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Under 1980-talet pågick Riksutställningars vandringsutställning  Amandla 
riktad mot skolungdomar. Projektet skulle öka kunskapen om apartheid 
i Sydafrika. Utställningen centrerades kring dokumentärfilmen Amandla! 
Maatla! (Magnus Bergmar & Kjell Söderlund, 1984) om anc:s Frihets-
skola i Tanzania, där sydafrikanska exilungdomar undervisades i befrielse-
kampen. Skådespelerskan Eva Remaeus voice-over, konstruerad att för-
medla studenten Mujakis perspektiv, berättar om hjärntvättade vita barn 
och frihetstörstande svarta. Utställningen ledde till en lång rad solidari-
tetsinsatser från svenska skolor och filmen beräknades redan efter ett par 
år ha setts av uppemot 100 000 personer.1

Långfilmen Vi ska mötas igen (Ulf Hultberg & Mona Sjöström, 1983) 
visades på svenska biografer, för skolklasser och i tv under mitten av 
1980-talet. Filmen är uppbyggd runt en fiktiv brevväxling mellan två 
 vietnamesiska flickor. Vikten av att göra motstånd och kämpa mot impe-
rialistiska angripare är central i filmen som inleds med att en av flickorna 
får sin alldeles egna skära, tillverkad av skrot från ett amerikanskt bomb-
flygplan. Liksom i Amandla! Maatla! tar svenska voice-overs grepp om 
 karaktärernas röster och förmedlar en text som retoriskt är mer riktad 
mot publiken än konstruerad som en dialog mellan flickorna.  Filmskaparna 
försökte på detta vis göra en postkolonial problematik förståelig för  svenska 
barn.
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År 1984 hade den svenska långfilmsdokumentären Gaza Ghetto (Pierre 
Björklund, PeÅ Holmquist & Joan Mandell) biopremiär i Stockholm. På 
affischerna stod titeln skriven i blodröd frakturstil för att understryka den 
eftersträvade kopplingen mellan den israeliska ockupationsmakten och 
Nazityskland. Året därefter visades filmen i svensk tv, alltmedan den total-
förbjöds i Israel – ett rättsfall som gick ända upp i landets högsta domstol. 
Ett rykte sade till och med att dokumentären skulle ha finansierats av plo.2 

Det finns inga tecken på att plo skulle ha legat bakom produktionen 
av Gaza Ghetto. Däremot är det just de ekonomiska produktionsförutsätt-
ningarna som förenar dessa tre filmprojekt. De var nämligen alla delvis 
finansierade med medel från den svenska biståndsmyndigheten sida.3

Filmaffisch till Vi ska mötas igen
(Ulf Hultberg & Mona Sjöström, 
1983).
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sida bildades år 1965. Som ett led i myndighetens inhemskt riktade 
informationsstrategier fördelades, under de kommande decennierna,  delar 
av biståndsmedlen till filmproduktion – både rörliga bilder och så kallad 
stillfilm (bild- och ljudband). Från 1969 och fram till 1987 delades regel-
bundna stipendier ut till företrädesvis svenska filmskapare, kulturarbeta-
re, författare, fotografer och journalister.4 Sporadiskt förekom beställning-
ar av egna informationsfilmsproduktioner. Vanligare var stödinsatser till 
film- och tv-projekt som ansågs gå i linje med myndighetens informations-
verksamhet. sida samarbetade även med externa producenter av infor-
mation, företrädesvis aktörer ur folkrörelserna, så som studieförbunden 
och löntagarorganisationerna. Liksom tidigare nämnda stipendiater och 

Filmaffisch till Gaza Ghetto
(Pierre Björklund, PeÅ Holmquist 

& Joan Mandell, 1984).
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filmare användes folkrörelserna som ”vidareinformatörer” – ett begrepp 
som diskuteras längre fram. Folkrörelserna erhöll dock inte projektrik tade 
medel utan en form av generella bidrag med direktivet att pengarna  skulle 
gå till så kallad u-landsinformation. I vissa fall användes även dessa medel 
till filmproduktion. Slutprodukterna visades på biografer och i tv, i klass-
rum, utställningar, studiecirklar och i utbildningen av nya biståndsarbe-
tare. Summorna och tillvägagångssätten för produktion av filmmaterial 
har skiftat, men konsekvent har gällt att medel fördelade till filmproduk-
tion i första hand gått till svenska filmskapare och den tänkta publiken 
har varit det svenska folket.

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka följande 

Inom ramen för utställningen 
Amandla producerade sida och 
Riksutställningar en rad infor-
mationsmaterial utöver filmen. 
Här syns utdrag från tidningarna 
Amandla Maatla (vänster) och 
Amandla (höger) för mellan sta-
diet, båda sammanställda av 
filmregissören Magnus Bergmar.
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frågeställning: Hur kommer det sig att en myndighet vars uppdrag har 
varit att genom fördelning av svenska biståndsmedel minska fattigdomen 
i världen, kontinuerligt ägnat delar av dessa medel till inhemsk informa-
tionsverksamhet, och vad hade denna samhällsinformation för egentligt 
uppsåt? När sida:s informationsverksamhet studeras synliggörs att  denna 
historiskt skiljt sig från andra myndigheters strategier både vad det gäller 
spridning av beteende- och attitydförändrande samhällsinformation och 
vad det gäller tidpunkten för informationens förmedlande i förhållande 
till av riksdagen tagna beslut. Kapitlet kommer därför även att undersöka 
huruvida sida – med information som styrmedel – kan sägas ha verkat 
för att i efterhand ha försökt uppnå legitimitet för statliga aktiviteter och 
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redan fattade beslut, samt ha försökt verka långsiktigt attitydförändrande 
för att underlätta planerade beslut i utformningen av en framtida bi-
ståndspolitik.

I undersökningens huvudsakliga fokus ligger alltså inte så mycket 
 infor mationsstrategiernas slutprodukter som förutsättningarna och de 
 politiska motiven bakom produkternas statliga finansieringsstöd. Denna 
bakgrundsbeskrivning är av vikt för att förstå varför svenska filmer, som 
exempelvis Vi ska mötas igen, Amandla! Maatla! och Gaza Ghetto, finansie-
rades med biståndsmedel ämnade att minska fattigdomen i världen. Ett 
ytterligare syfte med studien är därmed att blottlägga strategierna bakom 
förhållandet mellan finansiär och slutlig informationsprodukt. Under-
sökningen ämnar här påvisa att det legat i sida:s intresse att denna 
 produktionsförutsättningslänk mellan sponsor och produkt ofta strate-
giskt undanhållits för bästa beteendeformande och opinionsbildande 
 informationseffekt.

Enligt egen utsago innehade sida, i början av 1970-talet, en av de mest 
påkostade posterna för informationsspridning inom det svenska myn-
dighetsväsendet.5 Mängden informationsmaterial som sprang ur denna 
post var naturligtvis omfattande, liksom variationen på informationens 
mediala former. Denna undersökning inriktar sig specifikt på filmmediet. 
Detta val legitimeras av att film innehade en föredragen särposition som 
informationsförmedlare för sida, vilket framkommer genom studiet av 
sida:s informationsstrategier. Under 1970-talet växte nämligen insikten 
inom myndigheten att film potentiellt kunde förmedla en, med andra 
medier ojämförbar, emotionell upplevelse av utvecklingsländernas problem, 
vilket ledde till ökade satsningar på filmproduktion. Under åren 1979 till 
1987 var sida:s medelsfördelning till film som mest utvecklat. Efter in-
tern jurybedömning fördelades mellan 325 000 och 370 000 kronor årsvis 
till vad som inom ramen för just denna specifika stödform kom att bli ett 
femtiotal färdigställda produktioner och det är från denna grupp de tre 
exemplen ovan är hämtade. Detta filmstöds uttalade syfte var ett led i 
”sida:s strävan att öka förståelsen för U-ländernas problem”.6 En ytter-
ligare ambition med undersökningen är att skapa klarhet i varför sida 
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intresserade sig för just film som informationsmedium och hur man inom 
myndigheten resonerade kring audiovisuell information som en  upplevelse 
av u-landsproblematiken.7

Att rikta in sig på de sida-stödda filmerna och deras produktions-
kontext kan ha ett ytterligare värde och skapa frågeställningar som av 
avgränsningsskäl endast kommer att få en introducerande behandling. 
Genom att blotta både den ekonomiska och den ideologiska produktions-
förutsättningslänken mellan sida och ett stort antal filmproduktioner 
ämnade för en svensk publik, ges möjligheten att ställa de sida-stödda 
filmernas ideologiska innehåll i relation till den biståndspolitik som fördes 
under 1960-, 1970- och 1980-talen, och som planerades för de  kommande 
decennierna.

