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The purpose of this essay is to review the Swedish international development cooperation 

carried out by Sida to control whether the implementation of the international aid is 

compatible with the policy. There are a lot of different ways to implement the economic aid 

that are being used by the donors today. The Swedish method has since the 1960s mainly 

been focused on attempting to diminish the poverty in the world. In the latest time another 

goal has been added, that is a focus on supporting the civil rights. This essay will be 

concentrated to aim on what kind of countries receiving aid from Sweden, and exactly why 

these countries are being chosen.  

 

The main question of this essay is: What countries are receiving the international developing 

aid, and how can this distribution be understood? To answer the main question there are two 

themes in the essay:  

• What kind of countries is supposed to receive developing aid from Sweden according 

to the policy? 

• What kind of countries is receiving the aid, and how can this be understood? 

 

This essay is mainly based on quantitative data obtained from Sida, together with index of 

corruption and poverty will the different types of Swedish cooperation countries be 

described. 

 

The conclusions of this essay are that there are two objectives of the policy: to fight poverty, 

and to strengthen the civil rights. What is noticeable in this essay is that it seems like there 

are more recipient of the aid from Sida that are relatively wealthy than there are poor. Still, it 

is obvious that the poor countries recieve a bigger amount of aid than the wealthy countries 

do. It is in other words difficult to declare which objective that is the superior one. 
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1 Inledning 
 

1.1 Ämnesval  

Fattigdom är en av vår tids största bekymmer, ett problem som delar vår värld i tu. På den 

ena sidan befinner sig länderna vars befolkning åtnjuter en stor positiv tillväxt i 

levnadsstandard, på den andra finns de länder som ständigt tappar mark ekonomiskt i 

förhållande till rikare länder. Den andra halvan av 1900-talet var en negativ period för de 

flesta afrikanska länder, på 1950-talet var inkomsten per capita ungefär den samma som i de 

asiatiska, Ghana och Sydkoreas per capita GDP var exakt lika under denna period. Idag är 

skillnaderna mellan dessa kontinenter stora då flertalet asiatiska länder lyckats vända den 

negativa ekonomiska trenden, samtidigt som flera länder i Afrika har haft en negativ 

utveckling.1 

 

Varje år doneras flera miljarder kronor i bistånd för att förbättra situationen för fattiga länder. 

Trots alla miljarder är det ett faktum att ett stort antal av Afrikas länder inte mäktar med att 

följa den ekonomiska utvecklingen i övriga världen, detta för med sig att klyftorna mellan de 

fattigaste och rikaste länderna i världen ökar.2 Biståndspolitiken är under ständig utveckling 

och biståndspolicyn för de olika givarländerna skiljer sig stundom åt i syfte. Det faktum att 

många givarländer har olika strategier för sitt bistånd medför eventuellt komplikationer för en 

effektivisering av biståndet. Det administrativa arbetet för mottagarländerna blir många 

gånger komplicerat och tidsödande. Den uppsjö av projekt som initieras av olika givarländer 

har visat sig försvåra arbetet med att stärka de fattiga ländernas ekonomiska uppbyggnad.3  

 

Grunden för denna uppsats är min C-uppsats från höstterminen 2006 Bistånd och korruption - 

Hur hanteras korrupta regimer av biståndsgivare? Uppsatsen visade på svårigheter att 

urskilja någon generell filosofi bland biståndsgivarna om hur ländernas utlandsbistånd 

implementeras. De bakomliggande faktorerna för biståndsgivande visade sig inte alltid vara 

av solidariska och humana motiv, i flera fall var det snarare investeringar, kommersiellt 

tänkande och militärstrategisk kontroll som låg till grund för det donerade biståndet. Det 

svenska biståndet som i denna uppsats skall granskas mer djupgående anses många gånger 

                                                 
1 Masson, Paul R. Patillo, Catherine, 2005, The Monetary Geography of Africa, Sid. IX Washington, D.C.: 
Brookings Institution; Bristol: University Presses Marketing, 
2 Masson, Paul R 2005, Sid. 1 
3 Riddel, Roger C.  2007 Does Foreign Aid Really Work? Sid. 91, Oxford, Oxford University Press, 
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vara ett av de mest fördelaktiga bistånden sett till de humana och solidariska perspektiven. 

Denna uppsats är dock tänkt att testa Sveriges biståndspolitik för att se huruvida den faktiska 

implementeringen överensstämmer med den satta policyn.  

 

Det finns idag mycket att utveckla inom biståndspolitiken för att få implementeringsarbetet 

mer effektivt. Det är viktigt att belysa svårigheterna med att slå fast vilket förfarande som är 

det mest effektiva inom biståndspolitiken eftersom alla länder är unika. Den metod som visar 

sig effektiv i ett land, kan visa sig vara omöjlig att applicera i nästa land av den anledningen 

att förutsättningarna inte varit likartade. Intressant i dagens biståndspolitik är att ett stort antal 

givarländer i grunden arbetar efter gemensamma mål, kallat Milleniemålen. I korthet handlar 

dessa om att halvera världens fattigdom till år 2015. För att uppnå dessa mål har det slagits 

fast att samtliga givarländer skall frambringa ett utlandsbistånd som utgör 0,7 procent av 

landets GNI, ett mål som idag endast infrias av ett fåtal länder.4 Om dessa mål i framtiden 

beaktas av fler givarländer, och om implementeringsproblemen reduceras, så hyser många 

forskare hopp att målet om en fattigdomshalvering till år 2015 är fullt realiserbar.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att granska den del av det svenska bilaterala utlandsbiståndet 

som går genom Sida för att kontrollera huruvida implementeringen är förenlig med landets 

policy. Sedan 1962 då riksdagen godkände den första svenska biståndspropositionen 

1962:100, har det svenska biståndet syftat till att höja de fattiga folkens levnadsnivå.5 Den 

stora problematiken med utlandsbistånd är dock att anpassa det efter mottagarlandets 

politiska och ekonomiska situation, detta ställer ett stort krav på givarländernas policy och 

implementeringsarbete. Jag har med denna uppsats för avsikt att undersöka det svenska 

biståndet som implementeras genom Sida. Vilka länder får bistånd av Sida, och varför får just 

dessa länder pengar? Vidare finns ett intresse att undersöka huruvida biståndet följer någon 

specifik riktlinje för olika typer av mottagarländer. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 UNDP, 2005, Human Development Report Sid.13 
5 http://www.sida.se/, sök: Att höja de fattiga folkens levnadsnivå, läst: 2007-04-04 
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Frågeställningar 

Grundfråga 

• Till vilken typ av länder riktas Sidas bistånd, och hur kan vi förklara och förstå denna 

fördelning? 

Delfrågor 

 

• Vilka typer av länder skall erhålla bistånd från Sverige enligt biståndspolitiken? 

 

• Vilka typer av länder erhåller bistånd från Sida, och hur kan vi förstå denna policy? 

 

1.3 Bakgrund 

Bistånd är ämnat att spela en central roll i kampen mot fattigdomen, årligen donerar de rika 

länderna många miljarder kronor i bistånd för att förbättra situationen i de fattiga länderna. 

Vad som är anmärkningsvärt i det internationella utvecklingssamarbetet är det faktum att 

mindre än hälften av allt bilateralt bistånd går till världens 65 fattigaste länder, samtidigt 

allokeras idag över 10 procent av biståndet till länder som bedöms vara för rika för att erhålla 

bistånd. Skulle det bilaterala biståndet istället kanaliseras efter de humanitära normerna 

hävdar studier att tre gånger så många människor skulle hamna ovanför fattigdomsgränsen.6 

 

Det svenska biståndet har, som kommer att visas i denna uppsats, tagit olika former genom 

åren, grundtanken har dock under en längre tid varit att biståndet skall vara konstruerat att i 

första hand förbättra situationen för de fattiga länderna och dess befolkning.7  

 

För att ett bistånd skall kunna implementeras på ett effektivt sätt i mottagarlandet fordras att 

biståndsgivare tar landets inrikespolitiska situation i beaktning. Det svenska biståndet 

kanaliseras genom flera olika organisationer, den största av dessa är Sida som är en 

verkställande myndighet under Utrikesdepartementet. Sida arbetar efter regeringens och 

riksdagens riktlinjer och svarar för implementeringen av bistånd. Den totala kostnaden för det 

svenska biståndet uppgick 2005 till 25,2 miljarder kronor, varav drygt 14 miljarder kronor, 

eller drygt 55 procent, kanaliseras via Sida.8 Det skall finnas i åtanke i denna uppsats att det 

är endast 55 procent av biståndet som granskas, hur övriga 45 procent kanaliseras kommer 

                                                 
6 Riddel, Roger C.  2007, Sid. 358 
7 http://www.sida.se/, sök: Att höja de fattiga folkens levnadsnivå, läst: 2007-05-01 
8 http://www.sida.se/, sök: Hur mycket ger Sverige i bistånd? läst: 2007-05-01 
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inte att redovisas. Ofta anses det vara av större betydelse på vilket sätt ett 

utvecklingssamarbete genomförs än den faktiska storleken på biståndet.9 Det finns ett antal 

olika biståndsformer som nyttjas för att på ett effektivt sätt täcka in de olika behov ett land 

har för att det på bästa sätt skall komma fram till en gynnsam ekonomisk utveckling.  

Dessa biståndsformer är:  

 

• Hälsa,  

• Utbildning,  

• Forskning,  

• Mänskliga rättigheter och Demokratisk samhällsstyrning,  

• Infrastruktur,  

• Handel näringsliv och finansiella system,  

• Naturresurser och miljö,  

• Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 

• Övrigt. 

 

Dessa olika biståndsformer används av Sida för att ge mottagarländerna det potentiellt mest 

effektiva biståndet. Om ett bistånd appliceras oaktsamt finns en risk att det aldrig når de som 

det är tänkt att bistå, det vill säga folket i de fattiga länderna. Biståndet riskerar istället att 

göda en för folket ofördelaktig regim, och biståndet blir då snarare en belastning än till gagn 

för den fortsatta fattigdomsbekämpningen.10 

Korruption är kanske det största hotet mot fattigdomsbekämpning och är något som Sverige 

strävar efter att motverka med biståndet. Uppsatsen kommer att belysa det svenska policy och 

implementeringsarbetet, jag vill undersöka vilken typ av länder Sverige avser hjälpa med 

biståndet och sedan kvantitativt pröva hur den faktiska implementeringen av biståndet ser ut, 

detta för att undersöka huruvida det finns någon stringens med det svenska biståndet. 

 

1.4 Forskningsöversikt  

Bistånd är ett mycket brett politikområde som engagerar i princip all världens länder, 

antingen som givarland eller mottagarland. Den moderna biståndsformen tog fart efter det 

andra världskriget och är således ett förhållandevis modernt fenomen. Det faktum att 

biståndspolitiken har sån uppsjö av aktörer, för som tidigare nämnts med sig att metoderna 
                                                 
9 http://www.sida.se/, sök: Förbättrad biståndsform, läst: 2007-05-03 
10 Djankov, Simeon, m fl, 2006, Does Foreign Aid Help? Sid. 7, Cato Journal, vol. 26. 
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dels ser olika ut och dels skiftar med tiden, detta för med sig ett intresse för utomstående 

granskning av området. Det finns en stor mängd normativ litteratur och artiklar rörande 

biståndets effekt i mottagarländerna. Ofta är denna forskning koncentrerad på att mäta 

förändringar över en längre tidsperiod, med fokus på vad som gjorts rätt och fel hos såväl 

givarländer som mottagarländer. Att belysa all forskning är inte möjligt, jag har på grund av 

detta beslutat att avgränsa denna uppsats till det svenska biståndet, och då granska den 

faktiska implementeringen och hur den överensstämmer med den policy som organisationen 

Sida arbetar efter.  

 

Jag kommer framförallt att grunda de kvalitativa delarna i uppsatsen med det material om 

biståndspolicys som författats, där antalet externa granskningar av den aktuella svenska 

biståndspolicyn är begränsad. En ansenlig del av den befintliga litteraturen berör 

mottagarländers behov, sannolikt av den anledningen att behoven hos de olika länderna är så 

skilda, och därmed i stort behov av granskning.  

