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Abstract 

Bachelor essay in political science by Marie Åberg, autumn 2011 

“Harm or benefit? A critical view of the theoretical grounds of the international development 

aid” 

Supervisor: Professor Mats Lindberg 

The first of the dual purpose of this essay is to present international aid policy ideas and the 

theoretical grounds of international development aid. Then the essay presents the international 

critical view of development aid in order to analyse if the theoretical grounds of international 

development aid are valid. 

The main question of this essay is therefore: How has development aid policy ideas emerged 

internationally and what is the theoretical foundation of international development aid and is 

it a valid theoretical basis as seen in the light of international critical discussion? 

This study is divided in two parts, a descriptive presentation and a critical assessment. The 

method used is qualitative theoretical analysis and I have based my studies on literature from 

the two critics chosen to represent the international critical view. Regarding the presentation 

of international development aid policy ideas and theoretical grounds I have chosen well 

known standard literature on the subject. The conclusions I have made is that international 

development aid was born with the Marshallplan USA presented after world war two. Since 

then the ideas of development aid has been shaped by dominant political actors in western 

countries. Today development aid is built up on the strategy of “governance”. The 

presumptions behind “governance” is that democracy and human rights will lead development 

countries to economic development. But in the light of international critical discourse this 

theory is in need of reconsideration. The criticism points to some important factors. For 

example, history shows no proof of democracy being the foremost factor for economic 

development and the “governance”-strategy is a western concept to dominate the third world. 

According to the critics aid creates dependents, not development. In the light of the critical 

discourse development aid theory appears inadequate.    

Key words: Development aid, development theory, development practice, governance, 

political conditionality.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval, problembild och relevans 

Sverige är internationellt sett en stor givare av bistånd i förhållande till landets ekonomiska 

storlek.1 Det första volymmålet gällande svenskt bistånd presenterades i propositionen 

1962:100, även kallad ”den svenska biståndsbibeln”2 ”Den svenska biståndsbibeln” 

rekommenderade att 1% av landets BNI3 skulle gå till bistånd.4 Målet är fortfarande detsamma 

än idag även om strävan efter att öka biståndets kvantitet konstant diskuteras. Sveriges nutida 

biståndspolitik styrs av PGU (Sveriges politik för global utveckling). Denna vägledande 

arkitekturiska biståndsgrund godkändes av Sveriges riksdag år 2003 och menar att alla 

politikområden skall samarbeta för att främja global utveckling.5 Målet för svensk 

biståndspolitik är idag, som formulerat i PGU:  

”…att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 

levnadsvillkor.”6 

Som nämnt ovan har biståndets kvantitet präglat biståndsdebatten sedan 1960-talet i Sverige 

men också internationellt. Hur effektivt biståndet är fokuseras snarare till ett resultat av 

kvantiteten, inte kvaliteten.7 Debatten ter sig vara egendomlig då fokus på kvaliteten av 

biståndet snarare vore det centrala när målet är att skapa förutsättningar för fattiga människor. 

Det är detta som förde mig in på denna uppsats ämnesval samt problembild.     

Många stora biståndsgivare och biståndsorganisationer verkar nästan allergiska gentemot 

kritik gällande deras verksamhet, som framgår i boken Det svenska biståndsberoendet (2007), 

skriven av Pär Krause. Enligt Krause använder biståndsgivarna ekonomiska, politiska och 

psykologiska argument som grund för biståndsindustrins existens. Givare hävdar därmed att 

vi i väst måste hjälpa de fattiga länderna för att vi har ett moraliskt ansvar. Vi måste se till att 

de får en bättre levnadsstandard för vi är rikare än dem och demokrati måste spridas till 

                                                           
1 Hydén, Göran, 2010, Bistånd och utveckling - Afrika: Givarnas stora utmaning, Malmö, Liber AB  s. 17 
2 Odén, Bertil, 2006, Biståndets idéhistoria: Från Marshallhjälp till millenniemål, Lund, Studentlitteratur, s, 65 
3
 ”Bruttonationalinkomsten, BNI, är ett mått som visar på den ekonomiska aktiviteten i ett land. Precis som BNP 
är BNI ett mått på tillväxt men möjligen är BNI mer rättvisande eftersom det på ett bättre sätt tar hänsyn till 
landets ekonomiska aktivitet gentemot utlandet.” Citerat hämtat från hemsidan ekonomifakta. 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNI/ Läst 22/11/11 
4 Proposition 1962:100, angående svenskt utvecklingsbistånd, s. 20 
5
 Proposition 2002/03:122, Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling, hela propositionen. 
6 Prop. 2002/03:122, s. 59  
7 Odén 2006, s. 64 
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länderna i syd för att de skall kunna uppnå ekonomisk utveckling.8 Samma argument ligger 

också till grund för inställningen gällande biståndets kvantitet och de ständiga uppmaningarna 

till en ökning. Koncentrationen i Sverige gällande enprocentsmålet är stor, likaså andra 

kvantitativa mål som rekommenderats internationellt av FN.9 Men vad händer då med 

diskussionen kring biståndets kvalitativa sida? Om de teorier som biståndet bygger på idag är 

hållbara finns det egentligen inget svar på enligt Krause. Det är få biståndsgivande 

myndigheter som ifrågasätter biståndet och dess verkliga funktion.10  

Krause, som själv är ekonom och frilandsjournalist specialiserad på Afrika, menar att både 

givare och mottagare har hamnat i ett ömsesidigt biståndsberoende som man är rädd för att 

prata om. Givarna i väst är rädda för att deras verksamhet skall upphöra samtidigt som målet 

är att länderna skall klara sig utan bistånd och generera ekonomisk tillväxt på egen hand. Det 

Krause syftar till är att givarna gömmer sig bakom ökade volymmål för att skydda sitt eget 

arbete. Om mottagarländerna skulle sluta ha ett behov av de enorma summor pengar som 

överförs från givarna i väst skulle flera miljoner människor världen över som livnär sig på 

biståndsindustrin bli utan arbete och därmed utan försörjning. Ett skräckscenario 

biståndsindustrin helst vill undvika. Krause menar att det är därför som biståndsindustrin 

fortsätter utan en reflektion över dess effektivitet.11  

Det är på grund av denna fundering som jag valt mitt uppsatsämne och finner ämnet relevant. 

Jag vill undersöka hur biståndspolitiska idéer växt fram internationellt och hur de teorier som 

formar dagens bistånd faktiskt ser ut. Jag vill samtidigt undersöka vilken den internationella 

kritiken gentemot bistånd är samt om den är relevant just för att debatten hela tiden 

koncentrerar sig på ett kvantitativt perspektiv snarare än ett kvalitativt. Vi uppmanas att ge 

mer men problematiken kan vara att man aldrig egentligen kritiserar hur biståndet fungerar i 

verkligheten.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att presentera biståndspolitikens idéhistoria och teoretiska 

grunder samt framföra en internationell kritik som finns gentemot det rådande 

                                                           
8 Krause, Pär, 2007, Det svenska biståndsberoende: Om intressen och värderingar inom den svenska 
biståndsindustrin, Stockholm, Timbro, s. 43-56 
9 Krause 2007, s. 7-10 
10 Krause 2007, hela boken 
11 Krause 2007, hela boken 
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biståndspolitiska tänkandet. Utifrån detta vill jag undersöka om den teoretiska grund biståndet 

vilar på idag är hållbar utifrån den internationella kritiska diskussion som förs.  

1.2.1 Grundfråga  

Hur har biståndspolitikens idéer vuxit fram internationellt och vilken är den teoretiska 

grundvalen för internationellt bistånd samt är det en hållbar teoretiskt grund sedd i ljuset av 

internationell kritisk diskussion? 

1.2.2 Delfrågor 

För att kunna besvara min grundfråga har jag valt att ställa följande delfrågor: 

� Hur har biståndspolitiken idéer vuxit fram historiskt internationellt?  

� Vilka teorier och strategier har man använt under biståndspolitikens utveckling fram 

till idag internationellt?  

� Vilken är kritiken gentemot den internationella biståndspolitik som finns idag?  

� Har det internationella biståndet en hållbar teoretisk grund sedd i ljuset av den 

internationella kritiska diskussionen? 

1.3 Metod 

I denna uppsats använder jag mig av en kvalitativ metod. Uppsatsen består av två delar, en 

deskriptiv idéanalys och en idékritisk analys.   

1.3.1 Upplägg och design  

Som nämnt ovan består denna uppsats av två delar. En deskriptiv idéanalys och en idékritisk 

analys. I den första deskriptiva delen (kap. 2&3, delfrågorna 1&2)  kommer jag presentera hur 

biståndspolitiska idéer växt fram internationellt och vilka teorier och strategier som man har 

använt. Jag har valt att presentera biståndspolitiska idéer samt teorier från år 1945 och framåt 

för att kunna sätta ämnet i kontext. Den internationella kritiken som också hör till den 

deskriptiva delen (kap. 4, delfråga 3) kommer jag att presentera i en referatliknande form då 

jag vill att mina läsare skall komma så nära de valda kritikernas synsätt och kritiska tänkandet 

som möjligt. Det är viktigt att återberätta deras argument på detta sätt för att göra den 

idékritiska analysen gällande argumentens hållbarhet gentemot biståndets teoretiska 

uppbyggnad lättare att förstå.  
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Den idékritiska analysen (kap. 5, delfråga 4) kommer presenteras i ett eget substanskapitel. 

Jag har valt att separera denna uppsats analys med slutsatskapitlet för att den idékritiska 

analysen ligger till grund för de eventuella slutsatser jag kan dra.  

En problematik som jag stött på under arbetets gång är uppdelningen mellan kapitel två och 

tre. Ibland har det varit svårt att skilja mellan händelser som påverkat både framväxten av 

biståndspolitiska idéer som också varit betydande för teoretiska aspekten. Därför kan det 

nämnas liknande saker i kaptitel två och kapitel tre. Men jag har valt att låta det vara så 

eftersom det i så fall har betydelse för både biståndspolitiska framväxten samt biståndsteorier 

och strategier.    

1.3.2 Material 

Viktiga bakgrundskunskaper för denna uppsats kommer från Bertil Odéns bok Biståndets 

Idéhistoria: Från Marshallhjälp till millenniemål (2006). Odén är känd för att ha skrivit ett 

40-tal böcker gällande bistånd och utveckling med sin filosofie licentiat i freds- och 

utvecklingsforskning. Boken är ämnad för universitetsstudier och ger därför en bra och 

vetenskaplig överblick av ämnet. För att ytterligare stärka historiens skeden och få en lite 

djupare inblick har jag valt att ta med Göran Hydéns bok Bistånd och utveckling - Afrika: 

Givarnas stora utmaning (2010) samt Lasse Bergs bok Vem hjälper biståndet (1987). Göran 

Hydéns bok är ett bidrag till den politiska debatten kring bistånd och dess funktion. Hydén är 

professor emeritus i statsvetenskap vid universitetet i Florida och publicerat artiklar gällande 

Afrikas utveckling inom bland annat Afrikainstitutet. Lasse Berg som skrev sin bok helt 

utifrån egna erfarenheter efter resor och långa vistelser i tredje världen bidrar med ett unikt 

fakta- och debattvärde. Samtidigt som Berg har en examen i nationalekonomi och 

statskunskap är han också journalist och dokumentärfilmare.  

För att beskriva det nationalekonomiska perspektivet i denna uppsats har jag valt att använda 

mig av boken Economic Development (2003) skriven av Michael P. Todaro och Stephen C. 

Smith. Todaro var professor i ekonomi under 20 års tid i New York och Smith är professor i 

ekonomi vid George Washington universitetet. Boken ger en bra bild av teorier och strategier 

som har följt biståndet under dess framväxt till idag.  

Materialet gällande den internationella kritiken är böcker och artiklar skrivna av de valda 

kritikerna. Böckerna och artiklarna presenterar deras egna åsikter vilka ämnas speglas i denna 

uppsats. De arbeten jag använder mig av Damisa Moyo är hennes bok Dead Aid (2009) och 
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artikeln ”Why foreign aid is hurting Africa” (2009). När det gäller Martin Minogue har jag 

använt mig av artiklarna ”Critical perspectives on Development” (2002) och ”Power to the 

people? Good governance and the reshaping of the state” (2002). Båda artiklarna är skrivna av 

Martin Minogue och publicerade i boken Development theory and practice - critical 

perspectives (2002) som är editerad av Martin Minogue och Uma Kothari.       

1.3.3 Avgränsning 

Det är viktigt för läsaren att förstå att denna uppsats inte går in detaljerat i biståndsteorin och 

biståndshistorien utan endast vidrör vid dessa områden. Denna uppsats kan därför inte ses 

som en djupgående idékritisk analys. Uppsatsen kritiserar endast utifrån de två kritkerna som 

jag valt skall representera den internationella diskussionen. Detta betyder att de inte talar för 

hela den kritiska diskursen utan snarare deras egna ståndpunkt inom diskursen. Denna uppsats 

kan därför inte ses som en idékritisk analys av hela biståndsindustrin och dess existens. 