För att besvara undersökningens huvudfrågor utgår studien ifrån, och 
bygger vidare på, tidigare forskning kring svensk biståndspolitik och 
 opinionsbildningen kring densamma, statsfinansierad samhällsinforma-
tion samt mediehistoriska perspektiv på statliga informations- och kultur-
produktionsstrategier. Som källmaterial studeras en rad utredningar, 
granskningar, propositioner, utvärderingar och informationsstrategiska 
planer, med det gemensamt att de haft betydelse för utvecklingen av 
 biståndspolitikens informationsstrategier. För att kunna påbörja en kart-
läggning av både sida:s informationsstrategier och det audiovisuella 
resultatet av strategierna har det varit nödvändigt att studera material 
från sida:s arkiv, samt att söka efter sida-producerat material i audio-
visuella arkiv.8 sida:s medverkan framgår dock sällan i katalogiseringar-
na, vilket gör att varje filmproduktion ofta måste kartläggas för sig. 
 Gällande de jurybedömda produktionsbidragen är det något enklare att 
spåra sida:s insats tack vare två interna utvärderingar.9 Tidigare nämnda 
stipendier för filmskapare hade ofta formen av resebidrag och rekognosce-
ringsmedel. Inte sällan tog slutprodukterna en annan form än vad som 
angavs i ansökan, vilket försvårar kartläggningen av sida:s produktions-
inflytande för denna kategori filmer. sida arkiverade heller aldrig de 
 filmer som beställdes eller stöddes externt. Filmerna spreds för vinden och 
levde sina egna liv i kontakt med åskådare tänkta att ”solidariseras” 
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 genom audiovisuell information. Utöver denna identifieringsproblematik 
har två statliga u-landsinformationsutredningar, år 1977 och 1988, kon-
staterat att de aktörer som erhöll informationsmedel inte fick ”ge sken av 
att sida på något sätt” stod bakom de budskap som framfördes i slut pro-
dukterna.10 Ett sådant aktivt informationsstrategiskt ställningstagande 
försvårar naturligtvis spårbarheten mellan informationsmaterialet i sig 
och dess grundläggande produktionsförutsättningar, men accentuerar 
samtidigt vikten av att blottlägga förhållandet mellan producent och 
 produkt, och inte minst mellan vad som kan ses som information och 
propaganda. 

Det svenska biståndets historiska 
bakgrund och behovet av aktiverande 
informationsåtgärder

För att kunna besvara undersökningens frågeställningar krävs att verk-
samheten inom sida:s Informationsbyrå belyses.11 Innan dess behövs en 
kortfattad genomgång av det svenska biståndets historiska bakgrund samt 
en beskrivning av den biståndsforskningskontext som detta kapitel rör sig 
inom. sida:s informationsstrategier har inte behandlats i någon större 
omfattning inom forskningen.12 Detsamma gäller det fysiska resultatet av 
dessa strategier, det vill säga det informationsmaterial som myndigheten 
bidragit till att producera. Forskningen väntar även på en omfattande och 
samtidigt opartisk genomlysning av den svenska biståndspolitikens histo-
rik.13 Med en aktiv utvärderingsenhet som integrerad del av den egna verk-
samheten kan sida sägas på egen hand ha varit involverad i större delen 
av den svenska biståndshistorieskrivningen och analysen av myndighetens 
strategier och verkningar.14 Det senaste decenniet har sida och den  svenska 
biståndspolitiken erhållit något mer uppmärksamhet från forskarsam-
hället. Ett mer opartiskt försök att ge en introducerande bakgrund till 
Sverige som biståndsgivarland är statsvetaren Ann-Marie Ekengrens och 
historikern Norbert Götzs kapitel i antologin Saints and sinners (2013).15
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Internationellt sett blev statlig involvering i hjälpinsatser gentemot 
fattiga länder en vanligare företeelse först efter andra världskriget i och 
med avkolonialiseringsfasen i världspolitiken.16 För svensk del blev resul-
tatet av detta bildandet av Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd 
till mindre utvecklade områden (ck) år 1952.17 ck var halvstatlig och 
innefattade 45 organisationer för folkbildning, nykterhet och idrott, samt 
religiösa grupper, löntagarorganisationer, fackföreningar och ungdoms-
organisationer. Etableringen av ck hade, enligt dess generalsekreterare 
Sixten Heppling, ett dubbelt syfte. Kommittén skulle etablera ett funge-
rade biståndsprogram, men lika viktigt var att konstruera inhemska in-
formations- och utbildningskampanjer. ck var därmed tänkt att skapa ett 
opinionsunderlag hos allmänheten för att möjliggöra en långsiktig utveck-
ling av det svenska biståndet.18 Produktion och distribution av informa-
tion, med avsikten att mobilisera en positiv attityd i biståndsfrågan, var 
således integrerat i målsättningen för den svenska biståndspolitiken redan 
innan den var att tala om i diskursiv mening. 

År 1962 brukar anges som startår för när den svenska biståndspolitiken 
tog form, då proposition 1962:100 antogs av riksdagen. Enligt sida:s 
egen historieskrivning var det i huvudsak moralisk pliktkänsla och inter-
nationell solidaritet som var de rådande motiven bakom riksdagens beslut 
att formulera en officiell linje i biståndspolitiken.19 I och med att staten 
åtog sig att föra en konsekvent biståndspolitik, och även delge en nämnd 
– Nämnden för internationellt bistånd (nib) – ett samordnande ansvar 
att utföra politiken, skedde i viss mån en sekularisering av en form av 
gränsöverskridande hjälpinsatser som kan dateras så långt tillbaka som 
till den svenska missionsverksamheten som tog sin början i Etiopien på 
1860-talet.20 

Omkring 1962 låg det svenska biståndet på 0,12 procent av landets 
bnp. Nu fanns förhoppningar från statsmakternas håll om att öka bi-
ståndspotten i linje med de resolutioner som Förenta nationerna antog 
1960 och 1961 om det så kallade enprocentsmålet: att en procent av ett 
lands bnp skulle gå till bistånd.21 Liksom ck tidigare hade haft, erhöll nib 
en funktion som informatör gentemot svenska folket. Propositionen 
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 underströk att nib:s informationsavdelning skulle inta rollen som en 
 opinionsbildande ”ideologisk kraftkälla”.22 Som ett resultat av en omfat-
tande presskritik efter ett antal interna skandaler rekonstruerades nib 
1965 till en myndighet – Styrelsen för internationell utveckling (sida).23 
sida:s avdelning för informationsspridning ärvde uppdraget från före-
gångarna. Det ålades uttryckligen myndigheten ”att sprida upplysning om 
biståndsverksamheten och i samband därmed om de underutvecklade 
ländernas och områdenas problem”.24

En konkret tidplan för när Sverige skulle uppnå enprocentsmålet sattes 
1968 i och med en ny proposition, där räkenskapsåret 1974–1975 blev 
riktmärke. För att uppnå målet beslutade Riksdagen att öka biståndsbud-
geten med 25 procent årligen.25 Utrikesminister Torsten Nilsson under-
strök i propositionen att enprocentmålet kom att ställa betydande anspråk 
på sida:s informationsarbete om statsmakterna skulle ha möjligheten 
”att vidmakthålla och stärka allmänhetens intresse och stöd” för bistånds-
politiken.26 Under dessa år inföll också en brytpunkt i sida:s informa-
tions arbete, ”från en i huvudsak passiv till en vidgad, övervägande aktiv 
information”, vilket påtalades i myndighetens verksamhetsberättelse för 
budgetåret 1968–1969.27

1965 års instruktioner gav sida ett brett, men också vagt, uppdrag 
att sprida upplysning om u-ländernas problem samt om den svenska bi-
ståndsinsatsen. Nu skulle informationen inte endast skapa förståelse, utan 
leda till aktiva handlingar och ”vidgat engagemang för den offentliga 
 biståndsverksamheten”, vilket definierades i ett utlåtande från Stats-
utskottet 1968.28 I vad som kan ses som en dialog med Statsutskottet 
hävdade sida:s styrelse i ett program för budgetåret 1969–1970 att om 
”förståelse och vidgat engagemang” skulle uppnås hos folket så var inte 
förmedlande av fakta tillräckligt, det var snarare ”väsentligt att stimulera 
en information som vid sidan av enskilda fakta även redovisar tolkningar 
av dessa […]. En ökad insikt om vår omvärld blir meningsfylld först då 
den leder till handling.”29 Både kunskapsförmedling och beteendeföränd-
rande attitydpåverkan skulle eftersträvas inom ramen för sida:s infor-
mationsverksamhet för att kunna folkligt förankra en kraftigt förändrad 
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biståndspolitik. Det blir synligt att önskan om en sådan informations-
strategi kom både från riksdagshåll och från biståndsmyndigheten i sig.

Olika perspektiv på formeringen av
den svenska biståndsopinionen 

Liksom annan statligt finansierad informationsverksamhet belyser fallet 
med sida:s Informationsbyrå problematiken och den hårfina gränsen 
kring vad som kan ses som information eller propaganda. Byrån bör där-
med sättas in i den informationspolitiska kommunikationskontext mellan 
stat och medborgare som studerats av statsvetaren Hanna Kjellgren och 
av medie- och kommunikationsvetaren Fredrik Norén.