 

Det har under det senaste decenniet publicerats flera rapporter som har spelat en viktig roll i 

biståndspolitiken. 1994 publicerades Cassen-rapporten som bygger på studier om biståndets 

effektivitet i ett antal länder. Rapporten talar om att huvuddelen av biståndet är effektivt, men 

att biståndet i hög grad är beroende av att mottagarlandets politik och institutioner är 

fungerande.11 I rapporten uttrycks en teori om att ”mottagaren måste vara engagerad av att 

minska fattigdomen, annars blir biståndet en verksamhet som kämpar mot tidvattnet.” 12 

 

Fram till mitten av 90-talet ansåg de flesta rapporterna att bistånd för det mesta inte lyckas 

utveckla mottagarländerna, denna uppfattning refererades till den kvantitativa statistik som 

tagits fram i ämnet. I en studie från 2005 förklarades detta med att det alltid har använts 

uppgifter om hela biståndet, trots att en stor del av bistånd inte är tänkt som 

fattigdomsminskande, till exempel katastrofbiståndet. 13 En viktig rapport för dagens policy- 

och implementeringsfilosofi är även Assessing Aid av Burnstein och Dollar 1997. Rapporten 

hade som huvudargument att tillväxt och kvalitet är starkt korrelerat inom biståndspolitiken, 

vilket följaktligen tyder på att biståndet lämpar sig bäst där politiken stämmer överens med 

                                                 
11 Odén, Bertil, 2006, Biståndets Idéhistoria: från Marshallhjälp till Millenniemål, Sid 144 f, Lund 
Studentlitteratur  
12 Oden 2006, Sid 149 
13 Oden 2006, Sid 146 

 - 6 -



kriterierna för en god samhällsstyrning. 14 Detta betyder att givarländerna bör ta i beaktande i 

sin biståndspolicy att korrupta länder är komplicerade att driva ett biståndssamarbete med. År 

2000 antogs i FN: s generalförsamling enhälligt att driva igenom Milleniedeklarationen. Det 

är åtta mål som är inriktade på att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Detta har dock 

ingen absolut påverkan på givarländernas policy, som fortfarande till stor del är upp till de 

olika länderna att besluta om själva. Detta blir tydligt senare i uppsatsen där olika policys 

presenteras. 

 

1.5 Metod, material och källkritik 

Denna uppsats är ämnad att granska det svenska biståndet som kanaliseras genom Sida, för 

att ett bistånd effektivt skall komma folket till godo är det av vikt att biståndet anpassas till 

den politiska situationen i mottagarlandet. Sveriges bistånd till fattiga länder är olika format 

beroende på behoven länderna anses ha, men finns det någon specifik modell som används, 

och hur ser denna i så fall ut? 

 

Uppsatsen kommer att till stor del bygga på kvantitativa data om det svenska biståndet 

hämtat från Sidas redovisningar. Genom att jämföra dessa data med mottagarländernas 

inrikespolitiska situation, med grad av korruption erhållet från Transparency Internationals 

CPI-index, samt medborgarnas frihet värderat av organisationen Freedom House, och 

slutligen ländernas HDI-ranking av UNDP förväntas uppsatsen kunna visa huruvida det 

svenska biståndet följer den av regeringen satta policyn.  

 

Med en kvalitativ textanalys av policydokument skall uppsatsen svara på frågan om vilken 

typ av länder som skall utgöra en del i det svenska utvecklingssamarbetet genom Sida. Finns 

det en eller flera specifika syften med det svenska biståndet, hur ser dessa i så fall ut och till 

vilka riktas det? Textanalysen tillsammans med det kvantitativa datamaterialet kommer 

tillsammans att försöka ge svar på i vilken utsträckning implementering och policy stämmer 

överens i den svenska biståndspolitiken. Viktigt att poängtera igen är att 

biståndsmyndigheten Sida endast ansvarar för 55 procent av biståndet. De siffror slutsatser 

som redovisas här åskådliggör endast Sidas implementering av biståndet.  

 

                                                 
14 Oden 2006, Sid 111 
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Tre fallstudier kommer att syna olika typer av svenska samarbetsländer. Länderna som har 

valts för detta är Ryssland, Estland och Niger då de skall representera varsin kategori av 

samarbetsländer. Fallstudierna skall ge en mer insiktsfull analys än vad det övergripande 

kvantitativa materialet kan erbjuda om motiven för samarbetet. 

 

En stor del av det använda datamaterialet i denna uppsats är hämtat från Sidas egna rapporter 

och dokument, dessa är således primärdata. Fördelen med primärdata är att materialet får 

större trovärdighet  än material hämtat från andrahandskällor. 

 

En viktig källa i uppsatsen är också Bertil Odéns, Biståndets Idéhistoria boken har lagt en bas 

för kapitlet om biståndsgivares metoder och policys i uppsatsen. Odén är fil.lic. i freds- och 

utvecklingsforskning med ett förflutet hos bl.a. Sida och Nordiska Afrikainstitutet. En stor 

del av hans material är hämtat från Sida och OECD och är således primärdata som länderna 

själva uppgivit. Viktigt att tänka på vid analys av ländernas biståndspolicy, är att då detta 

ibland kan vara ett känsligt ämne, finns möjligheten att den skrivna policyn inte alltid är 

förenlig med den faktiska implementeringen. Denna typ av data är av den orsaken tvunget att 

synas, vilket gör undersökningar som denna uppsats så viktiga. 

 

För att på ett effektivt sätt kunna jämföra de olika samarbetsländerna måste dessa 

kategoriseras, till hjälp för detta har jag använt data från olika organisationer. Korruption är 

ett problematiskt och kontroversiellt ämne att mäta, jag har valt att använda mig av material 

från Transparency International, (TI). TI är en ideell organisation som bekämpar korruption 

och har gjort årliga rapporter sedan 1996 och är idag en flitigt nyttjad och allmänt vedertagen 

organisation. Korruption är likväl mycket komplicerat att mäta och beräkna, speciellt då det i 

många länder inte förekommer någon medial granskning eller där media är statligt styrd och 

rapporterar propaganda för att förfina bilden av regimen. Vissa länder är således 

svåråtkomliga och därmed svårbedömda, vissa länder är till och med borträknade då det inte 

har kunnat presenteras några tillförlitliga resultat.  

 

Freedom House är en politisk obunden organisation som mäter politisk frihet och de 

mänskliga rättigheterna i länder efter skalan 1-7. Länderna delas därefter in i tre kategorier 

med resultatet: "fria", "delvis fria" och "ej fria". Freedom House har lämnat rapporter i över 

sextio år och är en av de mest etablerade organisationerna på detta område, jag har valt att 
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jämföra de aktuella länderna utifrån dessa rapporter. Även på detta område är vissa länder 

svårare än andra att bedöma, vilket skall has i åtanke vid granskning av resultaten. 

 

1.6 Avgränsning 

Biståndspolitiken är ett stort område, det finns många olika former av bistånd, samt flera 

biståndsgivare och mottagare som samtliga agerar olika på någon punkt. Denna uppsats är 

tänkt att granska ett enskilt givarland, Sverige, vilka länder erhåller det svenska biståndet och 

vad anledning är att just dessa länder får bistånd av Sverige, jag kommer att undersöka 

huruvida Sverige har en biståndsimplementering som stämmer överens med den av 

regeringen satta policyn.  

Som berörts tidigare ställer det stora krav på en biståndsgivare, givaren riskerar att 

komplicera ett fattigt lands redan prekära situation om biståndet inte implementeras på ett bra 

sätt. Det bistånd som kommer att granskas i denna uppsats, är det bistånd som kanaliseras 

genom Sveriges biståndsmyndighet Sida. Myndigheten ansvarar för över hälften av det 

bilaterala biståndet från Sverige och då det är den absolut största givaren av bilateralt bistånd 

i Sverige kommer jag att begränsa granskningen till denna myndighet. Bistånd kan också 

delas upp i multilateralt och bilateralt bistånd det förstnämnda är bistånd förmedlat mellan 

organisationer och stat, det andra är från stat till stat och är den typen av bistånd som kommer 

att undersökas i denna uppsats.  

 

För att frambringa en förståelse om hur det svenska biståndet motiveras, kommer tre av 

samarbetsländerna att granska närmare. De tre länder som har valts ut för denna granskning 

är Ryssland, Niger, och Estland. Anledningen till att just dessa tre länder har utsetts är att de 

enligt datamaterialet som presenteras i uppsatsen är olika varandra, sett till hur utvecklade 

länderna är och korruptionsgraden i länderna. Dessa tre får således representera varsin grupp 

av biståndsmottagare för att se hur motiven för biståndet ser ut beroende på landets situation. 

 

Ryssland har valts på grund av att landet i jämförelse med övriga samarbetspartners är ett 

relativt rikt land som ändock har en relativt hög grad av korruption, detta är två egenskaper 

hos ett land som båda anses negativa för ett utvecklingssamarbete, det är dessutom ovanligt 

att samarbete förkommer under dessa premisser. Niger representerar en stor grupp av 

biståndsmottagare då landet har en omfattande fattigdom och en utbredd korruption i landet, i 

denna grupp av samarbetsländer återfinns de största mottagarna av biståndet. Länder snarlika 

Niger är de som anses vara urtypen för svenskt utvecklingssamarbete, då biståndet enligt 
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policyn i första hand skall syfta till att vara fattigdomsminskande. Estland representerar en 

mindre grupp mottagare, då landet i dessa sammanhang är relativt rikt och korruptionen är 

låg i Estland. Motiven för detta samarbete är väldigt intressanta att undersöka då landet utåt 

sett inte är i stort behov av stärkas på något av de båda områdena som är de svenska 

huvudmålen, det vill säga fattigdomsminskning och rättvisaspekten.  

 
För att kategorisera levnadsstandarden i länderna används HDI-index från UNDP, och för att 

mäta korruption, nyttjas TI: s CPI-index. Dessa båda kategorier har utvalts på grund av att 

dessa faktorer, det vill säga levnadsstandard och korruption ofta bedöms vara de mest 

betydande för huruvida biståndet är hållbart sett till ett effektivitetsperspektiv. HDI-index 

inbegriper ett bredare perspektiv än till exempel BNP och flera andra fattigdomsindex, då den 

mäter levnadsstandard och inte bara inkomst hos befolkning. 

 

1.7 Disposition 

Denna uppsats är uppdelad i två delar, där den första delen innefattar kapitel tre och fyra, 

denna del berör biståndspolicys, såväl den svenska som andra vanliga policymetoder av stora 

biståndsgivare. Den tredje delen handlar då om implementeringen av det svenska biståndet 

som verkställs av sida. 

 

Kapitel tre ger en bakgrund och historia om biståndspolicys och orsakerna till givarländers 

bistånd. Kapitlet är tänkt att ge en grundläggande förståelse för de olika aktörerna som verkar 

på biståndsmarknaden och hur länderna har utvecklat vitt skilda implementeringsfilosofier. 

Kapitel fyra handlar om det svenska biståndet, hur det har utvecklats sedan grundandet, det 

visar även hur dagens bistånd skall utformas enligt den satta policyn samt hur bedömningen 

om vilka länders som skall innefattas i utvecklingssamarbetet. Kapitel fem ska avslutningsvis 

visa hur implementeringen av biståndet ser ut i praktiken. Kapitlet är indelat i två avsnitt, det 

första avsnittet visar vilka länder Sverige samarbetar med och åskådliggör hur dessa länder 

klassificeras enligt HDI- och CPI-index.  Den andra delen av kapitlet granskar tre länder 

närmare, detta för att ge en uppfattning av motiveringen av bistånd till olika typer av länder.  