Jag har enbart valt att presentera de dominerande teorierna och strategierna som har präglat 

biståndet genom historien för att arbetet annars skulle ha blivit för omfattande. Av samma 

anledning har jag valt att inte inkludera de asiatiska givarna i denna uppsats. De för en annan 

sorts biståndspolitik än de västerländska länderna och kommer därför enbart att nämnas ytligt 

i uppsatsen då de har en betydelse för kontexten.    

En annan självklar faktor till varför jag endast vidrör delar av historien och teorin är den 

tidsrymd och det sidantal som givits till uppsatsskrivandet. På grund av detta valde jag också 

enbart två kritiker som representanter för den internationella kritiken. Den första kritikern är 

Dambisa Moyo. Moyo är fortfarande högaktuell med sin kritikerrosade bok Dead Aid (2009) 

och har skrivit artiklar för bland annat The Wall Street Journal. Moyo nämns också i svenska 

böcker gällande bistånd och utveckling såsom ovannämnda Göran Hydéns bok. Min andra 

kritiker är Martin Minouge. Minogue är programansvarig för centrumet för reglering och 

konkurrens vid Institutet för utvecklingspolitik och förvaltning, i Manchester. Minogue har 

publicerat kända artiklar gällande utveckling vilket framgår av hemsidan för hans universitet.      

1.3.4 Forskningsteknik 

Första delen av uppsatsen är en deskriptiv idéanalys genom kvalitativ metod. En deskriptiv 

idéanalys förklarar vad någonting är, inte varför någonting är som det är. Det är snarare en 

framställning av det material som jag valt gällande biståndspolitikens framväxt, teoretiska 
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grund och den kritiska diskussionen. Den deskriptiva idéanalysen blir ett klargörande av 

tankestrukturen gällande de fenomen jag valt.12     

Den andra delen av uppsatsen är en idékritisk analys som utgår från den deskriptiva 

idéanalysen. Idékritiken förklarar inte varför fenomenet är som det är utan ger bara en bild 

gällande de kritiska argumentens hållbarhet i förhållande till den teoretiska grunden.13 Denna 

idékritiska framställning (analysen) är inte baserad på någon ideologisk grund utan 

koncentrerar sig enbart till argumentens uppbyggnad, om de anses ha en säker grund eller ej.14 

Eftersom uppsatsens syfte är att se om den teoretiska grunden biståndet vilar på idag är 

hållbar utifrån den internationella kritiken använder jag mig av den idékritiska hållbarheten. 

Det menas att man ser till om argumenten som framförs av mina två kritiker anses hållbara 

genom att presentera beläggen för dem samt se om beläggen i sig är hållbara.15  

1.3.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten i denna uppsats handlar om urval. Som jag förklarat i min avgränsning valde jag 

Dambisa Moyo och Martin Minogue till att representera den internationella kritiken för deras 

kunskap och för att de båda sticker ut i den allmänna debatten gällande bistånds- och 

utvecklingsfrågor.   

Reliabiliteten i denna uppsats ligger i att på ett korrekt och enkelt sätt presentera materialet 

jag använt mig av. Läsaren skall kunna få möjligheten att genomföra samma undersökning 

och kontrollera att mina tolkningar är korrekta. Tydliga hänvisningar hjälper mig att stärka 

uppsatsens reliabilitet.  

1.4 Viktiga begrepp   

I min uppsats kommer jag använda orden u-länder, underutvecklade länder, 

utvecklingsländer, mottagarländer och tredje världen. Alla dessa syftar gemensamt till de 

länder som lever under fattigdomsstrecket eller är mottagare av bistånd. Anledningen till att 

jag använder orden olika är att begreppet gällande länder som mottager bistånd har skiftat 

under historien och under olika politiska sammanhang. Därför har jag valt att benämna 

begreppet med olika ord under olika tidsperioder.   

                                                           
12 Beckman, Ludvig, 2007, Grundbok i idéanalys, Stockholm, Santérus Förlag, s. 48 samt  
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, 2003, Metodpraktikan: Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, kap. 12  
13 Beckman 2007, s. 55 samt Esaiasson m.fl. 2003, kap. 12  
14 Beckman 2007, s. 56-57 
15 Beckman 2007, s. 65 
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1.5 Disposition  

Detta inledande kapitel presenterar denna uppsats ämnesval, syfte, problembild, frågeställning 

samt metodupplägg. I kapitel 2 kommer en presentation av den internationella 

biståndspolitikens framväxt från andra världskriget till idag. Det som följer i kapitel 3 är en 

presentation av det internationella biståndets teoretiska grund genom historien för att slutligen 

visa hur det internationella biståndets teoretiska grund ser ut idag. Kapitel 4 innehåller den 

internationella kritiken gällande det internationella biståndet. Kapitlet är uppdelat i två delar 

efter mina två valda kritiker, Dambisa Moyo och Martin Minogue. Efter kapitel 2-4 följer små 

sammanfattningar för att lättare förstå underlaget för analysen och slutsatserna. Min analys 

presenteras i kapitel 5 där jag diskuterar det internationella biståndets teoretiska grunds 

hållbarhet utifrån den internationella kritiken. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 6 där jag 

presenterar mina slutsatser och sammanfattar uppsatsen.  

2. Biståndets historia 

2.1 Andra världskriget till år 1960 – så börjar det! 

Framväxten av internationellt bistånd började redan innan andra världskriget tog slut. Under 

krigets gång fokuserade man på återuppbyggnaden av Europa som var i stort behov av hjälp. 

För att undvika ekonomiska kriser var man tvungen att snabbt stabilisera ekonomin och två 

internationella institutioner skapades på USA:s initiativ under stormaktskonferensen i Bretton 

Woods år 1944. De två institutionerna som förhandlades fram var Internationella 

valutafonden och Världsbanken. Internationella valutafonden skulle se till att det 

internationella valutasystemet stod stabilt men också vara till hjälp för att utveckla handeln 

mellan länderna. Världsbankens skulle i stället koncentrera sig på återuppbyggnadens 

finansiering och andra investeringar som kunde ligga till grund för vidare utveckling.16 Under 

Världsbanken bildades år 1960 IDA (International Development Association). IDA fungerar  

som en vinge till Världsbanken där fördelaktiga lån ges till de fattigaste u-länderna med mål 

mot ekonomisk utveckling. De fördelaktiga lånen började ges för att länderna skulle kunna 

klara av återbetalningarna utan pressen från höga räntor.17  

År 1945 antogs FN:s stadga. Denna skrevs under av 50 medlemsländer och med de 

kommande åren bildades många av dess fackorgan som kom att betyda mycket för det 

                                                           
16 Odén 2006, s. 42-43 
17 Odén 2006, s. 47 
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internationella utvecklingsarbetet. FN skulle enligt dess stadga agera som hjälp när det 

uppstod internationella problem men också se till att mänskliga rättigheter efterföljdes.18  

Det som egentligen födde biståndstanken på riktigt var år 1948 när USA presenterade  

Marshallplanen. Marshallplanen skulle hjälpa Europa upp på fötter igen och enorma resurser 

överfördes till Europa som hjälp till ekonomisk återuppbyggnad. Hela 12,5 miljarder USD 

mottogs av de behövande länderna. Marshallhjälpen riktade in sig på att framförallt bygga 

upp den en gång fungerande infrastrukturen för att få igång produktionen igen. Detta fick stor 

framgång i Europa och det är också detta som ligger till grund för det optimistiska tänkandet 

kring hjälp till u-länderna som började växa fram.19 Under denna period menade man att 

utveckling som begrepp var detsamma som ekonomisk tillväxt.20  

Mottagarna av Marshallhjälpen samordnades i OEEC (Organisation for European Economic 

Cooperation), som idag är OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development). Under OECD bildades senare en speciell kommitté, DAC (Development 

Assistance Commitee). Denna skulle stå för samordning av medlemsländernas bistånd.21 

Bertil Odén förklarar i sin bok Biståndets Idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål 

(2006) att:  

”DAC spelar en viktig roll som plattform för att samordna medlemmarnas bistånd, 

komma överens om gemensamma mål och vilka definitioner som ska gälla, till 

exempel vad som får räknas in som bistånd”.22  

Andra faktorer som påverkade det snabbt framväxande biståndet och biståndspolitiken var det 

kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Kalla kriget bidrog till att bistånd fungerade som 

ett politisk vapen.23 Genom Marshallhjälpen fick USA med sig många Europeiska länder 

medan Sovjetunionen stöttade kolonier och länder som visade tendenser till kommunistiskt 

styre. Det första bilaterala biståndssamarbeten valdes alltså politiskt och taktiskt från 

stormakterna där de kunde få in sina egna varor på marknaderna.24 

                                                           
18 Odén 2006, s. 44-45 
19 Berg, Lasse, 1987, Vem hjälper biståndet, Stockholm, Raben & Sjögren, s. 115 
20 Odén 2006, s. 49 
21 Odén 2006, s. 43   
22 Odén 2006, s. 20 
23 Berg 1987, s. 119 
24 Berg 1987, s. 122 
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2.2 1960-talet och utvecklingsoptimism med volymmål  

Under 1960-talet började avkolonialiseringen av Afrika på allvar. Biståndet användes 

fortfarande som ett slags maktmedel från stormakterna samtidigt som olika befrielserörelser 

slogs om uppmärksamhet. USA och Sovjetunionen gav bistånd till de länder som stöttade 

deras ideologiska syn. USA fortsatte på sitt antikommunistiska spår samtidigt som 

Sovjetunionen istället stöttade kommunismen.25  

Under 1960-talet spred sig en stark hoppfullhet kring utveckling. I och med detta kom nya 

biståndsgivare fram. Frankrike och Storbritannien utvecklade bilaterala samarbeten med sina 

forna kolonier. FN fick nya givarorgan och givarländer utan något intresse för forna kolonier 

började inleda bilaterala samarbeten med andra behövande länder. Detta bidrog till att en ny 

viktig fråga inom biståndet uppkom, vilket var samordning. Samordning var nödvändigt för 

att minska kostnaderna för mottagarländerna och också minimera risken för dubbelarbete. Det 

visade sig dock vara oerhört svårt att genomföra denna samordning i praktiken. En anledning 

var att de stora samarbetsländerna inte alla gånger ville underordna sig FN:s resolutioner och 

lade därför in veto. Detta gjorde det problematiserat att försöka komma överrens om något 

gemensamt underlag gällande samordningsprinciper.26     

Biståndets former under detta årtionde präglades av ett slags tänk som innebar att 

västerländska länder skulle sprida sin kunskap och förhållningssätt till u-länderna. Man 

skickade kompetent personal och stöttade olika projekt som ansågs rationella. Denna form 

skiljde sig från när länderna fortfarande var kolonier då man gav kolonierna pengar till 

statsbudgeten. Man vände sig också till personer i mottagarländerna som ansågs ha en hög 

status för att dessa personer i sin tur skulle föra kunskap och erfarenhet vidare.27 

Under 1960-talet började man diskutera biståndets kvantitet. Det kom uppmaningar från olika 

organisationer, bland annat Kyrkornas Världsråd, att de utvecklade länderna skulle ge 1 

procent av landets BNI i bistånd till u-länderna. Diskussionen sträckte sig också till 

internationella volymmål. FN ville öka biståndet genom resolutioner även om det i detta fall 

också var svårt att få igenom någon bindande resolution för att de motarbetades av de stora 

medlemsländerna. Till slut fick man igenom ett rekommenderat volymmål år 1970 som än 

                                                           
25 Odén 2006, s. 60 
26 Odén 2006, s. 61-62 
27 Hydén 2010, s. 82-84 
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idag är 0,7 procent av ländernas BNI. Detta mål grundade sig inte i någon speciell ekonomisk 

uträkning utan var bara en rekommenderad siffra.28    

2.3 1970-talet med oljekris och fattigdomsbekämpning i fokus  

Under 1970-talet kritiserade man att utveckling sågs synonymt med ekonomisk tillväxt. Man 

började istället omformulera begreppet vilket bidrog till att utveckling under detta årtionde 

kom att innebära en koncentration på fattigdomsbekämpning och fördelning.29 Givarna 

började rikta sig direkt till de fattiga och deras behov. Man såg att det visade sig ineffektivt att 

koncentrera sig till staten som första instans för biståndet utan decentralisering av ansvaret var 

nödvändigt. Detta innebar att staten skulle delegera ut uppgifter till valda institutioner så 

biståndet skulle göra mera nytta.30  

I och med omformuleringen av begreppet utveckling ändrade Världsbanken sin policy till 

direkt fattigdomsbekämpning. Man menade att utveckling skulle åstadkommas genom att 

fördela resurser på olika nivåer. Detta kom att bidra till en ökning av lån som finansierade 

projekt för landsbygdsutveckling och sociala sfärer istället för satsningen på infrastruktur och 

investeringar som tidigare varit den dominerande. Genom dessa nya projekt skulle man nå 

fattigdomen på ett mer effektivt sätt.31  

År 1973 skedde enorma oljeprishöjningar som ledde till diskussionen om en ny världsordning. 