Med utgångspunkt i den svenska statens förehavanden under efter-
krigstiden har Kjellgren diskuterat statens samhällsinformerande aktivi-
teter som en form av ideologiproduktion, och lägger fokus på det under 
efterkrigstiden ökande intresset att använda information som ett så kall-
lat milt politiskt beteendeförändrande styrmedel. En viktig fråga hos 
Kjellgren är just huruvida statskontrollerad information på ett neutralt 
vis har upplyst medborgarna om rättigheter och skyldigheter – och  därmed 

Ur sida:s fyraårsplan Uinformation 
(1971). Illustratör: Mats Andersson.
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gynnat fri opinionsbildning – eller om informationen snarare använts för 
att normativt forma ideologiska, moraliska och etiska uppfattningar och 
attityder som lett till att statens aktiviteter och beslut upplevts som legiti-
ma.30 Då beslutet att försöka uppnå enprocentsmålet, enligt 1962 och 1968 
års propositioner, i första hand var en fråga om just svenskarnas tänkta 
gemensamma känsla för moral, etik och solidaritet – eller ideologiska 
konsensus – blir Kjellgrens frågor pregnanta då sida:s informations-
strategier studeras.

Norén har poängterat att tidigare forskning, däribland Kjellgrens, 
främst lyft fram masskommunikationens roll för samhällsinformationens 
formering, samt att det var de traditionella nyhetsmassmedierna (pressen, 
radio och tv) som utgjorde de främsta kanalerna för att nå ut med infor-
mation till folket. Noréns forskning, som fokuserar på åren 1965 till 1975, 
har nyanserat denna bild och visat att en mängd olika medier och kanaler, 
allt från mjölkpaket till klistermärken, användes i samhällsinformationens 
tjänst och att varje medium nyttjades med hänsyn till sina specifika för-
utsättningar.31 Att sida under samma period betraktade filmmediet som 
den föredragna informationsförmedlaren – som förutom via tv också 
 kunde distribueras genom en rad andra kanaler såsom biografer, utställ-
ningar, kursverksamheter och i klassrum – bör ses ur detta perspektiv, 
liksom det faktum att myndigheten diskuterade filmmediet utifrån dess 
mediespecifika potential att kunna få betraktaren att mer konkret och 
emotionellt uppleva utvecklingsländernas verklighet. Fortsättningsvis har 
Norén understrukit att samhällsinformationens formering inte var en 
isolerad statlig eller hierarkisk företeelse utan snarare ”en fråga som för-
grenades ut till, och genom olika samhällssektorer”.32 Med exempelstudier 
från bland annat högertrafikomläggningen 1967 och Socialstyrelsens 
hälso kampanjer under 1970-talet pekar Norén på hur olika skärnings-
punkter mellan det offentliga och privata uppstod både i produktionen 
och distributionen av samhällsinformationen. Noréns resonemang kring 
samhällsinformation som ett ömsesidigt utbyte mellan staten och andra 
aktörer kan lyftas fram för att nyansera tidigare forskning gällande ut-
vecklingen av den svenska biståndsopinionen.
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Att sida:s uppskruvade informationsuppdrag i slutet av 1960-talet bör 
ses som ett direkt resultat av riksdagens beslut att kraftigt öka bistånds-
volymerna har konstaterats i de två tidigare nämnda u-landsinforma-
tionsutredningarna.33 Trots denna koppling har ingen forskning gjorts 
gällande hur detta stegrande informationsarbete tog sig ut eller vad som 
blev det materiella resultatet av strategierna. Forskning kring den  svenska 
biståndspolitikens opinionsunderlag har i första hand fokuserat på tiden 
före sida:s konstituerande och studerat framväxten mer än det kontinuer-
liga närandet av en opinion. Eller som utrikesminister Nilsson uttryckte 
det år 1968: det springande behovet från statsmakternas sida att, efter 
enprocentmålets införande, vidmakthålla och stärka allmänhetens  intresse 
och stöd. 

Gällande framväxten kan två synsätt sägas krocka där det antingen 
hävdats att kraven på ökat bistånd kom från folket och därefter blev något 
riksdagen fick ta ställning till. Eller tvärtom, att folkets opinion snarare 
aktivt formades av beslutsfattarna genom effektiva och omfattande pro-
pagandamässiga informationskampanjer. Den senare teorin har lyfts 
fram av teknikhistorikern May-Britt Öhman som i sin avhandling om ett 
 sida-stött vattenkraftsprojekt i Tanzania under 1970-talet även studerar 
de så kallade Sverige hjälper-kampanjerna år 1955 och 1961. Dessa 
arrange rades av ck och koordinerades av en informationsgrupp inom 
kommittén kallad Upplysningsdelegationen, och kampanjerna var, be-
tonar Öhman, sprungna ur utrikesdepartementets önskan att forma en 
positiv opinion kring ökat svenskt bistånd.34 

Afrikaforskaren Tor Sellström knyter sig i stället till den förstnämnda 
tanken och bygger sin studie av upptakten till Sveriges bistånd till be-
frielserörelserna i södra Afrika (vilket inleddes i slutet av 1960-talet och 
 varade i tre decennier framåt) på idén om att framväxten av en positiv 
biståndsopinion snarare kom underifrån, som ett solidaritetskrav från 
svenska folkets hjärtan. Sellström menar att hans forskning understryker 
ett påstående som sida:s långvarige direktör Ernst Michanek i efterhand 
uttalat, nämligen att ”the whole build-up of the Swedish public opinion 
on Southern Africa came from below.”35 Tar man fasta på Sellströms och 
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Michaneks resonemang blir följdfrågan: Om kraven på ökade bistånd 
sprang ur folket, varför arbetade då ck, och senare sida, strategiskt med 
opinionsformande taktiker? Och hur kom det sig då att Informations-
byrån i början av 1970-talet innehade en av de mest påkostade posterna 
för informationsspridning bland svenska myndigheter?

Sellström framhåller vidare att svenska filmskapare, författare och jour-
nalister genomgående hade en framträdande roll som opinionsbildare när 
det kom till synen på svensk biståndspolitik.36 Vad som inte syns i Sell-
ströms studie är de grundläggande materiella och ekonomiska förutsätt-
ningar som gjorde det möjligt för aktörer att under 1960-, 1970-, och 
1980-talen bedriva internationell journalistik, producera dokumentär-
filmer, resa, trycka foldrar, översätta och distribuera böcker med mera. 
Inte sällan sprang dessa möjligheter direkt från Informationsbyråns bud-
get. I stället framstår det som att dessa opinionsbildande producenter 
endast var en del av det below som Michanek såg som den demokratiska 
kraft som låg bakom de politiska besluten.

Sellströms och Michaneks argument är problematiska, men det bör 
poängteras att opinionsbildningen i biståndsfrågan inte i första hand för-
des direkt av staten, vilket skulle kunna bli slutsatsen om vi följer Öhmans 
spår. Bilden är mer komplex än så, vilket anknyter till Noréns ovan nämn-
da resonemang, att den statliga information som spreds till medborgarna 
inte till fullo kan sägas ha varit renodlad statlig information: ”Det som 
kom ut från myndigheterna var en blandprodukt.”37 Den övervägande 
delen av u-landsinformationsproduktionen sprang ur de icke-statliga 
 aktörer som sida kallade sina vidareinformatörer, utifrån den av sida 
föredragna informationstaktiken ”överflyttad informationsverksamhet”, 
en strategi som kommer att återkopplas till nedan.

En majoritet av vidareinformatörerna återfanns inom folkrörelserna. 
Vidareinformatörernas avgörande roll som opinionsbildare påtalades i 
1988 års u-landsinformationsutredning, där det konstaterades att dessa 
organisationers informationsarbete hade ”bidragit till att göra den nuva-
rande svenska biståndsvolymen politiskt möjlig”.38 Förhållandet mellan 
statens informationsstrategier och den folkliga opinionen bör således ses 
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ur ett tredje perspektiv där opinionsbildningen beskrivs som ett samarbete 
mellan statliga aktörer och olika materialproducerade individer och 
organisationer, som enligt sida:s regelverk de facto hade mandat att 
 profilera sitt informationsutbud utifrån personliga, religiösa och politiska 
värderingar.39 Samtidigt var produktionen av u-landsinformationen natur-
ligtvis avhängig bidragen från sida, som tillsamman med det av rege-
ringen utsedda rådgivande organet Beredningen för u-landsinformation 
beslutade hur medlen skulle fördelas. Att tala om opinionsbildningen som 
ett resultat av icke-statliga aktörers individuella agerande är således lika 
problematiskt som att tala om opinionsbildningen som ett direktresultat 
av statlig påverkan.

