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Abstrakt 
 
Uppsatsen behandlar biståndsfrågan i propositionerna från åren 1964 och 2004. 
 
1962 lade regeringen fram propositionen 1962:100 där ett av områdena som behandlades var 

biståndsfrågan. Den innehöll principer för det svenska utvecklingsbiståndets motiv, mål, 

medel. 2003/04 lade regeringen fram en ny proposition inom utgiftsområde 7 (Internationellt 

bistånd). Hur ser de båda förslagen ut och vad regeringen valt att inrikta sig på för 

biståndsområden. Har biståndet utvecklats över tid och i så fall om utgiftsområdena har 

utvidgats till att följa samhällsutvecklingen. 

Har biståndspolitiken förändrats över tid eller är målet/målen desamma över decennier är 

frågan vi ställer oss. Även om biståndets fördelning/kategorier likadant ut eller har det skett 

några förändringar. 

 

Det material vi kommer att använda oss av är regeringens proposition från 1962 (1962:100) 

och propositionen från 2003/04 (2003/04:1 utgiftsområde 7) samt hänvisa till annan litteratur 

inom området. 

 

Vi kommer även att använda oss av en matris som beskriver likheter/skillnader i den svenska 

biståndspolitiken 1964 jmf 2003/04. Matrisen är utformad i kolumner där vi tittar på är, bör 

och gör samt där åren 1664 och 2004 är inskrivna så att det blir en överskådlig jämförelse. 

Sedan redovisas en kortfattad sammanställning av det material som vi kommit fram till i 

propositionerna 1964 samt 2003/04. 

 
Begreppet fattigdom kommer att belysas då det är viktigt att visa att det finns olika sorters 
fattigdom och hur dessa påverkar människor. 
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Biståndspolitik 1964, Biståndspolitik 2004, Fattigdom, Rostows stadieteori 1960,  
 

 
  



  
 

 
     

 

Innehåll 

1 Inledning _________________________________________________________ - 5 - 
1.1 Problemformulering _________________________________________________ - 6 - 
1.2 Syfte _____________________________________________________________ - 6 - 
1.3 Frågeställningar _____________________________________________________ - 6 - 
1.4 Avgränsningar ______________________________________________________ - 6 - 
1.5 Metod och material __________________________________________________ - 6 - 

2 Bakgrund _________________________________________________________ - 7 - 
2.1 Varför bistånd ______________________________________________________ - 7 - 
2.2 Globalisering och politisk ekonomi _____________________________________ - 9 - 
2.3 Fattigdom ________________________________________________________ - 11 - 

2.3.1 Ekonomisk fattigdom ____________________________________________ - 11 - 

2.3.2 Mänsklig fattigdom ______________________________________________ - 12 - 

2.3.3 Relativ fattigdom _______________________________________________ - 13 - 

2.3.4 Social fattigdom ________________________________________________ - 13 - 

2.3.5 Fattigdomsbekämpning __________________________________________ - 13 - 

2.4 Vad finns det för olika bistånd? _______________________________________ - 14 - 
2.4.1 Projektbistånd _________________________________________________ - 14 - 

2.4.2 Programbistånd ________________________________________________ - 14 - 

2.4.3 Humanitärt bistånd _____________________________________________ - 14 - 

2.4.4 Tekniskt bistånd ________________________________________________ - 14 - 

2.4.5 Betalningsbalansstöd ____________________________________________ - 14 - 

2.4.6 Offentligt bistånd _______________________________________________ - 15 - 

2.4.7 Bilaterala bistånd _______________________________________________ - 15 - 

2.4.8 Multilaterala bistånd ____________________________________________ - 15 - 

3 Biståndet 1962 ____________________________________________________ - 16 - 
3.1 Vad tar propositionen upp för bistånd 1962? _____________________________ - 16 - 

3.1.1 Handelspolitiskt bistånd __________________________________________ - 16 - 

3.1.2 Kommersiellt bistånd ____________________________________________ - 16 - 

3.1.3 Tekniskt bistånd ________________________________________________ - 17 - 

3.1.4 Finansiellt bistånd ______________________________________________ - 17 - 

3.2 Är 1962 __________________________________________________________ - 20 - 
3.3 Bör / mål 1962 _____________________________________________________ - 20 - 
3.4 Gör / Kommer att göra 1962 __________________________________________ - 24 - 

4 Biståndet 2003/2004 _______________________________________________ - 25 - 
4.1 Är 2003/04 ________________________________________________________ - 25 - 
4.2 Bör / mål 2003/04 __________________________________________________ - 26 - 

4.2.1 Ett stärkt multilateralt samarbete __________________________________ - 28 - 

4.3 Gör / Kommer att göra 2003/04 _______________________________________ - 28 - 



  
 

 
     

4.3.1 Globala gemensamma nyttigheter __________________________________ - 29 - 

4.3.2 Särskilda satsningar _____________________________________________ - 29 - 

5 Resultat _________________________________________________________ - 32 - 
5.1 Figur 1: Matris för argument om biståndspolitikens: är, bör och gör. _______ - 32 - 

5.2 Jämförelse av matris ________________________________________________ - 34 - 

6 Slutsatser ________________________________________________________ - 35 - 
6.1 Problem med bistånd ________________________________________________ - 37 - 
6.2 Kunskap om biståndspolitik __________________________________________ - 38 - 

7 Referenser _______________________________________________________ - 40 - 
7.1 Litteratur _________________________________________________________ - 40 - 
7.2 Internetadresser ____________________________________________________ - 40 - 



  
 

- 5 - 
 

1 Inledning 
 

1962 lade regeringen fram propositionen 1962:100 där ett av områdena som 

behandlades var biståndsfrågan. Den innehöll principer för det svenska 

utvecklingsbiståndets motiv, mål, medel och ”…en målsättning för biståndets 

omfattning på längre sikt”.1 

 

2003/04 lade regeringen fram en ny proposition inom utgiftsområde 7 (Internationellt 

bistånd). Vi är intresserade av att se hur de båda förslagen ser ut och vad man har valt 

att inrikta sig på för områden därför att se om biståndet har utvecklats över tid och om 

utgiftsområdena har utvidgats till att följa samhällsutvecklingen. 

 

Biståndspolitiken är intressant att undersöka ur flera aspekter. Vi tycker det är intressant 

att undersöka om biståndspolitiken har förändrats över tid och vad regeringen gör och 

vill göra för att biståndspolitiken ska bidra till en utveckling i mottagarländerna. Frågan 

är om biståndspolitiken verkligen har förändrats över tid och om den har bidragit till att 

mottagarländerna har blivit mer självständiga/självförsörjande eller om biståndet bara 

gjort dem ännu mer beroende av givarländerna och om biståndet verkligen är en hjälp 

till självhjälp? Vi vill också visa på vilka olika fattigdomsbegrepp som finns. Vi anser 

att detta är nödvändigt för att se om de olika begreppen och insatserna är kopplande till 

insatserna i biståndspolitiken eller om biståndspolitiken endast är kopplad till själva 

fattigdomen. 

 

Det vi avser att undersöka är om målet för den svenska biståndspolitiken är densamma 

över tid. Vi kommer att jämföra propositionerna från åren 1962 och 2003/04. 

Det vi avser att undersöka är således om det finns likheter som går att finna i den 

svenska biståndspolitiken 1962 jämfört med biståndspolitiken 2004. Har målet för 

svenskt bistånd förändrats över tid. 

 

På vilket sätt är fattigdomsbekämpningen ett mål för biståndspolitiken och är biståndet 

och de olika delarna inom biståndet ett verktyg för att bekämpa fattigdomen och hjälp 

                                                 
1 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.1 
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till självhjälp eller blir bidraget endast ett bidrag där mottagarländerna blir beroende av 

givarlandet. 

 

1.1 Problemformulering 
Vi är intresserade av att undersöka om biståndet har förändrats sedan 1962 fram till år 

2004. 

 

Har biståndspolitiken förändrats över tid eller är målet/målen desamma över decennier? 

Ser biståndets fördelning/kategorier likadant ut eller har det skett några förändringar? 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om biståndspolitiken har förändrats över tid 

avseende de  utvecklingsområden som är uppsatta. Detta gör vi genom att jämföra 

propositionen från 1962 med den från 2003/04. 

 

1.3 Frågeställningar 
Vad står i propositionerna angående biståndsfrågan 2003/04 och 1962? 

Har biståndets utvecklingsområden blivit flera sedan 1962 fram till 2004? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att jämföra 1962:100 års proposition mot proposition 2003/04:1 

utgiftsområde 7. Vi kommer endast att gå in på vilka argument som återfinns i 

propositionerna. Hur biståndspolitiken ser ut dessa år, hur den bör vara i en framtid och 

vad man gör inom biståndspolitiken. 

 

1.5 Metod och material 
Det material vi kommer att använda oss av är regeringens proposition från 1962 

(1962:100) och propositionen från 2003/04 (2003/04:1 utgiftsområde 7). 

 

Vi kommer även att använda oss av en matris som beskriver likheter/skillnader i den 

svenska biståndspolitiken 1964 jmf 2003/04. Matrisen är utformad i kolumner där vi 

tittar på är, bör och gör samt där åren 1664 och 2004 är inskrivna så att det blir en 

överskådlig jämförelse. Sedan redovisas en kortfattad sammanställning av det material 

som vi kommit fram till i propositionerna 1964 samt 2003/04. 
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Argumenten som vi redovisar återfinns i propositionerna för hur biståndet är 1964 och 

2004, även hur det bör se ut i framtiden (mål/målen med biståndet) och vad regeringen 

gör i biståndsfrågan. 