En ny världsordning blev nödvändigt för att kunna skapa möjligheter för u-länderna och också 

kunna låta de vara med och påverka mer. Denna nya världsordning skulle innebära mer 

fördelar för u-länderna gällande handel, kapital och bistånd.32 Upprättandet och 

handlingsprogrammet antogs utan omröstning av FN:s generalförsamling år 1974. U-

ländernas krav var bland annat att få bättre handlingsvillkor, ökat bistånd och ”makt över de 

egna naturresurserna”.33 Men USA och andra betydande länder lämnade in röstförklaringar så 

många av punkterna i dokumenten gällande den nya världsordningen hindrades och föll därför 

utan handling.34  

                                                           
28 Odén 2006, s. 61-62 
29 Odén 2006, s. 74 
30 Hydén 2010, s. 84-86 
31 Odén 2006, s. 77 
32

 Berg 1987, s. 120 
33 Odén 2006, s. 79 
34 Odén 2006, s. 79-80 
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Oljekrisen bidrog till andra faktorer som påverkade biståndet. De höga priserna influerade 

OECD länderna så pass mycket att de var tvungna att höja låneräntorna. Detta bidrog i sin tur 

till att många u-länder hamnade i skuldkris vilken började på allvar runt 1980-talet.35   

2.4 1980-talets skuldkris och Washington Consensus 

Utvecklingsländerna påverkades extremt hårt av de höjda låneräntorna. Mexico var det första 

landet att ställa in sina skuldbetalningar år 1982 och detta var början till en internationell 

skuldkris. Det här blev en självklar faktor som påverkade biståndet genom att många länder 

blev helt beroende av Världsbanken och Internationella valutafonden för framtida bistånd och 

lån. Samtidigt som detta skedde kom en ny syn kring utvecklingsbegreppet och en enorm 

omvandling av statens roll på grund av spridningen av nyliberalismen och monetarismen från 

USA och Storbritannien. (Detta kommer att behandlas mer under del 3.4).36   

I spetsen av det nya tänkandet kring utveckling stod Internationella valutafonden och 

Världsbanken. De två institutionerna utvecklade en gemensam ekonomisk och politisk syn 

tillsammans med USA som grundade sig på det nya synsättet som nyliberalismen och 

monetarismen bidrog till. Denna syn styrde hur biståndet skulle komma att utformas. Den nya 

erkända politiska/ekonomiska synen kom att kallas Washington Consensus. Washington 

Consensus syftade till att skapa balans i det makroekonomiska internationella systemet och 

förespråkade bland annat minskning av budgetunderskott och liberalisering av valutaregimen. 

Länderna blev tvungna att skära ned på sina utgifter för att göra det möjligt att minska 

budgetunderskotten och många nya uppbyggda sociala institutioner fick då lida i u-länderna.37 

Den internationella situationen bidrog till att biståndet nu verkade som ett instrument för att 

”undvika att det internationella systemet kollapsade”.38 U-länderna som inte kunde betala 

tillbaka sina skulder var tvungna att vända sig till Internationella valutafonden för 

finansieringspaket för att stabilisera ländernas ekonomi. De var också  tvungna att acceptera 

de strukturanpassningspaket som krävdes för att kunna erhålla lån och bistånd. 

Strukturanpassningsprogrammen var till för att omorganisera ländernas ekonomiska politik 

                                                           
35 Berg 1987, s. 129-131 
36 Odén 2006, s. 95 
37 Odén 2006, s. 96-97 
38 Odén 2006, s. 99 
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till fungerande marknadsekonomier. Dessa strukturanpassningspaket gjordes av Världsbanken 

och födde därmed begreppet konditionalitet. Bistånd med villkor.39   

2.5 1990-talet och inriktningen på politisk styrning och HIPC-initiativet     

Efter att kalla kriget nått sitt slut ändrades den internationella maktbalansen till det att USA 

blev den ledande makten. Biståndsdiskussionen handlande fortfarande om strukturanpassning 

och stabilisering men givarna kunde nu rikta sig in  på demokrati som politisk styrning.  

Under 1980-talet hade en kritik gentemot strukturanpassningsprogrammen växt fram. Många 

menade att det var fel att länderna tvingades göra nedskärningar inom viktiga områden såsom 

hälsa och utbildning.40 Washington Consensuskritiken gällande en allt för respektlös syn på 

sociala sfärer och det faktum att utvecklingsländerna faktiskt saknade många viktiga element 

för liberalisering kom att justeras på 1990-talet.  Man talade om en slags ny Washington 

Consensus som tog hänsyn till faktorer som hälsa och utbildning. Staten skulle fortfarande 

inte blanda sig i angelägenheter gällande marknaden men fick tillbaka lite av sin roll gällande 

viktiga aspekter såsom just hälsa och utbildning.41  

Biståndsgivarna koncentrerade sig nu på att enbart ge bistånd till länder som förde en politik 

som riktade in sig på demokrati, flerpartisystem och mänskliga rättigheter. I ett samlat ord, 

god samhällstyrning eller begreppet ”governance”. Tidigare så hade man enbart utformat 

strukturanpassningsprogrammen med ekonomiska reformer för att uppnå stabilisering medan 

man nu också kom med politiska krav. Länder som inte var villiga att arbeta tillmötesgående 

med dessa politiska reformer fick därmed det mycket svårare att erhålla bistånd. Kraven satte 

många regeringar under stor press. Politisk konditionalitet var nu ett känt begrepp som syftar 

till att ge bistånd med politiska krav.42  

Efter Sovjetunionens fall uppkom det en ny kategori av biståndsmottagare. Republikerna som 

tidigare stått under Sovjetunionen var skadade av krig och i behov av nytt stöd. För att få 

dessa länder på fötter igen och göra det möjligt att övergå från enpartistater till flerpartisystem 

med kapitalistiska ekonomier krävdes det stora summor pengar och kunskap.43  

                                                           
39 Odén 2006, s. 99 
40 Odén 2006, s. 114 
41 Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., 2003, Economic Development, Essex, Pearson Education Limited, s. 
704-705 
42 Odén 2006, s. 114-115 
43 Odén 2006, s. 117 
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Utvecklingsländernas skulder var fortfarande ett stort problem under 1990-talet. Många länder 

klarade inte av att betala tillbaka sina skulder till IDA och IMF. Detta ledde till ett initiativ 

gällande skuldlättnader som kom att kallas HIPC (Highly Indebted Poor Countries). Detta 

initiativ innebar att de allra fattigaste länderna kunde erhålla skuldlättnader om de uppfyllde 

alla de krav som processen krävde. Utvecklingsländerna var i enlighet med detta tvungen att 

utforma direkta strategier som riktade in sig på sociala och ekonomiska aspekter gällande 

landets utveckling.44 

2.6 2000-talet till nutid med nya givare och skuldavskrivningar    

Internationellt sett så kom hela biståndsdebatten att påverkas efter 2001 av USA och dess krig 

gentemot terrorismen. Irak och Afghanistan, som nu var krigshärjade, blev två länder som på 

grund av detta fick erhålla allt större summor av bistånd. En annan faktor som också 

påverkade balansen gällande det internationella biståndet var Kina och Indiens extremt snabba 

ekonomiska utveckling. Nu fanns plötsligt två nya givare som inte alls kopplade sitt bistånd 

till demokrati och mänskliga rättigheter såsom resten av givarna.45       

Under 2000-talet så var det många länder som hade uppnått målen och kraven för 

skuldlättnader som krävs i de olika stegen i HIPC-processen. Men efter att dessa länder fått 

skuldlättnader kvarstod ändå problemen gällande återbetalning av nya lån och bistånd som 

länderna tagit för att klara sig. Dilemmat bidrog till att Internationella valutafonden och 

Världsbanken bestämde sig år 2005 för att länderna som nått de högsta stegen i processen 

skulle få alla sina skulder avskrivna och inte bara skuldlättnader. Utvecklingsländerna skulle 

då få en större chans till utveckling.46  

Under 2000-talet utvecklade man PRS (Poverty Reduction Strategies). PRS är nationella 

strategier som skulle utformas på så sätt att det länderna tjänade på skuldavskrivningarna i 

HIPC-processen skulle användas till att förminska fattigdomen. Resurserna från 

skuldavskrivningarna skulle inriktades på projekt för direkt fattigdomsminskning. PRS bidrog 

till att givarna var tvungna att samarbeta mer och mottagarländerna var tvungna att ta ett 

större ansvar gällande biståndet. DAC uppmanade alla givare till att göra biståndet mer 

effektivt och budgetstöd kom att bli en populär givarform. Med budgetstöd menas att 

resurserna som ges blir en del av landets egna budget. Kostnaderna för biståndet blir mindre 

                                                           
44 Odén 2006, s. 118-120 
45 Odén 2006, s. 125 &131 
46 Odén 2006, s. 128 
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att ta emot och givarna måste samarbeta på ett helt annat sätt än om de stödjer olika projekt. 

Länderna fick genom budgetstöd och PRS mer ansvar över de finansiella medlen som kom in 

i form av budgetsstöd genom att själva bestämma vad de ska användas till. Utveckling på 

mottagarländernas villkor blev centralt.47 

2.7 Sammanfattning  

Efter andra världskrigets slut började återuppbyggnaden av Europa genom Marshallplanen 

och USA. Optimismen kring Marshallplanen ligger till grund för biståndets början. 

Mottagarna av Marshallhjälpen bildade OECD och DAC. Viktiga institutioner som FN, 

Internationella valutafonden och Världsbanken inrättades. Utveckling sågs synonymt med 

ekonomisk tillväxt.  

I början av och under 1960-talet fungerade bistånd som ett maktmedel i kalla kriget. 

Utvecklingsoptimism spred sig och nya givare trädde fram, därav också samordning som ny 

problematik. Ett rekommenderat volymmål på 0,7% av BNI sattes upp av FN som är 

detsamma än idag.  

Under 1970-talet kom utvecklingsbegreppet att kritiseras och istället omfatta 

fattigdomsbekämpning och omfördelning. En ny världsordning förhandlades fram på grund av 

oljekrisen som skulle ge mer fördelar för u-länderna. Utvecklingsbegreppets nya innebörd var 

inte långlivat för under 1980-talet spreds nyliberalismen och monetarismen. Skuldkrisen kom 

också som en effekt av oljekrisen. Washington Consensus blev biståndets nya ekonomiska 

och politiska syn genom Internationella valutafonden, Världsbanken och USA. Biståndets 

funktion var att fungera som ett stöd för att undvika att det internationella systemet 

kollapsade.  

Under 1990-talet tog det kalla kriget slut och biståndet fick nu en inriktning på politiskt styre. 

Givarna valde att ge bistånd till de länder som ansågs ha en god samhällstyrning vilket ledde 

till att demokratiska regimer gynnades. Biståndet fick också nya mottagare i och med 

Sovjetunionens kollaps. HIPC-initiativet togs och skulle ge skuldtyngda länder skuldlättnader 

om de klarade att gå igenom HIPC-processen.  

2000-talet bringade nya stora givare bland annat Kina och Indien som inte kopplade sitt 

bistånd till god samhällstyrning. HIPC-processen reformerades så att de länder som klarade 

                                                           
47 Odén 2006, s. 129  
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sig igenom det sista stadiet i processen fick hela skuldavskrivningar istället för skuldlättnader. 

PRS strategier växte fram i och med detta för att länderna skulle arbeta för minskad fattigdom 

och få mer ansvar.     

3. Teorier och strategier  

3.1 Andra världskriget till år 1960 – balanserad eller obalanserad tillväxt 

Vid biståndets början sågs utveckling synonymt med ekonomisk tillväxt. Genom tillräckligt 

med investeringar skulle man kunna sätta fart på den ekonomiska tillväxten i u-länderna. 

Problemet med underutveckling ansågs vara internt. U-länderna själva ansvarade för 

underutvecklingen genom för lite nationella investeringar.48 Med hjälp av bistånd skulle man 

kunna lösa problemet och det var början till moderniseringsteorin som växte fram från andra 

världskrigets slut.49 

I fokus inom moderniseringsteorin stod diskussionen om balanserad eller obalanserad tillväxt. 

De som förespråkade balanserad tillväxt menade att utbudet (produktionen) måste öka 

samtidigt som efterfrågan ökar. ”Big push” blev ett välkänt uttryck vilket menades att en stor 

satsning på investeringar över olika områden måste göras samtidigt för att få igång ekonomin. 