 

Dessa kapitel skall ligga till grund för slutsatserna i kapitel sex, som skall tydliggöra huruvida 

implementeringen av biståndet stämmer överens med policyn, och därtill även om motiven 

med det svenska biståndet är hållbara med tanke på de valda samarbetsländerna. 
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2 Teori 
 
Detta kapitel utformar en teoretisk diskussion angående den terminologi och centrala begrepp 

inom biståndspolitiken som begagnas i uppsatsen. Det finns ett antal begrepp som definieras 

olika beroende på användningsområde, för att bringa lite klarhet för läsaren kommer detta 

teorikapitel tydliggöra vad som åsyftas med de begrepp jag nyttjar i denna uppsats. Bistånd i 

sig är ett begrepp som är väldigt vidsträckt, det finns flera olika former av bistånd som brukas 

vid olika situationer.  

Bistånd förklaras i Biståndets idéhistoria av Bertil Odén vara bestående av anslag och lån för 

att bidra till ekonomisk utveckling och välfärd i mottagarlandet, de olika biståndsformerna är: 

 

• Projektbistånd. Som är ett bistånd i form av stöd till enskilda eller en grupp projekt, 

det slussas ofta igenom en för projektet inrättad administration. 

• Programbistånd. Används för att stödja särskilda program, ex. primärhälsovård på 

nationell eller regionalnivå, och erhålls genom den nationella budgetstrukturen 

alternativt en administration. 

• Sektorprogramstöd. Bistånd till en samhällssektor, primärundervisning eller 

landsbygdsvägar till exempel. Likt programbiståndet. 

• Budgetstöd. Bistånd som skall stödja den nationella budgeten. Slussas via den 

nationella budgetstrukturen. 

• Importstöd. För att finansiera ett lands import, ges i form av utländsk valuta i tider det 

råder då akut brist av detta. Importstödet kan ges generellt eller bundet till en speciell 

varukategori. 

 

En viktig del av biståndsprocessen är att följa upp utvecklingen i mottagarländerna, det finns 

ett flertal olika mått att kontrollera för att följa en utveckling i fattigare länder. Som 

förklarades innan, finns det flera olika former av bistånd, vilket betyder att det behövs olika 

mått för att mäta effekterna av dessa, två av de vanligaste förekommande måtten på 

utveckling är: 
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• BNP det sammanlagda värdet av de varor och tjänster som produceras för marknaden 

(i vissa fall även för eget bruk) och för den offentliga sektorn i ett land under en 

period, vanligen ett år.15 

• HDI från FN: s utvecklingsprogram UNDP, räknar in faktorer som människors 

hälsotillstånd och tillgången till social välfärd. Indexet tar hänsyn till tre variabler: 

medellivslängd, utbildningsnivå (läskunnighet bland vuxna samt skolgång i låg-, 

mellan-, högstadium, gymnasium och högskola) och reell BNP per capita (omräknad 

efter inhemsk köpkraft och inte efter gällande växelkurs).16 

 

Begreppet policy beskrivs som en metod om hur en aktör skall verkställa ett beslut som har 

blivit fattat av ett politiskt parti, ett företag eller en organisation.17  

Policyforskningen är menad att förbättra den offentliga förvaltningen. Forskningen hämtar 

insikter dels från olika vetenskaper, och dels från den politisk administrativa praktiken för att 

lösa de praktiska problem den ställs inför. Policyforskningen brukar anses som den mest 

konstruktiva forskningen inom statsvetenskapen, det vill säga att den anses ha förmåga att 

avgöra hur någonting kan vara, och hur man kan förväntas uppnå detta.  

 

En policyanalys genomförs genom att den estimerar sannolika och befintliga konsekvenser av 

olika åtgärder och program. Den tar upp situationsbetingade empiriska samband och 

koncentrerar på manipulerbara variabler och på ändringar som är möjliga att utföra inom 

ramen för de tillgängliga resurserna.18 Policysprocessen är den process där den offentliga 

politiken bedrivs, av den enkla anledningen att den offentliga förvaltningen är en av 

medverkarna här. I policymodellen talas vanligen om fem stadier: 

 

• Initiativ en fråga tas upp för behandling. 

• Policy material sammanställs och värderas. 

• Beslutsfattande där valet av åtgärder beslutas. 

• Implementering beslutet realiseras och förs ut till det planerade målet. 

• Utvärdering implementeringseffekterna och åtgärderna värderas. 

 

                                                 
15 Fregert, Klas, Jonung, Lars, 2003, Makroekonomi: Teori, politik & institutioner, Sid. 50, Stockholm, 
Studentlitteratur. 
16 UNDP, 2006, Human Development Report sammanfattning, Sid 34  
17 Longman Dictionary of Contemporary English, 2003, Sid.1264, Harlow Longman. 
18 Lundquist, Lennart, 1993, Det vetenskapliga studiet av politik, Sid. 89, Lund, Studentlitteratur. 
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Ansvaret för utförandet de olika delarna i processen ligger på olika instanser. Förvaltningarna 

har ansvaret för att bereda och implementera politikernas beslut, det är således på politikernas 

och inte förvaltningens bord att fatta beslutet i policyprocessen.19 

 

Utförandefasen i en policyprocess är som klargörs ovan implementeringen, med vilket menas 

att verkställa eller förändra något efter ett politiskt beslut.20 Implementeringsprocessen är 

också en form av beslutsprocess, eftersom implementering är en process där ett beslut 

omsätts i handlande.21 Förhållandet mellan policy och implementering kan visualiseras 

genom påståendet att ett verb såsom implementering är oanvändbart utan ett objekt som till 

exempel policy, implementeringen kan vare sig bli succé eller fiasko utan ett förutbestämt 

mål.22 I implementeringslitteraturen betonas vikten av att beslutsfattandet är genomförbart i 

praktiken, samt att aktiviteterna leder till att besluten verkligen implementeras och att de 

begärda effekterna realiseras.23  

 

Då jag använder organisationen TI: s index på korruption, använder jag i och med detta även 

organisationens definition på begreppet korruption, detta för att undvika att eventuella 

definitionsproblem och missförstånd skall uppkomma, denna definition lyder: Korruption är 

ett missbruk av förtroendeställning till egen vinning. TI skiljer på "enligt lag" korruption och 

"olaglig" korruption. En affärsuppgörelse där en muta betalas för att erhålla en fördelaktig 

behandling för något som mottagaren enligt lag är skyldig att göra, hör till den första 

kategorin, medan den andra kategorin är en muta som erhåller en service som mottagaren 

enligt lag är förbjuden att ställa till förfogande.24 Som exempel: En affärsuppgörelse, där ett 

företag ”köper” sig rättigheter före andra företag att få utföra en verksamhet som är laglig, 

samt det senare där någon köper sig rättigheten att syssla med en verksamhet som är olaglig.  

 

För att underlätta för läsaren använder jag i uppsatsen termen givarland om de länder som 

sänder bistånd till de fattiga och utsatta länderna trots att detta inte helt stämmer överens med 

verkligheten då en ganska stor del av biståndet implementeras i formen av ett lån. Officiellt 

används stundtals termerna samarbetsländer eller partnerländer för att rubricera detta. 

                                                 
19 Lundquist, Lennart, 1992, Förvaltning, stat och samhälle, Sid. 12 f, Lund, Studentlitteratur. 
20 Longman Dictionary,2003, Sid. 814 
21 Rothstein, Bo, 2001, Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem, Sid. 26, Stockholm 
SNS 
22 Hill, Michael, 2005, The Public Policy Process, Sid, 176, Harlow, Pearson Longman, 
23 Lundquist 1992, Sid. 13 f 
24 http://www.transparency.org/, faqs on corruption, läst: 2007-05-10  
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Begreppet mottagarland har däremot inte detta problem och brukas utan synonymer i 

uppsatsen. Jag begagnar orden utvecklingssamarbete, bistånd och stöd, synonymt i uppsatsen, 

utvecklingssamarbete är den korrekta termen i offentliga sammanhang, bistånd och stöd får 

dock betraktas som mer nyttjat i allmänt tal.  

 

3 Biståndspolicys 
 

3.1 Bakgrund om biståndsolicys 

Givarländernas biståndspolicies har tagit olika uttryck under åren, från Bretton Woods och 

uppbyggnaden av efterkrigseuropa, till dagens arbete att bekämpa fattigdomen. Det var under 

slutet av 1990-talet som forskningen som handlar om givarländer kom igång på allvar, en 

diskussion om hur länderna effektivast skulle motverka fattigdom i världen, och hur de skulle 

lyckas få fart på de fattiga ländernas ekonomi med mera. Forskningen hade nu fått upp 

ögonen för att det fanns mer än en part i ett utvecklingssamarbete och intresset för ländernas 

biståndspolicys blev allt större från forskarnas sida. Världsbanksekonomerna Burnstein och 

Dollar publicerade 1997 en studie som låg som underlag för en världsbanksrapport med titeln 

Assessing Aid. Dessa båda herrar drev en idé om att tillväxten var beroende av den 

makroekonomiska politiken och att biståndet därmed blir mest effektiv när det appliceras på 

länder med goda institutioner som överensstämmer med Världsbankens kriterier. 

Givarländerna blev i och med denna rapport nu rekommenderade att placera sitt bistånd i de 

områden där ett stort antal människor lever under fattigdomsgränsen, och där den offentliga 

finansiella styrningen är väl fungerande. Med detta hoppades forskarna att antalet människor 

som överstiger fattigdomsgränsen en USD per dag skulle öka väsentligt snabbare än om 

biståndet fortsatte att distribueras enligt det praxis som rådde under 1990-talet.25  

Denna biståndsapplicering har med tiden blivit mer nyttjad och givarna började med detta 

sätta press på länder med svaga institutioner vilket medfört ett förbättrat politiskt system i 

vissa länder och i andra länder har det istället betytt konflikter och inbördeskrig.26 

 

Hur ett utvecklingssamarbete är utformat beror på ett antal faktorer, politiskt spel och olika 

intressen från såväl givarlandet som mottagarlandet är viktiga faktorer som spelar in i 

biståndspolitiken, detta förändras under tiden beroende på politiskt läge och trender. En 

                                                 
25 Odén 2006 Sid, 110f 
26 Odén 2006 Sid, 115 
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viktig faktor är de globala maktförhållandena, det finns flertalet påtagliga moderna exempel 

som spelat en central roll för biståndspolitiken, med det kalla kriget, apartheidkampen och 

dagens krig mot terrorismen som de kanske tydligaste exemplen.27  

 

Figur 3.1 Analysram, faktorer som påverkar biståndet. 
 

 

 

 

 
Källa: Bertil Odén, Biståndets idéhistoria s 12 

 

Figur 3.1 är en analysram hämtad från Biståndets idéhistoria av Bertil Odén, figuren visar en 

kronologisk framställning av de faktorer som påverkar biståndet. Figuren bygger på att de 

utvecklingsteorier som nyttjas av de rika länderna formas av varandra, detta betyder att ett 

lands bistånd påverkas av hur andra länders bistånd är formade. Figuren visar på strategier 

och policys som frodas inom biståndspolitiken, dessa påverkar varandra och formar 

gemensamt biståndet. Ländernas inställning till biståndet influeras också i hög grad av ny 

data och teknik som hjälper till att skapa en bild av det mest effektiva biståndet för kampen 

mot fattigdomen. Lärdomen av tidigare erfarenheter är därefter till grund för en utveckling av 

nya biståndsstrategier.28  

 

                                                 
27 Odén 2006 Sid, 11 
28 Odén 2006 Sid, 11f 
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Bistånd kritiseras ofta för att vara alltför ineffektivt, många gånger till och med 

kontraproduktivt, då många av biståndsmottagarna visar på en negativ ekonomisk utveckling. 

Ett av de största problemen inom biståndspolitiken är det som brukar kallas 

biståndsparadoxen, denna går ut på att biståndsbehovet är som störst i de länder som har 

sämst förutsättningar att ta tillvara på det. Figur 3.2 visar samtliga svenska samarbetsländer i 

förhållande till korruption och ekonomisk utveckling i länderna. Figuren åskådliggör tydligt 

hur de fattiga länderna generellt är mer korrupta en de rikare länderna. 