 

Vår analys kommer vi att dela in i två delar. En del som beskriver propositionen från 

1962 och en del som beskriver 2003/04 års proposition. De båda delarna kommer sedan 

att delas in i ytterligare tre olika delar. 

Den första delen kommer att beskriva hur biståndet är för tillfället när propositionen 

läggs fram, den delen kommer att benämnas ”Är”. Den andra delen beskriver vad man 

vill uppnå med biståndet i en framtid, hur biståndet bör vara. Den delen benämns 

”Bör/mål”. Den tredje kategorin ”Gör” ska beskriva vad regeringen gör just det året i 

biståndsfrågan. Den delen benämns ”Gör/kommer att göra”. 

 

Vi använder oss av en litteraturstudie då vi avser att jämföra likheter och skillnader i de 

propositioner som nämndes ovan. 

 

 

2 Bakgrund 
 
2.1 Varför bistånd 
I Karlströms bok - det omöjliga biståndet, kan man läsa att navet som utgör 

diskussionerna kring biståndsfrågorna är kapitalöverföringar och investeringar i u-

länder. Och det fanns en förställning om att det som hämmar utvecklingen i u-länderna 

är kapitalknappheten. 

Nyckeln till inkomstutjämningar skulle vara kapitalöverföringar från rika till fattiga 

länder. 

 

I riktlinjerna för det svenska utvecklingsbiståndet står det att läsa att Dag Hammarskjöld 

skriver i sin rapport till Förenta nationernas generalförsamling att FN:s stadga kan 

härleda att alla individer och nationer har en rätt till lika ekonomiska möjligheter. Hur 

har då övriga världen blivit medvetna om u-ländernas situation? Flertalet av  u-länderna 

har under denna tid uppnått politisk självständighet och har således fått möjlighet att 

lägga fram sina problem för de internationella organisationerna. Detta möjliggör att de 

har utrymmet att ställa krav på ekonomisk likställighet gntemot de länder som har haft 

maktövertagandet över landet. 
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Vidare kan man läsa att ”De förut relativt rika har blivit ännu rikare, de fattiga har 

förblivit i stort sett lika fattiga. Till någon del har de underutvecklade länderna fått del 

av framstegen. Medicinens landvinningar har minskat dödligheten hos dem. Deras 

redan tidigare snabba befolkningstillväxt har därmed accelererat och utgör nu ett 

allvarligt hot mot en verklig förbättring av den enskilde individens levnadsvillkor.”2 

Likaså har välståndsutvecklingen i de industrialiserande länderna förbättrat 

möjligheterna att bistå de sämre ställda länderna. Dessutom ser allt fler i-länder att 

hjälpverksamheten också har fördelar för de länder som hjälper. För industriländerna 

har biståndet till folkrika men köpsvaga länder kommit att framstå som en investering i 

framtida marknader.  

Biståndet är till för att kunna vidga handeln med de bidragstagande länderna dels för att 

tillföra kapital dels för att förmedla kunnande. Biståndet är även till för att lindra nöden 

och att hjälpa de fattiga att utvecklas såväl ekonomiskt som socialt och därmed bli en 

hjälp till självhjälp. Biståndet från svensk sida har inga strategiska motiv då biståndet är 

en del av förhållandet mellan stater, biståndsgivare och internationella organisationer 

och utgör således en del av den svenska utrikespolitiken. 

Den ekonomiska underutvecklingen som råder i bidragstagande länder kan inte lösas på 

kort sikt då det är så stort att alla försök måste göras på lång sikt. Problemet kan påvisas 

genom att underutvecklade länder som står för 3/4 av jordens befolkning beräknas svara 

för endast 1/5 av världsproduktionen. Vidare återspeglas detta genom att levnadsnivån 

är väsentligt lägre i dessa länder än i utvecklingsländerna och medellivslängden är 

betydligt lägre, upp emot hälften av den svenska. 

Sverige har tagit aktiv del i den internationella biståndsgivningen. Detta har skett i 

begränsad omfattning och detta beror på att Sverige inte haft lika stor kontakt med u-

länderna järförelsevis med stormakterna som haft kolonier i de områdena.  

Sveriges regering lade fram två propositioner. Dessa fastställde mål och ramar för det 

svenska utvecklingsarbetet. Det inrättades även en statlig biståndsmyndighet. 

Det svenska biståndet ökade snabbt och Sverige blev ett av de första i-länderna att slå 

fast ett årtal när man skulle uppnå enprocentsmålet. 

”1960-talet var utvecklingsoptimismens och avkoloniseringens årtionde. Under större 

delen av decenniet fortsatte den allmänt omfattande utvecklingsteorin vara att om 

                                                 
2 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.3 
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investeringarna kunde ökas skulle den ekonomiska tillväxten i de nyligen självständiga 

länderna bli snabbare.”3 

Det internationella biståndet ökade och alltfler kom in på biståndsscenen, både som 

biståndsgivare och biståndsmottagare. Teorin som dominerade var att det krävdes både 

ökad investering och kunskap för att tillväxten skulle öka. Biståndet skulle fylla gapet 

av att det fanns för lite investeringar och även ett för litet inhemst sparande samt för små 

exportintäkter. Vidare skriver Odén att ”biståndets huvudroll var att ställa resurser till 

förfogande så att investeringskvoten och arbetskraftens produktivitet kunde öka.”4 

 

2.2 Globalisering och politisk ekonomi 
År 2004 kunde vi se att det fanns olika synsätt avseende globaliseringen och den 

globaliserade ekonomin. Liberaler och nykonservativa ansåg att den ekonomiska 

globaliseringen är en konstruktiv förändringsprocess  

Vilken gör att ekonomierna i världens samhällen överensstämmer och fungerar i linje 

med den neoklassiska nationalekonomin. 

Inom vänstern däremot är det få som anser att den globala revolutionen är ett projekt 

som håller i längden. Vänstern tycker snarare att man ska bidra med solidariska 

åtgärder, dessa åtgärder kan vara bl.a. avskrivning av fattiga länders skulder, 

nedmontering av de transnationella finansmarknaderna, m.m. Dessa solidariska åtgärder 

kommer att leda till att den samhälleliga makten återgår till politiken, detta skapar ett 

”…nationellt utrymme för en jämlikhetsfrämjande politik”.5 År 2004 är de globala 

storföretagen inte beroende utav någon nationalstat menar vänstern och på så sätt kan 

storföretagen spela ut stater mot varandra och välja de mest fördelaktiga villkoren för 

sin kapitalförmering.6 

 

  

                                                 
3 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.57 
4 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.58 
5 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.29 
6 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.29 
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I mitten av dessa ytterligheter finns en socialliberal mittfåra som anser att 

globaliseringen kan vara positiv om det samtidigt skapas trygghetsnät som kompenserar 

de som förlorar på att samhället omvandlas. Det har förekommit överföring av kapital 

från rika till fattiga länder under de senaste två seklerna. Detta har ”…varit en viktig 

länk i den utvecklingsprocess som lett till västerlandets materiella välfärd. Rollerna av 

”rik” och ”fattig” har växlat under historiens gång”.7 

 

År 2000 togs det fram en gemensam överenskommelse i form av 

millenniedeklarationen. Detta är en dagordning för global utveckling och där en av 

punkterna är att fattigdom och hunger ska halveras till 2015. I och med detta blir 

biståndsfrågan av stor betydelse för att kunna arbeta med bl.a. denna punkt på 

dagordningen. Vi anser härmed att det är av vikt att börja med att förklara vad fattigdom 

är, vad som räknas som fattigdom och vilka typer av fattigdom som finns då detta 

hänger ihop med både millenniedeklarationen och svenskt bistånd samt hur 

biståndsfrågan blir en viktig del i fattigdomsbekämpningen. 

 

Rostows stadieteori från 1960 förstärkte det rådande tänkandet och fick stort 

genomslag.  

Det Rostow undersökte var om tillväxten i ett u-land kunde nå ett stadium där den 

fortsätte på egen hand och på så sätt inte vara beroende av externt kapital. 

Utvecklingen kunde indelas i fem stadier. Det första stadiet ”…är det traditionella 

samhället där produktiviteten inte ökar. Under det andra stadiet börjar teknologin att 

utvecklas, marknaderna vidgas och samhällsinstitutioner byggs upp.”8 

I det tredje stadiet sker genombrottet ”…så att en självgenererande tillväxt kan påbörjas. 

Detta stadium karaktäriseras av en snabb investeringsökning – från 5 till 10 procent av 

BNP…”9 

”Det fjärde stadiet innebär att det samhälle som skapats under det tredje mognar och det 

femte stadiet innebär ett masskonsumtionssamhälle. Skillnaderna mellan i- och u-länder 

var enligt denna teori att de senare inte hade hunnit lika långt i denna stadietrappa.”10 

Kritik som framförs mot denna teori återfinns i diskussionsdelen. 

 

                                                 
7 Karlström, B (1991 och 1996) Det omöjliga biståndet. Stockholm: SNS förlag, Andra upplagan. S.15 
8 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.58 
9 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.58 
10 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.58 
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2.3 Fattigdom  
För att visa vikten av biståndet beskriver vi nedan de olika fattigdomsbegreppen och ger 

då en bild av varför vissa länder är i behov av bistånd. Vi väljer att redovisa 

fattigdomsbergreppen för att ge en bild av att fattigdom inte bara en företeelse i länder 

med svält och fattigdom som de flesta tänker på när man pratar fattigdom och bistånd. 

Detta förklarar också i viss utsträckning varför vissa länder får bistånd medan andra inte 

är berättigade till detta. 

