 

problemlösning. Vidare framgår det OECD:s huvudsakliga mål är att säkra ekonomsikt och 

socialt välmående och utveckling i hela världen.5  Men vad är det som gör just OECD, 

multinationella företag och global välfärd och mänsklig utveckling relevant att studera i relation 

till varandra? I Förenta Nationernas millenniemål syftar det åttonde målet till vikten av att det 

utvecklas ett globalt partnerskap för utveckling.6 Vad är OECD:s roll i detta? Jo, det framgår av 

OECD:s hemsida att ett nära samarbete med FN och millenniemålen pågått sedan målen 

utformades. OECD beskrivs också haft en stor påverkan på det särskilt det åttonde målet i och 

med utgivningen av rapporten Shaping the 21st Century vilket senare kom att inkorporeras i målet 

om globalt partnerskap.7  

 

I uppsatsens analys av partnerskap studeras multinationella företag. Multinationella företag 

definieras enligt OECD som företag vilka har verksamheter i mer än ett land. Dessa företag kan 

vara både statliga och privata.8 Partnerskapet ska, enligt det åttonde millenniemålet bland annat 

                                                 
4 OECD, Members and partners, (2012) 

http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html, 2012-05-18. 

5 OECD, About – Our Mission, (2012), 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html, (2012-06-12). 

6 Förenta Nationerna, (2008), http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-

fattigdomsbekampning/millenniemalen/millenniemal-8-utveckla-ett-globalt-partnerskap-for-utveckling/, 2012-05-

18. 

7 OECD, The OECD and the Millennium Development Goals, (2012), 

http://www.oecd.org/document/37/0,3746,en_2649_33721_34087845_1_1_1_1,00.html, 2012-05-20. 

8 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), 

http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html, 2012-05-18. 

http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/millenniemalen/millenniemal-8-utveckla-ett-globalt-partnerskap-for-utveckling/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/millenniemalen/millenniemal-8-utveckla-ett-globalt-partnerskap-for-utveckling/
http://www.oecd.org/document/37/0,3746,en_2649_33721_34087845_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html
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innefatta ett rättvist och icke-diskriminerande handelsystem. De analyserade dokumenten som rör 

multinationella företag, OECD Guidelines for Mulitnational Enterprises och Risk Awareness Tool for 

Multinational Enterprises in Weak Governance Zones behandlar just de principer som rör ansvarfullt 

och rättvist företagande och förespråkar därefter ett rättvist handelssystem och partnerskap 

mellan världens alla regioner. Partnerskapets vikt i den utvecklingsdiskurs som finns inom OECD 

och dess relation till multinationella företag kommer att behandlas vidare i uppsatsen. Det är 

alltså med anledning av OECD:s nära relation till FN och utformningen av millenniemålen jag 

finner det relevant att studera OECD, multinationella företag och det partnerskap dessa företag 

innebär, i relation till global utveckling. 

Avgränsningar 

Materialavgränsningar 

Det är Organisation for Economic Co-operation and Development som givit ut samtliga av 

uppsatsens analyserade material. De dokument som har studerats och analyserats enligt 

diskursanalytisk metod och ur ett postkolonialt perspektiv är följande; OECD Development Co-

operation report 20119, OECD Guidelines for Multinational Enterprises10 samt OECD Risk Awareness 

Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones11. Valet av material motiveras med 

uppsatsens syfte att studera hur diskursiva bilder gestaltas kring utveckling och partnerskap i 

särskild relation till etablering av multinationella företag. Nedan följer en kortare beskrivning av 

respektive dokument.  

OECD Development Co-operation Report 2011 

OECD:s Development Co-operation Report 2011 är en årlig rapport vilken redovisar och analyserar 

aktuella trender inom ramen för internationell utveckling. Det är OECD:s Development 

Assistence Commitee (DAC) som främst ansvarar för det utvecklingsarbete som bedrivs inom 

ramen för OECD. DAC är ett internationellt forum vars huvudsakliga uppgift syftar till att arbeta 

för hållbar utveckling med fokus på förbättrad levnadsstandard i utvecklingsländer. DAC blev 

officiellt en del av OECD den 23 juli 1961.12 2011 års upplaga av OECD:s Development Co-operation 

Report 2011 markerar de 50 år OECD och DAC bedrivit utvecklingspolitik tillsammans. 

Rapporten ger en unik överblick över det arbete som hittills bedrivits av OECD och DAC samt 

vilka utmaningar målet om hållbar utvecklig och höjd levnadsstandard för människor i 

                                                 
9 OECD, OECD Development Co-operation Report 2011, (2011), http://www.oecd-

ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2011_dcr-2011-en, 2012-05-18 

10 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2012).  

11 OECD, OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), 

http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34889_36899994_1_1_1_1,00.html, 2012-05-18 

12 OECD, Development Assistence Committee, (2012), 

http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_33721_46662849_1_1_1_1,00.html, 2012-05-08. 

http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2011_dcr-2011-en
http://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2011_dcr-2011-en
http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34889_36899994_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/1/0,3746,en_2649_33721_46662849_1_1_1_1,00.html
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utvecklingsländer står inför i en värld som befinner sig i en tid präglad av ständig förändring.13 

Med anledning av att DAC är en del av OECD:s organisation så syftar samtliga hänvisningar till 

enbart ”DAC” i analysen naturligtvis även till OECD och även om detta inte skrivs ut i text.  

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

OECD:s Guidelines for Multinational Enterprises, i uppsatsen även kallat The Guidelines är ett 

dokument vilket innehåller rekommendationer från 42 länders regeringar, både OECD-länder 

och icke-medlemmar, till multinationella företag.  The Guidelines är ett utmärkande dokument i den 

bemärkelsen att det är det enda multilaterala avtal, det vill säga ett avtal med flera parter, vilket på 

ett omfattande sätt behandlar och förespråkar ansvarsfullt företagande och partnerskap och vilka 

samtliga 42 regeringar ställt sig bakom. De rekommendationer som dokumentet tillhandahåller 

speglar de gemensamma värderingar kring ansvarsfullt företagande av regeringar i länder vilka 

dominerar marknaden av multinationella företag och de internationella direkt investeringar dessa 

företag för med sig. Dokumentet syftar huvudsakligen till att sprida kunskap kring de 

multinationella företagens positiva effekter på en internationell skala för såväl ekonomisk, 

miljömässig och social utveckling.14 

OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak 

Governance Zones 

OECD:s dokument Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance 

Zones (The Tool) utvecklades som en del ur The Guidelines och riktar sig likt The Guidelines till 

multinationella företag. Skillnaden mellan de två är att The Tool riktar sig till multinationella 

företag vilka har eller ska etablera verksamhet i länder vars regeringar inte tar sitt ansvar för 

ekonomiska, politiska och/eller medborgerliga frågor.15 Jag har funnit det intressant att studera 

dokumentet dels som ett komplement till The Guidelines och dels då det för uppsatsens syfte är av 

särskilt intresse att studera vilka förhållningssätt OECD har till delar av världen där regeringens 

ansvar är bristfällig och som kan tänkas vara i (större) behov av positiva effekterna OECD menar 

att multinationella företag kan ha. 

Geografisk avgränsning 

Uppsatsens huvudsakliga avgränsning hänvisar till det ovan mer utförligt beskrivna material som 

ligger till grund för uppsatsens analys. Då det är diskurser kring utveckling och partnerskap samt 

bilder kring hur relationen mellan väst och den övriga världen gestaltas som huvudsakligen 

analyseras i de utvalda dokumenten är en den geografiska avgränsningen inte lika snäv. Med 

hänvisning till uppsatsens syfte görs dock en avgränsning till utvecklingsländer.16 Jag har däremot 

                                                 
13 Development Co-operation Report, (2011), s. 13f.  

14 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), s. 3.                                                                            

15 Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 3ff. 

16 OECD, Least Developed Countries, (2005), http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6330, 2012-18-05. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6330
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valt att inte centrera uppsatsen mot ett specifikt land då de analyserade dokumenten hänvisar till 

utvecklingsländer som en grupp. Jag kommer dock i sammanhang där tidigare forskning 

presenteras eller vid referat av andra tidigare studier relevanta för uppsatsen göra en avgränsning 

till kontinenten Afrika med anledning av det stora antalet forskningsstudier relevanta för 

uppsatsens med fokus på den Afrikanska kontinenten.  

 

Metod  

Nedan följer en förklaring av diskursbegreppet, diskursanalys som metod samt en redogörelse för 

den diskursanalytiska metodens relevans och tillämpning i uppsatsen och under arbetet att 

analysera de utvalda dokumenten. 

Diskurs och diskursanalys 

Innan en redogörelse för den specifika diskursanalytiska inriktning som jag kommer tillämpa på 

de dokument som ligger till grund för analysen, kan det vara fördelaktigt att kort klargöra 

begreppet diskurs och dess härkomst, vilket oavsett diskursanalytisk inriktning som senare 

tillämpas brukar hänvisas till Michel Foucault.17 Foucaults diskursbegrepp hänvisar till de 

funktioner vilka ligger till grund för det bestämda sätt verkligheten uppfattas och talas om. Vidare 

syftar begreppet diskurs till något mer än enbart det talade ordet, enligt Foucault är diskursen lika 

närvarande i form av attityder, beteendemönster och sociala relationer. Utmärkande för Foucaults 

teori kring diskurs är dess nära relation till makt där diskursen beskrivs som maktens operator18. 