 

Figur 3.2 Korruption och fattigdom i svenska samarbetsländer 
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Eftersom biståndets huvuduppgift är att minska fattigdom, och fattigdom ofta finns på de 

platser där inga fungerande institutioner finns, har biståndsgivarna ett svårlöst problem att 

hantera. Länderna står inför frågan om biståndet skall gå till de absolut fattigaste länderna, 

eller om hjälpen istället skall gå till de länder som har en större möjlighet att hantera den på 

ett bra sätt.29 Detta, tillsammans med bistånd som inte syftar till att skapa en ekonomisk 

utveckling, utan istället syftar till att bistå till exempel krisdrabbade länder, som 

katastrofbiståndet, brukar biståndsförespråkare använda som förklaring till den i många fall 

den begränsade positiva korrelationen av bistånd och fattigdomsminskning. Med i åtanke bör 

också vara att även om biståndet har en begränsad effekt i vissa fall, är det trots allt svårt att 

avgöra hur en utveckling i landet hade varit utan biståndet.30 

 

 

                                                 
29 Odén 2006 Sid, 160 
30 Odén 2006 Sid, 146 

 - 16 -



3.2 Olika biståndspolicys 

De olika givarländernas bistånd är i stor utsträckning lika i fråga om policyutformning. Flera 

av dessa länder har ett förhållandevis stort utvecklingssamarbete med de allra fattigaste 

länderna, dock skiljer sig länderna åt i hög grad i fråga om hur betydelsefullt mottagarländers 

fattigdom är. Kvantitativ forskning har visat på att de länder som tar mest hänsyn till 

fattigdom i sin biståndspolicy framförallt är de nordiska länderna, följt av Nederländerna och 

USA. Av de stora biståndsgivarna är det framförallt Frankrike och Japan som tar hänsyn till 

fattigdom minst.31 Det är dock viktigt att ta i beaktning att policys inte tvunget är det samma 

som den faktiska implementeringen av biståndet. 

 

Trots likheterna i policyutformingen bland de olika biståndsgivarna, syns relativt tydligt hur 

vissa biståndsgivare har fler motiv med sitt bistånd än fattigdomsminskning. Vanligen pratas 

det om tre olika kategorier av givarländer i fråga om biståndspolicies. Den första kategorin 

länder väljer att placera sitt stöd till de fattigaste länderna i världen för att minska 

fattigdomen, den andra kategorin väljer att istället belöna en demokratisk utveckling i 

mottagarländerna. För att visa de fattiga länderna att korrupta regimer inte accepteras ökar 

länderna biståndet till de länder som visar på en positiv politisk utveckling. Ofta talas det om 

att kampen mot fattigdom måste gå före kampen mot korrupta och odemokratiska regimer, 

detta för att inte demokratin skall tvingas stå till svars för en dålig ekonomisk utveckling. Det 

har visat sig vara mindre komplicerat att upprätthålla en demokrati och respekt för de 

mänskliga rättigheterna då ett land har en stabil ekonomisk grund att luta sig mot hävdar 

förespråkarna för denna teori.32 Den tredje kategorin givarländer är de länder som tenderar att 

bortse från de båda tidigare metoderna, denna kategori väljer att istället ägna sig åt en form 

av nepotism, genom att gynna sina före detta kolonier och viktiga handelspartners. I en del 

fall väljer länderna till och med att favorisera länder som gett försäkran om att stötta 

givarlandet i omröstningar i till exempel FN.33 Korrupta länder har således en möjlighet att 

erhålla bistånd bara de har några viktiga band, eller något att köpslå med till länderna i 

kategori tre. Intressant är huruvida biståndspolicyn hos länderna i kategori tre påverkar det 

tänkta utfallet av kategori ett och två ländernas biståndspolicy, att minska fattigdomen och 

förbättra det politiska läget i länderna. 

 
                                                 
31 Alesina, Alberto, Dollar, David, 1998, Who Gives Foreign Aid to Whom and Why? Sid 17, Cambridge Mass.,  
32 Gustafsson, Ingemar, Falk, Håkan, ”Bistånd för att främja demokrati och mänskliga rättigheter,” Sid. 126 i 
Wohlgemuth, Lennart (1997) Bistånd på utvecklingens villkor: en antologi, Uppsala, Nordiska Afrikainstitutet, 
33 Alesina, Dollar 1998, Sid. 1f 
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Att alla dessa tre kategorier är väl förankrade i biståndspolitiken blir uppenbart när de tre 

största biståndsgivarna i världen, USA, Frankrike och Japan granskas. Dessa tre länder 

representerar varsin av de tre nämnda kategorierna, detta visar på svårigheterna med att peka 

på en dominerande biståndspolicy bland alla givarländer. 

Denna uppsats är tänkt att på ett djupgående sätt granska det svenska utvecklingssamarbetet, 

enligt forskarna är detta ett av de främsta bistånden sett till de humana aspekterna. Ända 

sedan propositionen 1962:100 även kallad ”den svenska biståndsbibeln” har den svenska 

attityden till bistånd varit att först och främst minska fattigdomen i världen.34 Genom att 

granska de svenska biståndsmottagarna, skall uppsatsen försöka att påvisa vilken typ av 

länder som erhåller det svenska biståndet. 

 

4 Den svenska biståndspolicyn 
 

4.1 Begynnelsen 

Det moderna svenska biståndet brukar sägas ha sitt ursprung från 1960-talet. Med den 

svenska biståndsbibeln från 1962 lades grunden för flera av de mål som ännu idag ses som 

hörnstenar i den svenska biståndspolitiken. De stora förändringar som realiserades i och med 

denna proposition var att biståndet växte markant i volym, och antalet samarbetsländer 

utökades kraftigt. I takt med att biståndet växte i storlek, växte även intresset för detta område 

bland såväl politiker som allmänheten, under det kommande decenniet ökade diskussioner 

och motioner i antal, biståndet hade härmed blivit en mer betydande politisk fråga.35 Det 

uttalade målet att det svenska biståndet ytterst skall syfta till att motverka fattigdomen i 

världen initierades också i och med proposition 1962:100, där stod att läsa: 

 
Målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Bidra till en 

produktionsökning som är snabbare än befolkningsökningen. Medverka till en 

samhällsutveckling i politiskt demokratisk och socialt utjämnande riktning. 

 

                                                 
34 Odén 2006, Sid. 171 
35 Odén 2006, Sid. 65 
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Vid sidan av målet om fattigdomsbekämpning fanns redan vid denna tidpunkt mål om att 

verka för demokrati och utjämning i de fattiga länderna, nämnas bör också att dessa mål inte 

besatt någon inbördes hierarkisk rangordning. 36 

 

Notabelt är att denna proposition uttryckte att biståndet skulle integreras i utrikespolitiken. 

Som en del av utrikespolitiken kunde således biståndet komma att anpassas efter det politiska 

läget i världen, detta innebar således att biståndet kunde avvika från utvecklingsmålen, och 

istället anpassas efter viktiga utrikespolitiska intressen. Denna typ av biståndspolitik, ämnad 

att gynna egna intressen, begagnades redan av flera stora biståndsgivare i och med det 

rådande kalla kriget.37  

 

Att ”Biståndsbibeln” författades vid just denna tidpunkt beror på att Sverige precis hade 

röstat fram en FN-resolution som framförde en förhoppning att de rika länderna skulle verka 

för att minst en procent av nationalinkomsterna i länderna skulle anslås till utlandsbiståndet. 

Sverige fick i och med detta en press på sig att föregå med gott exempel inför övriga länder. 

Propositionen uttryckte att samarbetet med de fattiga länderna skulle komma att vara en av de 

viktigaste politiska frågorna i framtiden, inga löften gavs dock när ett enprocentsmål skulle 

realiseras.38 

 

4.2 Biståndet utvecklas 

Den svenska biståndspolitiken har med tiden utvecklats och reformerats, mål har lagts till vid 

olika tidpunkter, som exempel lades oberoendemålet till 1968, 1988 kom miljömålet och 

jämställdhetsmålet lades till 1995. Dessa delmål med undantag för oberoendemålet blev i och 

med PGU år 2002 reviderade till huvuddrag, två överordnade perspektiv kom istället till i 

biståndspolitiken, dessa båda skulle komma att bli utmärkande för allt samarbete i 

fortsättningen, de två är rättighetsperspektivet, och de fattigas perspektiv. 39 

 

De olika biståndsmålen har skiftat i betydelse genom åren, vilket eller vilka mål som har den 

största tyngden för biståndet beror på en mängd olika faktorer (se figur 3.1.) Under 1960-talet 

var den viktigaste frågan för Sverige att verka för tillväxt i mottagarländerna. 1970-talet 

                                                 
36 Brodin, Anna, 2000, Getting Politics Right – Democracy Promotion as a new Conflict Issue in Foreign Aid 
Policy, Sid. 142f, Göteborg: Dept. of Political Science, Göteborg University,  
37 Odén 2006, Sid, 66 
38 Odén 2006, Sid, 67 
39 Odén 2006, Sid, 171 
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innebar större fokus på fördelningsmålet och oberoendemålet. Under 1980-talet växte en 

större medvetenhet om miljöfrågor, vilket satte prägel även på biståndspolitiken, detta bidrog 

till uppkomsten av miljömålet. Demokrati och jämställdhetsmål kom på agendan under 1990-

talet och är fortfarande en viktig del av utvecklingssamarbetet.40 

 
Utvecklingssamarbetet skall främja och präglas av respekt för de mänskliga rättigheterna, 

demokrati och god samhällstyrning, jämställdhet mellan kvinnor och män, hållbart 

nyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön…41 

 

Det ansågs problematiskt och opraktiskt att arbeta med flera olika oprioriterade delmål inom 

biståndspolitiken. Alla de ovan nämnda delmålen finns idag kvar inom det svenska biståndet 

men regeringen beslutade med proposition 2002/03:122 att Sverige i grunden skall arbeta 

efter två övergripande mål, dessa båda är fattigdomsminskning och rättighetsperspektiv.42 
 

Målet för svenskt utvecklingssamarbete skall vara att bidra till att skapa förutsättningar 

för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.43 

 

De tidigare delmålen finns som nämnts tidigare alltjämt kvar, de är numer formulerade som 

huvuddrag, och skall vara styrande för verksamheten. De åtta huvuddragen är: 

 

– respekt för de mänskliga rättigheterna 
– demokrati och god samhällsstyrning 
– jämställdhet mellan kvinnor och män 
– hållbart nyttjande av naturresurserna och omsorg om miljön 
– ekonomisk tillväxt 
– social utveckling och trygghet 
– konflikthantering och säkerhet för människor 
– globala gemensamma nyttigheter. 

 

Allt detta skall således bidraga till att uppnå de övergripande målen om fattigdomsminskning 

och att stärka människors rättigheter i världen. 