 

Fattigdom går inte att beskriva i ett ord, det är inte ett begrepp utan flera. ”Fattigdom är 

både en materiell och mental företeelse som är både ett tillstånd och en process. 

Fattigdom föreligger både på individuell och kollektiv nivå och kan vara både privat 

och social”.11 

 

Fattigdom i världen kan utgå från två olika beräkningsgrunder. Första 

beräkningsgrunden bygger på inkomst och den andra utgör näringsintag. 

Den absoluta fattisdomen och en miniminivå för överlevnad räknas vid en dollar om 

dagen. Om man däremot tittar på medelinkomstländer är två dollar om dagen i praktiken 

en bättre beräkningsgrund. Detta är en förklaring till varför det exempelvis finns fler 

människor som ligger i riskzonen för undernäring i Mellanöstern och Nordafrika än vad 

den lägsta inkomstkategorin påvisar. ”Antalet människor i världen som lever på under 

en dollar om dagen har de senaste årtiondet minskat, främst tack vare en stark 

reducering av den absoluta fattigdomen i Östasien.”12 

 

2.3.1 Ekonomisk fattigdom 
På individnivå är fattigdomen inkomstrelaterad. Här visar det sig i form att människor 

har för lite pengar. Detta kan bero på för låg inkomst som i sin tur leder till att den 

enskilde inte kan tillgodose de mest grundläggande behoven. På en högre nivå 

(samhällsnivå) ser man detta genom att landet har en låg BNP/capita13 om fattigdomen 

är utbredd över stora delar av befolkningen. Enligt världsbanken ligger den absoluta 

fattigdomsgränsen på 1 USD om dagen. Enligt World Development Report 2000/2001 

är det ca 1,2 miljarder människor som lever under denna gräns. Det finns en 

                                                 
11 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.56 
12 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.21 
13 BNP/capita visar på hur mycket resurser som finns i ett land, inte hur de ekonomiska resurserna är 
fördelade. En hög BNP/capita kan lika gärna innehålla en stor andel fattiga människor likaväl som att en 
låg BNP/capita kan inrymma folk som är mycket rika. 
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fattigdomsgräns till som är satt vid 2 USD om dagen. Under denna gräns lever 2,8 

miljarder människor enligt World Development Report 2000/2001. ”Man antar att dessa 

inte kan delta i samhället på ett värdigt och kontrollerat sätt.”14 WDR räknar med att 

dessa människor heller inte kan planera sin vardag utan måste/tvingas till kortsiktiga 

lösningar på de ekonomiska problem som uppstår i en sådan livssituation. 

 

2.3.2 Mänsklig fattigdom 
UNDP (United Nations Development Program) har utarbetat ett index för att mäta hur 

rika eller fattiga människor är i ett land utifrån mänsklig mening. Indexet heter Human 

Development Index (HDI) och utgår ifrån tre sociala variabler. Här kan man mäta hur 

det generella hälsoläget är hos befolkningen i ett land, den ekonomiska fattigdomen 

samt den allmänna bildningsnivån . I detta begrepp vill man förutom att mäta mänsklig 

fattigdom även grovt mäta graden av mänsklig utveckling. ”Mer precist mäter man: 

 medellivslängd vid födseln (”Life expectancy at birth”). 

 läskunnighet bland vuxna (adult literacy rate) + inskrivningskvoten i skolan 

(gross enrolment ratio). 

 BNI/capita15 (PPP-justerad)”.16 

Om landet placerar sig högt på HDI-listan pekar detta på att landets resurser kommer 

flertalet människor till godo. Detta behöver inte betyda att resurserna används på ett 

sådant sätt att det gynnar den mänskliga utvecklingen. 

 

  

                                                 
14 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.57 
15 BNI är BNP som justerats efter kapitalflöden till eller från utlandet.  
16 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.58 



  
 

- 13 - 
     

2.3.3 Relativ fattigdom 
Människor känner sig fattiga beroende på hur resurserna är fördelade inom ett land. Det 

är svårt att mäta relativ fattigdom då detta inte handlar om på vilken sida om 

socialbidragsnormen man hamnar. Fattig i denna kategori är mer i förhållande till de 

behov man ska tillfredsställa. Relativ fattigdom kan också ställas i förhållande till den 

förmåga samt kapacitet man själv önskar att realisera. Om man hindras att realisera sina 

aspirationer17 kallas detta privation. ”Privation innebär att folk har rimliga planer för 

sina liv men inte kan genomföra dessa eftersom någonting ligger i vägen för deras 

genomförande, och alltså upplevs som det skapar fattigdom…Om man antar att 

fattigdomsgränsen på 2 USD:s inkomst om dagen utgör en slags privationslinje så har 

hälften av jordens befolkning problem med att realisera ett liv de upplever som normalt 

och rimligt”.18 

 

2.3.4 Social fattigdom 
Människor i denna kategori känner att de inte kan förverkliga sig själva i ett socialt 

sammanhang. Social fattigdom uppträder oftast i samhällen i sönderfall, här finns 

mindre utrymme för interaktionsmönster som t.ex moral och seder att vila på. Här 

förändras den formella institutionella ordningen och marknaden och då blir dessa inte 

förenliga med den informella institutionella ordningen längre som fallet var innan 

förändringen eller sönderfaller startade.19 

 

2.3.5 Fattigdomsbekämpning 
Hur ska vi då göra för att lösa problemen med att folk är eller känner sig fattiga och 

bekämpa fattigdomen? Här finns inga enkla svar eller patentlösningar, dock finns en rad 

aspekter att ta hänsyn till i fattigdomsproblematiken, detta för att lösningarna man 

implementerar inte ska skapa nya problem eller att en ny sorts fattigdom avlöser den 

tidigare. När ett land har ekonomisk tillväxt minskar också fattigdomen. I ett 

inledningsskede tenderar inkomstklyftorna att öka men om man tittar över tid 30 till 50 

år så minskar ojämlikheterna. 

  

                                                 
17 aspiration (latin aspira´tio 'andning', 'blåsning', av aspi´ro 'utandas', 'blåsa'), strävan, 
förhoppning; jfr aspirationsnivå. 
http://www.ne.se/lang/aspiration/119401?i_h_word=aspirationer 
18 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.61 
19 Karlström, B (1991 och 1996) Det omöjliga biståndet. Stockholm: SNS förlag, Andra upplagan. 
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2.4 Vad finns det för olika bistånd? 
Vad finns det för olika bistånd och vad ges varje bistånd för. 
 
 
2.4.1 Projektbistånd 
Projektbistånd är till för att finansiera ett specifikt och identifierat projekt som t.ex. en 

skola, hälsocentral eller ett kraftverk. 

 

2.4.2 Programbistånd 
Programbistånd ges för att finansiera en grupp aktiviteter som ryms inom ett specifikt 

område som t.ex. undervisning eller hälsa. Ett annat namn för programbistånd är 

sektorstöd. 

Importstöd gör att mottagarlandet får in främmande valuta och detta leder till att landet 

kan importera varor som är nödvändiga och viktiga för den ekonomiska utvecklingen i 

landet. Importstöd är normalt reglerade, regleringen styr vad mottagarlandet får eller 

inte får köpa med valutan som finns till förfogande. 

 

2.4.3 Humanitärt bistånd 
Detta bistånd "...är ett av de mest handgripliga och verkningsfulla medlen som finns för 

att lindra de mänskliga skadorna av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra 

katastrofliknande förhållanden."20 

 

2.4.4 Tekniskt bistånd 
Tekniskt bistånd kräver att det även lämnas vissa personella resurser som krävs för 

ändamålet. I tekniskt bistånd ingår inte bara teknologi utan även administrativt, socialt 

och medicinskt kunnande. Det ingår även läs- och skrivkunnighet och praktisk 

yrkeskunskap. 

 

2.4.5 Betalningsbalansstöd 
Betalningsbalansstöd kan enklast beskrivas som skuldavskrivning. 

Betalningsbalansstödet gör det möjligt för landet att betala av på sin utlandsskuld. Detta 

infördes i det svenska biståndet under budgetåret 1985/86. 

 

  

                                                 
20 Regeringskansliet, http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/30482 
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2.4.6 Offentligt bistånd 
Efter andra världskriget uppstod en ny och unik form av kapitalöverföring som kallas 

offentligt bistånd. Detta gavs från en grupp av rika länder till flertalet länder i tredje 

världen. När andra världskriget var slut och under lång tid därefter gav man gåvor och 

koncessionella (mjuka krediter) som bistånd. Under1980-talet valde flertalet i-länder att 

ta bort sina kapitalkontroller likaså flertalet u-länder. Motiven har dock inte förändrats 

över tid, motiven är att för långivaren tjäna pengar på investeringar som ger ränta och 

för låntagaren att investera i s.k. utveckling. 

 

2.4.7 Bilaterala bistånd 
Bilateralt bistånd är en form av samarbetsrelation mellan en rik och en fattig stat. 

Vanligen sker detta samarbetet har för avsikt att minska fattigdomen genom olika 

former av bistånd. 