Trots att både Öhman och Sellström studerar sida-relaterade bistånds-
politiska förehavanden, med övervägande fokus på 1970- och 1980-talen, 
diskuterar forskarna varken Informationsbyrån eller det  opinionsformande 
arbete som sida praktiserade. Det är viktigt att påpeka att det attitydför-
ändrande arbetet som ck inledde inte stannade av i och med att Sverige 
fick en offentlig biståndspolitik, utan snarare intensifierades  kraftigt och 
cementerades som statlig praktik. Det fanns också en insikt från statens 
sida att vikten av det attitydförändrande arbetet inte skulle minska i sam-
band med att enprocentmålet väl hade uppfyllts, vilket  Beredningen för 
u-landsinformation konstaterade under sitt första möte 1973. Tvärtom, 
menade den, skulle behovet av välutvecklade informationsstrategier  endast 

Ur sida:s fyraårsplan Uinforma
tion (1971). Illustratör: Mats 
Andersson.
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öka i betydelse under de kommande åren.40 sida:s Informationsbyrå bör 
ses som en långt mer avancerad och utvecklad förlängning av ck:s Upp-
lysningsdelegation och nib:s ideologiska kraftkälla till informations-
tjänst.

sida:s Informationsbyrå 
och dess vidareinformatörer

Från 1965 till 1981 ökade sida:s anslag till information från 183 000 
kronor årligen till 22 miljoner kronor.41 Majoriteten av de medel som via 
skattsedeln finansierade sida var ämnade att kanaliseras vidare utom-
lands i form av bi- och multilateralt bistånd till fattiga länder. Till skillnad 
från dessa medel var Informationsbyråns del av biståndsbudgeten riktad 
inåt. Den avsedda mottagaren av denna biståndsmedelsportion var det 
svenska folket. Att byråns aktiviteter inte var avsedda att nå utanför lan-
dets gränser tydliggörs i ett remissvar författat 1967 av Michanek och 
sida:s informationschef Bo Kärre. Myndigheten Upplysningsberedning-
en samt Kollegiet för Sverige-information i utlandet hade beställt en 
under sökning kring behovet av information om Sverige och den svenska 
välfärdsstaten riktad gentemot afrikanska länder med de svenska bistånds-
projekten som en form av potentiella informationsnav.42 Biståndsprojek-
ten kunde, enligt undersökningen, fungera som underlag för att sprida 
publicitet om Sverige. Michanek och Kärre reagerade kraftigt mot detta, 
och menade att det vore ”direkt olämpligt att utnyttja biståndet för att 
skaffa det svenska namnet publicitet [---] Styrelsens eget anslag för infor-
mationsverksamhet är avsett att inom Sverige redogöra för den svenska 
biståndspolitiken och för medelsanvändningen inom olika projekt.”43 Det 
var inte biståndsländernas invånare som skulle övertygas om behovet av 
bistånd, utan svenskarna.

Som tidigare nämnts skedde en markant brytpunkt och stegring i by-
råns arbete omkring 1968. sida uppmanades detta år av Statsutskottet 
att utforma ett förslag till en ”plan för vidgad informationsverksamhet 
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kring u-ländernas problem”.44 En sådan färdigställdes 1971 i form av en 
fyraårsplan, vilken antogs av Riksdagen efterföljande år.45 Planens fokus 
låg på att utveckla strategin kring överflyttad informationsverksamhet, 
det vill säga att en majoritet av u-landsinformationen skulle nå mottaga-
ren via en extern vidareinformatör. Strategin kom att få stort inflytande 
över Informationsbyråns verksamhet de kommande decennierna.

 sida hade redan från starten 1965 haft ett nära samarbete med folk-
rörelserna. I och med fyraårsplanen cementerades detta upplägg till den 
grad att från mitten av 1970-talet gick två tredjedelar av informations-
budgeten till generella bidrag till folkrörelserna styrt utifrån medlemsan-
tal i respektive organisation.46 Enda villkoret var att informationen som 

Framsidan till sida:s fyraårsplan 
Uinformation (1971). Illustration: 
Jämlikhet av Ewert Karlsson.
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producerades skulle handla om u-länder, men själva utformningen stod i 
dessa fall bidragsmottagaren för.

Den kvarvarande tredjedelen bekostade byråns egen informations-
produktion. Byrån verkade genom en rad mediala former. Information 
delgavs via bokutgivning, foldrar, annonser i dagspress, tidskrifter, utvär-
deringar, konferenser, studiecirklar, utställningar, undervisningsmaterial 
samt still-, tv-, informations- och dokumentärfilmer. Inom ramen för 
byråns tredjedel kunde även vidareinformatörer, fristående från folk-
rörelserna, ansöka om medel. sida delade årsvis ut forskningsbidrag, 
journaliststipendier, rese- och rekognosceringsstipendier till författare och 
filmskapare, samt bidrag till förberedelse, produktion och slutförande av, 
i första hand dokumentär, kort- och långfilm. Oavsett om stödet var gene-
rellt eller ansökt styrdes informationens grundläggande ämnesinriktning 
och produktionsförutsättningar från Informationsbyrån. Flera vidareinfor-
matörer hävdade att deras u-landsinformation var helt beroende av sida- 
bidragen.47 

Den uttalade tanken var att vidareinformatörerna skulle decentralisera 
och pluralisera informationsinnehållet, men en avgörande egenskap hos 
dessa var kanske snarare att de inte var en myndighet. Avsändaren som 
mötte mottagaren fick därmed ett mindre auktoritärt, mer personligt 
 ansikte, som kanske kunde resonera väl med mottagarens redan  etablerade 
ideologiska horisont. Ett återkommande påpekande i sida:s strategiska 
planer och utvärderingar har varit att man upplevde det som  problematiskt 
att själva producera och distribuera information eftersom en myndighet 
kan uppfattas som byråkratisk. Om informationen kom från mottagarens 
egen medlemsorganisation eller från en enskild aktör kunde ett potentiellt 
hinder för informationsintaget hos svenska folket undanröjas. Denna av-
skräckande omvägsstrategi gick i linje med de riktlinjer som förespråkades 
av den år 1971 konstruerade Nämnden för samhällsinformation (nsi), 
tänkt att samordna statens informationsverksamhet. nsi menade, sam-
manfattat av Kjellgren, att ”i de fall då det fanns risk för att den offentliga 
informationen uppfattades som politisk kunde det vara bra att låta olika 
organisationer stå för utformningen av informationen”.48
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Kunskapsbrist som informationsproblem

Liksom inom ck var syftet med byråns informationsmedel dubbelt. Dels 
skulle svenskarna informeras om sida:s internationella verksamhet och 
dels skulle folket informeras om det ansträngda läget i de fattiga länderna. 
Att svenskarna fick både biståndsinformation och u-landsinformation var 
nödvändigt. Med stöd från samtida svensk forskning hävdades det näm-
ligen både från Statsutskottets, och från sida:s håll, att det fanns en kun-
skapsbrist hos folket när det kom till ”u-ländernas utvecklingsproblem 
och om biståndsverksamhetens innehåll, syften och betingelser”.49 Bland 
forskningen som sida hänvisade till återfanns sociologen Stig Lindholms 
avhandling U-landsbilden: En undersökning av allmänna opinionen (1970). 
Däri menade forskaren att det kopplat till synen på bistånd både rådde ett 
”kunskapsproblem” och ett ”informationsproblem”. Svenskarna var vid 
tiden för undersökningen allmänt positiva till solidaritet med fattiga län-
der, men detta byggde enligt Lindholm mer på ”en vag allmän känsla av 
medmänsklighet än på kunskap om och analys av situationen”.50 Svensk-
arnas kunskap om, och intresse för, u-länder och bistånd ansågs vara låg 
och informationen som fanns tillgänglig via nyhetsmedier var främst av 
apokalyptisk och sensationsbetonad natur. Svenskarna kände sig därför 
maktlösa och alienerade i frågan. Det fanns ett psykologiskt motstånd 
hos folket som måste övervinnas, särskilt, betonade Lindholm, om man 
från statens håll önskade ”minska sannolikheten för protester mot den 
u-hjälpspolitik som förs och mot de stigande anslagen”.51

sida:s styrelse hade ett par år innan Lindholms forskning publicerad-
es understrukit vikten av att förändra hur den allmänna debatten om 
utvecklingsländerna fördes i Sverige, och att detta var en avgörande fråga 
för biståndspolitikens framtid. I styrelsens informationsplan från 1968 
menade man att myndighetens roll var att ”aktivt bidraga med underlag 
för en allsidig debatt samt att verka för en samordning, stimulans och 
mobilisering av en vidgad upplysning och opinionsbildning om u-länder-
nas situation.”52 Inom sida:s ledning påtalades övertygelsen om att 
 existensen av en levande debatt var nyckeln till en fungerande bistånds-
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politik, något som Lars Kalderén, avdelningschef på sida, framförde i en 
debattbok 1971, finansierad av sida för just detta ändamål: ”Att den 
[u-landsdebatten] förs vidare av kunniga och engagerade stämmor är ett 
livsvillkor för utvecklingsbiståndet”.53 Slutsatsen, som sida drog redan 
1968, var således att genom opinionsbildande och attitydförändrande 
 information, producerad av sida och de av myndigheten utvalda sam-
arbetsparterna, kunde svenskarna formas till att erhålla en mer ”realistisk 
– mindre nationellt begränsad – verklighetsuppfattning”.54 Därmed skulle 
också en internationell problemmedvetenhet gentemot fattiga delar av 
världen uppstå. 