 

 

 

                                                 
40 Odén 2006, Sid. 175 
41 Proposition 2002/03:122 Sid .60 
42 Proposition 2002/03:122 Sid .1 
43 Proposition 2002/03:122 Sid .59 
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4.3 Dagens biståndspolicy 

 

Regering och riksdag sätter upp ramar och riktlinjer om hur Sidas verksamhet skall bedrivas, 

utefter dessa ramar upprättar därefter Sida en policystruktur som präglar organisationens 

verksamhet.44 Den svenska regeringen bedömer idag att landet skall föra en samanhållen 

politik för global utveckling. Sveriges bistånd skall enligt regeringen: 

 
 … utgå från en helhetssyn på utvecklingens drivkrafter och på de åtgärder som krävs för 

att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling i hela världen. Den bör omfatta alla 

politikområden.45 

 

Det svenska biståndet är format efter två perspektiv, dessa båda är fattigdoms- och 

rättighetsperspektiven. Innehållet i politiken är därefter formulerade genom åtta stycken 

huvuddrag.46 I den svenska politiken för global utveckling (PGU) anses det vara av yttersta 

vikt att samarbetsländerna ges ett stort inflytande över det bistånd som Sverige ger, genom en 

decentralisering av makten hyser Sverige hopp om ett växande ansvarstagande inom politiken 

och de ekonomiska processerna i mottagarländerna.47 

 

Det talas vanligen om tre explicita drivkrafter med det svenska utvecklingssamarbetet. Det 

övergripande målet har förklarats vara att minska fattigdomen och att öka respekten för de 

mänskliga rättigheterna i världen, men vissa av de bakomliggande faktorerna för dessa båda 

mål är möjligen mer diffusa. För det första talas om en rättviseaspekt med biståndet, den 

handlar om att jämna ut skillnaderna i världen då dagens allokering av tillgångar är alldeles 

för ojämnt distribuerat för att fördelningen skall anses rättvis. Målet om en rättvis fördelning 

betyder sannolikt att länder som Sverige behöver göra en avvägning om att överlåta en del av 

vår utveckling till förmån för fattigdomsminskning. Den andra drivkraften med bistånd 

handlar om egenintresse, det ligger i Sveriges intresse att arbeta för en gynnsammare 

miljöutveckling i världen, inte minst i det geografiska närområdet, här ingår bland annat 

projekt för att minska utsläpp i Östersjön. För att uppnå en positiv utveckling på detta område 

krävs att know-how inom miljöområdet sprids, samt att de ekonomiska förutsättningarna på 

många platser i världen är i behov av utveckling för att en sådan utveckling skall bli 

                                                 
44 Sida, 2005 Så arbetar Sida, s. 31,  
45 Sida, 2004, Perspektiv på fattigdom, s.17 
46 Proposition 2002/03:122 Sid. 1 
47 Proposition 2002/03:122 Sid. 85 
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verklighet. Kort summerat betyder detta att Sverige med denna typ av bistånd tar ansvar för 

sin egen framtid genom att hjälpa fattigare länder. Den tredje och sista av dessa drivkrafter är 

att förbättra levnadsstandarden för befolkningen i fattiga länder, i detta ingår bland annat en 

utveckling av den demokratiska spridningen, efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och 

en utveckling av jämställdhet mellan könen.48 Även här ingår miljöfrågan som en del av 

målen, eftersom fattigdom ofta medför en stagnation av miljöutvecklingen och föranleder 

hälsomässiga bekymmer för befolkningen, med bland annat vattenbrist och föroreningar, är 

denna fråga särskilt viktig för en utveckling av medborgarens levnadsstandard. Dessa är 

några av de aspekter som tas i beaktning vid ett svenskt utvecklingssamarbete.49 

 

Vid prövning om vilka länder som kan anses lämpade att erhålla stöd från Sida nyttjas ett 

flertal bedömningskriterier för att underlätta beslutsfattandet. Kraven grundar sig på LFA-

metodiken som är ett instrument för att sätta upp mål, planera, analysera, bedöma, följa upp 

och utvärdera projekt och program. Tekniken är empiriskt testad och har visat sig 

framgångsrik. Sida använder LFA-metoden i alla delar av ett projekt, från planering till 

utvärderingen.50 Bedömningskriterierna som används är dessa: 

 

Relevans, ett lämplighetstest för en utvecklingsstrategi, eller ett program, i förhållande till 

dels samarbetspartnerns och de direkta intressenternas prioriteringar och behov, dels till 

fattigdomsminskningen som målet för svenskt utvecklingssamarbete. 

Måluppfyllelse och kostnadseffektivitet, som värderar huruvida: 

a) det är möjligt att de uppsatta målen kan uppnås. 

b) genomförandestrategin är ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt att uppnå målen under de 

givna omständigheterna och med hänsyn tagen till andra alternativ. På den strategiska nivån 

nyttjas effektivitetskriteriet för att göra svenskt utvecklingssamarbete produktivt, till 

exempel. genom att bestämma vilka samarbetsområden som bör främjas och hur 

insatsportföljen bör vara inrättad för att bästa effekt skall skapas.  

Genomförbarhet, en prövning huruvida de praktiska förutsättningarna finns för att 

framgångsrikt verkställa projektet och den svenska insatsen. Har de genomförande parterna 

erforderlig duglighet, resurser och vilja för ett framgångsrikt implementerande? Utöver dessa 

ägandeaspekter blir bedömningen av den institutionella miljön för genomförandet central.  

                                                 
48 Proposition 2002/03:122 Sid, 86f 
49 Proposition 2002/03:122 Sid, 86f 
50 http://www.sida.se/, sök: Hur arbetar Sida med LFA? läst: 2007-04-10 
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Uthållighet, som värderar huruvida effekterna av en verksamhet som erhållit stöd stannar på 

en skälig standard efter samarbetet avslutats. 

Uthålligheten värderas vad gäller mänskliga, miljömässiga, institutionella och finansiella 

resurser. Ägandefrågor på effektnivå granskas, inklusive inflytandet som fattiga människor 

ägnar sig åt under planering, genomförande och uppföljning.  

Koordination och konsultation, här värderas styrkor och svagheter i samverkan mellan 

samarbetspartnern, nationella intressenter och givare, Sida inkluderat. Särskild betydelse 

fästes vid ägande och kontroll, bland annat hur samråden skall kunna organiseras utan att det 

uppkommer negativa konsekvenser för samarbetspartnern. Denna typ av prövningar är 

nödvändiga på såväl strateginivå och program/ projektnivå.  

Risker och riskhantering, som undersöker externa och interna risker och förordar insatser för 

att undvika dessa risker.51  

 

Sverige hörsammar den internationella policyn att korruption är ett hot mot utvecklingen i de 

fattiga länderna, inställningen är således att korruption skall bekämpas aktivt genom 

utvecklingssamarbete. I den aktuella propositionen indikeras att ansträngningar skall göras 

för att stävja maktmissbruk, korruption och nepotism, detta för att stärka demokratin i 

världen.52  Enligt policyn är det samarbetspartnern som har det övergripande ansvaret för att 

biståndet skall åtnjuta en effektiv implementering, Sidas uppgift är att utföra uppföljningar av 

biståndet för att undvika en missriktad användning av det donerade biståndet.53 Detta visades 

som en del i analysramen i figur 3.1, genom att dra lärdom av tidigare erfarenheter formas 

framtidens biståndsstrategier. 

 

Sidas föreskrifter för kampen mot korruption är den såkallade ”antikorruptionsregeln” som 

syftar till att minimera riskerna att biståndet nyttjas till annat än vad som är avsett. Regeln 

innehåller föreskrifter om hur Sida skall agera för att motverka korruption, vilket är 

planering, uppföljning och revision etcetera.54 Kontentan av antikorruptionsregeln är: 

”Aldrig acceptera. Alltid agera. Alltid informera.”55 Sida ska aldrig acceptera korrupta 

beteenden och alltid ta upp potentiella sådana misstankar i kommunikationen med 

                                                 
51 Sida, 2005, Så arbetar Sida, Sid. 58 
52 Proposition 2002/03:122 Sid. 24 
53 Sida, 2005, Så arbetar Sida,, Sid. 51 
54 Sida, 2005, Att bekämpa korruption, Sid. 29 
55 Sida, 2004, Sidas antikorruptionsregel, Sid. 1 
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samarbetspartnern. Vidare skall Sida alltid följa upp sådana ärenden och kräva att 

samarbetspartnern vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett fortsatt samarbete.56 

                                                

 

4.4 Analys av kapitel fyra 

Kapitel tre har avhandlat hur den svenska biståndspolicyn är konstruerad, och hur den har 

utvecklas genom åren. Det moderna biståndet härstammar från början av 1960-talet och har 

sedan reformerats genom att nya aspekter tagits i beaktning, viktigt är att samarbetsländerna 

ges ett större ansvar och att kulturella värden försvaras. Sverige har två övergripande mål 

med utvecklingssamarbete, dessa båda är fattigdomsbekämpning och rättviseaspekten. Dessa 

båda mål har sammanfogats av ett antal tidigare mål, dessa ansågs vara för många i antal för 

att effektivt bistånd skulle kunna bedrivas, idag är dessa mål bevarade i de så kallade 

huvudmålen i biståndspolicyn. 

 

Forskare har länge menat att biståndets ineffektivitet kan förklaras genom att biståndsgivare 

arbetar så okoordinerat, motiven för bistånd i olika länder skiljer sig menar forskarna. Det 

svenska biståndet beskrivs ofta som ett föredöme för alla biståndsgivare då det har en 

humanistisk grund, på så sätt att Sverige önskar föra kamp mot fattigdom i världen.  

 

Det svenska biståndet har enligt regeringens biståndsproposition 2002/03:122 framförallt tre 

drivkrafter för att motivera ett fortsatt bistånd. Dessa är. 

 

1. Rättviseaspekten 

2. Egennyttiga anledningar 

3. Förbättra levnadsstandarden i de fattiga länderna 

 

Av dessa tre drivkrafter är det för denna uppsats intressant att reda ut om det finns någon eller 

några drivkrafter som ges ett större utrymme än de andra. Enligt den satta policyn skulle den 

andra drivkraften vara underordnad de båda övriga, detta eftersom den är den enda av de tre 

som inte finns med som ett huvudmål. 

 

 

 
56 Sida, 2004, Sidas antikorruptionsregel, Sid. 7 
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5 Det svenska biståndet 
 

5.1 Implementering av biståndet 

Den svenska biståndspolicyn är som tidigare förklarats framförallt inriktad på att minska 

fattigdomen i världen, och har så varit sedan den första biståndsproposition 1962:100, även 

om policyn har reviderats flera gånger sedan dess. 57 Sverige är tydligt med att visa hur 

viktigt det är att motverka den ökande fattigdom som råder i flertalet av världens länder. Ett 

stöd för påståendet att Sveriges biståndspolicy är inriktat på fattigdomsbekämpning är det 

faktum att biståndet till Afrika har växt med nästan 50 procent sedan 2004 och är det bistånd 

som ökat mest under denna tid.58  

 

Tabell 5.1      Sveriges tio största biståndsmottagare 2006. 
 Land Bistånd  

 (mkr) PR CF Status HDI 

Tanzania 819 4 3 DF .430 
Moçambique 664 3 4 DF .390 
Uganda 461 5 4 DF .502 
Kenya 383 3 3 DF .491 
Ryssland (OA) 359 6 5 EF .797 
Västbanken & Gaza 359 5 5 DF .736 
Zambia 356 4 4 DF .407 
Afghanistan 335 5 5 DF  * 
Sudan 327 7 7 EF .516 
Vietnam 315 7 5 EF .709 

 
 
 
 
 
 
 

PR: Politiska rättigheter 
CF: Civil frihet 
Status: Ej Fritt (EF) 
             Delvis Fritt (DF) 
             Fritt (F) 

Kategorierna ”PR”, ”CF” 7 är minst, 1 är högst.  
Källa: Sida Årsredovisning 2006, Freedom House Country Reports 2006,  
UNDP Human Development Report 2006 
*Ingen bedömning av Afghanistan finns rapporterad. 

 

I tabell 5.1 som visar den svenska biståndsmyndigheten Sidas årsredovisning från 2006, 

preciseras de tio största mottagarna av svenskt bistånd. Dessa länder har i tabellen satts i 

förhållande till det politiska läget i landet enligt organisationen Freedom House rapport, med 

vilka Politiska rättigheter (PR) och vilken Civil frihet (CF) folket i respektive land har. Detta 

har även satts i förhållande till HDI-indexet från UNDP som är en måttenhet på 

levnadsstandarden i landet. Det syns ett tydligt mönster i tabellen då många av 

samarbetsländernas har ett lågt värde i detta HDI-index. 

 
                                                 
57 Oden 2006, Sid 171 
58 Oden 2006, Sid 135 
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Tabellen visar även hur tre av länderna kategoriseras som Ej Fritt av Freedom House och att 

flertalet länder rör sig i farozonen att kategoriseras som EF. Det verkar inte förekomma ett 

lika påtagligt mönster vid denna fråga som vid kategorin levnadsstandard. Detta tyder på att 

mottagarlandets politiska utveckling inte har högsta prioritet i den svenska biståndspolitiken. 

 

För att kunna ge en korrekt och rättvis bedömning över det svenska biståndets 

implementering räcker det givetvis inte att granska tio av Sveriges totalt 120 samarbetsländer. 

Endast genom en totalundersökning av samarbetsländerna kan vi skapa oss en rättvis bild 

över implementeringen av Sveriges bistånd, vilka typer av länder Sverige samarbetar med, 

och huruvida Sida följer den uppsatta biståndspolicyn. 