 

2.4.8 Multilaterala bistånd 
”Multilateralt bistånd bedrivs (som termen indikerar) av institutioner med många 

inblandade stater. De största är FN-systemets institutioner som bedriver bistånd inom 

sina respektive samhällssektorer.”21 

  

 

  

                                                 
21 Andersson, E (2001) Globaliseringens politiska ekonomi, -en introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
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3 Biståndet 1962 
 
3.1 Vad tar propositionen upp för bistånd 1962? 
 
3.1.1 Handelspolitiskt bistånd 
I det handelspolitiska biståndet kan man läsa att  

 

För industriländernas räkning blir det inte en fråga att välja mellan att tillföra mer 

kapital eller öka handeln utan båda delarna ingår. Industiländerna kan främja u-

ländernas ekonomiska utveckling genom att ge varor från u-länderna tillträde till sina 

inhemska marknader. Det går inte att fastställa om det handelspolitiska biståndet är 

effektivare eller inte gentemot andra biståndsformer. ”…Denna ovisshet beträffande 

effekten gäller emellertid inte alla typer av handelspolitiskt bistånd och minskar inte 

angelägenheten av att man i strävandena mot en friare världshandel ger högsta prioritet 

åt u-ländernas speciella problem.”22 

 

3.1.2 Kommersiellt bistånd 
En del av biståndet som kommer till u-länderna i form av kapital och kunnande är från 

näringslivet. På många håll i industriländerna har staten gått in med vissa garantier som 

går ut på att reducera de risker som finns för de företag som investerar i u-länderna. 

Garantierna är till för att stimulera företagen att satsa även i u-länderna. Det finna bl.a. 

ett statligt garantisystem som gör att företagen försäkrar sina krediter till u-länder 

och/eller sina investeringar där. 

 

Det står i propositionen att, ”Det är tveksamt i vad mån dessa statliga åtgärder är att 

betrakta som bistånd. Men de kan uppenbarligen, rätt utformade, ha en positiv effekt på 

u-ländernas ekonomiska utveckling.”23 

 

Detta kan man hålla med om och ska staten satsa på sådana åtgärder kanske annat mer 

direkt bistånd tvingas stå åt sidan för att staten ska ha råd med dessa garantiinsatser. 

Avgörande vad staten ska satsa på (från fall till fall) är vilket som bidrar till den största 

utvecklingseffekten för mottagarlandet. Det är trots allt mottagarlandets bästa som ska 

stå i fokus i detta läge. 
                                                 
22 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.150 
23 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.11 
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3.1.3 Tekniskt bistånd 
Tekniskt bistånd omfattar inte bara det teknologiska området utan omfattar även, 

administrativt, socialt och medicinskt kunnande, läs- och skrivkunnighet och praktisk 

yrkeskunskap. Denna biståndsform har direkta personella insatser från givaren och kan 

utöver de personella resurserna även handla om utrustning. 

 

Biståndet är mycket värdefullt för mottagaren då denna kan foga över de resurser som 

står till förfogande i form av experter och utrustning som mottagaren inte själv hade 

kunnat uppbringa utan biståndet. Det tekniska och humanitära biståndet uppgår till ca 

42 milj. kr innevarande budgetår. 

 

Om detta bistånd utnyttjas rätt kan det få ett stort värde för mottagarlandet. Med rätt 

medel kan kunskapsförmedlingen få en kumulativ effekt. Exempel på detta är att om 

man utbildar en del av människorna i landet mot en viss inriktning t.ex. lärare eller 

instruktörer kan de i sin tur utbilda andra. Bistånd av denna typ är lämplig för länder 

som inte rationellt kan tillgodogöra sig finansiellt bistånd pga. sin låga utvecklingsnivå. 

Insatserna ska i möjligaste mån utformas så att de leder till en kumulativ effekt. 

 

Det finns dock ett problem med detta bistånd. Problemet består i att det måste finnas 

utbildad personal att tillgå. Det är brist på utbildad arbetskraft inom de områden som rör 

det aktuella biståndsarbetet.  Det räcker dock inte med att skapa den personella 

efterfrågan som krävs utan man måste även se till att den arbetskraft som finns 

tillgänglig används för de ändamål som den är tänkt att användas till. 

 

3.1.4 Finansiellt bistånd 
”Det finansiella biståndet består av lån eller gåvor direkt till u-länder och bidrag till 

internationella finansiella institutioner med verksamheten inriktad på u-länderna.”24 

För att det finansiella biståndet ska vara effektivt måste det kombineras med en 

förmedling av kunskaper och kan inte ges enbart i forma av kapital. 

Det bilaterala finansiella biståndet är den största delen av bistånd som hittills har 

tillkommit u-länderna. Bilaterala lån är oftast utformade så att de pengar som lånas ut 

återbördas genom att det låntagande landet gör inköp i det långivande landet. 

                                                 
24 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.16 
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Det finns undantag då finansiellt bistånd lämnas som ett allmänt stöd för 

mottagarlandets ekonomi. Sverige har dock endast i ringa mån lämnat finansiellt 

bilateralt bistånd till u-länderna. Det finansiella biståndet uppgår innevarande år till ca 

10 milj. kr. 

 

Sverige har dock bidragit med finansiellt bistånd till institutionerna, IBRD25 (103), 

IDA26 (22), IFC27 (6) milj. kr. 

 

U-länderna är idag i stort behov av krediter som inte ställer för stora krav på deras 

återbetalningsförmåga. Därför har IDA som lämnar dessa krediter till u-länderna ett 

ökat behov av resurser för att klara av sitt vidare arbete. Här bör Sverige kunna göra en 

stor insats genom att öka sitt bidrag till IDA. 

 

Det finns problem med bilateralt finansiellt bistånd. De villkor som finns är att 

biståndet/låneformen bör komma till användning. ”Därmed markeras biståndets karaktär 

av räntabel ekonomisk transaktion mellan jämställda parter.”28 

                                                 

25 IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. 
The "World Bank" is the name that has come to be used for the International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD) and the International Development Association (IDA). Together these 
organizations provide low-interest loans, interest-free credit, and grants to developing countries. 
Utdrag från: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20040558~menuPK:3
4559~pagePK:34542~piPK:36600~theSitePK:29708,00.html 

26 IDA, International Development Association. 
The International Development Association (IDA) is the part of the World Bank that helps the earth’s 
poorest countries reduce poverty by providing interest-free loans and grants for programs aimed at 
boosting economic growth and improving living conditions. IDA funds help these countries deal with the 
complex challenges they face in striving to meet the Millennium Development Goals. They must, for 
example, respond to the competitive pressures as well as the opportunities of globalization; arrest the 
spread of HIV/AIDS; and prevent conflict or deal with its aftermath. 
Utdrag från: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0,,contentMDK:20051270~menu
PK:83991~pagePK:83988~piPK:84004~theSitePK:73154,00.html 

27 IFC, International Finance Corporation. 
Established in 1956, IFC is the largest multilateral source of loan and equity financing for private sector 
projects in developing countries. It promotes sustainable private sector development primarily by:  

o Financing private sector projects located in the developing world.  

o Helping private companies in the developing world mobilize financing in international 
financial markets.  

o Providing advice and technical assistance to businesses and governments. 

Utdrag från: http://ifcln1.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/WhatWeDo  
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Om förhållanden är gynnsamma kan man få en snabb och god avkastning och därmed 

skulle lånet lämnas på marknadsmässiga villkor. I verkligheten visar det sig att de 

amorteringar och räntor som följer på sådana lån kan belasta vissa u-länders redan 

”ömtåliga” betalningsbalans. 

 

Lånevillkoren bör fastställas efter hur mottagarlandets allmänna betalningsläge är och 

hur denna kommer att utvecklas i en framtid. Det kan i vissa sociala projekt bli en fråga 

om rena gåvor. 

 

Vidare bör beaktas om lånen ska lämnas i obunden eller bunden form. Man ska dock i 

möjligaste mån undvika att lämna bistånd i bunden form då detta hindrar det 

mottagande landet att använda lånen på det sätt som är gynnsammast för landet. 

I propositionen kan man läsa att många frågor som tas upp av det bilaterala biståndet 

ännu inte är utredda och bör det i det kommande budgetåret ges i begränsad omfattning 

och vara av försökskaraktär. 

 
  

                                                                                                                                               
28 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.17 
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3.2 Är 1962 
Hur den svenska biståndspolitiken var (1962). 

”Sverige företräder en frihandelsvänlig politik. Vår marknad ligger i stort sett öppen för 

exportprodukter från u-länderna. Vi skall fortsätta att i internationella sammanhang 

konsekvent verka för en friare världshandel.”29 

 

Detta bevisades i november 1961 då Sveriges regering vid GATTs ministermöte 

föreslog en 50 procentig reducering av alla tullar under en femårsperiod och speciella 

regler för u-länderna. Efter detta inleddes ett arbete i GATT30 med siktet inställt på att 

sänka tullarna ytterligare och att successivt minska och avskaffa olika exporthinder för 

u-länderna. De skulle även få förbättrade möjligheter till att avsätta jordbruksvaror på 

världsmarknaden. 

Då mycket av det kapital och kunnande som kommer u-länderna tillhanda är följderna 

av kommersiellt betingade insatser från näringslivet. För att gynna sådana insatser har 

det i industriländerna vuxit fram statliga åtgärder som har som syfte att stimulera 

insatser från näringslivet. Åtgärderna är till för att reducera riskerna för det enskilda 

företaget som är förenade med insatser i u-länder och även att underlätta finansieringen 

av insatserna. 

 

3.3 Bör / mål 1962 
De övergripande målen för biståndet 1962 var att man ville höja de fattiga folkens 

levnadsnivå och även utöka handeln, lindra nöden, förmedla kunnande och tillföra 

kapital. Syftet är att hjälpa de fattiga folken att utvecklas ekonomiskt, socialt och på 

detta sätt blir det i slutändan en hjälp till självhjälp. 