Obalanserad tillväxt, som förespråkades av bland annat Arthur Lewis, menade istället att det 

inte var investeringar som krävdes. Marknaden var det som var viktig.50 Lewis menade att u-

länders ekonomier var dualistiska. En traditionell och fattig jordbrukssektor och en modern 

kapitalistisk sektor. I dessa dualistiska ekonomier så delas avkastningen lika i den traditionella 

sektorn medan i den moderna så anställs arbetskraft. Arbetare från den traditionella sektorn 

erbjuder sin arbetskraft till den moderna sektorn för en minilön. Denna lön kan hållas på 

mininivå så länge som arbetskraften överskrider efterfrågan i den moderna sektorn. Men när 

detta inte längre är möjligt så höjs lönerna i båda sektorerna och kapitalismen tar över. 

Modellen handlar om urbanisering då arbetarna flyttar över till den moderna sektor och 

samhället industrialiseras.51 Detta visade sig inte fungera i praktiken då den moderna sektor 

                                                           
48 Odén 2006, s. 49 
49 Hydén 2010, s. 45-46 
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51 Todaro & Smith 2003, s. 116-119 
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egentligen sökte efter annan arbetskraft med mer kompetens och därmed hade den också 

andra nivåer på lönerna.52  

Biståndsteorin enligt denna tidsperiod inriktade sig enbart på investeringar med koncentration 

inom infrastruktur. Mottagarländerna skulle ensamma stå för de driftkostnader som kom med 

biståndet vilket skapade merkostnader om flera givare gav till samma land.53 

3.2 1960-talet – stadieteorin  

Under detta årtionde dominerade fortfarande moderniseringsteorin. Man menade att 

investeringar skulle leda till ekonomisk tillväxt och ekonomisk tillväxt stod fortfarande 

synonymt med utveckling. En ny teori som bekräftade detta synsätt var Walt Rostows 

stadieteori. Rostow menade att alla länder går igenom samma slags skeden gällande 

utveckling vilka är fem olika stadier. Det första är det traditionella där ekonomin står still. I 

det andra så byggs institutioner upp och man får kunskaper om teknologi där enligt Rostow de 

flesta u-länder befinner sig i just nu. I det tredje stadiet kommer ett genomslag ske med hjälp 

av det som hände i andra stadiet. Rostow kallar det ”the take-off”, då ekonomin växer och 

tillväxt sker genom investeringar och modernare industri. Efter det tredje stadiet kommer man 

till det fjärde stadiet som innebär en slags mognad av det tredje stadiet för att till sist hamna i 

det sista, femte stadiet. När man är i det femte stadiet är samhället själdrivande och 

kapitalistiskt i form av masskonsumtion. De västerländska länderna har enligt Rostow alla 

passerat det tredje stadiet. Det u-länderna behöver göra för att nå dit är att följa vissa regler 

och härma de redan utvecklade länderna.54 

Rostows stadieteori kritiserades starkt. Inget i teorin förklarade ländernas olika förutsättningar 

vid starten och den förklarar inte heller varför länder skulle ta sig från ett stadie till ett annat.55  

Det som skiljde sig mellan början på 1960-talet och i den senare delen av 1960-talet var att 

man i den senare delen började undersöka hur man kunde fördela investeringarna så effektivt 

som möjligt. Man började inse att både landsbygdsutveckling och jordbruksektorn är viktiga 

för att uppnå utveckling och inte enbart projekt som omfattade infrastrukturen.56 
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3.3 1970-talet - beroendeskolan  

Begreppet utveckling fick en helt ny innebörd under 1970-talet. Efter framväxande kritik hade 

man börjat insett att ekonomisk tillväxt och utveckling inte var synonyma. Begreppet 

utveckling vidgades och kom att omfatta fördelning av resurser och förbättrade levnadsvillkor 

för de fattiga. Man riktade fokus till frågor rörande sysselsättning och dessa fick en stor plats i 

biståndsstrategierna. Att öka sysselsättningen hos fattiga människor på landsbygden och 

lågutbildade skulle bidra till bättre levnadsvillkor. Det fanns två strategier som stod ut bland 

alla andra. Den första var ”utjämning med tillväxt”57 strategin som presenterades av 

Världsbanken. Med utjämning med tillväxt menades att när tillväxt sker skall de resurser som 

kommer från tillväxten fördelas så att en större del går till de fattiga och på så sätt minska 

klyftor och utjämna fattigdomen. Den andra strategin var ”basbehovsstrategin” som 

presenterades av ILO (Internationella arbetsorganisationen)58. Denna strategi delade upp 

människors basbehov i två delar. Den första var mat, husrum och nödvändiga kläder medan 

den andra var ett socialt skyddsnätt från samhället såsom vård, vatten och utbildning. 

Strategin koncentrerade sig på sysselsättningsreformer för att kunna uppfylla människornas 

behov. Man satsade exempelvis på att kunna ge jordbrukare tillgång till mark så de kunde 

odla och därav försörja sig.59 

Dessa nya strategier och synsätt växte fram genom beroendeskolan som kom att dominera det 

teoretiska fältet under 1970-talet. Beroendeskolan och dess underutvecklingsteorier hade en 

sak gemensamt och det var att det internationella systemet är uppdelat i två delar. Centrum 

och periferin. U-länderna stod i periferin och västvärlden med dess utvecklade länder i 

centrum. De utvecklade länderna handlade enligt teorin exploaterande gentemot u-länderna. 

Beroendeskolans teorier berörde alltså internationell maktbalans på ett helt annat sätt och 

kritiserade därmed moderniseringsteorin. Vägarna inom beroendeskolan skiljer sig även om 

det som nämnts ovan sågs som gemensamt.60 Ur beroendeskolan kan man urskilja tre skarpa 

modeller.  

1. Neokoloniala modellen. Den neokoloniala modellen bestod av det marxistiska 

tänkandet att u-länderna står i periferin och de utvecklade länderna i centrum. De 

                                                           
57 Odén 2006, s. 76 
58 ”Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO 
har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och befrämja social rättvisa.” Definitionen hämtad från: 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=7&module_instance=6&action Läst 22/11/11 
59 Odén 2006, s. 74-76 
60 Odén 2006, s. 74 
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utvecklade länderna suger ut resurser från u-länderna. Utsugningen som sker skadar u-

länderna och hindrar deras utveckling. För att förhindra detta krävs revolution eller en 

förändring av det kapitalistiska systemet.61  

2. Falska paradigm-modellen. Denna menade att underutveckling beror på felaktiga 

policy och råd från experter i väst. Experterna från de utvecklade länderna missar 

viktiga faktorer om hur det egentligen ser ut i u-länderna. Man utbildar därför 

människor från u-länderna felaktigt och presenterar ofta irrelevanta policy.62  

3. Den dualistiska utvecklingstesen. Utvecklingstesen bestod av fyra punkter. Den första 

menar att underlägsna och överlägsna existerar under samma tak. Den andra säger att 

samexistensen är inte kronologisk och inte kommer suddas ut med tiden. Den tredje 

menar att man ärver överlägsenheten och underlägsenheten. Den sista och fjärde 

punkten menar att de överlägsna gör lite för att dra upp de underlägsna utan snarare 

utvecklar deras underutveckling.63  

Dock överlevde inte dessa teorier länge och kritiserades starkt. Teorierna sågs till mestadels 

som förklaringar till varför länderna är underutvecklade och inte som hjälp till hur man ska 

göra för att övervinna underutvecklingen via utveckling.64 

3.4 1980-talet – nyliberalism, monetarism och strukturanpassning  

1980-talet präglades av ekonomiska reformer. Med nyliberalismen och monetarismen som 

fick genomslag i Storbritannien och USA, år 1979 respektive år 1981, kom också tanken 

kring att utveckling inte behöver en speciell teori. Länderna behöver istället ekonomisk 

stabilitet och ansvaret skall inte läggas på staten. Detta bidrog till att statens roll under denna 

period omvandlades helt.65 Monetarismen menar att staten skall kontrollera penningvärdet 

genom att se till hur mycket pengar som cirkulerar i ekonomin. Nyliberalismen menar att 

staten bör ha mindre ansvar och därför låta marknaden styra. Det bidrog till att staten som 

förut var betydande på alla plan nu fick en krympt roll som enbart omfattade rättsväsendet, 

försvar och en liten del av samhällsservice. Marknaden som då fick en betydande större roll i 

utvecklingsländerna skulle nu styra både produktion och efterfrågan. Detta bidrog till att 
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bönder på landsbygden fick större svängrum och inte längre behövde finansiera staten genom 

höga skatter.66  

Som nämnts i kap 2.4 kom strukturanpassning under 1980-talet. Man överförde resurser från 

staten till landsbygden. Staten, som man tidigare koncentrerat sig på att bygga upp, blev nu 

nedplockad. Utvecklingsländerna var tvungen att göra nedskärningar på områden såsom 

sjukvård och utbildning för att uppnå de mål och krav strukturanpassningsprogrammen kom 

med.67  

Den nya teoretiska grundet menade att underutveckling berodde på för mycket statlig 

inblandning. Det som behövs är fri marknad, laissez-faire ekonomier och den osynliga handen 

som styr marknadens priser.68 

3.5 1990-talet – begreppet ”governance” börjar växa fram  

Kalla krigets slut innebar en skiftning i biståndsdebatten. Nu började man rikta biståndet till  

god samhällstyrning vilket är begreppet ”governance” eller ”good governance”. 

Biståndsteorin omfattade politisk konditionalitet dvs. bistånd med krav såsom demokrati, 

mänskliga rättigheter och andra sociala aspekter.69 

I och med detta så fick fungerade institutioner en central plats i teorin. Man menade att 

förutsättningarna för att reformer och strukturanpassningsprogrammen skulle fungera och 

vara möjliga att genomföra, var att det fanns väl fungerande ekonomiska institutioner på plats. 

Institutionerna skulle bidraga till att man kunde undvika fel på marknaden. Statens roll 

förändrades återigen. Nu fick den en mer framträdande roll i form av att fungera som 

byggstenar till marknadsekonomins viktiga institutioner.70  

År 1997 presenterade Världsbanken en rapport som byggde på en studie gjord av två 

världsbanksekonomer. Denna kallades Assesing Aid. Rapporten menade att det fanns en 

”korrelation mellan tillväxt och kvaliteten på den makroekonomiska politiken”71 

Diskussionen på 90-talet fortsatte fortfarande i linje med att ekonomisk tillväxt skulle minska 

fattigdomen men omfattade nu också aspekter kring humankapitalets och dess relation till 
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utveckling. Denna rapport menade att om man gav mer bistånd till de länder som hade en 

sådan styrning som Världsbanken ansågs vara bra skulle fler människor ta sig över 

fattigdomsstrecket. Biståndet skulle bli effektivare. Länder som uppfyllde kraven gällande 

god samhällsstyrning skulle få erhålla mer bistånd. De länder utan och starka institutioner och 

demokratisk styrning blev utan. Debatten och kritiken blev stark. Många frågade sig om 

denna teori verkligen var korrekt och att man kanske missat andra viktiga faktorer som 

spelade in.72 

En annan faktor som nyliberalismens framväxt under 80-talet bidrog till var konkurrensen om 

biståndet inom mottagarländerna. Successivt hade medvetandet hos givarna ökat gällande 

korruption i och med de fokus man lagt på välfungerande institutioner. Privatiseringen bidrog 

till att nya organisationer beroende av bistånd konkurrerade med staten. På grund av 

korruption undvek ibland givarna att ge biståndet till regering och ministrar och föredrog 

istället dessa nya privata organisationer.73 

3.6 2000-talet till nu – FN:s millenniemål  

2000-talet inleddes med samma inriktning som på 90-talet. Begreppet ”governance” stod 

fortfarande centralt i debatten och forskare menade att bistånd är effektivast i länder som har 

den rätta samhällstyrningen. Debatten fick en konkret riktning i och med att FN år 2000 

presenterade millenniemålen. Målen styr än idag biståndets strategier och inriktning och har 

gett både utvecklade länder och underutvecklade länder en konkret guide som leder 

utvecklingsarbetet.74  

Millenniemålen skrevs under av 189 stater och består av 8 gemensamma mål uppsatta för att 

globalt minska fattigdomen. Målen har 18 delmål och 48 indikatorer för att möjliggöra en 

uppföljning av hur bra man möter målen. Målen skall enligt deklarationen vara uppnådda år 

2015.75  

”De åtta målen är: 

1. Utrota extrem fattigdom och hunger 

2. Grundskoleutbildning för alla barn 
                                                           
72 Odén 2006, s. 110-112 
73 Hydén 2010, s. 87-88 
74 Odén 2006, s. 125-126 
75 FN:s Millenniemål, hämtade från FN:s hemsida, http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-
fattigdomsbekampning/millenniemalen/ Läst 07/11/11 
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3.  Främja jämställdhet och öka kvinnors makt 

4. Minska barnadödligheten 

5. Förbättra mödrahälsan 

6. Stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar 

7. Säkra en hållbar utveckling 

8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling”76 

Dessa mål inriktar sig starkt på mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande samt demokrati. 