 

Nedan exponeras en figur där det totala svenska utvecklingssamarbetet sätts i förhållande till 

mottagarländernas HDI-index, detta för att se om det påträffas ett samband mellan 

befolkningens levnadsstandard i samarbetsländerna och svenskt bistånd. 

 

Figur 5.1 Sveriges bistånd i förhållande till fattigdom 
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I figur 5.1 är det tydligt att sambandet är svagt mellan det totala svenska biståndet och 

levnadsstandarden i mottagarlandet. Många av de stora mottagarna av biståndet är som synes 

emellertid fattiga, dock kan vi konstatera hur flera av länderna befinner sig långt till höger, 

men trots detta har ett högt totalt bistånd. Det har i figuren formats två klusterformationer 

vilket visar att fattigdomsnivån ses som ett av flera mål, eftersom klustren är placerade på 

varsin sida av HDI-indexets skallinje. 
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Att det svenska biståndet i första hand skulle syfta till att minska fattigdomen i 

samarbetsländerna ges inte mycket stöd vid ett kvantitativt test som synes i figur 5.1. 

Givetvis skall här beaktas vad som nämndes tidigare, att de absolut fattigaste länderna ofta 

lider av att landet anses alltför ineffektivt för att erhålla ett stort bistånd.  Vi kan i alla fall 

förvänta oss att finna fler viktiga faktorer än levnadsstandard som spelar in vid valet av 

Sveriges samarbetspartner.  

 

Som poängterades här ovan anses det vara ett bekymmer med korrupta mottagarländer inom 

biståndspolitiken, detta problem är en vanlig förklaring till ett ineffektivt bistånd. Sida säger 

sig lägga stor vikt vid en god samhällsstyrning och vill motverka korrupta regimer, på grund 

av detta är av intresse att se hur korrupta mottagarna av svenskt bistånd bedöms vara enligt 

korruptionsindex.  

 
Figur 5.2 Svenskt bistånd i förhållande till korruption 
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En granskning av figur 5.2 ger oss uppfattningen om att huvuddelen av de största mottagarna 

av svenskt bistånd betraktas vara korrupta enligt Transparency International 

korruptionsindex. Dessa länder befinner sig nästan uteslutande runt 2.0 – 3.0, på skalan där 

1,0 är mycket korrupt och 10,0 är i det närmaste obefintlig korruption, som jämförelse kan tas 

att det mest korrupta landet i korruptionsindexet 2006 var Haiti som har värdet 1.8. Tre av de 

svenska samarbetsländerna gavs i samma index värdet 1.9, dessa var Irak, Myanmar och 

Guinea. 
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En jämförelse mellan figurerna 5.1 och 5.2 visar tydligt hur spridningen mellan länderna i 

korruptionsskalan är mindre än vid fattigdomsskalan, vilket betyder att flera av Sveriges 

biståndsmottagare inte kan anses vara speciellt fattiga, dock är de flesta av de stora 

mottagarna mycket korrupta. Detta kan tyda på att fattigdomsminskning i praktiken inte är 

det mest väsentliga att bekämpa med det svenska biståndet. Intressant är att ett så stort antal 

av de största samarbetspartnerna är korrupta. Om vi utgår från att Sverige inte aktivt söker 

upp korrupta länder att samarbeta med, tyder detta på att fler frågor än fattigdom ges ett stort 

utrymme.  

 

I kapitel 4 redogjordes för huvudmålen med den svenska biståndspolicyn, dessa var 

rättighets- och fattigdomsperspektiven. Den biståndsform som är avsedd för 

rättighetsperspektivet kallas ”Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning” och är 

den enskilt största biståndsformen från Sida. Figur 5.3 visar den biståndsformen i förhållande 

till korruption. 

 
Figur 5.3 Biståndsformen Mänskliga rättigheter och Demokrati  
i förhållande till korruption  
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Mönstret i figur 5.3 är påfallande likt det som bevittnades i figur 5.2 då merparten av de stora 

samarbetsländerna i denna biståndsform är bland de mest korrupta. Detta förhållande 

förklaras förvisso, dels med att denna biståndsform är den biståndsform som omsätter mest 

pengar av alla, och dels med att korruption är ett av de problemen som skall motverkas med 

denna biståndsform. Om istället biståndsformen ”mänskliga rättigheter och demokratisk 

samhällsstyrning” sätts i förhållande till fattigdom kan vi misstänka att spridningen blir 
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relativt stor, eftersom denna biståndsform i första hand inte är tänkt som 

fattigdomsminskande. 

 

Figur 5.4 Biståndsformen Mänskliga rättigheter och  
demokrati i förhållande till fattigdom 
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Som väntat uppvisar figur 5.4 inte någon som helst samband mellan samarbetsländerna i 

fråga om utveckling ekonomiskt i landet och biståndsformen Demokrati och mänskliga 

rättigheter. Denna spridning blir intressant vid en senare analys av det totala biståndet och 

dess implementering, i och med att denna biståndsform är den absolut största, påverkar den 

det totala biståndet i stor utsträckning. 

 

De länder som anses ha stora svårigheter med den nationella budgeten och därmed har lågt 

HDI, erhåller från Sida biståndsformen budgetstöd. Idag är det totalt åtta länder som inräknas 

i denna biståndsform, ett bistånd som fordrar extra granskning då biståndet förs in direkt i 

landets budget och därmed inte har krav på sig att ingå i särskilda projekt. Denna 

biståndsform bör i större utsträckning än de andra rikta sig till de absolut fattigaste 

samarbetsländerna. Figur 5.4 visar således förhållandet mellan fattigdom i mottagarlandet 

enligt HDI-indexet, och biståndsformen budgetstöd. 
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Figur 5.5 Biståndsformen budgetstöd i förhållande till fattigdom 
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Det är tydligt att merparten av länderna som erhåller budgetstöd är bland de fattigaste 

samarbetsländerna. Endast ett av länderna står ut från de övriga och påträffas vid 0,7 i HDI-

indexet, detta land är Nicaragua, landet är dock ett av de fattigaste länderna i Sydamerika, sett 

till BNI per capita, och anses i och med detta vara berättigad budgetstöd.59 

 

Genom att ha analyserat dessa figurer kan vi alltså konstatera att långt ifrån alla 

samarbetsländer lider av extrem fattigdom, men att de allra flesta har en ganska hög nivå av 

korruption i landet. Resterande del av kapitlet kommer att analysera tre samarbetsländer. 

Dessa tre länder är åsyftade att representera varsin grupp av svenska samarbetsländer, 

framförallt är de utvalda med avseende på hur utvecklade länderna är, sett från HDI-indexet, 

och även med utgångspunkt av korruptionsnivån i länderna. 

 

5.2 Biståndsmottagare 1: Ryssland 

Ryssland påbörjade sin demokratiseringsprocess efter Sovjetunionens sönderfall år 1991. De 

dåvarande institutionerna byttes ut och de politiska ledarna kom till makten genom 

förhållandevis demokratiska val. Landet satt under 1990-talet fast i en blandning av diktatur 

och demokrati, fortfarande idag kan vi notera att landets politiska system är långt ifrån en 

fungerande liberal demokrati.60 

 

Sverige har sedan Sovjetunionens kollaps 1991 skänkt stöd för reformprocessen i Ryssland, 

bland annat i form av bistånd. Detta samarbete har sedan dess varit ett i svenska mått mätt 

                                                 
59 Sida, 2006, Årsredovisning, Sid.37 
60 www.freedomhouse.org  McFaul, Michael, 2005, ”Countries at the Crossroads 2005: Country Report: 
Russia”, Freedom House, läst: 2007-05-10 
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relativt omfattande bistånd, insatserna har framförallt inriktats på nordvästra Ryssland, Sankt 

Petersburg, Kaliningrad, Novgorod, Pskov och Barentsområdet.61 Ryssland uppbar 2006 det 

femte största biståndet från Sida.62 

Utvecklingssamarbetet i Ryssland är i första hand ett led i att stärka demokrati och det 

marknadsekonomiska reformarbetet i landet, men landets befolkning upplever vanmakt och 

fattigdom står att läsa på Sidas faktablad om samarbetet med Ryssland. Sverige säger sig vilja 

bistå Ryssland inom de områden landet kan bäst, detta har inneburit att samarbetet framförallt 

har inriktats på rättighetsperspektivet, och i synnerhet att stärka jämställdheten i landet.63 

 

Sida poängterar vikten av den geografiska närheten till Ryssland då biståndet motiveras, och 

säger sig vilja uppnå en stabilare stämning i hela norra Europa genom att stärka demokratin 

och öppenheten i Ryssland. Biståndet skall även stärka bandet mellan våra båda länder, vilket 

således innebär att samarbetet inte enbart är av solidariska motiv, även de egennyttiga 

fördelarna framhålls från Sidas håll.64 

 

Samarbetet med Ryssland har ibland kritiserats från såväl olika politiska rörelser som 

massmedia, biståndet anses inte vara berättigat på grund att landet inte har tillräckligt stor 

fattigdom. Det har från svenskt håll beslutats att samarbetet stegvis skall trappas ned, för att 

så småningom enbart fortgå som ett vanligt samarbete två grannländer emellan till 2010.65 

 

I tabell 5.2 redovisas biståndet till Ryssland under de tre senaste åren. 

 

Tabell 5.2 Samarbetet med Ryssland  
År Totalt bistånd i tkr 

2004 345 859 

2005 340 851 

2006 359 289 
Källa: Sidas årsredovisning 2006 

 

Det är intressant att genom tabellen 5.2 kunna konstatera att biståndet till Ryssland faktiskt 

var större under förra året än det två föregående åren 
                                                 
61 http://www.sida.se/, sök: Kort om Ryssland 2006, Sid. 1 läst: 2007-05-11 
62 Sida, 2006, Årsredovisning, Sid.20 
63 Kort om Ryssland 2006, Sid. 1 läst: 2007-05-11 
64 Kort om Ryssland 2006, Sid. 1 
65 Kort om Ryssland 2006, Sid. 1 
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Tabell 5.3 Samarbetet med Ryssland 2006 
Typ av bistånd Bistånd i tkr 
Hälsa 63 117 
Utbildning 10 500 
Forskning 0 
Mänskliga rättigheter och demokratisk 
samhällsstyrning 

99 950 

Konflikthantering, fred och säkerhet 4 864 
Humanitärt bistånd 35 805 
Infrastruktur 28 381 
Handel, näringsliv och finansiella system 14 619 
Naturresurser och miljö 101 886 
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 0 
Övrigt 166 
Totalt 359 289 
Källa: Sidas årsredovisning 2006  
 
 

Tabell 5.3 visar hur de två absolut största samarbetsområdena mellan Sverige och Ryssland 

är ”Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning” samt ”Naturresurser och miljö” 

den demokratiska utvecklingen klargjordes tidigare vara viktigt för säkerheten i framför allt 

Sveriges närområde och detta bistånd motiverades genom detta. Samarbete kring 

miljöfrågorna handlar enligt sida framförallt om utveckling av en renare Östersjö, något som 

även detta får anses motiveras av egennyttiga drivkrafter.66 

 

5.3 Biståndsmottagare 2: Niger 

Med en yta tre gånger så stor som Sveriges är Niger det största landet i Västafrika, landet har 

en befolkningsmängd på 14 400 000 invånare 2006. Landet har ingen egen kust och Niger 

utgörs till två tredjedelar av öken och halvöken.67 I UNDP: s undersökningar som idag 

innefattar 177 länder, är Niger nu det fattigaste landet av samtliga undersökta. Den senaste 

Human Development report från UNDP aviserar att Niger är mer än 40 gånger fattigare än 

vårat grannland Norge, och att den förväntade livslängden endast är hälften av den norska 

befolkningens.68 

 

 

 

                                                 
66 Kort om Ryssland 2006, Sid, 1 
67 http://www.landguiden.se , Niger, Geografi, Läst: 2007-05-18  
68 UNDP, 2006, Human Development Report, Sid 263f 
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Niger är ingen stor svensk samarbetspartner, det nuvarande biståndet uppgår till 739 000 kr 

av totalt 14 000 000 000 kr som kanaliseras genom Sida, vilket är en mycket marginaliserad 

del i jämförelse med flera av de andra fattigaste samarbetspartnerna.69 Vad är det då som 

skiljer Niger från de länder som varje år erhåller fler hundra miljoner kronor från Sida? Det 

land som idag mottar det största biståndet från Sida är Tanzania, ett land som till synes i de 

figurer som förekommit tidigare i uppsatsen är ganska jämförbart med Niger. En snabb 

överskådlig bild av likheter dessa båda länder emellan, ges bäst av en kortfattad jämförande 

tabell över ländernas situation. 