”Konkret innebär detta att avskaffa svälten och massfattigdomen, att eliminera de 

epidemiska sjukdomarna, att minska barnadödligheten och över huvud skapa 

möjligheter till drägliga levnadsvillkor.”31 

                                                 
29 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.11 
30 GATT (Allmänna tull- och handelsavtalet) är ursprunget till det multilaterala regelverket på 
handelsområdet. GATT trädde i kraft 1948 och från början deltog 23 länder. Fram till 1994 hade avtalet 
utvecklats och omfattade flertalet länder med undantag främst av statshandelsländer. Det övergripande 
målet var då som nu att bidra till ekonomisk tillväxt och ökad välfärd genom att underlätta handeln. 
Utdrag från Internet: (http://www.regeringen.se/sb/d/2654/a/14545) 

31 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.6 
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Målet med biståndet kan verka enkelt men om inte mottagarlandet har tillräcklig 

kunskap, kapitalbildning och en produktion som stegras kommer inte biståndet att leda 

till någon utveckling och i ett senare skede hjälp till självhjälp. Den relativa ekonomiska 

stagnation som råder måste brytas då flertalet u-länder befinner sig i denna situation. 

För att bryta denna stagnation måte investeringarna öka genom utbildning, 

produktionsutrustning och genom kapitalbildning. Givetvis ska detta göras på ett sätt 

som gör att en kumulativ självbärande process skapas. 

 

För att detta ska fungera i realiteten bör biståndet utformas så att det bidrar, möjliggör 

och stimulerar mottagarlandet till egna insatser. 

Det räcker dock inte med att utforma biståndet i en viss riktning så att mottagarlandet 

stimuleras till egna insatser, för om de varor som produceras inte kan avyttras uppnås 

inte gynnsamma ekonomiska förhållanden som i sin tur stimulerar till ökad produktion. 

U-ländernas ekonomiska utveckling försvåras vidare genom de kvantitativa 

importrestriktioner, tullar, indirekta skatter och andra handelshinder som 

industriländerna tillämpar. Det bästa och kanske verksammaste sättet att främja dessa 

länders ekonomiska utveckling är en liberalisering av i-ländernas handelspolitik. 

 

Även om Svenskt bistånd bör sättas in på bred front ska en omsorgsfull avvägning ska 

spegla Svenskt bistånd och detta ska ske inom ramen för ett samlat program. 

”För att biståndet skall få god effekt måste dess utformning och inriktning baseras på 

kunskap om det mottagande landets behov och förutsättningar, om 

utvecklingsproblematiken och biståndsmetodiken.”32 Likaså måste givarlandet se hur 

biståndsbilden ser ut för tillfället och vad biståndets verkningar blir. 

 

För att uppnå detta krävs att biståndet ges på ett sådant sätt att det möjliggör och 

stimulerar mottagarlandet till egna insatser. Det bör även finnas en samverkan mellan 

givarländerna, detta för att minska dubbelarbete och orationella insatser. 

Även i mottagarlandet krävs det en rationell administration för att biståndet ska få 

önskad effekt. Det bilaterala biståndet från Sveriges sida bör knytas till FNs 

biståndsverksamhet om så är möjligt. 

 

                                                 
32 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.8 
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För att höja jordbruksproduktionen kan det krävas en omfördelning av jorden. Olika 

skattereformer kan vara en annan utvecklingsfrämjande åtgärd. 

 

Sverige kommer i framtiden att i större skala än idag (1962) bidra med det finansiella 

biståndet. Orsaken är som jag nämnde tidigare att det tekniska biståndet har vissa hinder 

i form av knappa personella resurser. I det finansiella biståndet finns inga sådana hinder 

och då är det lättare att öka på detta bistånd som det ser ut för tillfället. 

 

Biståndsformen som sådan kan i många lägen vara den bästa för mottagarlandet därför 

bör Sverige engagera sig mer i den framtida finansiella biståndsgivningen. 

 

Troligtvis kommer det finansiella biståndet att ges som multilateralt bistånd. Detta för 

att de internationella organisationer som är inblandade i biståndsfrågan har en 

helhetssyn och kan göra en mer ingående prövning av olika projekt och vilka 

investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter som finns i respektive u-land. För att de 

olika biståndsprogrammen ska bli effektiva är det fördelaktigt om de koordineras. De 

svenska bilaterala insatser som görs bör om detta är genomförbart knytas till FN och 

fackorganens biståndsverksamhet. 

 
1962 ansåg man dock att denna kunskap var otillräcklig och borde förbättras. 

För att få bättre kunskap inom området ansåg man sig vara tvungen att forska om 

mottagarlandets behov, förutsättningar och om utvecklingsproblematiken i landet. 

Staten ansåg sig också behöva skapa resurser som kunde samla in och sammanställa de 

upplysningar som kom in om mottagarlandet. För att biståndsverksamheten ska bli 

framgångsrik måste det vara gynsamma förhållande för forskning och dokumentation. 

 

Redan 1962 fanns det en önskan om en snabb och kraftig ökning av biståndsgivningen. 

Det räcker dock inte med att endast öka anslagen man måste planera biståndsgivandet 

noga både gällande en avvägning mellan olika bistånd och även utformningen av olika 

projekt för annars får inte anslagen den önskade effekt man vill uppnå. 
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Det är viktigt att givarlandet har en biståndsplanering som fungerar tillfredsställande, 

men man får inte glömma bort att mottagarlandets utvecklingsplanering också är en 

viktig del för att biståndet ska få önskad effekt. Biståndet bör således inbegripas i ett 

utvecklingsprogram för mottagarlandet. För om biståndsprojekten misslyckas har det en 

negativ inverkan både på det egna landets opinion och på mottagarlandets strävanden. 

 

Biståndet ska ske i samarbete med mottagarlandet och inte enbart gå ut på ensidig hjälp. 

Sverige bör engagera sig i den gemensamma planeringen och administrationen och vara 

berett till en positiv samarbetsinsats även av det multilaterala biståndet och inte enbart 

de bilaterala. Svensk medverkan i det internationella biståndsgivandet är nu på tiden i 

mångt mycket större omfattning än tidigare. 

De förslag som man kan läsa i bilagorna till denna proposition föreslås en ökning av 

biståndet från ca 50 milj. kr till en beräknad kostnad av ca 130 milj. kr. Höjningen 

motsvarar ca 0,1 procent av BNP. 
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3.4 Gör / Kommer att göra 1962 
1961 antog Förenta Nationernas generalförsamling en resolution där man hoppas att det 

årliga internationella biståndet samt kapital uppgår till ungefär 1 procent av i-ländernas 

sammanlagda inkomster så snart som möjligt och Sverige har biträtt resolutionen. 

 

Ett av problemen U-länderna ställs inför är att det finns olika handelshinder gentemot I-

länderna som t.ex. importrestriktioner och tullar för exportvaror från U-länderna. 

”Sverige företräder en frihandelsvänlig politik. Vår marknad ligger i stort sett öppen för 

exportprodukter från u-länderna. Vi skall fortsätta att i internationella sammanhang 

konsekvent verka för en friare världshandel.”33 

Den svenska regeringen lämnade ett förslag vid GATT:s ministermöte i november 

1961. Det förslaget handlade om en 50 procents reducering av alla tullar under en 

femårsperiod, dock skulle speciella regler gälla för u-länderna. 

 

Sverige är en av de större bidragsgivarna till särskilda fonden samt EPTA när det gäller 

tekniskt bistånd. ”Innevarande budgetår anslås 19,3 milj. kr. till den multilaterala 

verksamheten för tekniskt bistånd. Härtill kommer 2 milj. kr. för humanitärt bistånd.”34 

 

Under många år har redan svenskt näringsliv varit framgångsrika och upprättat och 

utvecklat kommersiella relationer med många länder som berörs av biståndsfrågorna. 

De företagen har gjort är både direkta investeringar och entreprenadverksamhet. 

 

Sverige ger också finansiellt bistånd till olika institutioner ”…med respektive ca 103 

(IBRD), 22 (IDA) och 6 (IFC) milj. kr. Till ISA skall ytterligare ca 10 milj. kr. inbetalas 

under vart och ett av åren 1962-1964.”35 

 

  

                                                 
33 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.11 
34 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.14 
35 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.16 
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4 Biståndet 2003/2004 
 
4.1 Är 2003/04 
Det fanns år 2004 en dagordning som alla länder i världen kommit överens om, den 

handlar om global utveckling. Här finns samlade erfarenheter som kommer från de 

många FN-konferenser som under 1990-talet behandlade frågor angående 

fattigdomsbekämpning och global utveckling. Här finns FN:s millenniedeklaration som 

antogs år 2000 samt millennieutvecklingsmålen presenterade. I överenskommelsen 

hittas också utvecklingsdagordningen från WTO:s ministerkonferens i Doha samt 

hållbar utveckling som avhandlades under FN:s världstoppmöte i Johannesburg 2002 . 

Även resultaten från en internationell konferens i Monterrey 2002 som handlade om 

finansiering för utveckling finns med. Överenskommelserna utgör ett gemensamt 

globalt ramverk för hållbar utveckling.36 

 

För att lyckas i sina strävanden mot att minska fattigdomen måste landet i fråga följa 

något slags strategi. Den strategi som fanns 2004 heter Poverty Reduction Strategies 

(PRS)37. Nu håller ett 60-tal länder på att utarbeta eller har utarbetat nationella strategier 

för att bekämpa fattigdomen. Strategierna är utgångspunkten för ett effektivare och mer 

samordnat utvecklingsarbete samt är det bästa medlet i dagsläget för att minska 

fattigdomen. 

 

Strategierna bygger på landets egna förutsättningar att bekämpa fattigdomen. Dessa 

strategier är förhållandevis nya och behöver på sikt utvecklas. Utveckling behöver 

fokusera på process, innehåll och även ha folklig förankring. 