Vidare beskriver Foucault relationen mellan diskurs och makt på följande vis; 

Diskursen – själva det förhållandet att man talar, använder ord, använder de andras ord (om så 
bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur 
returnerar) – det förhållandet i sig är en makt.19   

Med bakgrund av Foucaults diskursbegrepp kan det vara intressant att fråga sig varför och hur 

den diskursanalytiska metoden är relevant för dagens samhällsvetenskapliga forskning. Mats 

Börjesson och Eva Palmblad menar att en stor del av den traditionella samhällsforskningen 

fortfarande studerar sociala problem utifrån kategorier och definitioner som i förväg definierats 

av diverse samhällsaktörer såsom socialstyrelsen eller skolverket. Resultatet blir att politiska och 

byråkratiska system har definierat utgångspunkterna för samhällsvetenskaplig forskning. Det går 

således att tala om ett överlämnande av tolkningsföreträde där dessa system satt ramarna inom 

vilken verkligheten bör uppfattas, och påverkar därför forskningen redan från starten. 

Diskursanalys kan därför användas för att undvika ett sådant tolkningsföreträde vilket kan ha en 

stor påverkan på forskningens resultat. Vidare menar Börjesson och Palmblad att den 

diskursanalytiska metoden inte syftar till att förneka dessa redan konstruerade kategorier och 

                                                 
17 Norman Fairclough, Analysing discourse, (New York, 2003), s. 2. 

18 Michel Foucault, Diskursernas kamp, (Eslöv, 2008), s. 181 f. 

19 Foucault, (2008) s. 182. 
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definitioner som återfinns i samhällsforskningen, men att forskares primära uppgift inte främst 

bör syfta till att reproducera sådana kategorier och definitioner. Den samhällsvetenskapliga 

forskningen bör istället dels försöka finna alternativ till de redan kända bilder av verkligheten som 

etablerat sig i samhället och dels studera villkoren för de dominerande bilderna av verkligheten.20 

Relaterat till min uppsats kan Börjesson och Palmblads resonemang kopplas samman med min 

vilja att gå in på ”djupet” på begrepp som utveckling och partnerskap och se hur dessa ter sig, 

inte bara i text med även i praktiken samt vad dessa begrepp betyder för relationen mellan väst 

och den övriga världen. 

Kritisk diskursanalys 

Med anledning av det postkoloniala perspektiv som präglar uppsatsens syfte och tematik (vilket 

kommer att redogöras för i nästkommande kapitel) har de valda dokumenten analyserats utifrån 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

 

I Critical discourse analysis redogör Fairclough för tre centrala komponenter av diskurs och kritisk 

diskursanalys; social praktik, diskursiv praktik och text. Diskurs som text hänvisar till den faktiska 

textens uppbyggnad och innehåll, den diskursiva praktiken hänvisar till frågor rörande vem som 

står bakom texten, vem texten är avsedd för och hur och i vilket sammanhang texten är tänkt att 

konsumeras. Den tredje komponenten avser diskurs som social praktik och hänvisar till 

relationen mellan text och praktik.21  Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen, genom att 

kontinuerligt studera dessa komponenter i relation till varandra lyfter den påverkan texter har på 

sättet vi uppfattar världen. Genom hur vi tolkar och uppfattar texter produceras och 

reproduceras bilder av verkligheten.22 Den kritiska diskursanalysen kan alltså fungera som ett 

verktyg att synliggöra och förstå den påverkan texter har på världsbilder, sociala relationer och 

maktförhållande.23 Särskilt gynnsamt att studera genom den kritiska diskursanalytiska metodiken 

beskrivs vara frågor kring globalisering, samhällsvillkor och global samt individuell utveckling.24 

Mer konkret lyfter Fairclough att dessa frågor berör en, för den kritiska diskursanalysens centrala 

punkter, vilket kan kopplas till kunskap och makt. Texter förmedlar sanningar, kunskap och 

värderingar vilka alla styr och färgar bilder av verkligheten. Texter har inte bara en direkt 

påverkan på människors attityder och värderingar utan formar och påverkar sociala relationer i 

världen. Det här, menar Fairclough är med anledning av den makt som texter med dess 

”sanningar” manifesterar. I studiet av globalisering, politik etc. är det därför viktigt att studera 

den kunskap texter förmedlar ur ett aktörsperspektiv. Fairclough menar alltså att den kritiska 

diskursanalysen synliggör de bilder av verkligheten som produceras och reproduceras genom 

                                                 
20 Mats Börjesson & Eva Palmblad, ”Introduktion”, i Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.), Diskursanalys i 

praktiken, s. 9ff. 

21 Norman Fairclough, Critical discourse analysis, (Harlow, 2010), s. 59f. 

22 Fairclough, (2010), s. 59f. 

23 Fairclough, (2003), s. 38. 

24 Fairclough, (2003), s. 202f. 
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texter, och att det därför är av vikt att studera vem eller vilka som står bakom dessa texter.25 

Genom att studera hur exempelvis regeringstexter eller andra politiska texter är utformade kan 

maktmönster och sociala relationer synliggöras, det vill säga vem inkluderas och vem exkluderas 

och framförallt, vilken betydelse allt detta har för den bild av den ”rätta” världsordningen som 

förmedlas.26  

 

Det är just diskursanalysens möjlighet att synliggöra vad det är som förmedlas av vem och vilken 

betydelse det har för ett större sammanhang, mer konkret, diskursiva bilder kring hur talet mellan 

väst och övriga världen ter sig som studeras i min uppsats. Valet att använda mig av den kritiska 

diskursanalysen motiveras med dess fokus på just aktörer, kunskap och makt. Genom metodens 

styrka att studera diverse aktörer och den kunskap och således makt de besitter, har jag kunnat 

integrera metod och teori på ett för uppsatsens syfte gynnsamt sätt. Genom den kritiska 

diskursanalysen synliggörs diskursiva bilder i relationen mellan OECD, multinationella företag 

och resten av världen, särskilt gällande utveckling och partnerskap. Dessa bilder diskuteras sedan 

utifrån det postkoloniala perspektivet.  

Metodologiska reflektioner 

Fairclough bemöter kritiken kring att textanalyser (däribland diskursanalyser) präglas av att vara 

selektiva och styrda av materialet och menar att denna, enligt vissa, ”problematik” är oundviklig 

för alla typer av analyser. Forskare kommer alltid ställa vissa specifika frågor till vissa specifika 

materialkällor och väljer därmed per automatik bort andra frågor och material. Vidare menar 

Fairclough att det inte finns något ”objektivt” sätt att ta sig an en text på ett analytiskt vis, då en 

helt objektiv textanalys skulle mista sin analytiska karaktär och istället utgöra en deskriptiv 

genomgång av vad texten handlar om. Betydande för textanalys som en legitim del av 

samhällsvetenskaplig forskning är alltså inte huruvida analysen är helt objektiv (vilket konstaterats 

i princip omöjligt) utan snarare möjligheten att kombinera textanalysen med andra analysmetoder. 

Det viktigaste i alla typer av textanalyser är alltså att knyta samman textanalysen, även kallat 

”mikro-analysen” med en makro-analys vilken skall sätta mikro-analysen i ett större sammanhang 

där bland annat olika typer av maktrelationer och maktstrukturer studeras i relation till 

textanalysen.27  

 

Faircloughs resonemang kring vikten att ta textanalysen till en högre dimension och studera 

exempelvis maktstrukturer konkretiseras genom det postkoloniala perspektiv som präglar hela 

uppsatsen. I det material som ligger till grund för uppsatsens analys har de ”sanningar” vilka 

OECD predikar synliggjorts. Dessa ”sanningar” kring hur utveckling, partnerskap och 

ansvarsfullt företagande bör vara förstärker den maktposition OECD står i och reproducerar den 

                                                 
25 Fairclough, (2010), s. 381ff.  

26 Fairclough, (2010), s. 385. 

27 Fairclough, (2003) s. 15 f.  
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västerländska världsåskådningen som den centrala och ”rätta”. De dokument som studerats har 

alltså givits en större betydelse, i ett större sammanhang än att ”bara” vara dokument i sin 

enkelhet. Jag menar, i enighet med det postkoloniala perspektivet att dessa dokument 

manifesterar bestämda bilder mellan väst och övriga världen. 

Teori 

Det postkoloniala perspektivet 

Intresset att studera bilder av den dialog som förs av OECD med såväl multinationella företag 

som utvecklingsländer har präglat uppsatsen. En undran över vad begrepp som utveckling och 

partnerskap betyder för relationen mellan väst och den övriga världen ligger till grund för varför 

uppsatsen tagit avstamp i det postkoloniala perspektivet. Författarna till Geographies of development 

har redogjort för några av det postkoloniala forskningsperspektivets mest karaktäristiska drag 

vilket särskilt sedan 1980-talet är centrerat till att undersöka och analysera de politiska, sociala och 

kulturella förändringar som tidigare koloniserade länder idag genomgår. En gemensam nämnare 

för postkoloniala studier är således fokus på kolonialismens (långsiktiga)påverkan på relationen 

mellan väst och den övriga världen, vari den europeiska och västerländska världsåskådningen 

figurerar utgångspunkt.28 Michael Mc Eachrane och Louise Faye redogör ytterligare för centrala 

utgångspunkter i det postkoloniala. Bilder av ”vi” och ”dem”, ”väst” och ”de andra”, ”rätt” och 

”fel” är alla frågor vilka inryms och karaktäriserar perspektivet. I det postkoloniala studeras 

följaktligen frågor rörande det västerländska som världens centrum vari världsbilder produceras 

och reproduceras.29   

 

I Kolonialism/postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält redogör Aina Loomba för 

begreppen kolonialism och postkolonialism samt dess betydelse för bland annat 

globaliseringsforskningen. Loomba menar att det ur den moderna kolonialismen, det vill säga den 

kolonialism som uppstod i Europa parallellt med kapitalismen, skapades ett beroendeförhållande 

mellan de koloniserade länderna och dess erövrare. Beroendeförhållandet beskrivs av Loomba 

som resultatet av att det inte enbart var de koloniserade ländernas varor och tillgångar som 

erövrades, utan att koloniseringen även innebar stora omstruktureringar i ländernas ekonomiska 

struktur. Den marknad av såväl människor (i form av slavar) som varor som de koloniserade 

länderna tvingades agera var en marknad dit vinsten alltid gick i en, som Loomba beskriver 

enkelriktad ström till moderlandet.30 Det är bland annat detta beroendeförhållande mellan väst 

och den övriga världen, där många länder idag förvisso inte längre är koloniserade men vilka 

präglas av historien som kan vara av intresse att studera ur ett postkolonialt perspektiv. Med 

                                                 
28 Robert B. Potter, m.fl., Geographies of development, (Harlow, 2004), s. 54 f.  

29 Michael Mc Eachrane & Louise Faye, “Inledning”, i Michael Mc Eachrane & Louis Faye (red.), Sverige och de Andra 

– postkoloniala perspektiv, (Stockholm, 2001), s. 7f. 