 

Tabell 5.4 Tanzania och Niger i siffror 

 Tanzania Niger 
HDI 0,430 0,311 

CPI 2,9 2,3 

Frihet Delvis Delvis 

Befolkningsmängd 39 000 000 14 400 000 

Totalt bistånd 819 093 000 739 000 

Bistånd per capita 21,0 0,051 
Källa: Sida, UNDP, Transparency International. 

 

Tabell 5.4 Visar att det finns vissa likheter dessa båda länder emellan, HDI-indexet visar att 

båda har en utbredd fattigdom, korruptionsindex på 2,9 och 2,3 antyder att båda länderna har 

svårigheter i landet också inom detta område. Vad som är påtagligt är dock att Niger har en 

mer omfattande fattigdom, och landet har samtidigt en högre korruptionsnivå. Tidigare har 

frågan väckts om huruvida frågan om demokrati och korruptionsfrågan har getts en 

övergripande roll i frågan om samarbetspartners, vilket då skulle betyda att frågan om 

ländernas fattigdom fått stå tillbaka.  

 

I och med att Sverige har ett marginellt samarbete med Niger, nämns motiven till samarbetet 

i liten omfattning i Sidas dokument. Vad som däremot rapporteras från Sida, är samarbetet 

med Västafrika där Niger som tidigare nämndes är det största landet. Sida hyllar den positiva 

demokratiska utvecklingen i Västafrika och vill därmed stödja de ”hoppfulla 

förändringarna” i dessa länder. Sida har inlett nya satsningar i denna region, dessa satsningar 

innefattar även Niger. Den positiva utvecklingen av demokrati i Västafrika till trots, är 

                                                 
69 Sida 2006 Årsredovisning, Sid. 159 
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respekten för de mänskliga rättigheterna lågt, och regionen anses vara i stort behov av hjälp 

utifrån för att lösa dessa problem.70 

 

Målet med biståndet till regionen är enligt Sida att skapa ökade förutsättningar för fattiga 

människor att förbättra sina levnadsvillkor. Samarbetet med regionen är framförallt inriktat 

på tre områden, dessa är:  

 

• konfliktförebyggande arbete och konflikthantering,  

• gemensamma naturresurser och infrastruktur,  

• ekonomiskt samarbete och integration.71  

 

Sidas utvecklingssamarbete med Niger är uppdelat enligt följande: 

 

Tabell 5.5 Sidas utvecklingssamarbete med Niger 
Typ av bistånd  Bistånd i tkr 
Hälsa,  114 

Utbildning,  265 

Forskning,  0 

Mänskliga rättigheter och 
Demokratisk samhällsstyrning, 

412 

Konflikt, fred och säkerhet, 0 

Humanitärt bistånd -249 

Infrastruktur 1 

Handel, näringsliv och 
finansiella system, 

14 

Naturresurser och miljö 66 

Budgetstöd 0 

Övrigt 116 

Totalt 739 
Källa: Sidas Årsredovisning 2006 

 

Tabellen 5.5 Visar tydligt var tonvikten på utvecklingssamarbetet med Niger ligger, den 

absolut största delen av biståndet är förlagt till att stärka landet i fråga om Mänskliga 

rättigheter och demokratisk samhällstyrning. Övriga typer av bistånd är vida mer 
                                                 
70 http://www.sida.se/, sök: Varför ger Sverige stöd till Västafrika? Läst: 2007-04-30 
71 http://www.sida.se/, sök: Vad gör Sida i Västafrika? Läst: 2007-04-30 
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marginaliserat, detta trots att landet ligger på plats 177 det vill säga sist i UNDP: s HDI-

index. I fallet Niger är det tydligt att den demokratiska utvecklingen går före 

fattigdomsbekämpningen. 

 

5.4 Biståndsmottagare 3: Estland 

Estland blev ett självstädigt land 1991 efter att ha varit en del av det gamla Sovjet. Landet är 

en av Sveriges närmaste grannländer, och har starka historiska band till Sverige.72 Estland 

samarbete med Sverige motiveras genom att landet anses behöva hjälp för att kunna utföra 

reformprocessen efter Sovjettiden, och där är Sverige en av landets viktigaste 

samarbetspartners.73  

 

Samarbetet med Estland initierades 1990, biståndet har med tiden breddats vilket har fört 

med sig att banden länderna emellan vuxit sig starkare. Idag är Sverige en av Estlands 

viktigaste samarbetspartners. Målet med Estlandssamarbetet är liknande det samarbete som 

förs med Ryssland, det vill säga att stärka landets reformarbete till marknadsekonomi samt 

stärka den demokratiska uppbyggnaden. Det estniska samarbetet implementeras på flera plan 

genom svenska företag, organisationer och på myndighetsnivå. I och med den ekonomiska 

utvecklingen i Estland är biståndet idag framförallt koncentrerat på att stärka den sociala 

sektorn, förvaltningsstöd, miljö och att ge understöd för en framtida medverkan i EU74.  

 

Tabell 5.6 Estland i siffror 
 Estland 
HDI 0,858 

CPI 6,7 

Frihet Fritt 

Befolkningsmängd 1 300 000 

Totalt bistånd 6 721 000 

Bistånd per capita 5,17 
Källa: Sida, UNDP, Transparency International. 

 

 

 

                                                 
72 http://www.landguiden.se , Estland, Modern historia, Läst: 2007-05-18 
73 Sida, 1997, Estland, Sid. 1 
74 Sida, 1997, Estland, Sid. 1 f 
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Det svenska samarbetet med Estland är ett bistånd som inte har för avsikt att vara 

fattigdomsbekämpande. Estland är i jämförelse med Sveriges övriga samarbetspartners 

varken fattiga eller korrupta, motiven till detta samarbete är snarare den geografiska närheten 

med de egennyttiga fördelarna i fokus. 

  

Det svenska arbetet med att stärka miljöarbetet i Estland är framförallt inriktat på 

Östersjöprogrammet, för att minska miljöfarliga utsläpp i Östersjön. För att landet skall 

närma sig de krav som ställs för inträdde i EU, bistår Sverige med kompetens till den 

offentliga förvaltningen, till exempel uppbyggnad av rättsväsendet och en fungerande 

statistisk centralbyrå.75 

 

För att ge en sanningsenlig beskrivning av det svenska samarbetet med Estland redovisas 

biståndet i siffror: 

 
Tabell 5.7 Sidas utvecklingssamarbete med Estland 

 Typ av bistånd Bistånd i tkr 
 

Källa: Sidas Årsredovisning 2006 

Hälsa,  0 

Utbildning,  0 

Forskning,  0 

Mänskliga rättigheter och 

Demokratisk samhällsstyrning, 

240 

Konflikt, fred och säkerhet, 0 

Humanitärt bistånd 0 

Infrastruktur 72 

Handel, näringsliv och 

finansiella system, 

209 

Naturresurser och miljö 6 199 

Budgetstöd 0 

Övrigt 0 

Totalt 6 721 

 

                                                 
75 Sida, 1997, Estland, Sid. 1 

 - 36 -



Detta samarbete bör bedömas stå utanför de båda huvudmålen med det svenska biståndet, det 

vill säga fattigdomsminskning och utvecklingen av demokrati. Det estniska biståndet är 

snarare underbyggt av nationell säkerhets och egennyttiga skäl på grund av den geografiska 

närheten. Tabellen 5.6 Visar hur nästan hela samarbetet med Estland är förlagt till 

miljöplanet, vilket Sida rapporterat framförallt är inriktat på Östersjöprojektet, något som 

bland annat är tänkt att främja den svenska miljön i framtiden. 

 

5.5 Analys av kapitel fem 

Kapitel fem kan delas upp i två delar, dels ger kapitlet en övergripande bild av vilken typ av 

länder som erhåller bistånd från Sverige, och dels visar kapitlet konkreta exempel på hur 

biståndet till olika länder motiveras. För att ha möjlighet att svara på frågan hur biståndet till 

olika länder motiveras granskas tre av Sveriges samarbetsländer närmare, dels genom 

Sveriges skriftliga motiv för biståndet, och dels granskas landets politiska och sociala 

situation för att se i vilken mån biståndet kan tänkas vara befogat. 

 

Den första delen av kapitlet som visar vilken typ av länder som erhåller biståndet har 

uppvisat ett antal intressanta resultat. Tabell 5.1 som visade de 10 största svenska 

samarbetsländerna, visade hur de flesta av dessa återfanns långt ned på rankingen över de 

rikaste länderna i världen, dock verkade inte sambandet med de politiska rättigheterna och 

den civila friheten i samarbetsländerna inte vara lika starkt, vilket skulle tyda på att Sverige 

då tog större beaktning av befolkningens levnadsstandard än de politiska och civila 

rättigheterna. För att se huruvida detta påstående är korrekt måste dock mer än de tio största 

samarbetspartnerna ingå i undersökningen. För att enklast urskilja vilken typ av länder som 

Sverige samarbetar med redovisas datamaterialet grafiskt i kapitlet. Genom att sätta det totala 

biståndet i förhållande till HDI-index syns att många av de största samarbetsländerna är 

fattiga, dock finns det ett antal samarbetsländer som inte är bland de fattigaste men likväl 

erhåller ett stort bistånd. Förklaringen till att dessa länder trots detta ingår i samarbetet hittas i 

figur 5.4, där syns hur den största biståndsformen Mänskliga rättigheter och demokrati, har 

litet samband till HDI-indexet. Denna biståndsform konstaterades i figur 5.3 vara framförallt 

inriktad på de länder som hade hög korruptionsnivå istället. Den biståndsform som är 

framförallt inriktad på fattiga länder, budgetstöd visade sig i figur 5.5 involvera ett mycket 

mindre antal länder, detta bistånd visade sig dock innebära ett stort bistånd för de få 

inblandade. 
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Slutsatsen som vi kan dra av detta kapitel är att samtliga samarbetspartners i stor utsträckning 

har en hög grad av korruption, men långt ifrån alla är fattiga. Detta är dock i linje med de 

svenska huvudmålen med biståndet, ett fattigdomsperspektiv och ett rättighetsperspektiv.  

 

Ett tredje motiv för det svenska biståndet förklarades vara egennytta, detta är inte något som 

finns med som huvudmål men i regeringens proposition framgår att detta är ett befintligt 

motiv. Kapitel fem fann belägg för detta motiv i två av exemplen, dessa båda var Ryssland 

och Estland. De egennyttiga vinningarna är i dessa fall framförallt ur säkerhetssynpunkt och 

ur miljösynpunkt, och motiveras i första hand av den geografiska närheten länderna emellan. 

Biståndet till Ryssland är tänkt att stärka demokratin i landet, detta för en säkrare politisk 

situation  i norra Europa, och det estniska biståndet i stor utsträckning syftar till att förbättra 

situationen ur miljösynpunkt för länderna kring Östersjön. 

 

6 Sammanfattning och slutsats 
 

Uppsatsen har visat hur Sveriges bistånd har syftat till att minska fattigdom i världen ända 

sedan ”biståndsbibeln” trädde i kraft 1962. Detta var grunden för det moderna biståndet, och 

det var vid denna tid som biståndet utökades från att ha varit begränsat till ett fåtal länder, till 

att spridas till ett större antal i och med att biståndet nu också växte i storlek. Idag betonas 

fattigdomsbekämpningen som det viktigaste målet tillsammans med rättighetsperspektivet. 