Införandet av demokratiska institutioner och ett nära samarbete med givarna behöves från de 

fattiga ländernas regeringar för att kunna uppnå målen. Gemensamt har alla målen att både 

fattiga länder och utvecklade länder måste ta ett större ansvar för att kunna åstadkomma 

utveckling. Inom målet för att utveckla ett globalt partnerskap ingår det bland annat från de 

utvecklade ländernas sida att förbättra och öka biståndet, men också att bättra på 

handelsvillkor och skuldavskrivning.77   

Varje år presenteras en utvärdering som berör arbetet med millenniemålen. År 2005 visade en 

uppföljningsrapport gjort av den speciella kommissionen i FN som skall se över 

millenniemålen att det finns goda förutsättningar för att målen skall kunna uppnås år 2015. 

Men för att göra det möjligt måste biståndets volym öka till vissa länder. Rapporten menade 

också att det inte är relevant att skylla på ineffektiva institutioner i dessa länder utan att det 

snarare handlar om en ovilja hos givarländerna att ge mer.78  

I samband med millenniemålen och dess inriktningar presenterades Romdeklarationen år 

2003 som arbetades fram av DAC och Världsbanken. Romdeklarationen handlar om 

harmonisering av det internationella biståndet och fastslår principer gällande samordning. 

Givarländerna måste enligt Romdeklarationen samarbeta och använda sig av varandras 

analyser och redskap istället för att göra flera för att göra biståndet mer effektivt. 
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Deklarationen uppmanar givarna  till att samordna biståndet så att exempelvis ett område 

inom ett land får mindre givare för att undvika driftkostnader.79   

År 2005 presenterades Parisdeklarationen (en uppföljning av Romdeklarationen) som kom att 

ses som en ny biståndsarkitektur. Deklarationen syftar till ägandeskap och menar att givare 

och mottagare måste gå in i samarbeten gemensamt och ses som jämlika. Mottagarna skall 

erbjudas ägarskap av biståndet och för att göra detta möjligt uppmanar Parisdeklarationen att 

ge bistånd i form av budgetstöd.80 

3.7 Sammanfattning 

Efter andra världskrigets slut såg man utvecklingsbegreppet som synonymt med ekonomisk 

tillväxt. Biståndsstrategierna riktade sig in på investeringar och ”big push” tanken fick 

genomslag. ”Big push” var en del av moderniseringsteorin som växte fram och man talade om 

balanserad och obalanserad tillväxt.  

Under 1960-talet presenterade Rostow sin stadieteori som en gren inom moderniseringsteorin. 

Rostow menade att u-länderna enbart behöver efterlikna de utvecklade länderna för att 

åstadkomma utveckling. Landsbygdsutveckling och jordbrukssektorn fick mer plats. Men 

under 1970-talet kom beroendeskolan och dess underutvecklingsteorier som kritik gentemot 

moderniseringsteorin. Beroendeskolan hade en gemensam tanke om att u-länderna befann sig 

i periferin och de utvecklade länderna i centrum. Utjämning med tillväxt samt 

basbehovsstrategin blev centrala och fokuserade det internationella biståndet till 

sysselsättning för att minska fattigdom.  

På 1980-talet spred sig nyliberalismen och monetarismen snabbt och slog ut beroendeskolans 

teorier. Staten fick en minskad roll och marknaden skulle styra produktion och efterfrågan. 

Strukturanpassningsprogram blev centralt.  

Under 1990-talet kom begreppet ”governance” som ny strategi och är än idag den 

dominerande. God samhällstyrning i form av demokrati och mänskliga rättigheter blev fokus 

för biståndet och också dess villkor. Man menade att ekonomisk tillväxt skulle leda till 

minskad fattigdom. Senare år 2000 när FN presenterade 8 millenniemål för att globalt minska 

fattigdomen fick biståndet också en konkret riktning. Dessa millenniemål inriktade sig på 

mänskliga rättigheter, konflikthantering och demokrati.  
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År 2005 kom en utvärdering av millenniemålen som menade att givarna måste ge mer för att 

kunna uppnå dessa uppsatta mål. Den nya biståndsarkitekturen blev Parisdeklarationen som  

presenterades år 2005. Denna deklaration menade att mottagare och givare måste ses som 

jämlika i samarbetet och mottagarna skall också ”äga” biståndet. Romdeklarationen som 

presenterades två år tidigare (2003) handlade istället om biståndets harmonisering och 

samordning. 

4. Den kritiska debatten – två internationella kritiker talar om bistånd 

4.1 Martin Minogue - vems värderingar? 

Det har tidigare sagts att utveckling är ett påhitt. Att västerländska länder efter andra 

världskriget använde utveckling och bistånd som verktyg för att kunna fortsätta utnyttja sina 

forna kolonier på resurser och lyx. Det har också nämnts att bistånd är ett sätt att kunna 

kontrollera att länderna har ett västerländskt ekonomiskt och politiskt synsätt. Martin 

Minogue menar inte att utveckling är ett påhitt, men kritiserar starkt hur det är utformat idag 

och vad denna teoretiska utformning egentligen bygger på.81 Kritik av det internationella 

biståndet som det är utformat idag är enligt Minogue nödvändig eftersom biståndet 

misslyckats. Bistånd leder inte till minskad fattigdom även om många länder påbörjat en 

ekonomisk utveckling.82  

Utvecklingsteori är idag formad utifrån begreppet ”governance” som kom på 1990-talet. Med 

begreppet ”governance” menas relationen mellan staten, marknaden och det civila vilka 

tillsammans innebär samhällstyrning. Begreppet ”good governance” som då syftar till god 

samhällstyrning inkluderar områden såsom demokrati, mänskliga rättigheter, rättsäkerhet, 

ansvarsutkrävande, deltagande m.fl. Dessa områden dominerar det västerländska synsättet 

gällande god samhällstyrning. Strategierna och reformerna som biståndet kommer med idag 

skall verka för att utvecklingsländernas nationella styrning blir bättre och att staten, 

marknaden och det civila fungerar smärtfritt i förhållande till varandra. Begreppet 
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”governance” i biståndssammanhang är kopplat till politisk konditionalitet. Med politiskt 

konditionalitet menas att biståndet ges med politiska krav eller reformer.83  

Strategin ”governance” har enligt Minogue alltid funnits med i biståndets tänk fast i andra 

former. När länderna i väst styrde sina kolonier gjorde man detta med begreppet ”good 

governance” i tanken. Man försökte utveckla liknande institutioner som fanns hemma i väst. 

Under 1960-talet koncentrerade man sig på stora investeringar och  projekt rörande 

infrastruktur för att få det ekonomiska kugghjulen att rulla. Genom detta trodde man att det i 

sin tur skulle leda till att länderna så småningom skulle utveckla västerliknande demokratier 

även om det inte fanns som direkta krav. Det som förändrats idag är att biståndsgivarna 

tillsammans har begreppet ”governance” som en gemensam syn och man har utvecklat en 

öppenhet gällande politisk konditionalitet. Det har blivit en allmänt accepterad strategi och 

därmed är politisk konditionalitet ok att praktisera.84  

”Governance” som begrepp kan ha många olika definitioner. Meningen med begreppet kan 

alltså skifta även om det vilar på samma principer. Olika biståndsgivare sätter själva olika 

definitioner. Minogue menar att detta blir problematiskt eftersom det då blir svårt att få någon 

konkret gemensam mening av begreppet. När det gäller FN så satte de år 1995 en definition 

som fick namnet ”sound governance”. Definitionen utvecklades av FN:s utvecklingsprogram 

och innehöll punkter såsom:  

”Political legitimacy, Freedom of association and participation, A fair and reliable     

judicial system, Bureaucratic and financial accountability, Freedom of 

information, Efficient and effective public sector management, Cooperation with 

institutions of civil society.”85 

Några år tidigare presenterade Storbritanniens regering en definition av samma begrepp som 

de kallade ”good government” genom UK aid ministry. ”Good government” definitionen 

innehöll fyra viktiga punkter. En punkt menade att det måste finnas kompetens i form av olika 

policy som skall vara de mest passande för landet. En annan syftade till att det måste finnas 

respekt för lag och mänskliga rättigheter för att skydda politiska och civila friheter som är 

tillskrivna folket. De två andra punkterna som definitionen omfattade var legitimitet och 
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ansvarsutkrävande vilka syftar till att de som styr måste ha folkets stöd men också kunna 

ställas till svars för felaktigheter. 86 

Om man jamför Storbritanniens definition med den från FN så ser man enligt Minogue några 

viktiga skillnader. Storbritanniens definition kritiserades hårt för att favorisera en viss typ av 

politiskt system framför andra vilket efterliknade just det i England. Kritiken nekades av de 

ansvariga ministrarna som menade att de inte alls försökte införa ett slags brittiskt 

demokratiskt system kopplat till biståndet. De menade samtidigt att ”good government” och 

politisk konditionalitet behövs och är nödvändig för att kunna uppnå ekonomisk utveckling. 

Definitionen är enligt Minogue för snäv och bara ett sätt att sprida de politiska värderingar 

som råder i England. FN:s definition är därav i jämförelse med Storbritanniens mycket 

bredare och visar kanske mer förståelse för vissa kulturella skillnader som kan existera länder 

emellan och därav också olika inställningar till den politiska makten.87 

Världsbanken är en viktig institution gällande bistånd och utveckling. Enligt dess stadga så får 

Världsbanken inte yttra sig om andra länders politiska angelägenheter när de ger lån. I och 

med detta hamnar de i en väldigt svår sits gällande begreppet ”good governance” och 

strategin ”governance”. Inom ”governance”-strategin får Världsbanken enbart ställa 

ekonomiska krav som inte syftar till något politiskt. De ekonomiska aspekterna av begreppet 

”governance” är det enda de får koncentrera sig på. Världsbanken kan därför inte uttala sig 

om saker gällande mänskliga rättigheter eller politiska system. En klar definition av begreppet 

”good governance” blir därför väldigt svår. Men ändå kan man bevittna att Världsbanken gör 

överträdelse och stöttar projekt som egentligen berör politiska områden och begreppet ”good 

governance”. Projekt som handlar om deltagande, rättsväsendets utformning och 

decentralisering är bara några av många menar Minogue. Dessa områden har en tydlig politisk 

koppling och handlar inte alls enbart om ekonomisk styrning. De flesta projekt i 

utvecklingsländerna är politiskt bundna. Även om Världsbanken försöker hålla sig till 

”governance”-strategier med ekonomisk koppling spiller det nästan alltid över på politiska 

områden  och därav också en överträdelse av dess stadga.88   

Anledningen till att begreppet ”governance” blev så populärt under 1990-talet och att det 

skedde ett teoretiskt skifte har olika förklaringar, menar Minogue. För det första var givarna 
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trötta på biståndet ineffektivitet. De ekonomiska kraven som biståndet kom med räckte inte 

utan man var tvungen att inkludera politiska krav nu för att kanske lyckas göra biståndet mer 

effektivt. För det andra hade kalla krigets slut en stor betydelse. Biståndet var inte längre ett 

politiskt maktmedel för krigets stormakter. Man kunde ställa krav på liberalisering och 

demokratisering för att länderna skulle få erhålla bistånd. Den sista och tredje anledningen 

som Minogue menar är viktig är att givarorganisationerna fick mer press på sig att kunna 

hävda att biståndet man skickade gick till bra ändamål. Givarländernas regeringar ansvarade 

för mycket skattepengar och folket ville se vad resurserna åstadkom. Mänskliga rättigheter 

och demokrati dominerade i väst och sågs därför i ett positivt ljus.  Det folket glömde, menar 

Minogue, var att man nu tillät en annan slags diskriminering. Länderna som inte uppfyllde 

kraven fick inget bistånd trots att kanske extrem fattigdom  och svält rådde.89   

Minogue hävdar att alla antaganden som ligger bakom begreppet ”governance” inte är 

korrekta. Givarna som skapar policy inom ”governance”-strategin menar att demokratisering 

leder till tillväxt och ekonomisk utveckling. Ger man bistånd med kravet att införa demokrati 

och mänskliga rättigheter så kommer utvecklingen av ekonomin att gynnas. Men Minogue 

nämner att om man tittar på den historiska utvecklingen hos de västerländska länderna får vi 

snarare en motsatt bevisning. Politisk förändring har inte lett till ekonomisk förändring, utan 

snarare så har ekonomisk förändring lett till politisk förändring. Att just demokrati leder till en 

effektiv ekonomisk utveckling är enligt Minogue väldigt vagt och omdiskuterat. Det finns 

flera undersökningar som har gjorts på detta för att verifiera eller falsifiera tesen. Men 

demokratier och auktoritära regimer visar samma resultat. Man kan inte säkert säga vilket 

system som gynnar den ekonomiska utvecklingen mest, vilket betyder att det är svår att veta i 

vilken riktning som sambandet leder. Ett land som har ett fungerande ekonomiskt system kan 

lika gärna leda till diktatur såsom demokrati. Ett demokratiskt system har samma 

förutsättningar som ett auktoritärt system att åstadkomma ekonomisk utveckling. De som 

förespråkar ”governance”-strategin verkar ignorerar Kina som fall gällande regimtypens 

betydelse för den ekonomiska utvecklingen säger Minogue. Det finns enligt Minogue inga 

riktiga belägg för att ”governance” som strategi eller begreppet ”good governance” är det 

främsta för att åstadkomma utveckling. Detta är snarare bara ett sätt för västerländska länder 

att sprida sina egna värderingar och fortsätta sin dominans.90 
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Begreppet ”governance” syftar som nämnts ovan till demokrati och mänskliga rättigheter. 