30 Aina Loomba, Kolonialism/postkolonialism – En introduktion till ett forskningsfält, (Stockholm, 2005), s. 25. 
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anledning av det beroendeförhållande Loomba redogör för finner jag det intressant att studera de 

för analysen valda dokumenten i relation till det postkoloniala perspektivet, då dokumenten kan 

ses avspegla den historia som en gång varit; många av OECD-länderna, däribland Frankrike, 

England och USA har i det förflutna spelat rollen som kolonialmakt över de länder som idag 

utgör mottagarna av den utvecklingspolitiken som förs i de berörda dokumenten. 

 

Det postkoloniala perspektivet med dess fokus på koloniala bilder mellan väst och den övriga 

världen träder i uppsatsen fram i samband med studiet av de dokumenten vilka ligger till grund 

för analysen, vilka är utgivna av OECD. Då samtliga dokument figurerar likt en instruktion kring 

hur långsiktig utveckling bör uppnås kan de premisser såväl utveckling som partnerskap vilar på 

antas utgå från en västerländsk utgångspunkt. 

Kunskap, makt och diskurs ur ett postkolonialt perspektiv  

Det postkoloniala perspektivet öppnar upp för en intressant koppling mellan makt och kunskap, 

vilket gör perspektivet särskilt intressant att kombinera med en diskursanalytisk metod. Loomba 

hänvisar till Edward Siads bok Orientalism vilken bidragit till ett postkolonialt perspektiv starkt 

influerat och påverkat av diskurs. Loomba lyfter Saids verk som starten på en då, ny metod att 

studera det koloniala/post-koloniala, nämligen genom att studera akademiska texter och andra 

viktiga kulturella skrifter. Genom att använda akademiska texter i syfte att studera det 

koloniala/postkoloniala, vilket idag är en erkänd metod inom den postkoloniala forskningen 

studeras kunskap och framförallt rätten till kunskap. Kopplingen mellan kunskap och makt 

beskrivs som en process där kunskap föder makt och i sin tur kontroll, vilket följs av att makten 

öppnar upp för nya sätt att tänka och skriva, det vill säga ny kunskap.31 Vidare definierar Loomba 

kolonial diskurs på följande vis:  

Följaktligen är kolonial diskurs inte bara en ny trendig synonym till kolonialism. Begreppet 
uttrycker ett nytt sätt att tänka kring hur kulturella, intellektuella, ekonomiska och politiska 
processer samverkar i skapandet, upprätthållandet och avvecklandet av koloniala strukturer.32 

Ovanstående definition redogör för att det inom ramen för det postkoloniala perspektivets är av 

relevans att studera diskurser. Gällande studiet av och diskurser kring utveckling i relation till det 

postkoloniala perspektivet menar Potter m.fl att begreppet utveckling, vad det är och bör syfta 

till, har av vissa kritiserats att vara en konstruktion av västvärlden.33 Valet att knyta an min analys 

till ett postkolonialt perspektiv grundar sig på att jag studerat vilka diskurser kring utveckling och 

partnerskap som förmedlas av OECD till en annan part. Det handlar således om ett överförande 

av kunskap vilket blir särskilt intressant i relation till Loombas resonemang kring kunskap varpå 

hon menar att kunskap är förenat med en maktposition.34 Relaterat till min uppsats är det alltså 

                                                 
31 Loomba, (2005), s. 59 f. 

32 Loomba, (2005), s. 47. 

33 Potter, m.fl., (2004), s. 17. 

34 Loomba, (2005), s. 59.  
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relevant att studera huruvida den kunskap och ”sanning” OECD menar sig ha om partnerskap 

och utveckling ställer OECD i en överordnad position över de aktörer som berörs i dokumenten, 

vilka kommer att synliggöras i analysen.  

Tidigare forskning 

I den tidigare forskningen presenteras såväl forskning som relatera till uppsatsens 

diskursanalytiska metodik som forskning vilken kan relateras till uppsatsens tematik.   

 

Tristen Naylors artikel Deconstructing Development: The Use of Power and Pity in International Development 

Discourse erbjuder en intressant inblick i hur makt kan manifisteras och opereras inom ramen för 

internationell utvecklingspolitik. Naylor menar att utvecklingspolitiken, sedan andra världskriget 

skiftat fokus på en rad plan, där ett exempel utgörs av förändringen inom debatten kring 

avkolonialisering vilket ersatts av en debatt med fokus på globaliseringsfrågor. Studien lyfter fram 

ett förhållande som ständigt konsist, vilket kan ses som grundpelarna för hela den nutida 

utvecklingspolitiken, nämligen det faktum att det alltid kommer finnas aktörer som är i behov av 

hjälp och aktörer som har möjlighet att tillfredställa det behovet. Studien fokus ligger därför på 

att studera det diskursiva förhållandet mellan utvecklade länder i väst och utvecklingsländer och 

vilka effekter ett sådant förhållande har på den internationella utvecklingspolitiken.35 Artikeln 

redogör bland annat för skillnaden mellan medlidande och beklagande, där medlidande hänvisar 

till en intim och direkt delad känsla mellan individer tillskillnad från det beklagande vilket 

hänvisar till ett opersonligt och både geografiskt och socialt distanserat uttryck för att ”tycka 

synd” om, i detta fall länder och dess medborgare.36 Studiens resultat visar på betydelsen att 

kartlägga de diskurser kring utveckling som återfinns i policydokument, utvecklingsprogram etc. 

för på så vis kunna se vilka brister dokumenten har (vilka dessa typer av dokument alltid har) och 

därmed veta vilka åtgärder som måste ske för att bättre uppnå dokuments mål.37  

 

Maria Eriksson Baaz har studerat utvecklings- och biståndsdiskurser i relation till partnerskap. 

Eriksson Baaz, som centrerar sin studie till Afrika och särskilt Tanzania menar ett det finns en 

föreställning om Afrika som ständigt på efterkälke i en såkallad utvecklingsstege, där samhällen 

återfinns på olika nivåer på stegen, varav det europeiska och västerländska samhället befinner sig 

högst upp på stegen och Afrika betydligt längre ner.38 Eriksson Baaz uppmärksammar två 

motsatspar, ”de passiva” kontra ”de aktiva” som betydande för biståndsdiskursen, där Europa 

tenderar att spela de aktiva och Afrika de passiva. Bilden av Afrika som den passiva mottagaren 

                                                 
35 Tristen Naylor, “Deconstructing Development: The use of Power and Pity in International Development 

Discourse”, International Studies Quarterly, Vol. 55, (2011:1), s. 177 f., s. 177-197.  

36 Naylor, (2011), s. 183 f.  

37 Naylor, (2011), s. 17 f. 

38 Maria Eriksson Baaz, ”Bistånd och partnerskapets problematik” i Michael Mc Eachrane & Louis Faye (red.), Sverige 

och de Andra – postkoloniala perspektiv, (Stockholm, 2001), s. 169. 
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av hjälp har även resulterat i en föreställning kring kontinenten som biståndsberoende, det vill 

säga ett beroende av den ekonomisk hjälp kontinenten tar emot av västvärlden, en problematik 

som konfronterats med införande av en partnerskapsrelation mellan väst och Afrika. 

Partnerskapsrelationen, vilken fått stort genomslag skall sudda ut motsatsparen och syftar till att 

aktivera de tidigare passiva mottagarna av bistånd och göra dem ansvariga för sin egen 

utveckling.39 Biståndsberoende lyfts alltså som ett tillstånd vilket präglas av brist på ett eget 

ansvar. Slutligen framhålls utmaningarna kring vad som benämns som skapandet av en ”ny 

positiv Afrikabild”, där bland annat partnerskap skall lyfta fram möjligheterna i Afrika istället för 

att fokusera på de negativa bilderna av Afrika som en hopplös kontinent. Eriksson Baaz menar 

att utmaningen i att skapa en positiv Afrika bild kräver mer än att jobba med en förenklad 

fokusering av det ”negativa” och försöka vända det till något ”positivt”, lösningen ligger istället 

främst på att studera vilka och hur diskurser institutionaliseras och vidmakthåller maktrelationer i 

samhället.40 Eriksson Baaz studie öppnar upp för intressanta frågor för min uppsats, bland annat 

vilken effekt satsningen på multinationella företag kommer ha för bilden av Afrika. Är det rätt 

väg till den ”nya positiva Afrikabilden” eller kommer de multinationella företagen, likt biståndet 

resultera i ett beroende av västerländska företag? Hur är dokument som The Guidelines utformade 

och vilka diskurser kring utveckling och partnerskap presenteras av aktörer samt frågan kring 

huruvida de utvalda dokumenten avvecklar eller reproducerar diskurserna kring motsatsparen ”de 

aktiva” kontra ”de passiva”. Problematiken kring det beroendeförhållande Eriksson Baaz 

refererat till utgör också en central del i det postkoloniala perspektivet jag knyter an min analys 

till. 