 

”Regeringen anser därför att en viktig del av utvecklingsarbetet under kommande år är 

att stärka ländernas kapacitet att förbättra strategierna. I detta inbegrips stöd till den 

                                                 
36 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.15 
37 Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) are prepared by the member countries through a 
participatory process involving domestic stakeholders as well as eng development partners, including the 
World Bank and International Monetary Fund. Updated every three years with annual progress reports, 
PRSPs describe the country's macroeconomic, structural and social policies and programs over a three 
year or longer horizon to promote broad-based growth and reduce poverty, as well as associated eng 
financing needs and major sources of financing. Interim PRSPs (I-PRSPs) summarize the current 
knowledge and analysis of a country's poverty situation, describe the existing poverty reduction strategy, 
and lay out the process for producing a fully developed PRSP in a participatory fashion. The country 
documents, along with the accompanying IMF/World Bank Joint Staff Assessments (JSAs), are being 
made available on the World Bank and IMF websites by agreement with the member country as a service 
to users of the World Bank and IMF websites. (http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.aspx) 
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statliga förvaltningen, till nationella parlament och till det civila samhället. Att ge stöd 

som ökar det folkliga deltagandet i processen i våra samarbetsländer är särskilt 

angeläget.”38 

 

4.2 Bör / mål 2003/04 
Målet för Internationellt utvecklingssamarbete går ut på att det svenska 

utvecklingssamarbetet ska bidra till att fattiga människor ska kunna förbättra sina 

levnadsvillkor. Det politiska målet för den globala utvecklingen är att bidra till en 

hållbar, rättvis och global utveckling. Svensk politik ska bidra till att uppfylla 

millenniedeklarationen som FN har tagit fram där millennieutvecklingsmålen redovisas. 

Att avskaffa fattigdom och hunger är det övergripande målet. Att halvera fattigdomen 

till 2015 är ett delmål. 

 

Vidare finns ett rättighetsperspektiv som ska prägla politiken. Det går ut på att 

människors rättigheter ska ligga till grund när man planerar och genomför åtgärder för 

att en hållbar och rättvis utveckling. Något som speciellt lyfts fram är demokrati, 

jämställdhet, funktionshindrades och barns rättigheter. Politiken ska även främja 

mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorg om miljön och 

hållbart nyttjande av naturresurserna, ekonomisk tillväxt, social utveckling och 

trygghet. 

 

”Politiken skall också präglas av de fattigas perspektiv. Det innebär att fattiga 

människors behov, intressen och förutsättningar skall vara utgångspunkt i strävandena 

mot en rättvis och hållbar utveckling.”39 

 

Utveckling kan aldrig åstadkommas utifrån utan den kommer inifrån och skapas av de 

som bor och verkar i landet. I och med att proposition 2002/03:122 kom innebar detta 

ett skifte för det svenska utvecklingssamarbetet. Insatser som görs i u-länderna bör vara 

efterfrågestyrda, de ska utgå från de fattiga människornas egna prioriteringar. När de 

fattiga länderna tar fram strategier för att få en hållbar utveckling är det dem som ska 

ligga till grund och vara utgångspunkten för det gemensamma samarbetet. 

 

                                                 
38 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.18 
39 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.13-14 
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Från denna utgångspunkt ökar således ansvaret på det egna landets regering. Det är upp 

till varje land att ha det övergripande ansvaret så att gynnsamma förutsättningar skapas 

så att landet kan få en hållbar utveckling. Finns inte en hållbar ekonomisk utveckling 

och en rättvis fördelningspolitik är förutsättningarna små för att ett land ska lyckas. För 

att uppnå en hållbar utveckling krävs flera faktorer som en öppen och effektiv 

förvaltning, självständigt rättsväsende, ett stabilt internationellt ramverk och en politik 

som präglas av att minska fattigdomen. 

 

Om man tittar från u-landets sida så har det ingen avgörande skillnad varifrån insatserna 

kommer. Om de kommer från Sverige, andra länder, FN, EU eller annat håll har ingen 

betydelse. Det viktiga är att insatserna är samordnade och att de stödjer det egna landets 

fattigdomsstrategi. I samtliga områden inom den politiska agendan finns det 

övergripande målet att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. 

 

”De rika länderna skall vidta åtgärder bl.a. inom handel, investeringar och  

utvecklingssamarbete. Samtidigt skall de fattiga länderna ta ansvar för sin egen 

utveckling och fortsätta att genomföra ekonomiska, politiska, miljömässiga och sociala 

reformer.”40 

 

  

                                                 
40 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.15 
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4.2.1 Ett stärkt multilateralt samarbete 
”För att uppnå ett effektivt utvecklingssamarbete måste också det multilaterala systemet 

stärkas”41. De insatser som FN, Bretton Woodsinstitutionerna, de regionala 

utvecklingsbankerna och EU bidrar med måste effektiviseras genom samverkan. 

Dock har olika konferenser under nittiotalet resulterat i olika handlingsprogram, dessa 

sammanfattas i de åtta millennieutvecklingsmålen. Samordningen och 

arbetsfördelningen mellan de olika delarna i FN har tydliggjorts. Framsteg har gjorts 

under åren men FN lider ändå brist på resurser på grund av den modell som FN 

använder sig av. Modellen kring frivilla bistånd resulterar till att finansieringen blir 

osäker och kortsiktig. Olika politiska beslut bidrar också till att bidragen omfördelas, ett 

exempel är FN:s befolkningsfond (UNFPA) som är särskilt drabbat. Sverige åtar sig 

genom prop. 2002/03:122 att fortsatt vara aktiv i reformarbetet inom det multilaterala 

området.42 

 

4.3 Gör / Kommer att göra 2003/04 
Under 2003 inledde Sverige en kampanj tillsammans med organisationer, institut och 

företag. Kampanjen gick ut på att millenniemålen43 som är uppsatta ska nås. För att nå 

de resultat som väntas måste resurser mobiliseras både externt och internt i länderna. 

För att nå en samstämmig politik prioriterade man 2004 följande områden, 

”…förbättrad samordning, globala gemensamma nyttigheter och bredare 

utvecklingsfinansiering.”44 

  

                                                 
41 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.18 
42 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.18-19 
43 De åtta millenniemålen är. 
1. Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 – Halvera andelen av befolkningen som lever på mindre än 
en dollar om dagen till år 2015. 
2. Alla barn ska gå i grundskola 2015- Alla barn, pojkar som flickor ska kunna slutföra grundläggande 
utbildning år 2015. 
3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas – Utjämna könsskillnaden i grundskolan till år 
2005 och i all utbildning senast år 2015. 
4. Barnadödligheten ska minska – Barnadödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015. 
5. Mödradödligheten ska minska – Dödsfall i samband med födslar och graviditet ska minska med två 
tredjedelar till år 2015. 
6. Spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015 – Spridningen av hiv/aids, 
malaria och andra sjukdomar ska stoppas och vändas till en nedåtgående trend innan år 2015. 
7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015 – Halvera andelen av befolkningen som 
saknar tillgång till rent dricksvatten innan 2015. Förbättra livsvillkoren för de 100 miljoner människor 
som lever i slumområden. 
8. Globalt samarbete för utveckling – Det åttonde målet handlar om partnerskap och riktar sig i första 
hand till de rika länderna och omfattar bland annat ökat bistånd, rättvisare handelsregler och 
skuldavskrivning till utvecklingsländerna. 
Utdrag från: http://www.millenniemalen.se  
44 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.16 
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4.3.1 Globala gemensamma nyttigheter 
Det finns vissa frågor som man inte kan lösa enbart på egen hand utan måste söka 

samarbete utanför den nationella gränsen. Kunskap, resurser och praktiska lösningar är 

några saker som man tar gemensamt ansvar för. 

 

Sverige och Frankrike har ”…tagit initiativ till en internationell arbetsgrupp för globala 

gemensamma nyttigheter med sekretariat i Stockholm. Arbetsgruppens uppdrag blir att 

undersöka hur de viktigaste globala gemensamma nyttigheterna tillhandahålls idag samt 

föreslå hur dessa bättre kan hanteras och finansieras för att bekämpa fattigdomen och 

bidra till en hållbar utveckling.”45 

 

För att ytterligare öka förståelsen om globala och regionala gemensamma nyttigheter 

genomförde regeringen en inventering av departement och myndigheter om hur dessa 

hanterar och bidrar till finansieringen av nyttigheterna. 

 

4.3.2 Särskilda satsningar 
I Sveriges utvecklingsarbete år 2004 är de åtta huvuddragen vägledande. Inom dessa 

kommer Sverige att göra särskilda satsningar inom fyra av områdena. 

De fyra områdena är: 

- Hiv/aids 

- Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 

- Narkotikabekämpning 

- Konflikthantering, konfliktförebyggande och gemensam säkerhet. 

 

Varför har man valt att satsa på dessa fyra områden? 

Hiv/aids är en epidemi som fortsätter att öka och har i dags datum blivit ett socio-

ekonomiskt problem. Afrika är värst drabbat men epidemin fortsätter att sprida sig över 

världen och är ett växande problem även i Asien och Östeuropa. 

 

De internationella insatserna för att minska spridningen måste ökas. Insatserna har 

hittills varit stora men behoven är långt ifrån fyllda. En av de största satsningarna är den 

globala fond som tagits fram för sjukdomarna TBC, malaria och hiv/aids. 

                                                 
45 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.16 
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Nu står man inför en stor utmaning och den består av att samordna offentliga, privata, 

nationella och internationella resurser. När man lyckas med samordningen kan man 

uppnå den effektivitet och det resultat som är önskvärt. 

 

Sverige bidrar en hel del till arbetet för att minska spridningen. Regeringen kommer 

dock att öka de svenska insatserna bl. a. genom kraftigt ökade finansiella satsningar. 