Vid studiet av Informationsbyrån konfirmeras att den tänkta kollek tiva 
folkhemsideologiskt präglade gemenskapen inom välfärdsstaten fick en 
allt mer internationell karaktär omkring dessa år, och det påverkade  också 
behovet av attitydförändrande samhällsinformation. Byrån framhöll i 
 fyraårsplanen ett tal av dåvarande statsministern Olof Palme: ”Vi vill 
internationalisera det svenska samhället. Det är en av 70-talets viktigaste 
uppgifter... För att kunna möta de krav som internationaliseringen ställer 
oss inför på 70-talet måste den internationella solidaritetens principer 
förankras hos människorna. Det kräver kunskaper och det förutsätter en 
debatt som påverkar våra attityder.”55 Internationaliseringen av välfärds-
staten hängde alltså samman med sida:s verksamhet, och det låg på 
Infor mationsbyrån att kratta den inhemska opinionsmanegen för att 

Ur sida:s fyraårsplan Uinformation 
(1971). Illustratör: Mats Andersson.
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 vinna stöd för den solidaritetspolitik som regeringen ämnade föra fram-
över, något som utrikesminister Nilsson påtalade i 1971 års budgetpro-
position: ”Endast genom ett brett folkligt stöd kan vår internationella 
solidaritetspolitik ges stadga och kontinuitet.”56 

En liknande kunskapsbrist underströks även i den statliga informa-
tionsutredningen Vidgad samhällsinformation (1969), där man menade att 
utbyggnaden av välfärdsstaten hade lett till okunskap bland medborgarna 
gällande deras omfattade rättigheter och skyldigheter. Utredningen var-
nade också för ett samhälle ”där medborgarna endast var intresserade av 
att engagera sig i det som låg dem allra närmast och struntade i att ta ett 
ansvar för det gemensamma”, vilket Kjellgren uppmärksammat i sin 
forskning.57

Att informera medborgarna före
eller efter tagna beslut

Informationsutredningen underströk dock, och senare också nsi, att 
 information om rättigheter och skyldigheter endast skulle äga rum efter 
demokratiska beslut.58 Likadant ansåg Beredningen för u-landsinfor-
mation, i sin principiella syn på den statligt finansierade u-landsinfor-
mationen formulerad i en programförklaring 1975, att informationens 
uppgift var att ”informera om bakgrunden till och innehållet i riksdagens 
och regeringens beslut angående u-landspolitiken”.59 sida:s biståndsverk-
samhet måste sägas ha legat utanför medborgarnas lagstadgade rättig heter 
och skyldigheter, så hur kunde Informationsbyråns attitydförändrande 
verksamhet legitimeras? Kanske kunde byråns existensberättigande skru-
vas till att gälla medborgarnas rättighet att informeras om statens verk-
sam het. Ett svar på frågan: vad gör ni med skattepengarna? Men endast 
med ett globaliserat moraliskt och ideologiskt anlagt raster kan sida:s 
informationsverksamhet sammankopplas med medborgarnas eventuella 
solidariska skyldigheter. Samtidigt fanns sedan tidigt 1960-tal ett riks-
dagsbeslut om att uppnå enprocentsmålet. Det ålåg således myndigheten 
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att efter taget beslut informera medborgarna om det icke jämställda 
världsläget, det vill säga själva anledningen till medborgarnas skyldighet 
att skänka pengar till behövande länder via skattsedeln. Eftersom tillräck-
lig kunskap om världsläget ansågs ha saknats hos medborgarna – här 
 kunde sida peka på resultaten av exempelvis Lindholms avhandling – 
kunde myndigheten inte nöja sig med att bara informera om enprocents-
målet. Målet måste sättas in i en förklarande och tolkad (som sida hade 
uttryckt det 1969) och i förlängningen attitydförändrande kontext, byggd 
på den moraliska och solidariska grund som låg bakom formuleringarna 
i 1962 och 1968 års biståndspropositioner. 

Att sida:s informationsstrategier stack ut från gängse myndighetshåll-
ning gentemot det offentliga informationsarbetet synliggörs i sida:s 
 yttrande över 1969 års informationsutredning. Utredningen hade foku-
serat på hur myndigheter kunde medvetandegöra medborgarna om deras 
rättigheter och skyldigheter. Michanek och Kärre menade i yttrandet att 
sida:s informationsarbete inte berördes av detta område.60 De ställde sig 
frågande till en slutsats i utredningen, nämligen att myndigheternas infor-
mationsverksamhet inte kunde tilldelas ”någon aktiv roll som opinions-
bildare”, något som gick stick i stäv med hur sida:s informationsstrate-
gier höll på att utvecklas.61 Michanek och Kärre önskade att frågan om 
sambandet mellan information och opinionsbildning utreddes ytterligare, 
men påtalade samtidigt sida:s officiella hållning i frågan: att det måste 
ses som ”tveksamt om någon distinktion mellan ’sakinformation’ och 
opinionsbildning kan göras”.62 Yttrandet uppvisar att sida inte arbetade 
efter tydliga och välförankrade riktlinjer, utan att myndigheten snarare, 
med egna ord, befann sig ”på ett inom den svenska samhällsinformationen 
oprövat fält”, och att ledningen kände osäkerhet inför hur den skulle 
 hantera ”den principiellt centrala frågan om gränsdragningen mellan 
myndigheternas informationsverksamhet och opinionsbildningen i det 
demokratiska samhället”.63
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Informationsbyråns 
självlegitimerande informationsuppdrag

Det är en berättigad fråga huruvida Informationsbyrån aktivt kan ha 
 verkat för att i efterhand ha försökt uppnå legitimitet för statliga  aktiviteter 
och redan fattade beslut, samt verkat långsiktigt attitydförändrande för 
att underlätta planerade beslut i utformningen av en framtida bistånds-
politik. Detta är en fråga som tidigare biståndsopinionsforskning eller 
samhällsinformationsstudier ej behandlat. Kjellgren konstaterar endast 
att sida, tillsammans med Invandrarverket, haft något av en särställning 
som informerande och attitydförändrande myndighet, men  problematiken 
kring dessa myndigheters informationsarbete diskuteras inte.64

Att de statliga aktörerna som omgav sida var väl medvetna om 
myndighetens opinionsformande uppdrag tydliggörs av både protokoll, 
granskningar och publikationer kring verksamheten under 1970-talet. 
Riksrevisionsverket genomförde 1974 en analys av sida och fastslog att 
”en väsentlig förutsättning för sida:s verksamhet torde, enligt rrvs 
 mening, vara upprätthållandet av en hög biståndsvilja bland medborgar-
na.”65 När analysen diskuterades inom Beredningen för u-landsinformation 
klargjordes att dess uppfattning om sida:s existensförutsättningar sam-
manföll med Riksrevisionsverkets analys.66

Ett liknande konstaterande återfinns i en granskning genomförd av 
Riksdagens revisorers kansli 1976. Granskningen tillkom som en effekt 
av att informationsutbudet från statligt håll, och från privata sektorn, 
hade expanderat kraftigt under efterkrigstiden i takt med att samhället 
upplevdes som regelmässigt och teknologiskt mer komplext. Granskning-
en slog fast att det fanns två typer av samhällsinformation. Å ena sidan 
kunde information möjliggöra för medborgarna att hävda sina idéer. En 
form av allmän fortbildning i medborgarkunskap med avsikt att uppmunt-
ra medborgarens politiska engagemang. Å andra sidan kunde information 
användas för att medvetandegöra medborgarna om deras rättigheter och 
skyldigheter. I denna kategori återfanns också information avsedd att 
 underlätta myndigheternas arbete eller att påverka medborgarna till ett i 
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ett visst sammanhang mer rationellt beteende, så som hälsoupplysning 
eller konsumentupplysning.67 Granskningen slog fast att den informa-
tionsverksamhet som bedrevs av sida kunde ses som ytterligare en typ 
av information, som skiljde sig från hur andra myndigheter arbetade:

sida:s information kan närmast karaktäriseras som en allmän pläde-
ring för det arbete verket bedriver eller planerar att framledes bedriva 
inom sitt verksamhetsområde. sida bedriver sålunda själv information 
eller lämnar understöd till informationsaktiviteter avsedda att skapa 
större förståelse och vidgat engagemang för den offentliga bistånds-
verksamheten. Denna typ av information är från principiell synpunkt 
intressant då den på längre sikt kan innebära ett förstärkt politiskt tryck 
för ökad medelstilldelning.68