 

Biståndets problematik för utveckling har även studerats av bland annat Banae och Yandell, vilka 

i artikeln Development Strategies and Opportunities: The Case of Africa redogör för biståndets problemtik 

kopplat till förmågan, eller snarare oförmågan att generera en egen ekonomi. Banae och Yandell 

lyfter bland annat siffror från OECD vilka redogör för de enorma summor biståndspengar som 

flödar genom vissa Afrikanska länder, men som till inte går att likställa med en verklig utveckling i 

landet. Sammanfattningsvis menar Banae och Yandell att ett stort problem med bistånd är att det 

ofta är riktat mot en specifik organisation eller beroende av särskilda ”biståndsmål” 

donationsländer bör uppfylla.41  

 

Ett för uppsatsen centralt begrepp även partnerskapsbegreppet. Amy Barnes och Garett Wallace 

Brown har i artikeln The Idea of Partnership within the Millennium Development Goals: Context, 

Instrumentality and the Normative Demands of Partnership redogjort för begreppet och dess härkomst, 

                                                 
39 Eriksson Baaz, (2001), s. 175 f. 

40 Eriksson Baaz, (2001), s. 182 f. 

41 Mitiku Ejeta Banae & Dirk Yandell, “Development Strategies and Opportunities: The Case of Africa”, Review of 

Human Factor Studies, Vol. 12 (2006:1), s. 114-133. 
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åtminstone i sammanhang vilka går att koppla till FN men även OECD.42 Barnes och Wallace 

Brown redogör för partnerskapbegreppets uppkomst inom OECD och DAC vilket hänvisas till 

1990-talets mitt då DAC officiellt introducerade begreppet som ett led arbetet att göra biståndet 

mer attraktivt. Partnerskapsbegreppet skulle tilltala ett bredare spektrum av aktörer vilket 

innefattade såväl OECD:s publik, politiker men även de av biståndet tidigare direkt berörda, 

nämligen utvecklingsländerna själva, eftersom partnerskapet tillskillnad från det traditionella 

biståndet skapade positiva sociala relationer mellan tidigare ”givare” och ”mottagare” då det 

öppnade upp för ett eget ansvar.43 Det är särskilt relationerna mellan förmedlare av partnerskap, 

alltså OECD och de länder som ”tar emot” partnerskapet som studeras i uppsatsen. Suddas 

bilderna av ”de aktiva” kontra ”de passiva” ut i och med partnerskapsbegreppet eller 

reproduceras samma bilder men under parollen partnerskap istället för bistånd?  

 

Rüdiger Hahn har skrivit om vilket ansvar multinationella företag har i de länder de är 

verksamma. Hahn menar att multinationella företag, särskilt i länder där regeringar inte tar sitt 

ansvar (vilka The Tool riktar sig mot) ofta får överta det ansvaret och är därmed en viktig källa när 

det kommer till att bistå med sociala och politiska fri- och rättigheter och andra 

välfärdsmekanismer. Hahn menar alltså att multinationella företag ofta får ta över den det ansvar 

som traditionellt är förknippat med regeringen och staten och att dessa företag därför spelar en 

otroligt viktig roll för medborgarnas välfärd och landet utveckling.44 Kritik mot vilken grad av 

ansvar multinationella företag och de investeringar de gör i många av världens länder kan ha för 

värdlandet har Toma Lankauskiene och Manuela Tvaronavičiene redogjort för i Interrelation of 

Countries Development Level and Foregin Direct Investments performance. De menar att även om närvaron 

av multinationella företag bidrar till att ekonomin får en skjuts, arbetslöshetssiffrorna minskar etc. 

finns det en begränsning i vilka strukturella förändringar som kan åstadkommas av företag och 

investeringar. Vidare menar författarna att riktlinjer för investeringar måste ta hänsyn och 

utformas efter faktorer som går att koppla till välbefinnandet hos medborgarna i det land 

investeringarna görs i, vilket inkluderar antal barn i grundskola, förväntad livslängd, hälsa etc. om 

verklig förändring skall kunna ske.45  Sammanfattningsvis diskuterar artikeln den paradox som 

kommer lyftas i analysen, vilket ansvar har multinationella företag i frågan om utveckling och 

vilket utrymmer ges ländernas egna medborgare att påverka en sådan utveckling? 

                                                 
42 Amy Barnes & Garett Wallace Brown, “The Idea of Partnership within the Millennium Development Goals: 

context, instrumentality and the normative demands of partnership”, Third World Quartely, Vol. 32 (2011: 1), s. 165 f., 

s, 165-180. 

43 Barnes & Wallace Brown, (2011) s. 170 ff. 

44 Hahn, (2011), s. 317 f. 

45 Toma Lankauskiene & Tvaronavičiene, “Interrelation of Countries Development Level and Foreign Direct 

Investments Performance”, Journal of Business Economics and Management, Vol.12 (2011:3), s. 554ff. s. 546-565. 
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Analys 

Analysen är uppdelad i rubrikerna, Utveckling i förändringstid – från bistånd till partnerskap, Partnerskap 

– med vem och för vem? och slutligen Från biståndsberoende till partnerskapsberoende? Genom dessa 

rubriker kommer de fynd som framkommit under analysens gång, kontinuerligt att diskuteras 

utifrån såväl uppsatsen metodik som teoretiska perspektiv.  

Utveckling i förändringstid – från bistånd till partnerskap 

Utmärkande för rapporten Development Co-operation Report 2011 är dess betoning på de stora 

förändringarna och framförallt utmaningarna OECD:s och DAC:s utvecklingspolitiska arbete står 

inför. De globala förändringarna som pågår i världen såsom en växande befolkning (främst i 

världens fattigaste delar) och en skiftande världsordning där makten alltmer förflyttas från väst till 

de nya ekonomiska makterna i Asien har stor betydelse för det arbete som bedrivs inom DAC.46 

De strukturella förändringarna, såväl ekonomiska, geografiska och sociala som äger rum nu under 

början av 2000-talet har påverkan på DAC:s huvudsakliga mål vilket främst kännetecknas av 

strävan att säkerställa och garantera ett bättre liv för människor i utvecklingsländer.47 Jag vill 

därför i denna inledande del av analysen redogöra för en fundamental och för uppsatsen 

väsentligt förändrad syn på det traditionella ekonomsiska biståndets roll i utvecklingsdiskursen, 

vilken präglar rapporten. 

 

Det var först på 1990-talet det bland DAC-länderna48 blev helt erkänt att det traditionella 

biståndet med dess ekonomiska ”givare” respektive ”mottagare” endast utgjorde en liten del i 

arbetet mot fattigdomsbekämpning.49 I 2011-års rapport lyfts biståndet som primärt nödvändigt i 

katastrofer och andra nödsituationer och inte främst som ett led i ”riktig” och hållbar 

utveckling.50 För uppfylla det syfte DAC menar sig arbeta för, det vill säga för att höja 

levnadsstandarden, öka den mänskliga välfärden och bekämpa fattigdom beskrivs ett nödvändigt 

eliminerande av bistånd:  

The overarching objective of the DAC is to promote development co-operation and other 
policies so as to contribute to sustainable development, including pro-poor economic growth, 
poverty reduction and improvement of living standards in developing countries, and to a 
future in which no country will depend on aid.51 

Ovanstående citat tydliggör DAC:s syn på det ekonomiska biståndet, vars funktion begränsas till 

att avse katastrofbistånd och andra brådskande nödsituationer. Citatet ger även en första antydan 

                                                 
46 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 43 f.  

47 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 41. 

48 OECD, DAC Members and Date of Membership, (2012), 

http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34603_1893350_1_1_1_1,00.html, 2012-05-19. 

49 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 20. 

50 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 13 f. 

51 Development Co-operation Report 2011(2011), s. 28. 

http://www.oecd.org/document/5/0,3746,en_2649_34603_1893350_1_1_1_1,00.html
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på att ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete går att hänvisa till ett slags samarbete, eller som i 

senare andra delar av dokumentet benämns som ett partnerskap. Tanken om ett partnerskap 

mellan väst och utvecklingsländer som ersättare av det traditionella biståndet återkommer i en rad 

olika forskningsstudier. Problematiken med bistånd beskrivs av Banae och Yandell vara dess 

knappa långsiktigt positiva effekter på utveckling och tillväxt. Artikeln hänvisar till siffror från 

OECD av vilka det framkommer att det enbart under år 2004 märktes 23 miljarder kronor till 

Afrikanskt bistånd. Trots de enorma summorna bistånd som flödar genom den Afrikanska 

kontinenten går utvecklingen inte nämnvärt framåt. I Kenya, Malawi och Zambia har 

barnadödligheten stigit och grundläggande vård är en bristvara som fortfarande präglar stora 

delar av kontinenten.52 Att istället öppna upp kontinenten för fri handel och andra verksamheter 

(tillsammans med politiska åtgärder för att eliminera korruption) vilka generar en egen ekonomi, 

beskrivs som fundamentalt för att få igång utvecklingen på den subsahariska Afrikanska 

kontinenten.53 Det är just dessa brister i biståndet som lyfts som centrala inom ramen för DAC:s 

arbete, nämligen biståndets svårigheter att lyfta länder ur fattigdom.  

 

Förändringen i utvecklingsdiskursen där bistånd gått från att vara en positiv nödvändighet till 

något som snarare stjälper än hjälper, är tydlig redan i titeln Development Co-operation (översatt; 

utvecklings samarbete) Report där fokus ligger istället på tanken kring partnerskap och samarbete 

med utvecklingsländer som en grundläggande premiss för utvecklingsarbetet. Inom ramen för 

såväl Fairclough kritiska diskursanalys som det postkoloniala perspektivet har jag därför funnit 

det intressant att studera idén kring partnerskap och vilka parter som inkluderas i partnerskapet.  

Partnerskap – med vem och för vem?  