Minogue menar att det medför en problematik att inkludera mänskliga rättigheter i begreppet. 

Mänskliga rättigheter är ett moraliskt dilemma i sig. Politiker i givarländerna använder 

mänskliga rättigheter som argument för att rättfärdiga biståndspengarna. Mänskliga rättigheter 

kanske ses som en norm i givarlandet men inte i mottagarlandet. Mänskliga rättigheter är 

internationellt sett en teoretiskt idé. FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna är 

det som finns nedskrivet. Men många länder som skriver under dessa bryter samtidigt mot 

dem utan att egentligen kunna straffas såsom om man bryter mot en nationell lag. De 

mänskliga rättigheterna ses snarare som västerländska normer än globala normer, menar 

Minogue. De speglar tänket som finns i de utvecklade länderna och inte ett gemensamt globalt 

tänk. Debatten som rör mänskliga rättigheter och hur man ser på det beror också på 

universalism eller relativism. Om man anser att det finns det en universal moral som alla 

människor skall följa (universalism) eller om man tycker att det finns olika moraler beroende 

på vart du befinner dig, i vilket land och kring vilka omständigheter (relativism). Minogue 

hävdar att ett antagande som syftar till att alla länder skall ha samma syn på mänskliga 

rättigheter och följa dessa snarare handlar om makt än moralen i sig.91     

Vidare så hävdar Minogue att politisk konditionalitet fungerar som ett slags belöningssystem. 

Om mottagarländerna följer kraven givarländerna sätter upp får de bistånd. Om de inte följer 

villkoren är det möjligt för givarländerna att hota med att ta biståndet ifrån dem. Samtidigt har 

det gjorts undersökningar där givarna har varit medvetna om att mottagarländerna inte 

uppfyllt kraven men ändå fortsatt samarbetet. Det är enligt Minogue fel att stötta ett 

belöningssystem när det för det första inte fungerar och för det andra inte finns tillräckligt 

många studier som bevisar att begreppet ”governance” fungerar som teori. I framtiden, menar 

Minogue, kommer begreppet ”governance” att hotas eftersom det är en västerländsk modell 

och inte en global syn. Västerländsk ekonomisk dominans är inte längre självkar och likaså 

den västerländska kulturella världen.92 Kina och Japan kan komma att påverka ”governance”-

strategin eftersom de själva inte kopplar bistånd till politiska krav. De är enormt stora givare 

och därför kan konflikter dyka upp.93   

                                                           
91 Minogue 2002, s. 128-130 
92 Minogue 2002, s. 130-134 
93 Minogue 2002, s. 130-132 



28 

 

Enligt Minogue måste biståndsgivarna stanna upp och se till vilken teori som faktiskt kan leda 

till utveckling.94 Minogue säger: 

”What is needed is a clearer understanding and explanation of the reasons for and 

forms of this failure so that we can begin to resolve the problems, rethink 

development strategies and look to the future. Most importantly we need to 

explore ideas about what development constitutes and the important relationship 

between theory and practice.”95   

4.1.1 Sammanfattning – Minogues kritiska argument i punktform 

• De olika definitionerna av ”governance” gör begreppet problematiskt och därmed 

också strategin. Det blir för svårt att hitta en gemensam mening vilket bidrar till 

svårigheter i tillämpning.  

• Vissa av definitionerna är för snäva och riktar sig till ett precist politiskt styre. 

• Biståndet blir ett sätt för västerländska länder att sprida sina egna normer och 

värderingar på.   

• Genom strategin ”governance” tillåter man en slags diskriminering av länder. De 

mottagare som inte uppfyller den  politiska konditionaliteten kan få indraget bistånd.  

• Antaganden bakom strategin ”governance” såsom att demokrati leder till utveckling 

och att politisk förändring leder till ekonomisk förändring är inte korrekta.  

• Mänskliga rättigheter speglar snarare västerländska normer än globala normer. Att 

påtvinga mänskliga rättigheter på länder som inte har samma synsätt handlar snarare 

om makt än moralen i sig. 

• Politisk konditionalitet fungerar som ett slags belöningssystem och inte som ett 

effektivt sätt att bekämpa fattigdomen.   

4.2 Dambisa Moyo -  stop, bistånd skadar! 

Över en trillion dollar har getts i bistånd till Afrika sedan 1940-talet. Ändå har den 

ekonomiska tillväxten i Afrika inte ökat utan snarare är den lägre idag än på 70-talet. Givarna 

                                                           
94 Minogue 2002, s. 118 
95 Kothari, Minogue 2002, s. 7 
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förespråkar mer bistånd för att rädda Afrika ur dess ekonomiska misär. Dambisa Moyo menar 

att detta är orimligt. Att tillväxten inte ökat och Afrika är kvar i samma sits borde istället vara 

bevis på att bistånd faktiskt inte fungerar! Moyo höjer sin kritiska röst och menar att bistånd 

enbart skadar.96    

“ Aid is an unmitigated political, economic and humanitarian disaster”97   

Genom tiden är det många som försökt komma med förklaringar till varför Afrikanska länder 

är kvar i underutveckling och fattigdom, medan andra länder såsom Thailand och Korea 

lyckats med ekonomisk utveckling. Ett argument är geografiskt som syftar till att geografi 

samt tillgången till naturresurser spelar en roll för förutsättningarna till utveckling. Länder 

som har en kust tenderar till att kunna utvecklas bättre än länder utan kust. Likaså länder som 

är rika på naturresurser klarar sig bättre än de som är fattiga på naturresurser. De flesta i 

Afrika bor i länder utan kust som också är fattiga på naturresurser vilket kan vara en 

förklaring till varför de inte utvecklats. Moyo vill dock påpeka att om man bara ska se till 

geografiska aspekter så skulle inte Saudi Arabien lyckats med utveckling på grund av deras 

extremt höga temperaturer eller Schweiz som inte alls har någon kust att förlita sig på 

gällande handel.98  

Ett annat argument handlar om kultur. Många menar att Afrikas underutveckling beror på att 

det idag finns över 1000 olika stammarna i Afrika och att det är problematiskt att försöka få 

dessa stammar att samarbete med varandra. Istället uppstår det konflikter och leder i sin tur 

till inbördeskrig som man historiskt sätt kan se har präglat många av Afrikas länder. 

Inbördeskrig bidrar till att det blir svårare att åstadkomma ekonomisk utveckling. Moyo 

menar att detta argument är relevant men att det inte kan förklara varför underutveckling 

fortfarande kvarstår. Samtidigt så finns det också bevis på att i Afrika lever många stammar 

tillsammans i en och samma stad utan små ghetton i utkanten och utan segregation. Moyo, 

som själv bott i London, menar att i en stad som London finns det mycket större kulturella 

skillnader där folk lever segregerade och i konflikt med varandra än i Afrika.99    

Ett sista argument som försöker förklara Afrikas svårigheter till ekonomisk utveckling är 

svaga institutioner. För att åstadkomma ekonomisk utveckling behövs starka institutioner som 
                                                           
96Moyo, Dambisa, 2009 b, “Why foreign aid is hurting Africa” i Wall Street Journal, 21 mars 2009, 
http://online.wsj.com/article/SB123758895999200083.html 
97 Moyo 2009 b, citat hämntat från s. 1   
98 Moyo, Dambisa, 2009 a, Dead Aid, London, Penguin Books Limited s. 29-31 
99 Moyo 2009 a, s. 31-33 
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fungerar som ett ramverk. I Afrika är det brist på sådana institutioner och de som finns är 

oftast svaga. Moyo hävdar att genom korruption så fungerar inte de existerande institutionerna 

alls vilket gör detta argument relevant.100  

Enligt Moyo skall man absolut inte ignorera något av de ovannämnda argumenten för de kan 

ha en viss betydelse till varför många afrikanska länder fortfarande är underutvecklade och 

har svårt att generera ekonomisk tillväxt. Men de kan inte stå helt ensamma som förklaring till 

Afrikas underutveckling för de är inte tillräckligt starka argument.101 Moyo menar att man 

istället måste se till vad alla dessa länder faktiskt har gemensamt – ”they all depend on aid”.102  

Det finns många anledningar till varför givarna hävdar att bistånd fungerar. Om man tittar på 

biståndets början så räcker det att referera till Marshallhjälpen. Återuppbyggnaden av Europa 

efter andra världskriget var oerhört lyckat. Biståndet skapade inte bara ekonomisk stabilitet 

utan förstärkte även ländernas institutioner och den redan pågående ekonomiska utvecklingen. 

Dock menar Moyo att Marshallplanen för det första var bestämt till en viss tidsperiod. 

Mottagarländerna visste att biståndet enbart skulle strömma in under en viss tid och sen ta 

slut. Medan länderna i Afrika regelbundet mottager enorma summor pengar utan att ha en 

deadline. Summorna som delades ut till länderna i Europa var också mycket små i jämförelse 

till de summor som ges till vissa länder i Afrika. Kanske viktigast att nämna, menar Moyo, är 

att Marshallplanen var en återuppbyggnad av Europa. Innan andra världskriget fanns det 

redan fungerade institutioner i länderna. Man hade redan påbörjat en ekonomisk utveckling 

och många var redan innan kriget stabila ekonomier. Därför är det inte ett godtagbart 

argument till biståndets fördel. Det är en stor skillnad att bygga från början och att 

återuppbygga. Att jämföra Marshallplanens framgångar med Afrikas situation går därför inte. 

Man kan inte enligt Moyo åstadkomma samma sak i Afrika eftersom förutsättningarna skiljer 

sig åt så pass mycket.103   

Moyo menar att man måste tänka efter hur bistånd påverkar ett lands utveckling på lång sikt. 

Om vi i väst startar en insamling och skickar skor till barn i Afrika som inte har råd att köpa 

dessa känns det som om vi gör något bra. Det får en positiv psykologisk effekt. Men i själva 

verket så gör vi inte gott på lång sikt. Genom att skicka dessa skor till Afrika bidrar vi till att 

en skotillverkares företag i Afrika går i konkurrs för att han inte längre kan tillverka sina skor. 
                                                           
100 Moyo 2009 a, s. 33-35 
101 Moyo 2009 a, s. 33-35 
102 Moyo 2009 a, s. 35 
103 Moyo 2009 a, s. 35-37 
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Barnen har redan fått nya skor från väst. Hans anställda blir därför utan arbete och kan inte 

längre försörja sina familjer. Även om många barn har fått skor så bidrar det inte till 

ekonomisk utveckling i det långa loppet och ett beroende av bistånd och allmosor fortsätter. 

Istället menar Moyo skulle man behöva tänka på att kanske köpa dessa skor av skotillverkaren 

i Afrika, så han kan expandera sitt företag, spara pengarna han tjänar, och bidraga till att 

ekonomin börjar rulla. Tänket kring bistånd är alltså fel från första början och hjälper inte 

ländernas utveckling utan snarare skadar den.104 

Moyo menar vidare att villkor, eller politisk konditionalitet, som har blivit normen för 

biståndsgivarna är ohållbart. Politisk konditionalitet fungerar enbart i teorin och inte i 

praktiken. Studier som gjorts av Världsbanken visar att biståndspengar används till annat än 

de villkoren uttrycker. Trots att inte villkoren inte uppfyllts fortsätter biståndet att flöda.105 

När bistånd inte har fungerat så har givarna försvarat sig med att säga  att det skulle fungerat 

om länderna varit demokratiska. Demokratiska förutsättningar krävs enligt givarna för att 

ekonomisk tillväxt skall lyckas. Afrikas länder måste därför börja en processa med att införa 

demokrati. Men Moyo menar att detta inte alls behöver vara det bästa för ekonomisk tillväxt. 

Ekonomisk tillväxt kräver genomförande av olika reformer. I ett demokratiskt land kan ett 

genomförande av reformer ta oerhört lång tid för att det är svårt att nå konsensus. Men i en 

auktoritär regim skulle det gå att klara av att genomföra dessa reformer snabbare för att man 

slipper konsensus processen. Moyo menar inte att auktoritära regimer är det bästa utan snarare 

tvärtom. Men det Moyo säger är att när det gäller ekonomisk utveckling kan man inte 

förutsätta att demokrati (”governance”) är det enda som kommer att leda landet framåt. 