Riksdagens revisorers kansli, Beredningen för u-landsinformation och 
Riksrevisionsverket konstaterade alltså samtliga att Informationsbyrån 
aktivt verkade i egen sak. Detta sågs dock inte som ett problem. Det är av 
vikt att understryka att granskningen av Riksdagens revisorers kansli inte 
kritiserade sida:s tredje självlegitimerande informationsstrategi utan 
endast konstaterade den. I stället kritiserade granskningen strategin med 
överflyttad informationsverksamhet eftersom denna kunde riskera att 
 informationen upplevdes som motsägelsefull. Särskilt barn och ungdom 
skulle ha svårt ”att skaffa sig en angelägen helhetssyn på u-landsfrågor”.69 
Granskningen förespråkade en centralstyrd informationsspridning. I 
 efterföljande års u-landsinformationsutredning lyftes granskningen fram 
och det påpekades att sida, statskontoret och representanter från folk-
rörelserna förhöll sig negativt inställda till den, och kritiserade tanken om 
en centralstyrd informationshantering.70 Strategin med överflyttad infor-
mationsverksamhet var ju – vilket både sida och nsi hade påpekat – av 
största vikt för att inte informationen skulle uppfattas som politisk eller 
byråkratisk.

Några kritiska kommentarer kring sida:s långsiktigt attitydföränd-
rande och självlegitimerande arbete framkom inte i 1977 års utredning. 
I stället underströks att målet för informationsarbetet måste vara att 
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 utveckla människors kunskaper om och intresse för förhållanden av be-
tydelse för u-ländernas utveckling. Endast då kunde ”engagemanget för 
Sveriges internationella solidaritetspolitik fördjupas”.71 Utredningen fort-
satte: ”Denna politik, med de växande biståndsanslagen som sitt främsta 
uttryck, förutsätter en fortlöpande diskussion i massmedia, i hem och 
skola, på arbetsplatser och inom föreningslivet.”72 Enligt utredningen 
hade informationsflödet i sig möjliggjort de senaste tio årens mång-
dubbling av biståndsanslagen och förverkligandet av enprocentsmålet: 
”Opinionen för vårt omfattande bistånd skulle säkert ha varit svagare än 
vad den är i dag utan den decentraliserade och mångfasetterade informa-
tionsverksamhet, som bedrivits under de gångna åren.”73 Utredningens 
slutsatser gick således i linje med sida:s fyraårsplan från 1971 där det hade 
hävdats att förutsättningen för att nå ut till alla folklager var att informa-
tionen fick en ”epidemisk” spridning, något som utredningen ansåg mer 
eller mindre hade uppnåtts i och med strategin med överflyttad informa-
tionsverksamhet.74

U-landsinformation som audiovisuell 
upplevelse av utvecklingsländernas problem

Ett grundläggande skäl till att man inom sida betraktade sig nödgad att 
opinionsbilda för sitt eget existensberättigande var inte endast kopplat till 
att man ansåg den inhemska medvetenheten kring biståndsfrågor och 
utvecklingsländer vara låg. En lika viktig anledning var att sida inte 
tyckte sig arbeta efter samma villkor som andra myndigheter. Detta efter-
som biståndets geografiska svårtillgänglighet komplicerade förståelsen, 
kommunikationen och i förlängningen opinionsbildningen runt verksam-
heten. Så sent som 1994 skrev sida-veteranen, socialdemokraten och 
initiativtagaren bakom Informationsbyråns juryberedda filmstöd Bengt 
Liljenroth följande kring denna problematik:
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Svensken saknar en personligt förankrad upplevelse av biståndet att 
förstärka sin positiva grundinställning med. Han/hon finner inte heller 
stöd i sin omgivning för en klar uppfattning, varken i närmiljön eller 
hos auktoriteter, hos andra som vet. Och inte finns det några levande 
vittnesmål i Sverige i form av biståndets ”kunder”, dvs fattiga människor 
i fattiga länder, som kan berätta hur det är.75

Lindholm hade i sin avhandling understrukit att just avståndet till pro-
blemen var en avgörande ”tröghet” gällande möjligheten att med infor-
mation påverka svenskarna.76 I sida:s fyraårsplan underströks Lindholms 
konstaterande. Kopplat till myndighetens påstådda svårighet att för folket 
förklara motiven och innehållet i dess egen verksamhet – eftersom den 
bedrivs långt utanför landets gränser – menade sida att den övervägande 
delen av medborgarna, som en följd av detta, hade små möjligheter att 
själva se resultaten av och bilda sig en uppfattning om gjorda insatser.77 

Idén om att utvecklingsländernas problem behövde göras mer fysiskt 
närvarande för svenska folket och att svenskarna var i behov av att emo-
tionellt uppleva situationen i de fattiga länderna har med stor kontinuitet 
präglat statsmakternas diskurs om hur u-landsinformationsstrategierna 
skulle utformas. I ett utlåtande från 1970 menade Statsutskottet exempel-
vis att om informationen skulle stärka förståelsen för ”dessa länders 
 sociala och kulturella förhållanden så väl som deras ekonomiska villkor”, 
måste möjligheterna ökas ”för den breda allmänheten att på ett konkret 
sätt uppleva u-ländernas verklighet”.78 Vidare löd en slutsats i 1977 års 
u-landsinformationsutredning att informationen måste ”skapa möjlig-
heter till inlevelse i u-ländernas situation”.79 sida:s styrelse slog 1985 fast, 
i samma anda, att ”kunskaper som förankras i en emotionell upplevelse 
t ex genom konstnärlig gestaltning blir erfarenhetsmässigt mer bestående 
än ’torra’ fakta”.80

Med televisionens intåg i svenskarnas vardagsrum, vilket skedde med 
rekordfart i början av 1960-talet, hade avståndet mellan Sverige och 
 länderna som stod i behov av bistånd i viss mån krympt.81 Svenskarnas 
medvetenhet kring omvärlden ökade naturligtvis i och med att bilder av 
fattigdom och krig nu nådde ut snabbare och mer inpå livet än tidigare. 
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Svensken ställde sig också i slutet av 1960-talet i allmänhet positiv till 
bistånd, kanske eftersom tv och press hade fört in, och synliggjort, nöden 
i vardagsrummen. Lindholm påstod, i den för sida:s strategier så infly-
telserika avhandlingen, att den i Sverige då nylanserade färg-tv:n hade 
potential att ge ”medlidandet nya dimensioner”.82 Detta antagande kan 
vidare jämföras med vad 1963 års pressutredning noterade i sitt betänkan-
de två år senare, nämligen att dagstidningarnas roll för den allmänna 
politiska åsikts- och opinionsbildningen ansågs vara ringa, och att tele-
visionens påverkan numera uppfattades som kraftigast.83 Med andra ord, 
televisionens effekter på den breda opinionen var något som den nybil-
dade biståndsmyndigheten av nöd behövde förhålla sig till.

Informationen och bilderna som delgavs svenskarna behövde påvisa att 
biståndet gjorde nytta, och kanske ännu viktigare, att bilderna inte endast 
väckte en vag allmän känsla av medmänsklighet utan också kunde upp visa 
hoppfullhet inför framtiden. Medvetenhet väcks inte genom att visa på 
katastrof, menade Lindholm. Sådana problembilder kunde endast bidra 
till den alienation och maktlöshet som forskaren hade påvisat återfanns 
hos många svenskar i relation till biståndsopinionen. Lindholm och led-
ningen för sida anslöt sig således i viss mån till den ofta negativt hållna 
diskussion som Mats Hyvönen, Pelle Snickars och Per Vesterlund menar 
var vanligt förekommande i svensk offentlighet efter televisionens genom-
brott, där det nya massmediet bland annat ansågs innebära ett allmänt 
fördummande ”problem för folkbildningen”.84 Massmedierna hade poten-
tial att skapa opinion och påverka samhällets utformning, men om tele-
visionen, i Hyvönens, Snickars och Vesterlunds ord, ”förmedlade fel kul-
turella instrument, eller fördelade kunskapen ojämnt bland befolkningen 
fanns också ständigt potentiella problem – för samhället, för kulturen 
eller för demokratin; rentav för människan själv.”85 Men televisionens 
rapportering av fattiga länders situation var inte nödvändigtvis endast 
fördummande enligt Michanek och Lindholm, däremot förstummande, 
alienerande och handlingsförlamande. Både Michanek och Lindholm 
 verkar snarare ha varit övertygade om att bilder av nöd, och då främst 
audio visuella sådana, oavsett hade en kraftigare påverkan på folkets attityd 
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kring bistånd, än vad den inhemska debatten kunde uppnå på egen hand. 
Vid tiden för Informationsbyråns allt mer intensifierade arbete påpekade 
Michanek exempelvis – i en artikel år 1969 i socialdemokratiska Tiden – att 
nyhetsmediernas emotionella påverkan hade ”forcerat biståndsarbetet – 
mer än många enprocentsdebatter”.86 Om bara nyhetsrapporteringen 
kompletterades med olika former av aktiverande ”mediepolitiska instru-
ment” – för att använda Hyvönens, Snickars och Vesterlunds ord – kunde 
den rörliga bildens effektiva påverkanseffekter med sannolikhet nyttjas i 
önskvärd opinionsformande och attitydförändrande riktning.87 Michanek 
menade att om u-informationen och biståndsdebatten skulle kunna en-
gagera ”de många som måste fås att känna och förstå, bör den koncentre-
ras på väsentliga och gripbara frågor som kan diskuteras i positiv anda”.88 
sida-direktören drog slutsatsen att det var tvunget att sätta de kraftigt 
ökade biståndsbeloppen i relation till vad folk kunde ”uppleva: fält som 
ger gröda, munnar som mättas, utbildningstörst som släcks, arbetstill-
fällen som skapas”.89