Analysen har hittills berört den diskursiva förändring som under 1990-samt 2000-talet kommit att 

prägla utvecklingsdiskursen, särskilt gällande det traditionella ekonomiska biståndet vilket enligt 

OECD:s Development Co-operation Report 2011 bör avgränsas till att främst användas i olika 

nödsituationer och inte som ett primärt led i det utvecklingsarbete OECD och DAC leder. Fokus 

på bistånd ersätts istället av fokus på partnerskap och samarbete, vilka figurerar centrala och 

ständigt återkommande begrepp i rapporten. Nästa etapp av analysen kommer därför redogöra 

det som av OECD:s Development Co-operation Report 2011 menas vara det långsiktigt hållbara 

tillvägagångssättet att leda utvecklingsfrämjande arbete, nämligen genom partnerskap.  

 

Att ordet partnerskap förekommer närmare 50 gånger i OECD:s Development Co-operation Report 

2011 kan ses som en första indikator på vilket fokus partnerskapet tillskrivs i rapporten. Tanken 

om partnerskap ges en central del i rapporten, särskilt när det gäller Afrikas utveckling där 

partnerskapets roll beskrivs som följande; 

                                                 
52 Banae & Yandell, (2006), s. 114ff. 

53 Banae & Yandell, (2006), s. 132f.  
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Development is about much more than aid: development co-operation – true partnership –
requires dialogue and participation among recipients, traditional and non-traditional donors, 
and the private sector.54 

Ovanstående citat synliggör två viktiga aspekter av partnerskapet. Dels partnerskapets betydelse 

för utveckling och dels partnerskapets omfattning, vilket inkluderar såväl de traditionella 

biståndsgivarna, det vill säga västerländska ”givar” länder, men även den privata sektorn. Att 

partnerskapet är en viktig del i den vision OECD och DAC har kring utveckling och att det 

hänvisar till flera olika aktörer är tydligt, men desto otydligare är däremot exakt vad partnerskap 

egentligen är. 

 

Jag vill här återkomma till Barnes och Wallace Brown forskning kring partnerskapsbegreppet. 

Genom att studera vad partnerskapet syftar till i såväl teori som praktik menar författarna att 

villkoren för lyckat partnerskap synliggörs.55 Det framgår att partnerskap hänvisar till en relation 

mellan samtliga berörda aktörer och att det störta utmaningen för lyckat partnerskap är att det 

måste godkännas av alla parter för att vara ett såkallat ”true partnership”56. Det är framförallt denna, 

idealiskt jämlika relation mellan samtliga aktörer jag funnit särskilt intressant att studera i relation 

till uppsatsens syfte och postkoloniala teoretiska perspektiv. Eftersom (bland annat) ovanstående 

citat involverar såväl de tidigare mottagarna (utvecklingsländer), givarländer (väst) och privata 

sektorn (bland annat de multinationella företagen) gör jag avgränsningen och tolkningen att alla 

de tre parterna utgör ”aktörer”. Det vill säga, i och med att partnerskapet hänvisar till en 

aktivering av de tidigare ”passiva” mottagarländerna kommer jag i uppsatsen att räkna in även 

utvecklingsländerna som aktörer. 

 

Analysen visar hittills på att biståndet, som tidigare dominerat det utvecklingsarbete OECD och 

DAC lett har under 1990-talet och 2000-talet har ersatts av tanken kring partnerskap, vilket 

tillskrivs egenskapen av att vara ett mer hållbart sätt att driva utvecklingsarbete. I ett, för 

uppsatsens syfte och tematik särskilt intressant kapitel av OECD:s Development Co-operation Report 

2011 listas det som rapporten lyfter vara avgörande punkter för kontinenten Afrika och dess 

utveckling. Dessa punkter innefattar bland annat ett utvecklade av investeringsklimatet, 

konkurrenskraften, kontinentens ekonomiska integration i världen och en ökning av investeringar 

inom den privata sektorn.57 Avslutningsvis ger dessa punkter utrymme för en intressant tolkning, 

om problemet är fattigdom är lösningen investeringar och tillvägagångssättet partnerskap, vilket sammanfattar 

den diskurs kring utveckling som präglar rapporten och därmed OECD och DAC:s 

förhållningssätt till fattigdom och utveckling. 

 

                                                 
54 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 57. 

55 Barnes & Wallace Brown, (2011), s. 165f. 

56 Barnes & Wallace Brown, (2011) s. 177. 

57 Development Co-operation Report 2011 (2011), s. 64. 
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Med anledning av utvecklingsdiskursens starka koppling till partnerskap har jag funnit det 

intressant att studera vilken diskurs kring partnerskap som förs i andra OECD dokument. Vad är 

partnerskap och vilka inkluderas i det? Med hänvisning av såväl uppsatsens omfattning som 

möjligheterna att tydlig exemplifiera de fynd som uppkommit genom diskursanalytisk metodik 

har jag valt att fokusera uppsatsen till etablering av multinationella företag. En sådan fokusering 

är också givande då den förverkligar och konkretiserar den diskurs kring utveckling som beskrevs 

ovan, etablering av multinationella företag (i utvecklingsländer) möjliggör såväl investeringar som 

partnerskap.  

Partnerskapets sändare och mottagare 

Med anledning av såväl det postkoloniala perspektivets och den kritiska diskursanalysens fokus 

att studera frågor kring hur vilken kunskap och vilka ”sanningar” som förmedlas i texter och även 

vem som förmedlar dessa sanningar har jag funnit det intressant att studera vilka aktörer som 

involveras i de analyserade dokumenten. Utöver att studera vilka aktörer som inkluderas i 

dialogen som förs mellan sändare och mottagare i The Guidelines och The Tool har jag även 

intresserat mig för i vilket syfte dokumenten produceras och motiveras och hur det 

överensstämmer med dess mottagare/aktörer. En närmare redovisning av The Guidelines och The 

Tool hänvisas till materialavgränsningen.  

 

Att sändaren i samtliga dokument främst utgörs av OECD-länderna är både tydligt och kanske 

självklart, analysen har dock visat på variationer i vilka mottagare eller aktörer dokumenten 

vänder sig till, vilket är särskilt intressanta att studera i relation till det initiala syfte dokumenten 

har utformats.  Det kan, som nyligen nämnt, inledningsvis tyckas självklart att ett dokument 

titulerat OECD: Guidelines for Multinational Enterprises främst ska rikta sig till just multinationella 

företag. Dock motiveras studiet av sändare och mottagare/aktör med en vilja att studera vilka 

aktörer som mer eller mindre inkluderas i det partnerskap multinationella företag kan innebära. 

Med anledning av att etablering av multinationella företag möjliggör det som i 

utvecklingsdiskursen benämns som både tillvägagångssättet, det vill säga partnerskap (ett företag 

som rör sig över nationsgränser) men även målet, investeringar (vilket företagen för med sig) för 

långsiktig utveckling är det givande att studera om det i dessa går att finna det jämlika 

inkluderande som Barnes och Wallace Brown menar är nyckeln till lyckat partnerskap.58 Om 

Barnes och Wallace Browns resonemang kring villkoren ett lyckat partnerskap skall uppfyllas 

måste alltså samtliga aktörer eller mottagare som går att finna i dokumenten aktivt inkluderas i 

den dialog som förs och alltså även ha möjlighet att godkänna de handlingar och den politik 

dokumenten behandlar. Följande kapitel syftar därför till att se om dessa villkor uppfylls.  

 

Jag vill börja med att redogöra för det syfte, i vilket The Guidelines skrivs i, vilket har påverkat den 

partnerskapsdiskurs som gradvis synliggjorts under analysen av både The Guidelines och The Tool. 

                                                 
58 Barnes & Wallace Brown, (2003), s. 177. 
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Även om The Guidelines (och följaktligen The Tool, se material) vänder sig till multinationella 

företag runt om i världen görs det så i ett tydligt syfte som även riktar sig mot en annan aktör än 

enbart förtagen. Dokumentet, som är ”voluntary and not legally enforceble59”, det vill säga på 

frivillig basis, riktar sig till multinationella företag och förespråkar ansvarsfullt företagande.60 

Redan i detta initiala syfte i vilket The Guidelines är skrivet uppkommer en intressant fråga, 

ansvarsfullt företagande gentemot vem? Det blir således tydligt att dokumentet, åtminstone dess 

politiska budskap, riktar sig till en för syftets skull, ytterligare aktör. Med anledning av den 

utvecklingsdiskurs som tidigare redogjorts för där investeringar och partnerskap ses som ett 

betydande inslag i det utvecklingsfrämjande arbete OECD och DAC leder är det särskilt relevant 

att försöka synliggöra hur The Guidelines konkret överensstämmer med den viktiga roll 

multinationella företag kan menas ha ur ett utvecklingsperspektiv. 

 

För att återgå till frågan om gentemot vem det ansvarsfulla företagandet skall bedrivas växer bilden 

av multinationella företag som viktiga i en global utvecklingsdebatt fram. Det framgår ordagrant 

av dokumentet att: 

The common aim of […] the Guidelines is to encourage the positive contributions that 
multinational enterprises can make to economic, environmental and social progress and to 
minimize the difficulties to which their various operations may give rise.61 

Det uttrycks, genom ovanstående citat vilket går att finna under de punkter vilka redogör för de 

grundläggande premisser etableringen av multinationella företag sker under, att dessa är spelar en 

(enligt OECD) viktig och positiv roll för såväl ekonomisk, miljömässig som social utveckling. 

Med anledning av uppsatsen fokus på partnerskapet mellan utvecklingsländer och etableringen av 

multinationella företag som ett led i det utvecklingsarbete som redogjordes för i OECD:s 

Development Co-operation Report 2011 är det av relevans att studera vilket förhållningsätt som förs i 

frågan om etablering av multinationella företag i utvecklingsländer, vilket beskrivs som: 

The rapid evolution in the structure of multinational enterprises is also reflected in their 
operations in the developing world, where foreign direct investment has grown rapidly[…]the 
Guidelines are committed to continuous improvement of both domestic and international 
policies with a view to improving the welfare and living standards of all people62  

Det blir med ovanstående citat tydligt att OECD inom ramen för The Guidelines erkänner den roll 

multinationella företag har i utvecklingsländer. I kombination med det uttryck som görs rörande 

de investeringar multinationella företag faktiskt innebär som ” major importance to the world 

economy63” konstateras även vikten av att investera i utvecklingsländer, med målet och 

övertygelsen om dess positiva sociala och ekonomiska effekter. 