 

Det svenska stödet uppgår 2004 till över 550 miljoner kronor. ”Mer än 300 miljoner 

kronor går till bilaterala insatser, 60 miljoner till UNAIDS och 200 miljoner till den 

globala fonden.”46 

 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Det är inom detta område man måste lägga stora insatser för att kunna uppfylla 

millenniemålen, speciellt det målet om att minska mödradödligheten och spridningen av 

hiv/aids. 

 

Regeringen avser att under 2004 stärka arbetet inom området genom att öka stödet och 

föra en dialog med de berörda aktörerna inklusive UNFPA, UNAIDS, International 

Planned Parenthood Federation (IPPF) och även enskilda organisationer. 

 

Narkotikabekämpning 

Som det ser ut idag är det till synes en näst intill omöjlig uppgift ”…att åstadkomma 

mer än en begränsad förändring av narkotikaproblemen i Sverige om inte samtidigt den 

globala narkotikasituationen förändras.”47 

 

I många u-länder är narkotikamissbruket ett hot mot landets utveckling. Det finns 

tydliga samband mellan droger och hiv/aids i flera länder. Narkotikan gör så att 

kriminaliteten ökar och i vissa länder hotas även hela landets ekonomi av det ökande 

narkotikaproblemet. ”Narkotikaproblem är nära kopplade till fattigdom, ojämlikhet, 

exploatering, korruption och svag politisk styrning.”48 

Meningen med utvecklingssamarbetet är att det ska bidra till att begränsa produktionen 

och minska efterfrågan på narkotika. 

                                                 
46 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.19 
47 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.20 
48 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.20 
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Sverige ska arbeta med åtgärder så att handel och missbruk av narkotika integreras i 

ländernas fattigdomsstrategier. Regeringen kommer även under 2004 att öka bidraget 

till UNDCP.49 

 

Konflikthantering , konfliktförebyggande och gemensam säkerhet 

Man kan se ett tydligt ”…samband mellan fattigdom, ojämlikhet, maktlöshet och 

förtryck å ena sidan och väpnad konflikt å den andra.”50 

Regeringen vill under det kommande året genom dialog- och deltagandeprocesser skapa 

förtroende i konfliktområden och på det sättet stärka skyddet för individer och grupper. 

De vill försöka förändra de bakomliggande orsaker som gör att väpnade konflikter 

bryter ut. Regeringen kommer även i fortsättningen att delta med svensk personal i 

multilaterala fredsinsatser som leds av FN och EU. 

”Regeringen bereder för närvarande inrättandet av en interdepartemental arbetsgrupp 

för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i konflikthantering, postkonfliktsituationer 

och fredsbyggande processer.”51 

 

  

                                                 
49 FN:s internationella narkotikakontrollprogram (International Drug Control Programme), UNDCP, 
upprättades av FN:s generalförsamling 1991.  
UNDCP:s arbete omfattar bl.a. förebyggande insatser och behandlings- och rehabiliteringsprogram i vilka 
såväl enskilda organisationer och företag som regeringar samverkar. UNDCP tar fram alternativa 
utvecklingsstrategier som erbjuder nya ekonomiska möjligheter för områden där bönder får sin inkomst 
från att odla opiumvallmo, kokabuskar och cannabisplantor. 
Utdrag från: http://www.sfn.se/page.asp?nodeId=126 
50 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.21 
51 Prop. 2003/04:1 Utgiftsområde 7. Förslag till statsbudget för 2004, Internationellt bistånd. s.21 
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5 Resultat 
 
5.1 Figur 1: Matris för argument om biståndspolitikens: är, bör och gör. 
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prioriterade man 
2004 följande 
områden: förbättrad 
samordning, globala 
gemensamma 
nyttigheter och 
bredare utvecklings-
finansiering. 
 
Kunskap, resurser 
och praktiska 
lösningar är några 
saker som man tar 
gemensamt ansvar 
för. 
 
Sverige och Frankrike 
har tagit initiativ till 
en internationell 
arbetsgrupp för 
globala 
gemensamma 
nyttigheter. 
 
Regeringen 
genomförde en 
inventering av 
departement och 
myndigheter om hur 
dessa hanterar och 
bidrar till 
finansieringen av 
nyttigheterna. 
 
Millenniemålen ska 
uppnås genom att 
resurser mobiliseras 
både externt och 
internt i länderna. 
Särskilda satsningar 
inom områdena, 
hiv/aids, sexuell och 
reproduktiv hälsa och 
rättigheter, 
narkotika-
bekämpning, 
konflikthantering och 
gemensam säkerhet. 
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Biståndet bör 
baseras på 
kunskap om det 
mottagande 
landets behov 
och 
förutsättningar. 
 
Samverkan 
mellan 
givarländerna 
(minska 
dubbelarbete 
och orationella 
insatser). 
 
I framtiden bidra 
i större skala 
med det 
finansiella 
biståndet. 
Olika 
skattereformer. 
Ge det finansiella 
biståndet i form 
av multilateralt 
bistånd. 
 
Knyta det 
bilaterala 
biståndet till FNs 
biståndsverksam
het om så är 
möjligt. 
  
Se hur 
biståndsbilden 
ser ut för 
tillfället. 
Planera 
biståndsgivandet. 
Vad blir 
biståndets 
verkningar? 
Biståndet ska ske 
i samarbete med 
mottagarlandet. 

naturresurserna, 
ekonomisk tillväxt, 
social utveckling och 
trygghet. 
 
Politiken ska präglas av 
de fattigas perspektiv. 
 
Insatserna ska vara 
efterfrågestyrda. De 
ska utgå från de fattiga 
människornas egna 
prioriteringar. 
 
Övergripande mål är 
att bidra till en rättvis 
och hållbar global 
utveckling. 
 
De rika länderna skall 
vidta åtgärder bl.a. 
inom handel, 
investeringar och  
utvecklingssamarbete. 
Samtidigt skall de 
fattiga länderna ta 
ansvar för sin egen 
utveckling och fortsätta 
att genomföra 
ekonomiska, politiska, 
miljömässiga och 
sociala reformer 
  
Prioritera områden 
som förbättrad 
samordning, globala 
gemensamma 
nyttigheter, bredare 
utvecklingsfinansiering. 
 
Ta gemensamt ansvar 
för och söka samarbete 
utanför den nationella 
gränsen inom kunskap, 
resurser, praktiska 
lösningar. 
 

bistånd till olika 
institutioner. 
 
Fortsätta att i 
internationella 
sammanhang 
konsekvent 
verka för en 
friare 
världshandel. 

  
Den största 
satsningen är den 
globala fond som 
bildats för de tre 
sjukdomarna 
hiv/aids, malaria och 
tuberkulos. 
 
Regeringen kommer 
att öka de svenska 
insatserna bl.a. 
genom kraftigt ökade 
finansiella satsningar 
för att minska 
spridningen. 
 
En annan stor 
utmaning är att 
samordna offentliga, 
privata, nationella 
och internationella 
resurser. 
 
Sverige skall arbeta 
för att minska 
produktion, handel 
och missbruk av 
narkotika integreras i 
ländernas egna 
fattigdomsstrategier. 
 
Regeringen vill under 
det kommande året 
genom dialog- och 
deltagandeprocesser 
skapa förtroende i 
konfliktområden och 
på det sättet stärka 
skyddet för individer 
och grupper. 
 
Regeringen ämnar 
även i fortsättningen 
ha en hög 
ambitionsnivå 
avseende deltagande 
med svensk personal 
i multilaterala 
fredsinsatser under 
ledning av bl.a. FN 
och EU. 
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5.2 Jämförelse av matris 
Om man gör en jämförelse av året 1964 både vad avser är, bör företräder Sverige en 

frihandelsvänlig politik redan 1964. Vidare önskar regeringen att vidga handeln och vad 

regeringen gjorde var att 1961 lämna ett förslag om en 50 procentig reducering av alla 

tullar under en femårsperiod. År 1964 företräder Sverige enligt propositionen en 

frihandelsvänlig politik mycket mer går inte att få fram. 

1964 önskade regeringen att biståndspolitiken bl.a. skulle ha som övergripande mål att 

höja de fattiga folkens levnadsnivå. I 2004 års proposition anser regeringen att en viktig 

del av utvecklingsarbetet är att stärka ländernas kapacitet att kunna förbättra strategierna 

(PRS) och att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 

levnadsvillkor. 

 

Då vi jämför både 1964 och 2003/04 ser vi att 1964 års bör har kopplingar till 2004 års 

är genom att man 1964 skrev att man ska planera biståndsgivandet och att biståndet ska 

ske i samarbete med mottagarlandet. I propositionen för 2003/04 kan man läsa att 

strategierna för att minska fattigdomen ska bygga på landets egna förutsättningar att 

bekämpa fattigdomen. Likaså kan man läsa under vad Sverige gör för att detta ska hålla 

i längden är att Sverige ska prioritera områden som förbättrad samordning, globala 

gemensamma nyttigheter, bredare utvecklingsfinansiering. 

 

Vidare kan man läsa att 1964 skrev man i propositionen att samverkan mellan 

givarländerna måste ske för att minska dubbelarbete och orationella insatser. I 2003/04 

års proposition kan man läsa att man ska söka samarbete utanför den nationella gränsen 

inom kunskap, resurser och praktiska lösningar och detta benämner vi bör samt att 

Sverige ska prioritera områden som förbättrad samordning som vi under 2003/04 

benämner gör. 