Det var med andra ord av stor vikt för sida att ”rätt” sorts bilder  nådde 
svenskarna, och det var avhängigt att myndigheten med hjälp av informa-
tionsbudgeten påverkade den bild av biståndets faktiska och potentiella 
effekter som nådde svenskarna, tillika bilden av u-ländernas problem (och 
möjligheter att lösa dem). Den korrigerande, upplysande och medvetande-
görande strategi som sidas Informationsbyrå fick i uppgift att utforma 
gick i linje med vad som kan ses som ett övergripande intervenerande 
statligt förhållningssätt. Detta förenade flera svenska politikområden 
 under 1960- och 1970-talen, såsom konsument-, folkhälso-, kultur-, film-
, informations- och biståndspolitik, där en gemensam nämnare även var 
att politikområdena, och informationen kring dessa, ofta realiserades som 
ett samarbete mellan privata och offentliga aktörer. Folkhälsopolitiken 
hade formerats redan under 1930-talet med utgångspunkt i att ansvaret 
för medborgarens hälsa delades mellan individ och stat. En ohälsosam 
kropp kunde till och med ses som ett hot mot den senare. I slutet av 
1960-talet fokuserade statsmakterna på att stävja ett allt mer expanderan-
de sortiment av kommersiella produkters ohälsosamma påverkan genom 
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storskaliga kampanjer med livsstilsorienterad hälsoinformation.90 Under 
1960- och 1970-talen påtalades upprepat från statens sida behovet av en 
mer effektiv och övergripande konsumentupplysning eftersom markna-
den hade expanderat med en mängd nya varor i olika utföranden, vilket 
ansågs allt för svåröverskådligt för konsumenterna.91 Detta ledde till bil-
dandet av Konsumentverket 1973. Även en aktiv kulturpolitik formerades 
under dessa decennier där en av ambitionerna var att staten skulle gå in 
och underlätta produktionen och distributionen av goda alternativ till 
masskulturens och marknadsekonomins kulturellt ”undermåliga” varor. 
Inte minst filmreformen anno 1963 kan ses som en kulturell balansakt 
med ambitionen att säkerställa ett ekonomiskt tillflöde till ökad konst-
närlig och så kallat kvalitativ aktivitet inom filmens område.92 

En gemensam nämnare var således att de statliga interventionerna var 
tänkta att balansera upp marknadsekonomins påstått negativa inverkan 
och aktivera och medvetandegöra medborgaren i ”rätt” riktning. Ett 
 ”dåligt” eller allt för svåröverskådligt utbud av varor och information 
krävde åtgärder i form av en långtgående politisering av medborgarnas 
ekonomiska, kulturella och sociala liv – vilket alltså innefattade både 
kropp och själ och attityder – vare sig det gällde rätt sorts mat, rätt sorts 
information, rätt sorts kvalitetsfilmer, rätt sorts kapitalvaror eller rätt 
sorts bilder av fattiga länder.

För sida var dock insatserna något högre än för andra medvetande-
görande och socialt och/eller kulturellt balanserande myndigheter så som 
Konsumentverket och Socialstyrelsen eller halvstatliga branschstiftelsen 
Svenska Filminstitutet. Om inte sida:s (eller möjligtvis medborgarnas) 
kunskaps- och informationsproblem åtgärdades, fanns det nämligen en 
överhängande risk för att kunskapen, attityden och opinionen kring de 
fattiga länderna blev lidande, och i förlängningen de fortsatta bistånds-
anslagen. Inte minst riskerades också en ökad alienation och ”stängdhet” 
inför ytterligare informationsupptag från svenskarnas sida. Myndighetens 
existens stod alltså på spel.
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En ”mänskligare” och mer 
”idé-förankrad” sida-profil

Kanske kunde rörliga bilder erbjuda svenskarna den fysiska närhet till 
problematiken som flertalet statliga aktörer hävdade fordrades, och även 
ge åskådaren den personligt förankrade upplevelsen av biståndets nöd-
vändighet som man menade behövdes? sida:s styrelse propagerade i sin 
fyraårsplan för just filmens betydelse när det gällde att intressera 
människor för u-landsfrågan och ansåg att myndigheten i växande om-
fattning skulle använda ”filmen som informationsmetod”, där tv-visning 
var den föredragna distributionsformen.93 Under det kommande decen-
niet hoppades man därför kunna fortsätta anlita ledande svenska beställ-
ningsföretag för att göra så kallad u-landsfilm. Detta hade gjorts spora-
diskt under 1960-talet där erfarna beställningsfilmare som Per Gunvall 
ofta befann sig bakom kameran.94 Samtidigt identifierade fyraårsplanen 
ett problem med denna typ av opersonliga informationsfilmer gjorda på 
uppdrag av sida. Nämligen att de, liksom samhällsinformation överlag, 
kunde uppfattas som anonyma och byråkratiska. Man menade att bety-
delsen av ”en mänsklig sida-profil” inte skulle ”underskattas när det 
gäller att öka intresset för u-länder i Sverige”.95 I linje med strategin kring 
överflyttad informationsverksamhet behövde Informationsbyrån filtrera 
sin agenda inte bara genom folkrörelserna utan också genom enskilda 
kulturproducenter och filmskapare som kunde ge informationen en mer 
personlig röst. Det var dessa strategier som under 1970-talet föranledde 
ett samarbete mellan sida och den nya tv-kanalen tv2 samt ledde fram 
till att sida i slutet av decenniet initierade det juryberedda filmstödet.

tv2 lanserades 1969 med uttalad uppgift att visa begripliga, informa tiva 
och samhälleligt angelägna program, inte sällan med fokus på inter-
nationella kontexter. Kanalen präglades under början av 1970-talet, enligt 
 Malin Wahlberg, av en programsättningskultur som förespråkade vad hon 
väljer att kalla solidaritetsfilm: en engagerande essäartad, ofta politiskt 
medveten filmtyp som kan sägas ha legat nära tanken om den typ av 
u-landsfilm som sida eftersökte en ökad produktion av.96 Det dröjde inte 
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länge innan sida samarbetade med tv2 kring ett antal dokumentära pro-
duktioner riktade mot både barn och vuxna. Produktionerna präglades 
ofta av ett uttalat solidaritetsfokus och ett subjektivt anslag som i linje 
med Wahlbergs syn på solidaritetsfilmen kan sägas ha gjort avkall på jour-
nalistikens och nyhetsrapporteringens tänkta objektivitets- och saklig-
hetsideal.97 På ett liknande vis kan den u-landsinformation som tillkom 
som ett resultat av sida:s audiovisuella informationsstrategier placeras i 
ett problematiskt gränsland mellan information och propaganda, där 
 objektiv saklighet aldrig stod i främsta rummet. Vidareinformatörerna 
hade också all rätt att forma informationen efter sina specifika ideologis-
ka värderingar, något som betonades i sida:s fyraårsplan och i 1977 och 
1988 års U-landsinformationsutredningar.98

Att bidra till spridningen av ideologiskt tolkade fakta kan sägas ha  varit 
en strategi som tog fasta på de paragrafer i 1969 års  informationsutredning 
som underströk att ”samhällsinformationens uppgifter inte inskränker sig 
till att förmedla kunskaper. Syftet måste ofta bli att genom kunskaps-
förmedling förändra eller förstärka medborgarnas egna värderingar och 
beteenden”, vilket Kjellgren summerar i att det faktiskt var ”legitimt för 
staten att främja en specifik moral”.99 Genom strategin att kanalisera 
medel via vidareinformatörer kunde och skulle informationen präglas av 
olika rörelsers och enskilda kulturproducenters ideologiska ställnings-
taganden. Det var en uttalad ambition från statens sida att vidareinfor-
matörerna skulle svara för ideologiskt präglad ”idéförankrad informa-
tion”, för att citera ett uttalande i frågan från Statskontoret år 1976.100

Ett politiserat bistånd tillika 
politiserat informationsutbud? 