 

                                                 
59 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), s. 12. 

60 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), s. 9. 

61 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), s. 14. 

62 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), s.,14f.  

63 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), s. 7. 
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Sammanfattningsvis har analysen av The Guidelines studerat dels vilka aktörer och mottagare 

dokumentet vänder sig till men även i vilket syfte dokumentet huvudsakligen är skrivet. Med ett 

huvudsakligt mål om att genom dokumentet bidra med riktlinjer till företag vilka ska förbättra 

välfärden och levnadsstandarden för alla människor framträder en annan mottagare än de kanske 

självklara företagen. Betoningen på de positiva effekterna etablering av multinationella företag har 

tillsammans med ett bejakande av dessas utbredning i just utvecklingsländer ger utrymme för ett 

konstaterande kring i vilket syfte dokumentet är skrivet i. Etablering av multinationella företag 

ska bidra till positiv ekonomisk och social utveckling i världen fattiga delar och The Guidlines skall 

bidra med principer för ansvarsfullt företagande gentemot bland annat utvecklingsländer. 

Partnerskapets aktiva och passiva aktörer 

Analysen av The Guidelines har synliggjort två aktörer vilka berörs av det syfte i vilket dokumentet 

producerats, nämligen dels multinationella företag och dels utvecklingsländer. Eftersom The 

Guidelines är av mer övergriplig karaktär har en djupare analys vidare i frågan kring multinationella 

företags roll och ansvar i utvecklingsländer eller andra regioner i större behov av de positiva 

effekter som dessa etableringar menas ha, inte kunnat göras. Därför har även The Tool analyserats 

eftersom det dokumentet, vilket är en komplettering till The Guidelines har ett särskilt fokus på 

såkallade ”weak governance zones”, det vill säga länder vars regeringar inte kan eller är villig att ta 

sitt sociala, politiska och/eller ekonomiska ansvar för dess medborgare.64 Enligt The Tool beräknas 

cirka 15 % av världens befolkning lever under sådana villkor, främst i subsahariska Afrika.65 

 

The Tool är av karaktär vilket möjliggör en djupare analys på det partnerskap som etablering av 

multinationella företag kan innebära i utvecklingsländer eller andra regioner vars regeringar inte 

tar sitt fulla ansvar och där företag kan tänkas ha ännu större påverkan. I analysen av The Tool har 

utöver de två aktörerna som synliggjorts i The Guidelines även bilden av dessa aktörer som 

antingen aktivt eller passivt inkluderade växt fram. Som redogjorts för i materialavgränsning står 

The Tool bakom samtliga värderingar som uttrycks i The Guidelines, men det kan ändå vara 

gynnsamt att redogöra för det syfte i vilken just The Tool är skrivet i.  

It also recognised that creating the conditions for progress in zones where authorities are 
unable or unwilling to assume their responsibilities is an important international policy 
objective and that governments, international organisations and multinational enterprises can 
each draw on their distinctive competences to contribute to the efforts of strengthening 
governance in such zones.66 

Genom att så tydligt inkludera multinationella företag i länder med bristfälliga regeringar 

synliggörs och uppmärksammas den viktiga roll och ansvar bland annat företag har för 

utvecklingen i dessa regioner. Det blir således tydligt, både i The Guidelines och The Tools att 

                                                 
64 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 9. 

65 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 9 f.  

66 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 5. 
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OECD bejakar och öppet uttrycker den (positiva) makt multinationella företag tillskrivs för 

utvecklingen i området.  

  

Jag har tidigare redogjort för viljan att studera vilka aktörer som inkluderas i dokumenten. Detta 

grundar sig i intresset att synliggöra relationen dessa emellan men även till sändaren (OECD) och 

att sätta dessa relationer i samband med det syfte i vilket dokumenten skrivits i. Analysen av The 

Guidelines visar att både multinationella företag och utvecklingsländer nämns som mottagare och 

aktörer av den politik som förs i dokumenten. I båda dokumenten, men kanske särskilt i The Tool 

lyfts det ansvar, påverkan och makt multinationella företag kan och bör ha i utvecklingsländer 

och andra osäkra delar av världen. The Tool erbjuder dock en första inblick i den något paradoxala 

relationen mellan dokumentets syfte och dess aktörer, vilket har resulterat i en bild av en aktiv 

och passiv aktör. Jag vill därför visa på en grundläggande och därmed betydelsefull premiss vilket 

hela The Tools vilar på. 

 The Tool is based on the premise that a durable exit from poverty will need to be driven by 
the leadership and the people of the countries concerned – only they can formulate and 
implement the necessary reforms.67 

Det framgår alltså att den grundläggande premiss som hela dokumentet uttryckligen vilar på, är 

att den hållbara vägen ur fattigdom måste ledas av det berörda folket då det endast är dem som 

kan avgöra vilka nödvändiga åtgärder som bör prioriteras. Det är här det paradoxala förhållandet 

mellan dokumentens syfte och vilken aktör som aktivt inkluderas i dokumenten börjar växa fram. 

Å ena sidan tilltalas och lyfts multinationella företag som betydande och viktiga för utvecklingen i 

de områden de är verksamma, å andra sidan lyfts medborgarnas eget ansvar fram. Vem har det 

yttersta ansvaret för utveckling och vem har störst makt? Svaret på skiftar ständigt mellan å ena 

sidan de multinationella företagen och å andra sidan landets egna medborgare. 

Because legal systems and political dialogue in weak governance zones (almost by definition) 
do not work well, international instruments that provide guidance on acceptable behaviours are 
particularly useful in these contexts.68 

Ovanstående utdrag ur The Tool visar på det ansvar som i och med att dokument som The Tool 

produceras bland annat tillskrivs multinationella företag. Vidare är det just ansvarsfördelningen 

som är utmärkande i dokumentets redaktionella utformning och som jag menar synliggör de 

respektive aktörerna som antigen aktiva eller passiva tydligast. The Tool är som tidigare nämnt, 

utformat i likhet med ett frågeformulär, riktat till multinationella företag vilka är verksamma i så 

kallade ”weak governance zones”.  I en majoritet av de sju kapitel i dokumentet riktar sig 

frågorna till direkt företaget. Ett typiskt exempel på frågor vilka uppkommer dokumentet är ”Has 

the company identified and analysed the security risks that may exist in its operation 

environments?69” och “Does the company refrain from discriminatory or disciplinary actions 

                                                 
67 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 9. 

68 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 9. 

69 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 17. 
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against employees[…]?70”Jag har funnit det särskilt intressant att reflektera kring vilken betydelse 

den rent redaktionella utformningen har på uppfattningen och diskursen kring partnerskapets 

mottagare och aktörer i The Tool. Det blir alltså det beteende multinationella företag har gentemot 

såväl anställda som regeringar som ligger i fokus för dokumentet. Genom att mer aktivt inkludera 

företagen genom direkta frågor och låta utvecklingsländerna på ett mer passivt sätt ta del av den 

ekonomiska och sociala följd av företagen, kan företagen tolkas som de aktiva aktörerna och de 

berörda länder de är verksamma i som passiva. Följande avsnitt diskuterar varför detta inom 

ramen för det partnerskap etablering av multinationella företag har möjlighet skapa kan vara 

problematiskt.  

Det exkluderande partnerskapet 

För att återgå till den fråga som inledde det aktuella analysavsnittet går det att återigen sig varför 

det är av relevans att studera utvecklingsländernas inkludering i dokument som vid en första 

anblick verkar hänvisa och vända sig till multinationella företag?  

 

The Guidelines och The Tool är dokument vilka har producerats i syftet att synliggöra och stärka de 

positiva sociala och ekonomiska effekter etablering av multinationella företag kan ha för såväl 

västvärlden men framförallt för utvecklingsländer och länder där regeringar inte tar sitt ansvar. I 

min redogörelse av den aktiva och passiva aktören som går att finna i The Guidelines och särskilt 

The Tool framgår det att relationen mellan dessa och sändaren är problematiskt i förhållande till 

det syfte dokumenten skrivs i. Varför? Den direkta dialog och relation mellan OECD och de 

multinationella företagen sätter utvecklingsländer i en passiv situation. Genom att sätta 

utvecklingsländer, vilka är en betydande aktör i relation till det syfte dokumentet skrivits ur, i en 

sådan passiv situation menar jag att något så paradoxalt som ett exkluderande partnerskap med 

dessa länder uppstår. Den dialog som aktivt förs i dokumentet är uteslutande mellan OECD och 

de multinationella företagen. Värt att notera är att den problematik OECD själva uttrycker med 

bistånd är dess bristande förmåga att aktivt inkludera de berörda länderna, varpå partnerskap ses 

som lösningen71, vilket är den syn, som tidigare redogjort för, vilken präglar hela 

utvecklingsdiskursen inom OECD. Även Eriksson-Baaz lyfter biståndet som ett fenomen vilket 

reproducerat bilden av västvärlden som de ”aktiva” och ansvarstaganda och utvecklingsländer 

som de ”passiva” mottagarna av bistånd.72 Analysen av The Guidelines och The Tool visar att dessa 

bilder av väst och multinationella företag som aktiva aktörer inom det utvecklingsarbete OECD 

leder är återkommande även i partnerskapsfrågan. Det är OECD och företagen som tillsammans 

för en aktiv dialog sinsemellan, vilket de menar skall förstärka de positiva effekterna etablering av 

företag kan ha för världens fattiga regioner.  

 

                                                 
70 OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (2006), s. 23. 

71 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 57f. 