Givarna glömmer eller väljer att inte se till de länder som faktiskt lyckats under icke 

demokratiskt styre. Kina till exempel som idag är en av världens ledande ekonomier. Bistånd 

har idag bidragit till att många afrikanska länder börjat processen med att införa demokrati, 

men att detta skall ha bidragit till bättre ekonomiska förhållanden är inte bevisat.106 Moyo 

skriver:  

                                                           
104 Moyo 2009 a, s. 44-45 
105 Moyo 2009 a, s. 38-39 
106 Moyo 2009 a, s. 40-43 
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”In the early stages of development it matters little to a starving African family 

whether they can vote or not. Later they may care, but first of all they need food 

for today…”107    

Ett annat allvarligt problem som kommer med bistånd är korruption. Bistånd föder korruption  

enligt Moyo. Eftersom korrupta regeringar har ett regelbundet flöde av pengar som kommer 

in är det lätt för dem att manipulera institutioner och stoppa pengarna i egen ficka. Detta 

bidrar till att det inte görs några investeringar och görs det inga investeringar så växer inte 

ekonomin. Växer inte ekonomin så behöver landet mera bistånd för att kunna överleva.108 

Moyo menar att bistånd fungerar som mat för den hungriga eliten i fattiga länder istället för 

att mätta de munnar som verkligen behöver det.109  

Moyo påpekar också att bistånd inte är gratis. Räntorna på biståndet är höga och dessa måste 

betalas tillbaka. Även om landets system ändå inte fått ta del av pengarna på grund av 

korrupta ministrar så får det sociala systemet lida när återbetalningarna skall in. Pengarna 

måste tas från någonstans. Detta skapar en ond cirkel för att då behövs ytterligare mer bistånd. 

Alla initiativ till skuldavskrivningar genom exempelvis HIPC-processen kan ses som bra 

initiativ men de gör ingen nytta alls så länge biståndsflödet fortsätter.110 

Förutom korruption finns det andra anledningar till varför bistånd snarare skadar länders 

chans till ekonomisk utveckling än hjälper den, säger Moyo. En känd fatkor är att bistånd 

skapar inflation och skadar exporten. Om en stor mängd med dollar strömmar in i landet på en 

gång så måste de växlas in till landets egna valuta för att man skall kunna handla med dem. 

Det finns dock inte så mycket av landets egna valuta som strömmar runt i ekonomin vilket 

bidrar till att värdet på den nationella valutan höjs extremt. Detta bidrar i sin tur till inflation, 

att priset på landets varor höjs. Landets exportvaror blir då dyrare och inte längre attraktiva på 

exportmarknaden. För att komma ur denna kris behövs då mer bistånd och så fortsätter det.111    

När bistånd strömmar in regelbundet till länder såsom i Afrika finns det inget initiativ ifrån de 

styrande att finna andra lösningar till fattigdomsminskning eller ekonomisk tillväxt. Bistånd 

fungerar inte som ett incitament för utveckling utan snarare tvärtom. De ledande politikerna 

och de som är inblandande i skapandet av policy vet ju att det fortsätter att komma in pengar. 
                                                           
107 Moyo 2009 a, s. 44 
108 Moyo 2009 a, s. 49 
109 Moyo 2009 a, s. 67 
110 Moyo 2009 b   
111 Moyo 2009 a, s. 61-64 
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Varför skulle de göra något annat än att uppfylla minikraven för dessa pengar, menar Moyo? 

Eftersom bistånd inte leder till utveckling stannar alltså länderna kvar på ruta ett. Landets 

styrande finner heller ingenting i att taxera deras medborgare. Skatter är viktiga intäkter för 

landets ekonomi men också för att skapa tillit till de som representerar. Skatter skapar ett band 

mellan medborgare och de styrande. Detta är otroligt viktigt för utveckling. Men skattesystem 

blir alltså sekundärt i ett land som är beroende av bistånd.112  

Moyo menar att biståndsberoendet bidrar till att länderna inte längre styrs av de själva. Det är 

givarna som är experterna här och försöker tving på oklara, irrelevanta och oftast omöjliga 

policy.113 Moyo uttrycker sig kritiskt gällande detta:  

”…the African discourse has been usurped by pop stars and Western 

politicians”.114 

Även om bevisen, enligt Moyo, är starka för att bistånd inte fungerar fortsätter man att ge. 

Detta hade inte fått förekomma om det hade berört någon annan sektor eller något annat 

område säger Moyo. Då hade det stoppats för längesedan på grund av förlusten av 

trillioner.115 

4.2.1 Sammanfattning – Moyos kritiska argument i punktform 

• Det finns inga starka bevis på att bistånd fungerar.  

• ”Governance” som strategi är inte bevisat vara det mest effektiva för ekonomisk 

utveckling. Människor som svälter vill ha mat för tillfället, inte gå och rösta. 

Demokrati blir därför sekundärt.  

• Bistånd föder korruption.  

• Bistånd är inte gratis. Länderna har inte råd att betala de höga räntorna. För att täcka 

dessa utgifter behövs mer bistånd. En ond cirkel som aldrig tar slut.  

• Bistånd leder till inflation och skadar ländernas export.  
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• Bistånd gör de styrande passiva gällande ekonomisk utveckling och 

fattigdomsbekämpning eftersom de vet att nya pengar alltid rullar in.  

• Biståndsberoendet bidrar till att länderna inte längre styrs av de själva 

5. Analys – biståndets teoretiska grund i ljuset av den internationella 

kritiken 

Det finns en tydlig kritik gentemot det internationella biståndets teoretiska grund. Dambisa 

Moyo och Martin Minogue skiljer sig på vissa punkter och deras kritiska inställningar har 

olika grader. Moyo menar att bistånd inte fungerar medan Minogue istället syftar till att teorin 

är för svag. Det finns dock vissa punkter där de två kritikerna delar samma syn. Nedan följer 

en analys gällande biståndets teoretiska grundvalars hållbarhet sedd i ljuset av den 

internationella kritiken.   

Biståndets teoretiska grund ligger idag i att globalt bekämpa fattigdomen genom FN:s åtta 

millenniemål. Det internationella biståndet är uppbyggt kring strategier som syftar till 

begreppet ”governance”. Biståndet ges med politisk konditionalitet och biståndets arkitektur 

är uppbyggd kring Parisdeklarationen och Romdeklarationen.    

FN:s millenniemål nummer 8 – att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling, innebär 

bland annat en förbättring och ökning av det internationella biståndet. Frågan kring det 

internationella biståndets kvantitet har sedan biståndets början alltid varit aktuell. Än idag 

gäller FN:s rekommenderade volymmål på 0,7% av ländernas BNI som presenterades år 

1970. Volymmålet var inte grundat i någon ekonomisk uträkning utan bara en 

rekommenderad siffra. När man år 2005 utvärderade arbetet med FN:s millenniemål syftade 

man till att kvantiteten av biståndet måste öka för att man skall kunna uppnå målen år 2015. 

Återigen utan någon kvalitativ undersökning som grund, som visar på att bistånd fungerar och 

att det är en högre kvantitet som krävs för att åstadkomma utveckling. Det ter sig egendomligt 

i ljuset av den kritik som Dambisa Moyo framför. Moyo menar att hela en trillion USD har 

getts i bistånd till länder i Afrika sedan 1940-talet utan att man lyckats uppnå utveckling. 

Länderna har inte lyckats åstadkomma ekonomisk utveckling, utrotat fattigdomen eller ett 

främjat jämlikhet. Det verkar då meningslöst att givarna hetsas till att höja biståndets kvantitet 

när det fortfarande inte finns konkreta bevis till att bistånd faktiskt fungerar. I ljuset av Moyos 

kritik verkar det som om kvantiteten snarare fungerar som ett positivt psykologiskt argument 
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givarna kan hänvisa till än ett teoretiskt klart faktum. Redan här finner man en enorm 

problematik gällande biståndet teoretiska grund.    

Parisdeklarationen som är den internationella biståndsarkitekturen menar att det skall råda 

jämlikhet mellan givare och mottagare i alla utvecklingssamarbeten. Detta kan tolkas som att 

ingen part skall ses som bättre eller sämre än den andre. Jämlikhet är ett intressant moment i 

biståndsteorin om man ser till den internationella kritiken. Martin Minogues diskussion 

gällande ”governance”-strategin och politisk konditionalitet belyser en allarmerande 

problematik. Enligt Minogue så håller inte jämlikhetsperspektivet inom Parisdeklarationen. 

Eftersom biståndet ges med politiska krav i form av ”good governance”, det vill säga 

införande av demokrati och mänskliga rättigheter förekommer ojämlikhet. När givarna sätter 

politiska krav som syftar till ett visst politiskt styre ser de sig redan här överlägsna 

mottagarna. Givarna anser att demokrati och mänskliga rättigheter är det främsta styrelsesättet 

och ser nedlåtande på andra former av regimer. Om det internationella biståndet skall främja 

jämlikhet skulle det inte komma med krav som speglar vad vi i väst anser vara bra enligt 

Minogue. Även om man inte kan dra analysen så långt till att säga att vi enbart använder 

biståndet för att sprida våra normer och värderingar i syfte att dominera så visar det sig ändå 

att det finns tendenser till att västvärlden anser sig överlägsna utvecklingsländerna. Minogue 

hittar alltså en svag punkt i biståndets teoretiska grund.  

Minogues kritik till att ”governance”-strategin tillåter en slags diskriminering av 

mottagarländerna attackerar också jämlikhetstanken. De länder som vägrar de politiska kraven 

oavsett anledning hamnar i en sits utan stöd. Om ett mottagarland och ett givarland nu ingått 

ett bilateralt samarbete där båda parter anses jämlika, skall detta samarbete då få hindras av att 

mottagarlandet vägrar införa vissa institutioner som egentligen inte passar in i deras egna sätt 

att styra landet? Denna jämlikhet i samarbetet övergår då till att givarna blir överlägsna 

mottagarna och kan ställa in sitt ekonomiska stöd just på grund av överlägsenheten. Minogue 

har i förhållande till biståndets teoretiska grund återigen en poäng. Dambisa Moyo för i 

enlighet med detta en intressant diskussion. Moyo menar att bistånd bidrar till att 

mottagarländerna inte längre styrs av de själva utan snarare av givarna på grund av politisk 

konditionalitet. Detta argument får sin relevans i teorin när man ser till ”governance”-

strategin. Mottagarländerna som är beroende av bistånd har inte längre någon möjlighet att 

själva styra och bestämma vad som bör göras i landet eftersom riktlinjerna redan är utsatta 

framför dem. Det kan i sin tur leda till det som Moyo kallar för passiva regeringar. Eftersom 
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pengar fortsätter att rulla in bidrar det till att regeringarna i mottagarländerna passiviseras 

snarare än uppmuntras till att hjälpa landets fattigdomsproblematik och ekonomiska 

utveckling.    

Det finns en annan problematik gällande ”governance” som begrepp och strategi om man 

analyserar den internationella kritiken lite närmre. Ett antagande bakom strategin 

”governance” är att demokrati är det främsta styrelsesättet för att främja ekonomisk tillväxt. 

Både Moyo och Minogue hävdar att detta viktiga antagandet inte är korrekt. Undersökningar 

som gjorts bevisar att man inte vet vilken regimtyp som är den främsta för att åstadkomma 

ekonomisk utveckling. Man vet inte helt självklart hur sambandet mellan demokrati och 

ekonomisk utveckling faktiskt ser ut. Enligt historien är det snarare så att ekonomisk 

förändring leder till politisk förändring och att både demokratiska regimer och auktoritära 

regimer visar samma resultat gällande ekonomisk utveckling. Ändå så är det internationella 

biståndet uppbyggd kring begreppet ”governance”. Den politiska konditionaliteten innebär 

starka demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. Denna norm följs av nästintill alla 

givare med undantag för de asiatiska givarländerna. Om man ser till problematiken som lyfts 

fram av den internationella kritiken så borde istället biståndet och dess teoretiska grund syfta 

till enbart ekonomiska reformer (ekonomisk konditionalitet) istället för politisk 

konditionalitet. Moyos åsikt, att man byggt en trillionindustri på svaga teorier utan empiriskt 

stöd, blir när vi ser till biståndets teoretiska grund väldigt relevant. Man kan alltså se att Moyo 

och Minogues ställningstaganden syftar till ännu en svag länk i den teoretiska grundvalen.   

Millenniemålen menar att fattiga och rika länder måste samarbeta för att åstadkomma 

utveckling. Alla har ett gemensamt ansvar inför framtiden. Biståndet måste vara utformat med 

en gemensam global syn gällande utveckling. Men med ”governance”-strategin som präglar 

biståndet idag kommer vi åt en öm punkt. Ett exempel är den kritiska ställningen som 

Minogue intar till att inkludera mänskliga rättigheter i begreppet ”governance”. När man 

påtvingar alla länder de mänskliga rättigheterna gör man ett antagande att alla har samma 

universalistiska syn gällande dessa. Men i praktiken så speglar inte de mänskliga rättigheterna 

en global syn utan snarare en västerländsk syn. Alla har nämligen inte samma uppfattning 

gällande de mänskliga rättigheterna. När har biståndsindustrin stannat upp för att se hur 

utvecklingsländernas syn på moral ser ut? Har man ens funderat över vad det kan ha för effekt 

i mottagarlandet när man tvingar de att byta ut sin moraliska syn mot en annan? Detta kanske 

snarare hämmar utveckling än bidrar till den om vi skall se till Minogues kritik. Det främjar 
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heller inte ett globalt partnerskap, för hur kan man vara partners när man inte har lika mycket 

att säga till om? Återigen visar sig biståndsteorin svag i ljuset av den internationella kritiken.  