Tanken om att opinionsbildningen närdes av ett samarbete mellan stat 
och fristående aktörer blir pregnant när den uttalade vidareinformatörs-
strategin – att decentralisera och pluralisera informationsinnehållet – ställs 
mot informationsmaterialets slutliga form, i varje fall när de sida-stödda 

Efterkrigstidens samhällskontakter_inlaga.indd   347 2019-06-25   16:45



348 · lars diurlin

filmerna studeras. Majoriteten av dessa gick nämligen i linje med hur den 
samtida biståndspolitiken utvecklades.

Det är ett faktum att biståndspolitikens övergripande ideologiska karak-
tär under 1970-talet färgade av sig på statsmakternas informations-
instruktioner till sida. Det som 1965 hade varit en öppnare anvisning 
skulle nu specifikt identifiera ”de sociala, politiska och ekonomiska 
 faktorernas roll” kopplat till problematiken i utvecklingsländerna samt 
sprida upplysning om ”Sveriges insatser för att bidra till ekonomisk och 
social utveckling och utjämning i dessa länder”.101 

Den internationella solidaritetspolitik som socialdemokratiska före-
trädare som Palme och Nilsson förespråkade och aktivt förde, tog ett allt 
mer uttalat socialistiskt uttryck under 1970-talet. Omkring 1970 erhöll 
biståndspolitiken nämligen en ny ideologisk dimension då målen försköts 
från att gälla enskilda projekt till att fokusera på specifika länder.102 Det 
har hävdats att biståndet i början av decenniet allt mer kopplades till 
mottagarländernas ideologiska attraktivitet för internationaliseringen av 
den svenska välfärdsstaten, där staten nu gav politiska/ekonomiska eloger 
snarare än apolitiska allmosor.103 Den svenska regeringen förtydligade 
också under dessa år att det var ”naturligt” att Sverige fokuserade sitt 
bistånd till länder som strävade efter både social och ekonomisk utjäm-
ning. Nya stöd skulle i första hand gå till länder som omfamnade en sådan 
fördelningspolitisk vision.104

Flera progressiva och socialistiskt inriktade länder fick också ökat stöd 
i mitten av 1970-talet. Ett område som under 1970- och 1980-talen var 
överrepresenterat när det kom till fördelningen av biståndsmedel var 
 södra Afrika. Inte minst fick stödet till de så kallade frontline-staterna och 
deras respektive antikoloniala och marxistiskt inriktade befrielsearméer 
symbolisera Sveriges biståndspolitiska åtaganden.105 Södra Afrika var även 
överrepresenterat när det kom till ämnesval i de filmer sida stödde under 
dessa decennier, och filmerna vilar genomgående på en ideologisk grund 
som kan sägas korrelera med den förda biståndspolitikens mål.

Både solidaritetsfilmerna som tv2 producerade och de u-landsfilmer 
som sida stödde präglades i hög grad av antikapitalistiska, antiimperia-
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listiska och socialistiska tendenser. De tre filmerna som beskrevs i inled-
ningen är typexempel på vilken världsbild och vilka maktrelationer och 
problemorsaker som framställts i sida-stödda audiovisuella produktio-
ner. Ett ofta förekommande tema i filmerna är nödvändigheten av kollek-
tivt arbete där individuell frihet hamnar i bakgrunden för ett gemensamt 
behov att bygga upp landet. Även den nationella frihetskampen med kol-
lektivt revolutionärt väpnat motstånd som inslag framställs ofta som en 
närmast självklar väg framåt. Liberal marknadssyn, kapitalism och indi-
viduell lycka och frihet framhålls däremot inte som något som kan lösa 
utvecklingsländernas problem.106 Kolonialism, kapitalism, marknadsstyrd 
ekonomi och individualism framställs i filmerna snarare som grundläg-
gande orsaker till dessa problem.

*

En slutsats som kan dras av denna studie är att sida aktivt verkade 
 opinionsbildande i egen sak. Myndigheten ansåg dels att den inhemska 
medvetenheten kring biståndsfrågor och utvecklingsländer var låg, dels 
att biståndets geografiska svårtillgänglighet komplicerade informations-
spridningen och opinionsbildningen. Den påstådda bristen på kunskap 
om livsförutsättningarna i den egna nationen och i andra nationer skulle 
lösas med värderings- och beteendeförändrande samhällsinformation. 
Annars stod myndighetens existens på spel.

Denna självbevarelsedrift låg till grund för de ökade informations-
satsningar som tog fart under slutet av 1960-talet, där stödet till film-
produktion blev en integrerad och viktig del i att förmedla en från myn-
digheten, i viss mån, verifierad bild av både biståndsmedlens användning 
och dess mottagarländer. För att denna bild inte skulle framstå som 
 auktoritär eller byråkratisk nyttjades strategin med överflyttad infor-
mationsverksamhet och externa vidareinformatörer. Tanken var att det 
gynnade informationsmottagligheten hos folket om länken mellan staten 
och materialet mer eller mindre suddades ut. Det var viktigt för sida att 
de aktörer som erhöll informationsmedel inte gav sken av att sida stod 
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bakom budskapen som framfördes i slutprodukterna. Detta raderande av 
produktionsförutsättningslänken mellan medelsfördelaren och informa-
tören hör samman med det problem Informationsbyrån hade identifierat 
med de allt för opersonliga informationsfilmerna sida inledningsvis pro-
ducerade. Informationen skulle ha en avskräckande mänsklig profilering 
för att gå hem i stugorna. Det har varit studiens ambition att blottlägga 
denna omvägsstrategi och åter göra länken mellan informationsmate rialet 
i sig och dess grundläggande produktionsförutsättningar synlig. 

Vad studien ytterligare önskat påvisa är att oavsett om informationen 
var tänkt att präglas av olika rörelsers och enskilda kulturproducenters 
ideologiska ställningstaganden var den snarare tämligen enhetlig, vilket 
tydligt framgår när den förda biståndspolitiken och den audiovisuella in-
formationen ställs sida vid sida. Här aktualiseras behovet av ett tredje 
perspektiv då förhållandet mellan statens informationsstrategier och den 
folkliga biståndsopinionen diskuteras. Går det att hävda att sida:s in-
formationsstrategier främjade en viss ideologisk uppfattning eller en viss 
moral när informationens innehåll kanaliserades via externa fristående 
informatörer? För att kunna besvara den frågan behöver närandet av en 
positiv opinion i biståndsfrågan ses som ett samarbete mellan staten och 
olika materialproducerade individer och organisationer. Dessa offentliga 
och privata aktörers uppfattningar om behovet av ökat bistånd och soli-
daritet med fattiga länder samt om förklaringsmodellerna bakom och 
problemlösningsmodellerna för framtiden, har genomgående präglats av 
en uppenbar samsyn. Studiet av de sida-stödda filmerna synliggör en 
ideologisk konsensus mellan myndigheten och dess vidareinformatörer.

Efter studiens genomgång framstår det som att det informations-
material sida föredrog – med möjligheten att gynna myndighetens egen 
verk sam het och den förda biståndspolitiken – bestod av en solidaritets-
ideologiskt, antiimperialistiskt och antikolonialistiskt präglad film med 
personlig, icke-statlig, avsändare. En film där mottagaren fick uppleva 
och bli emotionellt påverkad av fattigdom och misär men där både förkla-
ringsmodeller och lösningar på problemen presenterades. Informationen 
skulle därefter leda till attityd- och beteendeförändring och i slutänden 
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aktiv handling. sida summerade det tänkta resultatet av denna process i 
myndighetens informationsriktlinjer för 1985: ”Ett viktigt syfte med atti-
tydpåverkan är att skapa handlingsberedskap hos informationsmottagaren 
[…] att t ex i diskussioner med grannen stödja biståndets idé.”107

I dess informationsarbete verkade sida långsiktigt för ökade anslag till 
den egna myndigheten. Den direkta länken mellan sida:s informations-
verksamhet och formerandet av en positiv attityd gentemot den förda 
biståndspolitiken kan nog inte bli tydligare än så som den framfördes 1983 
av Lasse Berg vid Beredningen för u-landsinformation. Berg hävdade att 
”den enda mätbara kontroll som behövs för u-landsinformationen är 
 opinionsundersökningarna gällande biståndsviljan”.108 Det kan med andra 
ord hävdas att Informationsbyråns yttersta uppgift egentligen inte bestod 
i, såsom instruktionerna löd, att sprida kunskap om u-ländernas problem 
eller att ge information om vilka biståndsprojekt som skattemedlen för 
närvarande bekostade. sida:s informationsbudget upptogs snarare i 
 första hand av biståndsmedel som strategiskt användes för att främja 
 användandet av mer biståndsmedel.
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