72 Eriksson Baaz, (2001), s. 172f. 
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Jag vill, med anledning av det som snuddades vid i föregående avsnitt, nämligen vikten av hur 

relationen mellan sändare och mottagare påverkas av rent redaktionella och strukturella ändringar 

lyfta vilken betydelse dessa förändringar kan ha på diskursen kring, i detta fall partnerskap. Även 

om det inom ramen för uppsatsens syfte inte varit aktuellt att jämföra olika upplagor av 

respektive dokument har jag funnit några små ändringar vilka kan vara av intresse att ta upp i 

diskussionen om exkluderande (och inkluderande) partnerskap. The Guidelines har nämligen i 

uppdateringar under årens lopp, genom små förändringar inom dokumentet arbetat mot vad som 

kan tolkas som ett mer inkluderande partnerskap. Vid jämförelse av 2008 och 2011 års rapport 

har en, förhållandevis liten redaktionell ändring utförs men som kan tolkas vara betydande för 

vem som inkluderas i partnerskapsdiskursen. I 2008 års upplaga av The Guidelines beskrivs, under 

fjärde punkten i förordet på ett sammanfattande sätt vilken relation OECD länder har med resten 

av världen; 

The activities of multinational enterprises, through international trade and investment, have 
strengthened and deepened the ties that join OECD economies to each other and to the rest 
of the world.73 

Det  görs alltså en tydlig distinktion mellan OECD-länderna och resten av världen vilket kan 

tolkas som existensen av en specifik och unik relation sinsemellan OECD länder vilket 

följaktligen skiljer sig från den relation som finns till resten av världen. Studeras senare samma 

punkt, det vill säga punkt fyra i förordet, men i 2011-års upplaga har några små redaktionella 

ändringar gjorts; 

The activities of multinational enterprises, through international trade and investment, have 
strengthened and deepened the ties that join the countries and regions of the world.74 

Den ändring som gjorts i den nyare upplagan av The Guidelines kan möjligtvis ses som relativt 

liten, men har desto större påverkan på den relation som framskrivs mellan OECD-länderna och 

resten av världen. Ändring har i stort sätt eliminerat det som tidigare var en distinkt uppdelning i 

OECD:s relation till dels medlemsländerna emellan och dels medlemsländernas relation till resten 

av världen. I 2011 års upplaga ligger fokus istället på ett konstaterande att multinationella företag, 

genom global handel och investeringar stärker de band som för samman världens alla länder. Jag 

vill hänvisa den ändring som beskrivs ovan till Naylors forskning vilken lyfter vilken påverkan 

studiet av diskurser kan ha på utvecklingen av policydokument. Genom att studera vilka diskurser 

som är dominerade i utvecklingspolitiska kan bland annat maktmönster synliggöras och 

policydokument därefter utvecklas och förbättras för att bättre överensstämma med de 

huvudsakliga mål dokumentet syftar till75, vilket ändringen i The Guidelines kan ses som ett 

exempel på. Den ändring som gjorts i The Guidelines konkretiserar dessutom precis det Fairclough 

lyfter vara den kritiska diskursanalysens styrka, nämligen att synliggöra hur texter påverkan, 

                                                 
73 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2008), http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf , 

s. 9.  

74 OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011), s. 14. 

75 Naylor, (2011), s. 177ff. 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/36/1922428.pdf
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producerar och reproducerar bilder av verkligheten.76 Genom den redaktionella ändringen suddas 

några av de postkoloniala bilderna av västvärlden och ”de andra” ut och rör sig mot en 

partnerskapsdiskurs vilka inkluderar alla världens delar i de positiva effekterna multinationella 

företag har på global utveckling.  

 

De brister i det partnerskap som synliggjort under analysen av The Guidelines och The Tool går att 

hänvisa till de krav Barnes och Wallace Brown listar för lyckat partnerskap, vilka bland annat 

innefattar ett inkluderande av samtliga aktörer.77 Genom att, likt Naylors resonemang synliggöra 

de diskurser som uppstår genom att uteslutande föra en dialog med företag och inte aktivt 

inkludera de berörda länderna i utformningen av det förhållningsätt och värderingar som 

återfinns ibland annat The Tool, skulle kanske värdefulla ändringar, om ändock små, likt de i The 

Guidelines kunna göra skillnad i vilken utsträckning alla aktörer berörda av dokumenten även 

inkluderas i partnerskapsdiskursen.  

 

Det är dock intressant att, inom ramen för det postkoloniala studera det faktum som fortfarande 

kvarstår och vilket präglar The Guidelines och The Tool trots några av de redaktionella ändringarna 

som gjorts under åren, nämligen det faktum att det är OECD som lyfter multinationella företag 

som betydande för det utvecklingsarbete OECD leder. Med anledning av att The Guidelines och 

The Tool beskrivs vara de mest omfattande och accepterade dokumenten vilka behandlar 

värderingar och förhållningsätt för ansvarsfullt företagande tydliggörs även vikten av att dessa 

dokument präglas av ett inkluderande partnerskap. Om majoriteten av de multinationella 

företagen har sin bas i OECD-länder78 och den dialog som så tydligt förs i The Tool uteslutande är 

en dialog med företagen, vad har egentligen gjorts åt bilden av väst som de aktiva och den övriga 

världen som den passiva? Det kommer att diskuteras i avsnittet nedan.  

Från biståndsberoende till partnerskapsberoende?   

Jag vill i den avslutande delen av analysen flytta diskursanalysen, som hittills främst rört sig i den 

(förhållandevis) avgränsade och konkreta verklighet som går att finna i de analyserade 

dokumenten, till att beröra det för den kritiska diskursanalysens utmärkande del, nämligen 

diskuren som en del av ett större sammanhang. Diskussioner i följande avsnitt är baserade utifrån 

de resultat som framkommit under analysen gång. Vad betyder partnerskap, i den form den 

uttrycks i de analyserade dokumenten för relationen mellan väst och den övriga världen, är den 

fråga som präglar det för analysen sista avsnittet.  

 

Det går utifrån analysen att konstatera att partnerskap motiveras som ett mer hållbart och 

långsiktigt sätt att leda utvecklingsarbete än bistånd. OECD: Development Co-operation Report 2011 

                                                 
76 Fairclough, (2010), s. 59. 

77 Barnes & Wallace Brown, (2011), s. 177.  

78 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), s. 3. 
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erkänner de brister biståndet har, vilket även återkommer i ibland annat Banae och Yandells 

forskning där biståndets problematik hänvisas till dess bristande förmåga att generar tillväxt.79 En 

annan central problematik med biståndet beskrivs av Eriksson Baaz vara det biståndsberoende 

vilket ofta kritiserats och menas ligga till grund för de ojämna maktstrukturerna mellan väst och 

framförallt delar av den Afrikanska kontinenten. Premissen biståndet vilar på, där väst ”räddar” 

den övriga världen är förutsätter nämligen ett ojämlikt förhållande.80 En för uppsatsens syfte 

central fråga är därför om detta ojämlika förhållande elimineras i det partnerskap OECD menar 

är lösningen för långsiktig utveckling.  Eriksson Baaz menar vidare att partnerskapet har fötts ur 

samma ojämlika förhållanden som biståndet en gång gjorde vilket gör det svårt att undvika 

negativa maktförhållanden.81 Är partnerskap verkligen den jämlika relation som OECD 

marknadsför? Jag vill lyfta problematiken kring det faktum att multinationella företag ofta härrör 

ur OECD-länderna. Om dialogen aktivt förs mellan OECD och företagen, vilka i sig har sin bas i 

många av OECD länderna, är inte det partnerskap som förs uteslutande västerländsk? På vilket 

sätt motiveras då partnerskapet som ett eliminerande av de postkoloniala bilderna av väst som 

världens centrum? Att multinationella företag sägs bidra till social och ekonomisk utveckling för 

alla världens medborgare måste även ses i ljuset av det ekonomiska intresset investeringar, företag 

och handel präglas av:  

The ability of multinational enterprises to promote sustainable development is greatly 
enhanced when trade and investment are conducted in a context of open, competitive and 
appropriately regulated markets.82  

Det tillsammans med det nyssnämnda faktumet att de multinationella företagen ofta härrör ur 

OECD-länderna lyfter en intressant fråga. Om multinationella företag är så pass betydande för 

den ekonomiska och sociala utvecklingen i några av världen fattigaste och osäkraste områden, 

vad händer om länder inte lyckas attrahera dessa företag? OECD lyfter i dess Development Co-

operation Report 2011 att problematiken med bistånd bland annat bestod i fenomenet ”donor 

darlings and orphans”83, det vill säga att vissa länder varit mer attraktiva att förse med bistånd än 

andra. Om partnerskap och multinationella företag är tänkta att sakta ersätta biståndet, vad 

händer då med länder som inte är lika attraktiva ur investerings perspektiv? Det går, med 

anledning av den västerländska dominans som analysen visat gällande partnerskap, reflektera 

kring möjligheterna att det uppstår ett såkallat partnerskapsberoende där fattiga länders 

utveckling hänger på dess förmåga att attrahera västerländska multinationella företag. Om 

utveckling beror och styrs av en västerländsk marknad, hur sätts då prioriteringar, eller för det 

postkoloniala, vem sätter prioriteringarna? Ur ett postkolonialt perspektiv, kan OECD:s relation 

till de multinationella företagen, och framförallt konstaterandet av multinationella företag som 

betydande för ekonomisk och social utveckling tolkas som en upprepning av den historiska 

                                                 
79 Banae & Yandell, (2006), s. 132. 

80 Eriksson Baaz, (2001), s. 163f. 

81 Eriksson Baaz, (2001), s. 184 f. 

82 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, (2011), s. 14. 