Millenniemålen syftar också till en rättvisare handel för att göra utvecklingsländerna mer 

attraktiva på den internationella marknaden. Moyo hävdar att bistånd skadar ländernas export 

för att bistånd leder till inflation. Denna uppsats har inte gått djupare in på vad indikatorerna 

är för rättvisare handel är enligt millenniemålen och vad Internationella valutafonden gör för 

valutaregleringen i utvecklingsländerna. Därför kan denna analys inte uttala sig gällande just 

detta argument från Moyo och dess hållbarhet.  

Ett annat område som den internationella kritiken tar upp är korruption. Moyo menar att 

bistånd föder korruption. Även om det inte hela tiden har talats öppet om korruption genom 

biståndets historia så existerar den och har uppmärksammats i vissa fall. Men när man ser till 

biståndets teorier och strategier ser man inget konkret mål för att motverka korruption. Många 

biståndsgivare kanske väljer att tysta ned korruptionsdilemman men den internationella 

kritiken visar att det är ett konkret problem. Ett problem som bör uppmärksammas samt 

åtgärdas.   

När det gäller Romdeklarationen så har samordning har varit en fråga som präglad 

biståndsdebatten sedan 1960-talet. Det är en viktig aspekt inom biståndsindustrin eftersom 

givarna har växt i antal och mottagarländerna skiftat. Samordning har varit en konstant aktuell 

och nödvändig diskussion för att minska kostnaderna för mottagarländerna och göra biståndet 

så effektivt som möjligt. Men samordning har varit och är fortfarande problematiskt inte 

minst när vi ser till Minogues kritiska inställning till strategin ”governance”. Att olika givare 

har olika definitioner av begreppet ”governance” kan skapa konflikter gällande samordning 

och harmonisering. Det är en stor utmaning som inte är löst. När det gäller begreppet 

”governance” och dess olika definitioner finner man att olika givare riktar in sig på olika 

aspekter av ett område. Ett givarland kanske menar att institutioner liknande dess egna är det 

viktigaste medan ett annat givarland istället syftar till andra slags institutioner. Mottagarländer 

kan då behöva anpassa sig till båda givarländerna vilket bidrar till ytterliga driftkostnader för 

landet samt ytterligare resurser som måste läggas på de olika projekten. Man kan bara antaga 

att även om Romdeklarationen syftar till olika harmoniseringsprinciper så blir detta 

kontraproduktivt när det samtidigt inte finns en enad definition av begreppet ”governance”. 

Ytterligare tid måste då ges till samordning vilket kan bidra till oklara riktlinjer för 
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mottagarländerna. Det kan ses som en svag punk i det internationella biståndets teoretiska 

grund.  

Den sista viktiga problematiken är den internationella kritiken gällande mottagarländernas 

skulder. HIPC-processen inrättades för att ge underutvecklade länder en chans till 

skuldavskrivning. Enligt Moyo kan detta ses som ett bra initiativ ifrån IMF och IDA. Men 

samtidigt så menar Moyo att skuldavskrivningarna inte får någon effekt eftersom länderna 

fortfarande erhåller nytt bistånd efteråt. Med det nya biståndet kommer nya räntor och nya lån 

att betala tillbaka. Mottagarländerna fastnar alltså i en oundviklig ond cirkel om inte 

biståndsflödet slutar. Denna kritiken som Moyo framför kan i jämförelse med teorin ses om 

relevant. Skulder som försvinner och ersätts med nya är gagnlöst. Skulder som då hela tiden 

byggs upp eftersom många länder inte lyckas åstadkomma ekonomisk tillväxt och 

biståndsflödet fortsätter. Moyos diskussion får då betydelse i jämförelse med biståndets 

teoretiska grund.  

6. Slutsatser 

6.1 Resultat  

Biståndspolitikens idéer och framväxt internationellt har påverkats av en rad olika faktorer 

(delfråga 1). Marshallplanen födde optimismen och tanken kring att hjälpa u-länder till 

utveckling genom överföring av ekonomiska resurser efter det lyckade resultatet i Europa. 

Genom biståndets idéhistoria är det den politik som förts i väst som format det internationella 

biståndet. Oljekriser, skuldkriser och nyliberalismen är olika faktorer som påverkat biståndets 

former, mottagare samt inriktning. Det kalla kriget spelade en stor roll när det gäller 

biståndspolitikens idéer då stormakterna använde biståndet som ett politiskt vapen och valde 

mottagarländerna taktiskt. Både under och efter kalla kriget kan man urskilja starka 

dominanta givare såsom USA och de ledande institutionerna FN, Internationella valutafonden 

och Världsbanken. Dessa dominanta givare har fungerat och fungerar fortfarande som 

samordnare och uppmanar givarländer till kvantitativa mål samt riktlinjer för det 

internationella biståndet.   

När det gäller biståndets teoretiska grundvalar kan man se en ganska stark skiftning i hur det 

har förändrats genom historien (delfråga 2). Biståndsteori började efter andra världskriget 

med moderniseringsteorin då utveckling sågs synonymt med ekonomisk tillväxt. 
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Moderniseringsteorin syftade till att utvecklingsländerna skulle utvecklas såsom länderna i 

väst med hjälp av investeringar. Denna kritiserades dock på 1970-talet då utveckling istället 

kom att omfattade fördelning och fattigdomsbekämpning med beroendeskolans 

underutvecklingsteorier. Underutvecklingsteorierna fick ett slut då nyliberalismen spred sig i 

väst och statens roll minskade. Idag är biståndet kopplat till begreppet ”governance” och 

återigen handlar det om att efterlika utvecklingsländerna såsom moderniseringsteorin 

förespråkade redan på 1960-talet. Man kan därför se en återkoppling i biståndets teoretiska 

grundvalar genom åren. FN:s millenniemål som idag fungerar som riktlinjer för det 

internationella biståndet förespråkar större kvantitet för att kunna minska fattigdomen. 2000-

talets tänk, till skillnad från 1960-talets, talar öppet om politiska konditionalitet samt 

inriktningen mot god samhällstyrning.  

Den internationella kritiken kring det internationella biståndet tar några olika ståndpunkter 

(delfråga 3). Martin Minogues kritiska inställning kretsar kring begreppet/strategin 

”governance”. Minogue menar att det internationella biståndet inte fungerar som det är 

utformat idag. Viktiga antaganden bakom begreppet ”governance” är  inte korrekta enligt 

Minogue och givarnas olika definitioner av samma begrepp skapar en problematik när det 

gäller samordning. ”Governance”-strategin speglar enligt Minogue västerländska normer 

såsom demokrati och mänskliga rättigheter och kan ses som en taktik västvärlden har valt för 

att fortsätta sin överlägsenhet. Dambisa Moyo tar istället ett mycket hårdare ställningstagande 

och hävdar att internationellt bistånd skadar länderna och måste därför upphöra. Moyo menar 

att bistånd till olika länder i Afrika föder korruption, skapar ett beroende samt lämnar 

länderna inflationsdrabbade med skadad export. Moyo hävdar att biståndsgivarna missar den 

verkliga problematiken kring bistånd - att det inte fungerar.   

När man ser till den internationella kritiken i förhållande till biståndets teoretiska grund 

(delfråga 4) finner man att den kritik som framförs är relevant och hållbar. Både Moyo och 

Minogue menar att antaganden bakom begreppet ”governance” är felaktiga. Det finns inga 

undersökningar som stärker att strategin ”governance” skulle vara det främsta för att skapa 

utveckling. Det finns heller inga starka bevis för att politisk utveckling skulle leda till 

ekonomisk utveckling utan snarare visar historien att ekonomisk utveckling leder till politisk 

utveckling. Harmonisering och jämlikhet mellan parterna som är centralt i biståndets 

teoretiska grund verkar heller inte starka grunder sedd i ljuset av den internationella kritiken. 

Jämlikheten mellan partnerna blir motsägelsefullt redan i utövandet av ”governance”-
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strategin. Redan här visar givarna sig överlägsna mottagarna genom att ”tala om” vilket 

styrelseskick som är bäst och vilka normer som bör följas (mänskliga rättigheter). Samordning 

av givarna blir också problematiskt enligt kritiken när olika definitioner av begreppet 

”governance” används. Kritiken visar på olika faktorer som syftar till att det inte finns några 

starka bevis för att bistånd fungerar som det är teoretiskt utformat idag. Därför blir 

uppmaningarna från FN att höja kvantiteten meningslöst när det inte finns belägg för att en 

större kvantitet kommer att hjälpa länderna ur fattigdom.      

6.2 Slutsatser 

Svaret på grundfrågan är att den internationella biståndspolitikens idéer har växt fram med 

start i Marshallplanen. Genom åren har idéerna formats av den politik som dominerat i väst. 

Den teoretiska grundvalen till det internationella biståndet är idag uppbyggd kring  begreppet 

och strategin ”governance”. Det internationella biståndet ges med politisk konditionalitet och 

ett bakgrundsantagande att demokrati och mänskliga rättigheter är det främsta styrelsesättet 

för att åstadkomma ekonomisk utveckling. Slutsatsen av analysen i detta arbete blir att det 

finns skäl till att kritisk granska se över de teoretiska grundvalarna som biståndet vilar på idag 

eftersom den internationella kritiken gentemot dessa visar sig hållbar på många plan. Den 

internationella kritiken är oroväckande stark och ger oss skäl till att fundera över biståndets 

teoretiska grund. Min slutsats blir därför att det är ytterst nödvändigt att inleda en kritisk 

omvärdering gällande biståndets teoretiska grund och strategi. Biståndets teoretiska 

grundvalar visar sig inte vara hållbara sedd i ljuset av den internationella kritiken.   

6.3 Vidare forskning 

Denna uppsats är begränsad på grund av vad tidsrymden tillåter. En aspekt som uppsatsen 

skulle kunnat innehålla är en undersökning av det internationella biståndets exakta kvantitet 

samt resultat. Undersökningen skulle kunna visa vilka summor pengar som överförts i bistånd 

från väst till utvecklingsländerna samt undersöka vilka mål som uppnåtts. Genom att 

inkludera detta skulle uppsatsen tydligare kunnat visa på om den internationella kritiken är 

hållbar ur ett biståndsteoretiskt perspektiv.   

Annan vidare forskning skulle kunna innebära att inkludera den svenska biståndspolitiken. 

Man skulle kunna granska Sidas verksamhet för att undersöka hur det svenska biståndet 

utvärderas och vilka resultat som redovisas för att få en bild av hur svenskt bistånd förhåller 
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sig till den internationella kritiken. Det vore också oerhört intressant att se till det Pär Krause 

kallar för biståndsberoende och dyka djupare in i den problematiken.   

Slutligen skulle det vara intressant att se till alternativa teorier för det internationella biståndet 

som framförts av kritiker. Denna aspekt har utelämnats i denna uppsats. Genom att undersöka 

den internationella kritikens förslag till en alternativ utformning för det internationella 

biståndet skulle man kunna utvärdera dess hållbarhet i jämförelse med hur den teoretiska 

grunden ser ut idag.      

6.4 Personliga reflektioner  

Denna uppsats har varit otroligt rolig och intressant att skriva. Personligen så har jag lärt mig 

mycket gällande både biståndets historia och vad jag efter denna uppsats kallar biståndets 

baksida. Det jag saknar i kritikernas ståndpunkter, eller det jag själv skulle vilja sett i 

diskussionen, är en koppling till FN:s stadga gällande statlig suveränitet vs. mänskliga 

rättigheter. Både Dambisa Moyo och Minogue Minogue snuddar vid detta delikata ämne men 

benämner det inte direkt. Moyo hävdar att bistånd leder till att länderna inte längre styrs av 

det själva utan av givarna vilket är otroligt relevant. Jag anser att det borde vara en central 

diskussion inom biståndspolitiken såsom den är inom interventioner. När biståndet ges med 

alltför starka politiska villkor anser jag att man närmar sig ett intrång på den statliga 

suveräniteten. Givarländerna talar klart och tydligt om hur mottagarländerna skall styras. I 

dessa fall har mottagarländerna inte mycket att välja på eftersom de är beroende av 

biståndsflödet. Vilka krav får man egentligen ställa? När skall det anses att givarländerna kört 

över mottagarländerna? När krockar biståndet med nationella intressen och är detta ok?.  
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