Utanför de båda huvudmålen betonas även egennyttan som en viktig drivkraft med det 

svenska biståndet, här ingår att stärka områden som bedöms vara potentiella oroshärdar i vår 

geografiska närhet, samt att eliminera de miljöfaror som hotar Sverige. 

 

Kapitel fem visade hur den biståndsform som syftar till att stärka demokrati och respekt för 

de mänskliga rättigheterna i samarbetsländerna, endast tar begränsad hänsyn till 

befolkningens levnadsstandard. Istället implementerades detta bistånd till många av de länder 

som har hög korruption utan hänsyn till hur fattigt landet bedöms vara. Med anledning av att 

detta bistånd är den största biståndsformen påverkas det totala biståndet i stor utsträckning av 

detta. Fattigdomsbekämpning är istället framförallt placerat i biståndsformen budgetstöd som 

idag dock enbart inbegriper åtta samarbetsländer. Dessa länder erhåller dock ett relativt stort 

bistånd, vilket verkar visa sig i granskningen av det totala biståndet, vi har tidigare 

konstaterat hur flera av de största samarbetsländerna är mycket fattiga, men sett till det totala 
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biståndet är ett stort antal länder relativt rika. Förklaringen till detta är antagligen att de åtta 

länder som innefattas i budgetstödet är bland de största samarbetsländerna, samtidigt som 

rättighetsbiståndet är det största, då det tas begränsad hänsyn till rikedom i mottagarländerna 

med denna biståndsform, blir resultatet att flertalet stora samarbetsländer inte är bland de 

fattigaste. 

 

Det är påtagligt i figur 3.2 hur det har bildats två kluster av samarbetsländerna i biståndet, 

detta har tidigare i uppsatsen förklarats dels vara en grupp av länder med behov att stärka 

ekonomin och en annan grupp med syftet att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. 

Såväl fattigdom som brist på demokrati skall motarbetas med det svenska biståndet, det synes 

dock vara mer angeläget att minska korruption än fattigdom då de allra flesta 

samarbetsländerna är korrupta, men långt ifrån samtliga är fattiga.  

 

Det är intressant att biståndspolitiken har med egennyttiga motiv som en drivkraft. Vi har sett 

prov på två sådana exempel i fallstudierna av Estland och Ryssland. Ingen av dessa båda 

länder är i detta sammanhang fattiga vilket innebär att motivet för detta bistånd torde vara att 

stärka Sveriges säkerhet och miljö, precis som diskuterats i fallstudierna. I fallet Ryssland 

som under en period har varit en stor samarbetspartner är det även intressant att se hur viktigt 

denna fråga har visat sig vara. 

 

Det är omöjligt att påstå annat än att en majoritet av de största samarbetsländerna är bland 

världens fattigaste länder då vi har bevittnat figur 5.1, de båda största samarbetsländerna 

Tanzania och Mocambique har båda bedömts vara mycket fattiga. Det synes dock totalt vara 

fler länder på den ”rika” sidan av indexet än på den ”fattiga”, många av dessa mottar då ett 

förhållandevis litet bistånd från Sverige, men den totala summan visar följaktligen hur fattiga 

länder inte alltid hamnar i främsta rummet.  

 

Om intentionen är att ge ett fåtal fattiga länder mycket bistånd, och många rika länder lite 

bistånd nämns inte i biståndspolicyn, men möjligen kan detta vara grund för feltolkningar i 

granskningar av biståndsarbetet. I avsaknad av en totalundersökning om de svenska 

samarbetsländerna, verkar Sverige med undantag för ett litet antal länder vara inriktat på 

fattigdomsbekämpning, denna slutsats drogs av undertecknad i C-uppsatsen Bistånd och 

korruption – Hur hanteras korrupta regimer av biståndsgivare? Slutsatsen hade då 

förankring från flera biståndsrapporter och litteratur. 
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Denna uppsats är inte ämnad att frambringa några normativa slutsatser, syftet har varit att 

granska förhållande mellan policy och implementering i det svenska utvecklingssamarbetet. 

Det är dock intressant att resonera kring förekomsten av bistånd till ett antal i sammanhanget 

rika länder. Huvudsyftet med det svenska utvecklingssamarbetet har förklarats vara 

fattigdomsminskning och rättighetsperspektivet, intressant är hur den enskilt största 

biståndsformen ”Mänskliga rättigheter och demokrati” i mycket liten grad verkar ta fattigdom 

i beaktning och endast fokusera på rättigheterna. Detta är sannolikt orsaken till att ett stort 

antal samarbetsländer är relativt väl utvecklade ekonomiskt.        

 

Slutligen skall jag försöka ge ett svar på uppsatsens grundfråga: Till vilken typ av länder 

riktas Sidas bistånd, och hur kan vi förklara och förstå denna fördelning? 

Som redan nämnts är de svenska samarbetsländerna mycket olika varandra, exempel finns 

från de väldigt fattiga och korrupta länder till jämförelsevis rika och okorrupta. Det är som 

synes svårt att ge en enkel bild av den svenska samarbetspartnern, vi har i uppsatsen sett hur 

många av de fattigaste länderna erhåller stora summor medan väldigt många mindre fattiga 

men korrupta länder också är relativt stora mottagare av bistånd. Denna undersökning visar 

definitivt prov på att egenintresset som redovisades som en av de tre drivkrafterna i kapitel 

4.3 ges utrymme i Sidas biståndspolitik vid sidan av de båda huvudmålen 

fattigdomsminskning och rättviseaspekten. Det innebär att de tre typerna av samarbetsländer 

är: i) De länder som anses behöva hjälp att stärka ekonomin. ii) De länder som behöver stärka 

demokrati och mänskliga rättigheter i landet. iii) De länder som på något sätt kan påverka 

Sverige, framförallt ur miljö eller säkerhetspolitiska aspekter och således behöver stöd för att 

utvecklas på områdena. Men som tidigare nämnts agerar inte Sida ensamt med det svenska 

biståndet utan implementerar idag 55 procent av det totala svenska biståndet. Sidas 

implementering styrs likväl av de riktlinjer som satts upp av riksdag och regering för det 

svenska biståndet. 
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Akronymer 
 

BNI – Bruttonationalinkomst 

BNP – Bruttonationalprodukt 

CPI - Corruption Perceptions Index (rankar länder till vilken grad det förekommer korruption 

inom landet) Skalan beräknas enligt: 10 lägst och 1 högst. 

DAC - Development Assistance Committee. OECD:s biståndskommité.  

GDP - Gross Domestic Product 

GNI - Gross National Income 

HDI - Human Development Index 

LFA – Logical Framework Approach 

OA – Official Aid (Annat bistånd, utöver ODA) 

ODA - Official Development Assistance, Det offentliga biståndet för varje land. 

OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development. 

PGU - Politiken för global utveckling 

Sida – Swedish International Development Authority 

TI – Transparency International 

UNDP – United Nations Development Program 

USD – US dollar 
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Appendix 
 

Land Korruption Frihet Totalt 
Bistånd 

Angola 2,2 NF 53069 
Benin 2,5 F 1670 
Botswana 5,6 F 11409 
Burkina Faso 3,2 PF 110821 
Burundi 2,4 PF 60786 
Centralafr. Rep. 2,4 PF 12956 
Elfenbenskusten 2,1 NF 55986 
Eritrea 2,9 NF 15296 
Etiopien 2,4 PF 305885 
Gambia 2,5 PF 5516 
Ghana 3,3 F 5592 
Guinea 1,9 NF 10833 
Guinea-Bissau Saknas PF 12300 
Kamerun 2,3 NF 4106 
Kap-verde Saknas F 1137 
Kenya 2,2 PF 382942 
Kongo-Braz. 2,2 NF 23583 
DR Kongo 2,0 NF 259585 
Lesotho 3,2 F 288 
Liberia Saknas PF 98827 
Madagaskar 3,1 PF 3459 
Malawi 2,7 PF 126077 
Mali 2,8 F 187180 
Mauretanien 3,1 PF 8248 
Mauritius 5,1 F 192 
Mocambique 2,8 PF 663825 
Namibia 4,1 F 66045 
Niger 2,3 PF 739 
Nigeria 2,2 PF 7210 
Rwanda 2,5 NF 127297 
Sao Tomé & Principe Saknas F 175 
Senegal 3,3 F 4582 
Sierra Leone 2,2 PF 26686 
Somalia Saknas NF 94868 
Sudan 2,0 NF 326616 
Sydafrika 4,6 F 162410 
Tanzania 2,9 PF 819093 
Tchad 2,0 NF 26587 
Togo 2,4 NF 4884 
Uganda 2,7 PF 461384 
Zambia 2,6 PF 356306 
Zimbabwe 2,4 NF 131352 
Afghanistan Saknas PF 335028 
Bangladesh 2,0 PF 282721 
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Bhutan 6,0 NF 708 
Filipinerna 2,5 PF 39452 
Indien 3,3 F 125417 
Indonesien 2,4 F 164782 
Kambodja 2,1 NF 126108 
Kina  3,3 NF 85928 
Nordkorea Saknas NF 37542 
Laos 2,6 NF 174881 
Malaysia 5,0 PF 3769 
Mongoliet 2,8 F 18568 
Myanmar/Burma 1,9 NF 27725 
Nepal 2,5 PF 15357 
Pakistan 2,2 NF 86637 
Papua Nya Guinea 2,4 PF 316 
Sri Lanka 3,1 PF 151608 
Thailand 3,6 NF 57877 
Vietnam 2,6 NF 315218 
Östtimor 2,6 PF 11397 
Algeriet 3,1 NF 3030 
Egypten 3,3 NF 14525 
Irak 1,9 NF 83257 
Iran 2,7 NF -34 
Jemen 2,6 PF 4362 
Jordanien 5,3 PF 3033 
Libanon 3,6 PF 71274 
Marocko 3,2 PF 8015 
Syrien 2,9 NF 5601 
Tunisien 4,6 NF 5262 
Västbanken & Gaza Saknas Saknas 359155 
Argentina 2,9 F 2277 
Belize 3,5 F 199 
Bolivia 2,7 PF 134036 
Brasilien 3,3 F 23147 
Chile 7,3 F 2249 
Colombia 3,9 PF 130687 
Costa Rica 4,1 F 6787 
Dominica 4,5 F 199 
Dominikanska Rep. 2,8 F 311 
Ecuador 2,3 PF 4718 
El Salvador 4,0 F 31387 
Guatemala 2,6 PF 240622 
Haiti 1,8 PF 21419 
Honduras 2,5 PF 137962 
Jamaica 3,7 F 790 
Kuba 3,5 NF 6759 
Mexico 3,3 F 717 
Nicaragua 2,6 PF 244665 
Paraguay 2,6 PF 11479 
Peru 3,3 F 29454 
Uruguay 6,4 F 2613 
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Venezuela 2,3 PF 152 
Albanien 2,6 PF 92463 
Armenien 2,9 PF 16689 
Azerbajdzjan 2,4 NF 4222 
Bosnien & Hercegov. 2,9 PF 284070 
Georgien 2,8 PF 68593 
Kazakstan 2,6 NF 6323 
Kirgistan 2,2 PF 36738 
Kroatien 3,4 F 35901 
Makedonien 2,7 PF 89168 
Moldavien 3,2 PF 84443 
Serbien & Monteneg. 3,0 F* 300075 
Tadzjikistan 2,2 NF 65334 
Turkiet 3,8 PF 23855 
Ukraina 2,8 F 118444 
Uzbekistan 2,1 NF 9890 
Vitryssland 2,1 NF 46818 
Bulgarien 4,0 F 5014 
Estland 6,7 F 6721 
Lettland 4,7 F 14305 
Litauen 4,8 F 15190 
Polen 3,7 F 62 
Rumänien 3,1 F 6824 
Ryssland 2,5 NF 359289 
Slovakien 4,7 F 49 
Tjeckien 4,8 F 277 
Källor: 
Sidas Årsredovisning 2006 
Transparency International Corruption Perceptions Index 2006 
Selected data from Freedom House’s annual global survey of political rights and civil liberties 2007 
*Är idag delade, Serbien kategoriseras som F och Montenegro PF 
***Negativa tal beror på återbetalningar. 
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