83 Development Co-operation Report 2011, (2011), s. 58. 
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kolonialism av exempelvis Afrika, vilket som upphov till perspektivet. Om utvecklingsländer 

tidigare varit beroende av det ekonomiska bistånd väst tillhandahållit och detta ersätts av ett 

beroende av västerländska multinationella företag, försvinner verkligen bilder av ”de passiva” och 

”de aktiva” eller marknadsförs de postkoloniala relationerna mellan väst och den övriga världen 

bara under parollen partnerskap istället för bistånd?  

Slutdiskussion 

Utifrån ett postkolonialt perspektiv har relationen mellan OECD, multinationella företag och de 

länder dessa företag opererar i, med ett särskilt fokus på utvecklingsländer studerats. Uppsatsen 

har präglats av ett intresse att studera dels utveckling och dels partnerskapets betydelse för 

utveckling. Partnerskapet har dels studerats som den idé eller tanke det ofta är, men har även sin 

konkreta form avgränsats till etableringen av multinationella företag, med anledning av OECD:s 

övertygelse om att dessa företag har en betydande roll för såväl ekonomisk som social utveckling 

i några av världens fattigaste delar. Uppsatsen har, förutom en vilja att synliggöra hur relationer 

mellan nyssnämnda parter gestaltas även drivits av att, genom Faircloughs kritiska diskursanalys 

synliggöra hur diskurserna som går att finna i de analyserade dokumenten konstruerar och 

producerar postkoloniala bilder om väst kontra ”de andra”.  

 

För att återkoppla till den första frågeställningen, rörande utvecklingsdiskursens förändring över 

tid har analysen, särskilt genom OECD:s Development Co-operation Report 2011, visat på hur 

utvecklingsarbetet har förflyttat sig från dess tidigare prägel av bistånd till partnerskap. 

Partnerskap motiveras som ett nödvändigt steg för långsiktig utveckling och ska förflytta det 

ansvar som tidigare uteslutande legat hos västvärlden och till att mer aktivt inkludera 

utvecklingsländer i deras egen utveckling. Den diskursiva förändring gällande utveckling kan 

tolkas som ett steg av OECD att sudda ut och eliminera postkoloniala bilder av västvärlden som 

ansvarig och i förarsätet i utvecklingsfrågor. Genom ”true partnership” skall utvecklingsfrågan 

vara en gemensam fråga, lika viktig och lika styrd av väst som utvecklingsländerna. Analysens 

resultat visar att den utvecklingsdiskurs som råder inom OECD hänvisar till utveckling som ett 

reslutat av partnerskap. Det framkommer ur analysen att det som utveckling är och bör syfta till 

kan förklaras som att problemet är fattigdom, lösningen investeringar och tillvägagångssättet partnerskap.   

 

Uppsatsens andra frågeställning rör det sätt på vilket relationerna mellan OECD, multinationella 

företag och utvecklingsländer framskrivs och gestaltas i de analyserade dokumenten. Det handlar 

om vilka relationer, dialoger och diskursiva bilder som präglar det partnerskap som består ur, 

enligt OECD etablering av multinationella företag. I enighet med den kritiska diskursanalysen har 

analysen av The Guidelines och The Tool präglats av en vilja att se såväl av vem, för vem och i vilket 

syfte dokumentet har producerats. Analysen har visat på några intressanta reslutat. Det framgår 

av analysen att både The Guidelines och The Tool vänder sig vänder sig till två aktörer. Dels de 

multinationella företagen och dels de (utvecklings)länder de är verksamma i. Det för analysen 
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intressanta i studiet av aktörer eller ”mottagare” av den politik som förs i dokumenten har varit 

synliggörandet av den problematik som uppstår av att den aktör som dokumentet är skrivet för 

inte aktivt inkluderas i den dialog och politik som förs i dokumentet. Alltså, dokumentens initiala 

syfte hänvisar till att stärka de positiva effekterna multinationella företag kan ha i 

utvecklingsländer, vilket dels motiveras med de investeringar som görs i landet men även med det 

partnerskap som etableringar innebär. Att dokumenten tillskriver företagen den aktiva 

aktörspositionen, det vill säga den aktör som aktivt inkluderas i partnerskapet genom den direkta 

dialog mellan OECD och multinationella företag som förs, kan ses som mycket problematiskt i 

relation till det utvecklings- och partnerskapsstärkande syfte dokumentet har.  Då 

partnerskapsdiskursen sätter värdländer i en passiv aktörsposition i och med dokumentens 

diskursiva och redaktionella utformning brister ett av partnerskapets grundläggande villkor, 

nämligen ett inkluderande och godkännande av samtliga berörda parter.84 Ett partnerskap 

initieras, men utförs inte fullt ut då en av aktörerna sätts i en passiv situation. Frågan är då vad 

som egentligen, åtminstone sett ur ett postkolonialt perspektiv, skiljer biståndsproblematiken med 

de aktiva kontra de passiva från partnerskap. Om så omfattande dokument som The Guidelines 

och The Tool exkluderar värdländerna och enbart för en dialog sinsemellan OECD och 

multinationella företag, reproduceras precis de postkoloniala bilder vilka visar på ojämlika 

maktförhållanden mellan västvärlden och ”de andra” men under parollen ”partnerskap”.  

 

Analysen lyfter även en intressant ändring som gjorts mellan två upplagor av The Guidelines. 

Genom att radera den tidigare upplagans utsaga om hur multinationella företag stärker 

relationerna sinsemellan OECD-länder och därefter även resten av världen, och istället enbart 

lyfta multinationella företag som viktiga för relationen mellan alla världens regioner har ny 

uppfattning, värdering, ”sanning” uttalats. Det här kan ses som en direkt konkretisering av 

Faircloughs resonemang kring textens påverkan på omvärldsbilder.85 Det är också intressant att 

studera denna redaktionella ändring mot bakgrund av det postkoloniala perspektivet. Det kan 

uppfattas och tolkas som en, av OECD medvetenhet om det postkoloniala och dess påverkan på 

uppfattningen och bilden av den relation som förespråkas mellan väst och den övriga världen, 

vilket präglas av ojämlika maktförhållanden där det västerländska agerar centrum i vilket vi 

uppfattar rätt och fel.86 Det är således intressant att reflektera huruvida en ändring som denna är 

ett aktivt drag av OECD att försöka skapa positiva bilder av den starka kopplingen mellan 

OECD, multinationella företag och utveckling.  

 

Den tredje frågeställningen fokuserar kring vad utvecklings och partnerskapsdiskursen kan säga 

om bilden mellan OECD, multinationella företag och utvecklingsländer, i ett större sammanhang. 

Det vill säga, vad betyder de passiva (utvecklingsländerna) kontra aktiva (OECD och 

                                                 
84 Barnes & Wallace Brown, (2011) s. 177. 

85 Fairclough, (2010), s. 56. 

86 Mc Eachrane & Faye, (2001), s. 6f. 
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multinationella företag) aktörerna inom ramen för utveckling och partnerskapdiskursen som 

synliggörs i analysen, för de postkoloniala bilderna av väst och ”de andra”? För det första visar 

analysens reslutat att det är ytters tveksamt att kalla den relation som återfinns som The Guidelines 

och The Tool för ett äkta partnerskap. I och med att den dialog som förs i dokumentet sker 

uteslutande med företagen sker en exkludering av värdländerna. Det kan tolkas som att det 

partnerskap som sker i etableringen av multinationella företag är ett partnerskap mellan OECD 

och företagen. Det ansvar som tillskrivs de multinationella företagen i och med betoningen på de 

positiva och betydande effekterna de har för värdländernas ekonomiska och sociala utveckling 

leder också till frågan kring hur partnerskap egentligen skiljer sig från problematiken kring 

biståndsberoende som partnerskapet sägs lösa. Om det tidigare har funnits ett beroende och ett 

behov av att ta emot biståndspengar, kommer ett nytt behov och beroende av att attrahera 

multinationella företag skapas, med anledning av dessas viktiga betydelse för ekonomisk och 

sociala utveckling? Om ett partnerskap som sker mellan två västerländska aktörer är betydande 

för utvecklingen i världens fattiga länder, reproducerar inte det samma bild av väst som hjälten 

och utvecklingsländer som försvarslösa som biståndet tidigare gjort? Kortfattat tyder analysen på 

att diskursen kring utveckling och partnerskap som synliggjorts i dokumenten vilka omtalar 

OECD, multinationella företag och de utvecklingsländer företagen opererar i, enbart förstärker 

och reproducerar den postkoloniala bilden av det aktiva och kunskapsingivande väst och de 

passiva ”andra”.  

   

Det är avslutningsvis intressant att reflektera kring OECD som den organisation det är. Notera 

att OECD är en organisation där inte ett enda av medlemsländerna utgörs av ett afrikanskt land87. 

Redan i organisationens utformning görs en tydlig distinktion mellan väst och ”de andra”. Det är 

inte nödvändigtvis vad som sägs, vilka rekommendationer som ges, utan snarare faktumet att 

OECD som västerländsk aktör överför ”rätt” kunskap om utveckling, samarbete och partnerskap 

till ”de andra” som är intressant att studera ur det postkoloniala perspektivet. Jag vill avsluta 

uppsatsen med följande reflektion, kommer de rekommendationer, den politik och de 

partnerskap som förespråkas av OECD någonsin att ske på jämlika grunder, även om det aktivt 

skulle föras en dialog med utvecklingsländer i låt oss säga policydokument som The Guidelines. Är 

det inte, ur ett postkolonialt perspektiv först när Afrika är en del av OECD det egentligen går att 

tala om ett jämlikt förhållande där både väst och Afrika, eller ”de andra” på riktigt och på ett 

jämlikt plan godkänna den politik som förs?  Att OECD uttrycker vad de menar är de rätta 

rekommendationerna för ansvarsfullt företagande är i sig, ett uttryck för de postkoloniala bilderna 

av västerländska aktörer som de centrala och kunskapsingivande. 

 

 

 

                                                 
87 OECD, Members and partners, (2012) 

http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html, 2012-05-19. 

http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html
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