 

Skillnaden mellan 1964 års proposition och 2003/04 är att biståndet 2004 mer fokuserar 

på vad landet behöver och efterfrågar likaså att ge stöd som ökar det folkliga 

deltagandet och att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra 

sina levnadsvillkor. 
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Propositionen fokuserar också på mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor 

och män och omsorg om miljön och hållbart nyttjande av naturresurserna, ekonomisk 

tillväxt, social utveckling och trygghet. Likaså gör man särskilda satsningar inom 

områdena Hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa, narkotikabekämpning och gemensam 

säkerhet. Så utvecklingen av biståndspolitiken är tydlig samt att den följer 

samhällsutvecklingen. 

 

 

6 Slutsatser 
 

1964 är det övergripande målet med biståndspolitiken att höja de fattiga folkens 

levnadsnivå, vidga handeln, lindra nöden, förmedla kunnande och tillföra kapital. 2004 

återfinns det övergripande målet att avskaffa fattigdom och hunger i världen. Så även 

här kan man se att regeringen 2004 arbetar i linje med propositionen från 1964 dock är 

målet högre satt 2004 än 1964 som man kan läsa. 1964 företrädde sverige en  

frihandelsvänlig politik och ansåg att de rika länderna ska vidta åtgärder bl.a. inom 

handel, investeringar och utvecklingssmarbete för att minska fattigdomen. 

 

I 1964 års proposition skrev man att samverkan mellan givarländerna bör ske för att 

minska dubbelarbete och orationella insatser. Och detta återfinns även i 2003/04 års 

proposition i form av lydelsen, att man ska söka samarbete utanför den nationella 

gränsen inom kunskap, resurser och praktiska lösningar samt att Sverige ska prioritera 

områden som förbättrad samordning. Sverige prioriterar 2004 områden som förbättrad 

samordning, globala gemensamma nyttigheter och bredare utvecklingsfinansiering. 

Samt att man arbetar efter strategin Poverty Recuction Strategies (PRS) och dessa är 

utgångspunkten för ett effektivare och mer samordnat utvecklingsarbete. Så både 1964 

och 2004 arbetar man med att effektivisera biståndet och motverka dubbelarbete vilket 

skulle leda till onödiga kostnader vilket i sin tur skulle påverka biståndsgivandet 

negativt då mindre kapital skulle nå mottagarlandet. 
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Propositionen fokuserar också på mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor 

och män och omsorg om miljön och hållbart nyttjande av naturresurserna, ekonomisk 

tillväxt, social utveckling och trygghet. Likaså gör man särskilda satsningar inom 

områdena Hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa, narkotikabekämpning och gemensam 

säkerhet. Så utvecklingen av biståndspolitiken är tydlig samt att den följer 

samhällsutvecklingen. 

 

I propositionen för 2003/04 utgår regeringen från strategierna för att bekämpa 

fattigdomen måste detta bygga på landets egna förutsättningar. För att detta ska kunna 

realiseras ska Sverige prioritera områden som förbättrad samordning, globala 

gemensamma nyttigheter, bredare utvecklingsfinansiering. Likaså här går propositionen 

i linje med 1964 års angående att Sverige ska ge bistånd på ett sätt som stimulerar 

mottagarlandet till egna insatser. 

 

Nackdelen med bilateralt bistånd är att biståndssanktionerna är helt fristående från 

varandra. Detta kan medföra att insatserna bli mindre effektiva än vid multilateralt 

biståndsgivande. Fördelen med det multilaterala biståndet är att det ges av 

internationella organisationer, det gör att biståndets nationella identitet försvinner och 

på så sätt utesluts beroendeförhållandet mellan mottagarlandet och givarlandet. En 

annan fördel med det multilaterala biståndet är att olika givarländers bidrag kan 

samordnas. På så sätt kan biståndet bli mer effektivt. Internationella organisationer har 

också större personella resurser än ett enskilt land. Det gör att de har lättare att se vad 

för behov som finns i mottagarlandet och detta underlättar att fördela resurserna så att 

de bli så effektiva som möjligt. 

 

Skillnaden mellan 1964 års proposition och 2003/04 är att biståndet 2004 mer fokuserar 

på vad landet behöver och efterfrågar likaså att ge stöd som ökar det folkliga 

deltagandet och att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra 

sina levnadsvillkor. 
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6.1 Problem med bistånd 
 

Något som regeringen redan 1962 reflekterade över var att det i Sverige var att många 

människor lever under knappa villkor trots att Sverige i internationellt sett är ett rikt 

land. Således finns även fattigdomen kvar i Sverige och problem som då kan uppstå är 

att det kan bli motsättningar mellan viljan att hjälpa fattiga människor i andra länder 

”…å andra sidan strävandena att bygga ut den sociala tryggheten och förbättra de 

ekonomiska villkoren för de sämst ställda grupperna i samhället.”52 

 

Frågan är om biståndet har hjälpt mottagarländerna eller om det i själva verket är så att 

mottagarländerna har fått flera problem sedan biståndet introducerades. 

Med problem menar vi att det säkert finns vissa I-länder som ser biståndet som en chans 

att själva tjäna pengar. Man ger bistånd i syfte att mottagarlandet ska köpa varor eller 

tjänster som en motprestation, det bli ett riktat bistånd med baktanken att själv dra det 

längsta strået.  

 

”…Ökade investeringar och en därigenom möjliggjord produktionsökning kan förfela 

sitt syfte att höja levnadsnivån om befolkningen ökar snabbare än produktionen. 

Biståndet bör således syfta inte endast till en produktionsökning totalt utan till en 

produktionsökning per invånare.”53 

Det fanns en önskan 2004 att biståndet skulle öka både kraftigt och snabbt men om inte 

biståndsgivandet planeras noga både avseeende olika biståndstyper och även 

utformningen av olika projekt finns risken att medlen inte får den önskade effekt som 

avsågs. Om man misslyckas med biståndet har det negativ inverkan på både mottagar- 

och givarlandet. Mottagarlandet ser ingen förbättring/utveckling och risken för 

stagnation är påtaglig och misslyckande påverkar givarlandets opinion. 

 

I boken biståndets idéhistoria av Bertil Odén tar han upp att det finns kritik mot 

biståndet och de som starkt argumenterar mot biståndet är professor P.T. Bauer och 

forskaren Friedrich Hayek. ”De anser att det inte finns några moraliska skäl för 

regeringar i rika länder att lämna bistånd till regeringar i fattiga länder. Däremot 

                                                 
52 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.22 
53 Bihang till riksdagens protokoll (1962). Första samlingen, Tolfte bandet. Kungl. Maj:ts propositioner nr 
97-106. Proposition 100 s.7 
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accepterar de att enskilda individers moral kan innebära att de lämnar bistånd till andra 

enskilda individer.”54 Enligt Odén är Bauers huvudargument mot biståndet ”aldrig kan 

uppnå sina uttalade mål och att det dessutom har vittgående och skadliga politiska 

effekter.”55 

 

Vidare fortsätter Odén att citera Bauer från dennes bok biståndsmyten56 från 1984. 

”global omfördelning innebör också överföringar från mer produktiva människor till 

mindre produktiva och därför minskar man resursernas totala produktivitet.”57 

 

I boken kan man läsa om kritiken mot Rostows stadieteori som vi redogjorde för i 

bakgrunden under punkt 2.2. Odén skriver ”Rostows teori har kritiserats kraftigt för att 

den är för generell och mekanisk, att den inte tar hänsyn till att länderna startar med 

olika förutsättningar och att den inte förklarar varför länder skulle röra sig från ett 

stadium till nästa. Det som finns kvar ända till nu är begreppet take off, det vill säga det 

som Rostow ansåg karaktäriserade det tredje genombrottsstadiet.”58 

 

6.2 Kunskap om biståndspolitik 
Biståndet är inte den slutliga insatsen för att avskaffa fattigdomen i världen i den 

utsträckning som regeringen önskar utan är snarare endast början på en lång och brokig 

väg där flertalet problem uppstår under resans gång för att få det fattiga landet på fötter 

till att de blir självförsörjande. Biståndet har säkert sina fördelar då den säkert lindrar 

nöden för de allra fattigaste men är den en hjälp till självhjälp och kommer 

mottagarländerna att bli självförsörjande eller är det rent av så att mottagarländerna blir 

mer beroende av givarländerna. 

 

Det vi har fokuserat på i uppsatsen är att ge en bild av hur biståndet är åren 1964 samt 

2004 och hur regeringen önskar att det ska vara samt vad regeringen fokuserar på för att 

nå målen med biståndet. Vi har även tagit upp olika fattigdomsbegrepp och dessa visar 

på att fattigdom är så mycket mer än brist på mat och pengar.  Som Andersson skriver i 

sin bok, ”Fattigdom är både en materiell och mental företeelse som är både ett tillstånd 

och en process. Fattigdom föreligger både på individuell och kollektiv nivå och kan 

                                                 
54 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.39 
55 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.39 
56 Svenska översättningen från Foreign Aid: Issues and Implications (1981) 
57 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.39 
58 Odén, B. (2006) Biståndets idéhistoria – Från Marshallhjälp till millenniemål. Studentlitteratur. S.58 
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vara både privat och social”59 Vidare kan fattigdom vara som vi beskriver under 

rubriken relativ fattigdom att människor känner sig fattiga beroende på hur resurserna är 

fördelade inom ett land. Det är svårt att mäta relativ fattigdom då detta inte handlar om 

på vilken sida om socialbidragsnormen man hamnar. Fattig i denna kategori är mer i 

förhållande till de behov man ska tillfredsställa. Relativ fattigdom kan också ställas i 

förhållande till den förmåga samt kapacitet man själv önskar att realisera. 

 

  

                                                 
59 Andersson, E. (2001) Globaliseringens politiska ekonomi – en introduktion. Studentlitteratur. S.56 
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